เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ (EC) หมายเลข 1907/2006 (REACH) ภาคผนวกที� II ดังที�แก้ ไขตามระเบียบข้ อบังคับ (EU) หมายเลข 2015/830

เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
SP4499 HS420 Clear Coat 3:1

หมวดที� 1: ชื�อผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ดาํ เนินการ
1.1 ชื�อผลิตภัณฑ์
ชื�อผลิตภัณฑ์

: SP4499 HS420 Clear Coat 3:1

ชนิดผลิตภัณฑ์

: ของเหลว

1.2 ข้ อแนะนําและข้ อจํากัดต่ างๆ ในการใช้ สารเดี�ยวหรือสารผสม
การใช้ ท� ีระบุไว้
Use in coatings - Clearcoat
1.3 รายละเอียดเกี�ยวกับผู้ท� จี ัดเสนอเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201
ที�อยู่อี-เมลของบุคคลที�รับผิดชอบใน SDS นี � : msds@valspar.com
ข้ อมูลการติดต่ อระดับชาติ
GPS Automotive Lelystad
tel: +31 (0)320 292288
fax: +31 (0)320 292201
1.4 หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
คณะกรรมการที�ปรึกษาแห่ งชาติ/ศูนย์ ควบคุมสารพิษ
หมายเลขโทรศัพท์

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: Angola +1 703-741-5970
Azerbaijan +1 703-741-5970
Cambodia +1 703-741-5970
Côte d'Ivoire +1 703-741-5970
Ethiopia +1 703-741-5970
French Polynesia +1 703-741-5970
Georgia +1 703-741-5970
Ghana +1 703-741-5970
India 000-800-100-7141
Kazakhstan +1 703-741-5970
Kenya +1 703-741-5970
Madagascar +1 703-741-5970
Mozambique +1 703-741-5970
Nigeria +1 703-741-5970
Philippines +(63) 2-395-3308 / 1-800-1-116-1020
Sierra Leone +1 703-741-5970
South Africa 0-800-983-611
Tanzania +1 703-741-5970
Thailand 001-800-13-203-9987
Uganda +1 703-741-5970
Vietnam +(84)-444581938
: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ (EC) หมายเลข 1907/2006 (REACH) ภาคผนวกที� II ดังที�แก้ ไขตามระเบียบข้ อบังคับ (EU) หมายเลข 2015/830
SP4499 HS420 Clear Coat 3:1

หมวดที� 1: ชื�อผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ดาํ เนินการ
ผู้จาํ หน่ าย
หมายเลขโทรศัพท์

: Call: +31 (0)320 292200 (during daytime)

หมวดที� 2: การบ่ งชีค� วามเป็ นอันตราย (Hazards identification)
2.1 การจําแนกประเภทสารหรือสารผสม
นิยามของผลิตภัณฑ์

: สารผสม

การจําแนกประเภทตามที�ระบุไว้ ในระเบียบ (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412
ผลิตภัณฑ์นี ไ� ด้ รับการจําแนกประเภทเป็ นสารอันตรายตามที�ระบุไว้ ในระเบียบข้ อบังคับ (EC) 1272/2008 ฉบับแก้ ไข
การจําแนกประเภทตามระเบียบ 1999/45/EC [DPD]
ผลิตภัณฑ์นี จ� ดั อยูใ่ นจําพวกสิ�งที�เป็ นอันตราย ตามที�ปรากฎในมาตราที� 1999/45/EC และการแก้ ไขเปลี�ยนแปลงของมาตรา
การจําแนกประเภท

: R10
R66, R67
R52/53

อันตรายด้ านฟิ สิกส์ และเคมี

: ไวไฟ

อันตรายต่ อสุขภาพ

: การได้ สารหลายครั ง� ติดต่อกันอาจทําให้ ผิวหนังแห้ งหรื อแตก ไอระเหยอาจทําให้ ง่วงนอนและเวียนศีรษะ

อันตรายต่ อสิ�งแวดล้ อม

: เป็ นอันตรายต่อสิ�งมีชีวิตในนํ า� อาจทําให้ เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาพแวดล้ อมทางนํ า�

ดูหวั ข้ อ 16 เพื�ออ่านเนื อ� ความทั ง� หมดเกี�ยวกับข้ อมูลความเสี�ยง (R phrase) และข้ อความบอกความเป็ นอันตราย (H statement) ที�ระบุไว้ ข้างต้ น
อ่านรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและอาการได้ ในส่วนที� 11
2.2 องค์ ประกอบของฉลาก
รูปสัญลักษณ์ ความเป็ นอันตราย

:

คําสัญญาณ

: ระวัง

ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย

: ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
อาจทําให้ เกิดการแพ้ ที�ผิวหนัง
หรื ออาจทําให้ ง่วงซึม (drowsiness) หรื อมึนงง (dizziness)
เป็ นอันตรายต่อสิ�งมีชีวิตในนํ า� และมีผลกระทบระยะยาว

ข้ อควรระวัง
การป้ องกัน

: สวมถุงมือปกป้อง สวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันดวงตาหรื อใบหน้ า เก็บให้ ห่างจากความร้ อน พื น� ผิวที�ร้อน เปลวไฟและแหล่งกําเนิดประกายไฟอื�นๆ
ห้ ามสูบบุหรี� ใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบายอากาศ อุปกรณ์ให้ แสงสว่าง และอุปกรณ์เคลื�อนย้ ายวัสดุทกุ ประเภทชนิดที�ปอ้ งกันการระเบิด
หลีกเลี�ยงการปล่อยสารออกสูส่ ิ�งแวดล้ อม

การตอบสนอง

: หากสูดดม: เคลื�อนย้ ายผู้ป่วยไปยังสถานที�ที�มีอากาศบริ สทุ ธ์และดูแลให้ หายใจได้ สะดวกสบาย หากสัมผัสผิวหนัง (หรื อเส้ นผม): ถอดเสื อ�
ผ้ าที�เปรอะเปื อ� นออกให้ หมดในทันที ชะล้ างผิวหนังด้ วยนํ า� หรื ออาบนํ า� ฝักบัว

การเก็บรักษา

: เก็บให้ อยูใ่ นสภาพเย็น

การกําจัด

: กําจัดสารที�บรรจุและภาชนะบรรจุ ตามกฎระเบียบทั ง� หมดในระดับท้ องถิ�น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ (EC) หมายเลข 1907/2006 (REACH) ภาคผนวกที� II ดังที�แก้ ไขตามระเบียบข้ อบังคับ (EU) หมายเลข 2015/830
SP4499 HS420 Clear Coat 3:1

หมวดที� 2: การบ่ งชีค� วามเป็ นอันตราย (Hazards identification)
ส่ วนผสมที�เป็ นอันตราย

: n-butyl acetate
Solvent naphtha (petroleum), light arom.
เบต้ า-[3-(2-เอช-เบนโซไตรอาโซล-2-อิล)-4-ไฮดรอกซี-5-เทอร์ ส.บิวทิลฟี นิล]-โพรพิโอนิก เอซิดพอลี(เอทิลีน ไกลคอล) 300-เอสเทอร์
[3-[3-(2เอช-เบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็ อกซี�ฟีนิล]-1-อ็อกโซโพรพิล]-ดับเบิ ล� ยู[3-[3-(2เอชเบนโซไตรอะซอล-2-อิล
)-5-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็ อกวี�ฟีนิล]-1-อ็อกโซโพรโพรโพซี�]พอลี(อ็อกซี�-1,2-อีเทนไดอิล)
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

องค์ ประกอบเสริมของฉลาก

: ไม่มีผลบังคับใช้

ภาคผนวก XVII - ข้ อจํากัดเกี�ยวกับการผลิต
การวางจําหน่ าย และการใช้ สารอันตรายทัง�
ที�เป็ นสารเดี�ยว สารผสม และผลิตภัณฑ์

: ไม่มีผลบังคับใช้

ข้ อกําหนดพิเศษสําหรับบรรจุภัณฑ์
ภาชนะบรรจุท� จี ะใช้ กับสายผูกรัดที�ป้องกัน : ไม่มีผลบังคับใช้
มิให้ เด็กแกะได้
: ไม่มีผลบังคับใช้

คําเตือนอันตรายจากการสัมผัส
2.3 ความเป็ นอันตรายด้ านอื�นๆ
ความเป็ นอันตรายอื�นที�ไม่ ได้ เป็ นผลจากการ
จําแนกตามระบบ GHS เช่ น

: ไม่มีข้อมูล

หมวดที� 3: องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี�ยวกับส่ วนผสม (Composition / information on ingredients)
3.2 สารผสม

: สารผสม
การจําแนกประเภท

ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ

สิ�งระบุ

w%

67/548/EEC

ระเบียบข้ อบังคับ (EC) หมาย
เลข 1272/2008 [CLP]

ชนิด

REACH #: 01-2119485493-29
≥10 - ≤25
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): 204-658-1
CAS: 123-86-4
ดัชนี: 607-025-00-1
REACH #: 01-2119472300-51
≤10
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): 203-737-8
CAS: 110-12-3
ดัชนี: 606-026-00-4
REACH #: 01-2119455851-35
≤9.2
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): 265-199-0
CAS: 64742-95-6

R10
R66, R67

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
EUH066

[1]

R10
Xn; R20

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332

[1] [2]

R10
Xn; R65
Xi; R37
R66, R67
N; R51/53

[1]

1,2,4-trimethylbenzene

REACH #: 01-2119472135-42
≤5
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): 202-436-9
CAS: 95-63-6
ดัชนี: 601-043-00-3

R10
Xn; R20
Xi; R36/37/38
N; R51/53

บิวทิลไกลคอล อะซีเตท

REACH #: 01-2119475112-47

Xn; R20/21

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUH066
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
Acute Tox. 4, H312

n-butyl acetate

5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน

Solvent naphtha (petroleum), light
arom.

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

≤5
วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

[1] [2]

[1] [2]

: 1.4
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เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ (EC) หมายเลข 1907/2006 (REACH) ภาคผนวกที� II ดังที�แก้ ไขตามระเบียบข้ อบังคับ (EU) หมายเลข 2015/830
SP4499 HS420 Clear Coat 3:1

หมวดที� 3: องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี�ยวกับส่ วนผสม (Composition / information on ingredients)

2-เมทธิลโพรพาน-2-ออล

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): 203-933-3
CAS: 112-07-2
ดัชนี: 607-038-00-2
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): 200-889-7 ≤2.9
CAS: 75-65-0
ดัชนี: 603-005-00-1

Acute Tox. 3, H331

[1]

REACH #: 01-2119463878-19
≤1.6
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): 203-604-4
CAS: 108-67-8
ดัชนี: 601-025-00-5
เบต้ า-[3-(2-เอช-เบนโซไตรอาโซล-2- REACH #: 01-0000015075-76
≤0.3
อิล)-4-ไฮดรอกซี-5-เทอร์ ส.บิวทิลฟี นิล CAS: 104810-48-2
]-โพรพิโอนิก เอซิดพอลี(เอทิลีน ไกลคอ
ล) 300-เอสเทอร์
[3-[3-(2เอช-เบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5 REACH #: 01-0000015075-76
≤0.3
-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็ อกซี�ฟีนิล CAS: 104810-47-1
]-1-อ็อกโซโพรพิล]-ดับเบิ ล� ยู[3-[3-(2เอ
ชเบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5-(1,1-ได
เมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็ อกวี�ฟีนิล]-1-อ็อก
โซโพรโพรโพซี�]พอลี(อ็อกซี�-1,2-อีเท
นไดอิล)
bis(1,2,2,6,6-pentamethylREACH #: 01-2119537297-32
≤0.3
4-piperidyl) sebacate
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): 255-437-1
CAS: 41556-26-7

R10
Xi; R37
N; R51/53

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

R43
N; R51/53

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

R43
N; R51/53

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

R43
N; R50/53

[1]

Hydroxypropyl methacrylate

Xi; R36/38

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317

mesitylene

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC): 248-666-3 ≤0.3
CAS: 27813-02-1

F; R11
Xn; R20
Xi; R36/37

[1] [2]

[1]

โปรดดูข้อความเต็มของรหัส ดูหัวข้ อ 16 เพื�ออ่ านเนือ� ความ
แสดงความเสี�ยงที�กล่ าวถึง ทัง� หมดของข้ อความบอก
ข้ างต้ นในหมวดที� 16
ความเป็ นอันตราย (H
statement) ที�ระบุไว้ ข้างต้ น
ด้ วยภูมิความรู้ปัจจุบนั ของผู้จดั หาสินค้ าและในความเข้ มข้ นที�นําไปใช้ ได้ ไม่พบส่วนประกอบเพิ�มเติมใดๆ ในปัจจุบนั ถูกจัดประเภทเป็ นสารที�มีอนั ตรายต่อสุขภาพและสิ�งแวดล้ อม เป็ นสาร PBT หรื อ
vPvB หรื อสารเคมีที�มีความน่าห่วงกังวลเท่าเทียมกันหรื อมีการกําหนดขีดจํากัดในการรับสัมผัสสารจากการทํางาน ดังนั น� ต้ องมีการรายงานในหัวข้ อนี �
ชนิด
[1] สารที�จดั ว่ามีอนั ตรายต่อสุขภาพหรื อสิ�งแวดล้ อม
[2] สารที�มีค่าจํากัดปริ มาณสารที�ได้ รับจากสถานที�ทํางาน
[3] สารที�มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การจําแนกสาร PBT ในระเบียบข้ อบังคับ (EC) เลขที� 1907/2006 ภาคผนวก XIII
[4] สารที�มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การจําแนกสาร vPvB ในระเบียบข้ อบังคับ (EC) เลขที� 1907/2006 ภาคผนวก XIII
[5] สารเคมีที�มีความน่าห่วงกังวลเท่าเทียมกัน
ขีดจํากัดการรับสารในการทํางาน หากมีอยู่ จะระบุไว้ ในหมวดที� 8

หมวดที� 4: มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
4.1 รายละเอียดเกี�ยวกับมาตรการปฐมพยาบาล
ทั�วไป

: ถ้ ามีข้อสงสัยใดๆ หรื อถ้ ายังคงมีอาการอยู่ ให้ ปรึกษาแพทย์ ห้ ามป้อนสิ�งใดๆ ทางปากแก่ผ้ ทู ี�หมดสติ หากหมดสติ ให้ วางผู้ป่วยในท่าพักฟื น�
แล้ วให้ ตามแพทย์

การสัมผัสถูกดวงตา

: Remove contact lenses, irrigate copiously with clean, fresh water, holding the eyelids apart for at least 10 minutes and seek
immediate medical advice.

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 4: มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
การสูดดม

: นําออกไปในที�ที�มีอากาศบริ สทุ ธิ� ทําให้ ร่างกายอบอุ่นและได้ พกั ผ่อน หากไม่หายใจ หายใจไม่เป็ นปกติ หรื อระบบหายใจล้ มเหลว ให้ ทําการ
ช่วยหายใจ หรื อให้ ออกซิเจนโดยผู้ที�ได้ รับการฝึ กอบรมในเรื� องดังกล่าวมาแล้ ว

การสัมผัสทางผิวหนัง

: ถอดเสื อ� ผ้ าและรองเท้ าที�มีเชื อ� โรคหรื อสกปรก ล้ างผิวหนังให้ ทวั� ด้ วยสบูแ่ ละนํ า� หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวที�ได้ รับการรับรอง ห้ ามใช้
ตัวทําละลายหรื อทินเนอร์

การกลืนกิน

: หากกลืนกินเข้ าไป ให้ ไปพบแพทย์ทนั ที พร้ อมทั ง� นําภาชนะบรรจุหรื อฉลากนี ไ� ปแสดงด้ วย ทําให้ ร่างกายอบอุ่นและได้ พกั ผ่อน ห้ ามทําให้
อาเจียน

การป้ องกันของผู้ให้ การปฐมพยาบาล

: ไม่ควรดําเนินการใดๆ ที�จะก่อให้ เกิดอันตราย หรื อกระทําโดยไม่ได้ ผ่านการฝึ กอบรมที�เหมาะสม ถ้ าสงสัยว่ายังมีควันของสารหลงเหลืออยู่ ผู้
ช่วยชีวิตควรสวมหน้ ากาก หรื อใช้ อปุ กรณ์ช่วยหายใจที�เหมาะสม การช่วยชีวิตด้ วยวิธีปากต่อปากอาจก่อให้ เกิดอันตรายได้ ใช้ นํ า� ล้ างเครื� อง
แต่งกายที�เปรอะเปื อ� นให้ สะอาดหมดจดก่อนถอดเครื� องแต่งกายออกหรื อสวมถุงมือขณะถอด

4.2 อาการผิดปกติและผลกระทบที�มีความสําคัญสูงสุด ทัง� ที�เกิดขึ น� โดยเฉียบพลันและในภายหลัง
สารผสมนี ไ� ม่มีข้อมูลเกี�ยวกับตัวสารเอง The mixture has been assessed following the conventional method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for toxicological
properties accordingly. อ่านรายละเอียดในบทที� 2 และ 3
การได้ รับสารที�มีความเข้ มข้ นของไอจากตัวทําละลายที�เป็ นส่วนประกอบเกินกว่าที�ขีดจํากัดการรับสารในบรรยากาศการทํางานระบุไว้ อาจส่งผลร้ ายแรงต่อสุขภาพ เช่น การระคายเคืองของเยื�อบุ
และระบบหายใจและส่งผลร้ ายแรงต่อไต, ตับ และระบบประสาทส่วนกลาง อาการและสัญญาณ รวมถึง การปวดศีรษะ, วิงเวียน, อ่อนแรง, กล้ ามเนื อ� ไม่มีแรง, เซื�องซึม และ ในกรณีร้ายแรงอาจหมด
สติ
ตัวทําละลายอาจก่อให้ เกิดอาการที�กล่าวมาข้ างต้ นด้ วยการซึมผ่านสูผ่ ิวหนัง การสัมผัสสารผสมนี ซ� ํ า� หรื อเป็ นเวลานานอาจทําให้ ผิวหนังสูญเสียไขมันธรรมชาติ เป็ นผลให้ ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส
ที�ไม่ใช่อาการแพ้ และมีการดูดซึมผ่านผิวหนัง
หากกระเด็นเข้ าตา ของเหลวอาจก่อให้ เกิดการระคายเคืองและทําให้ ตาเจ็บได้
การกลืนกินอาจทําให้ เกิดอาการคลื�นไส้ ท้ องร่วง และอาเจียน
ในกรณีที�ทราบแน่นอน จะต้ องพิจารณาถึงผลกระทบที�เกิดขึ น� ภายหลังและผลกระทบเฉียบพลัน รวมทั ง� ผลกระทบเรื อ� รังของสารประกอบทั ง� จากการรับสัมผัสในระยะสั น� และระยะยาว จากการรับ
สัมผัสทางปาก ทางการหายใจ ทางผิวหนัง และเมื�อเข้ าตา
บรรจุ เบต้ า-[3-(2-เอช-เบนโซไตรอาโซล-2-อิล)-4-ไฮดรอกซี-5-เทอร์ ส.บิวทิลฟี นิล]-โพรพิโอนิก เอซิดพอลี(เอทิลีน ไกลคอล) 300-เอสเทอร์ , [3-[3-(2เอช-เบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5-(1,1-ไดเมทิลเอทิล
)-4-ไฮดร็ อกซี�ฟีนิล]-1-อ็อกโซโพรพิล]-ดับเบิ ล� ยู[3-[3-(2เอชเบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็ อกวี�ฟีนิล]-1-อ็อกโซโพรโพรโพซี�]พอลี(อ็อกซี�-1,2-อีเทนไดอิล), bis(1,2,2,6,6pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate อาจทําให้ เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
4.3 ข้ อบ่ งชี ท� � จี าํ เป็ นต้ องไปพบแพทย์ ในทันทีและได้ รับการรักษาพิเศษ
หมายเหตุถึงแพทย์

: รักษาตามอาการ หากสูดดมหรื อรับสารนี เ� ข้ าสูร่ ่างกายเป็ นปริ มาณมาก ให้ รีบติดต่อผู้เชี�ยวชาญด้ านการรักษายาพิษในทันที

การบําบัดเฉพาะ

: ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะ

โปรดดูข้อมูลด้ านพิษวิทยา (หมวดที� 11)

หมวดที� 5: มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
5.1 สารที�ใช้ ในการดับเพลิง
สารดับเพลิงที�เหมาะสม

: ข้ อแนะนํา: โฟมที�ทนต่อแอลกอฮอล์, CO₂, ผง, สเปรย์ฉีดนํ า�

สารดับเพลิงที�ไม่ เหมาะสม

: ห้ ามใช้ เครื� องฉีดนํ า�

5.2 ความเป็ นอันตรายพิเศษที�เกิดขึ น� จากสารเดี�ยวหรือสารผสม
ความเป็ นอันตรายจากสารเดี�ยวหรือสารผสม : ไฟไหม้ จะทําให้ เกิดกลุม่ ควันดําหนาแน่น การได้ รับสารที�เกิดจากการย่อยสลายอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
สารอันตรายที�เกิดจากการสลายตัวของความ : ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวอาจมีวสั ดุดงั ต่อไปนี � คาร์ บอนมอนนอกไซด์, คาร์ บอนไดออกไซด์, ควัน, ออกไซด์ของไนโตรเจน
ร้ อน
5.3 คําแนะนําสําหรับเจ้ าหน้ าที�ผจญเพลิง
วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 5: มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
ข้ อปฏิบัติพิเศษในการป้ องกันสําหรับนัก
ผจญเพลิง

: ทําให้ ภาชนะที�ปิดสนิทซึง� เสี�ยงต่อการเกิดไฟลุกไหม้ นั น� เย็นลงโดยใช้ นํ า� อย่าปล่อยให้ สิ�งที�ไหลออกมาจากเพลิงไหม้ ไหลลงสูท่ ่อระบายนํ า� หรื อ
ทางนํ า�

อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสําหรับนักผจญเพลิง

: อาจต้ องใช้ เครื� องช่วยหายใจที�เหมาะสม

หมวดที� 6: มาตรการจัดการเมื�อมีการหกรั�วไหลของสาร (Accidental release measures)
6.1 ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย และขัน� ตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
สําหรับเจ้ าหน้ าที�ท� ีไม่ ใช่ ฝ่ายปฏิบัติการฉุก
เฉิน

: หลีกเลี�ยงแหล่งที�มีการจุดไฟ และระบายอากาศในพื น� ที� หลีกเลี�ยงการหายใจเอาไอหรื อละอองไอเข้ าไป โปรดอ่านมาตรการป้องกันในหมวดที�
7 และ 8

สําหรับผู้ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน

: หากจําเป็ นต้ องใช้ เครื� องแต่งกายชนิดพิเศษเพื�อจัดการกับการหกรั�วไหล ให้ พิจารณาข้ อมูลจากหัวข้ อที� 8 เกี�ยวกับวัสดุที�เหมาะสมและไม่
เหมาะสม ดูข้อมูลใน "สําหรับเจ้ าหน้ าที�ที�ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบตั ิการฉุกเฉิน" ด้ วย

6.2 ข้ อควรระวังด้ านสิ�งแวดล้ อม

: อย่าปล่อยให้ สารไหลลงสูท่ ่อนํ า� ทิ ง� หรื อทางนํ า� ถ้ าผลิตภัณฑ์ปนเปื อ� นในบึงนํ า� แม่นํ า� หรื อท่อระบายนํ า� เสีย ให้ แจ้ งหน่วยงานที�รับผิดชอบตาม
ข้ อบังคับของท้ องถิ�น

6.3 วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บและทําความ : เก็บและรวบรวมสารที�หกด้ วยวัสดุที�มีคณ
ุ สมบัติดดู ซับและไม่ติดไฟ เช่น ทราย, ดิน, แร่หินทราย, ดินเบา แล้ วจัดเก็บไว้ ในภาชนะเพื�อนําไป
สะอาด (cleaning up)
กําจัดตามข้ อบังคับของท้ องถิ�น (ดูหวั ข้ อที� 13) ควรทําความสะอาดด้ วยผงซักฟอก หลีกเลี�ยงการใช้ ตวั ทําละลาย
6.4 อ้ างอิงถึงหัวข้ ออื�นๆ

: ดูหวั ข้ อ 1 เพื�ออ่านข้ อมูลการติดต่อในกรณีฉกุ เฉิน
ดูหวั ข้ อ 8 เพื�ออ่านข้ อมูลเกี�ยวกับอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคลที�เหมาะสม
ดูหวั ข้ อ 13 เพื�ออ่านข้ อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการบําบัดของเสีย

หมวดที� 7: การขนถ่ าย เคลื�อนย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา (Handling and storage)
ข้ อมูลในส่วนนี ป� ระกอบด้ วยคําแนะนําและแนวทางปฏิบตั ิทวั� ไป ดังนั น� จึงควรตรวจสอบรายชื�อการใช้ ตามที�ระบุที�อยูใ่ นหัวข้ อ 1 เพื�ออ่านข้ อมูลเฉพาะการใช้ ที�แสดงไว้ ในหัวข้ อ "ลักษณะและโอกาสใน
การสัมผัส"
7.1 ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลื�อนย้ าย ใช้
งาน และการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย

: ป้องกันการก่อตัวของกลุม่ ไอหนาแน่นที�สามารถติดไฟหรื อระเบิดได้ ในอากาศ และหลีกเลี�ยงกลุม่ ไอในอากาศที�มีความหนาแน่นสูงกว่าขีด
จํากัดการรับสารในบรรยากาศการทํางาน
นอกจากนี � ควรใช้ งานผลิตภัณฑ์ในพื น� ที�ที�ปราศจากเปลวไฟและแหล่งของการจุดระเบิดต่างๆ เท่านั น� ควรทําการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าตาม
มาตรฐานที�เหมาะสม
สารผสมอาจทําให้ เกิดประจุไฟฟ้าสถิต: เมื�อมีการถ่ายเทระหว่างภาชนะบรรจุ จะต้ องใช้ สายดินเสมอ
ผู้ปฏิบตั ิงานควรสวมรองเท้ าและเสื อ� ผ้ าที�ปอ้ งกันไฟฟ้าสถิต และพื น� ก็ควรจะเป็ นชนิดที�นําไฟฟ้าได้
เก็บให้ พ้นจากความร้ อน ประกายไฟ และเปลวไฟ ไม่ควรใช้ เครื� องมือใดๆ ที�อาจก่อให้ เกิดประกายไฟ
หลีกเลี�ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา หลีกเลี�ยงการสูดดมฝุ่นละออง อนุภาค ละอองฝอย หรื อละอองหมอกที�เกิดจากการใช้ สารผสมนี �
หลีกเลี�ยงการสูดดมฝุ่นจากการขัดกระดาษทราย
ห้ ามรับประทานอาหาร ดื�มนํ า� หรื อสูบบุหรี� ในบริ เวณที�มีการใช้ งาน จัดเก็บ หรื อแปรรูปสารชนิดนี อ� ยู่
เริ� มใช้ งานอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลที�เหมาะสม (โปรดดูหมวดที� 8)
ห้ ามใช้ ความดันในการถ่ายสารออกจากภาชนะ: ภาชนะบรรจุไม่ใช่ชนิดอัดความดัน
เก็บรักษาสารไว้ ในภาชนะที�ทําจากวัสดุชนิดเดียวกับภาชนะเดิมเท่านั น�
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที�ทํางาน
อย่าปล่อยให้ สารไหลลงสูท่ ่อนํ า� ทิ ง� หรื อทางนํ า�
ข้ อมูลเกี�ยวกับการป้ องกันเพลิงไหม้ และการระเบิด
ในสภาวะเป็ นไอจะหนักกว่าอากาศ และอาจกระจายไปตามพื น� ได้ ไออาจก่อตัวเป็ นสารที�ระเบิดได้ เมื�อรวมกับอากาศ
เมื�อเจ้ าหน้ าที�ต้องทํางานอยูภ่ ายในตู้ฉีดสเปรย์ ไม่วา่ จะมีการฉีดพ่นหรื อไม่ก็ตาม การระบายอากาศอาจไม่เพียงพอต่อการควบคุมอนุภาคและ
ไอจากตัวทําละลายในทุกกรณี ในสถานการณ์ดงั กล่าว เจ้ าหน้ าที�ควรสวมเครื� องช่วยหายใจชนิดมีท่อส่งความดันอัดอากาศระหว่างการฉีด
พ่น และจนกว่าอนุภาพและความเข้ มข้ นของไอจากตัวทําละลายจะลดระดับลงตํ�ากว่าขีดจํากัดการรับสาร

7.2 สภาวะการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย รวมทัง� ข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที�เข้ ากันไม่ ได้ (incompatibility)

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 7: การขนถ่ าย เคลื�อนย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา (Handling and storage)
จัดเก็บตามข้ อบังคับภายในประเทศ
หมายเหตุเกี�ยวกับการจัดเก็บร่ วม
เก็บให้ ห่างจาก: สารออกซิไดซิ�ง, ด่างเข้ มข้ น, กรดเข้ มข้ น
ข้ อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับสภาวะในการจัดเก็บ
โปรดสังเกตคําเตือนบนฉลาก เก็บไว้ ในที�แห้ ง, เย็น และอากาศถ่ายเทสะดวก เก็บให้ ห่างจากความร้ อนและแสงแดด เก็บให้ ห่างจากแหล่งติดไฟ ห้ ามสูบบุหรี� ป้องกันการเข้ ามาในสถานที�โดยไม่ได้ รับ
อนุญาต ควรปิ ดผนึกภาชนะที�เปิ ดออกใช้ แล้ วให้ สนิท และเก็บในแนวตั ง� เพื�อป้องกันการรั�วหก
7.3 การใช้ งานเฉพาะด้ าน
ข้ อแนะนํา

: ไม่มีข้อมูล

วิธีการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะภาคอุตสาหกรรม

: ไม่มีข้อมูล

หมวดที� 8: การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
ดังนั น� จึงควรตรวจสอบรายชื�อการใช้ ตามที�ระบุที�อยูใ่ นหัวข้ อ 1 เพื�ออ่านข้ อมูลเฉพาะการใช้ ที�แสดงไว้ ในหัวข้ อ "ลักษณะและโอกาสในการสัมผัส"
8.1 ค่ าต่ างๆ ที�ใช้ ควบคุม (control parameters)
การรับสัมผัส เช่ นค่ าขีดจํากัดที�ยอมให้ รับสัมผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน (occupational exposure limit values)
ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ

ค่� าจํากัดการได้ รับสาร

5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน

EU OEL (ยุโรป, 12/2009) หมายเหตุ: list of indicative occupational exposure limit values
TWA: 95 mg/m³ 8 ชั�วโมง
TWA: 20 ppm 8 ชัว� โมง
80/1107/EEC (ยุโรป)
CEIL: 20 ppm
CEIL: 100 mg/m³
EU OEL (ยุโรป, 12/2009) หมายเหตุ: list of indicative occupational exposure limit values
TWA: 100 mg/m³ 8 ชัว� โมง
TWA: 20 ppm 8 ชัว� โมง
EU OEL (ยุโรป, 12/2009) ดูดซึมผ่ านผิวหนัง หมายเหตุ: list of indicative occupational exposure limit
values
STEL: 333 mg/m³ 15 นาที
STEL: 50 ppm 15 นาที
TWA: 133 mg/m³ 8 ชัว� โมง
TWA: 20 ppm 8 ชัว� โมง
EU OEL (ยุโรป, 12/2009) หมายเหตุ: list of indicative occupational exposure limit values
TWA: 100 mg/m³ 8 ชัว� โมง
TWA: 20 ppm 8 ชัว� โมง

1,2,4-trimethylbenzene

บิวทิลไกลคอล อะซีเตท

mesitylene

กระบวนการเฝ้ าระวังที�แนะนํา

: ถ้ าผลิตภัณฑ์นี ป� ระกอบด้ วยส่วนประกอบที�มีข้อจํากัดในการได้ รับสาร ก็จะต้ องจัดให้ มีการติดตามตรวจสอบบุคลากร อากาศในสถานที�ทํา
งาน หรื อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ เพื�อดูประสิทธิภาพของระบบถ่ายเทอากาศ หรื อระบบควบคุม และ/หรื อความจําเป็ นในการใช้
อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ มาตรฐานในการตรวจสอบควรมีการอ้ างอิง ดังเช่นต่อไปนี :� มาตรฐานยุโรป EN 689 (บรรยากาศในสถานที�ทํา
งาน - คําแนะนําในการประเมินผลของการรับสัมผัสจากการสูดดมสารเคมี เพื�อเปรี ยบเทียบกับค่าจํากัดและหลักเกณฑ์ในการวัด) มาตรฐาน
ยุโรป EN 14042 (บรรยากาศในสถานที�ทํางาน - คําแนะนําสําหรับการประยุกต์ใช้ และการใช้ วิธีปฏิบตั ิเพื�อประเมินผลจากการรับสัมผัสสาร
เคมีและสารชีวภาพ) มาตรฐานยุโรป EN 482 (บรรยากาศในสถานที�ทํางาน– ข้ อกําหนดทัว� ไปสําหรับประสิทธิผลของกระบวนการตรวจวัด
สารเคมี) นอกจากนี � ยังต้ องอ้ างอิงเอกสารคําแนะนําระดับชาติสําหรับวิธีการที�ใช้ เพื�อกําหนดสารอันตรายด้ วย

DNEL/DMEL

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 8: การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ
n-butyl acetate

5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน

Solvent naphtha (petroleum), light arom.

บิวทิลไกลคอล อะซีเตท

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate

ชนิด

การได้ รับสัมผัส

DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL

ระยะยาว การสูดดม
ระยะสั น� การสูดดม
ระยะยาว การสูดดม
ระยะสั น� การสูดดม
ระยะยาว เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะสั น� เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะยาว การสูดดม
ระยะสั น� การสูดดม
ระยะยาว การสูดดม
ระยะสั น� การสูดดม
ระยะยาว เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะสั น� เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะยาว ทางปาก
ระยะสั น� ทางปาก
ระยะสั น� การสูดดม
ระยะยาว เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะยาว การสูดดม
ระยะสั น� การสูดดม
ระยะยาว ทางปาก

DNEL

ระยะยาว เกี�ยวกับผิวหนัง

DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL

ระยะยาว การสูดดม
ระยะยาว เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะยาว การสูดดม
ระยะยาว เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะยาว การสูดดม
ระยะยาว ทางปาก
ระยะสั น� การสูดดม
ระยะสั น� การสูดดม
ระยะสั น� เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะยาว การสูดดม
ระยะยาว เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะสั น� การสูดดม
ระยะสั น� การสูดดม
ระยะสั น� เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะสั น� ทางปาก
ระยะยาว การสูดดม
ระยะยาว เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะยาว ทางปาก
ระยะยาว การสูดดม
ระยะยาว เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะยาว การสูดดม
ระยะยาว เกี�ยวกับผิวหนัง
ระยะยาว ทางปาก

ค่ า

กลุ่มประชากร

ผล

300 mg/m³
600 mg/m³
300 mg/m³
600 mg/m³
11 mg/kg bw/วัน
11 mg/kg bw/วัน
35.7 mg/m³
300 mg/m³
35.7 mg/m³
300 mg/m³
6 mg/kg bw/วัน
6 mg/kg bw/วัน
2 mg/kg bw/วัน
2 mg/kg bw/วัน
818 mg/m³
8 mg/kg bw/วัน
95 mg/m³
733 mg/m³
7.25 mg/kg bw/
วัน
7.25 mg/kg bw/
วัน
25.2 mg/m³
25 mg/kg bw/วัน
150 mg/m³
11 mg/kg bw/วัน
32 mg/m³
11 mg/kg bw/วัน
333 mg/m³
775 mg/m³
102 mg/kg bw/วัน
133 mg/m³
102 mg/kg bw/วัน
166 mg/m³
499 mg/m³
27 mg/kg bw/วัน
18 mg/kg bw/วัน
67 mg/m³
36 mg/kg bw/วัน
4.3 mg/kg bw/วัน
3.53 mg/m³
2 mg/kg bw/วัน
0.87 mg/m³
1 mg/kg bw/วัน
0.5 mg/kg bw/วัน

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
คนงาน
คนงาน
คนงาน
มนุษย์ผ่านทางสิ�งแวดล้ อม
มนุษย์ผ่านทางสิ�งแวดล้ อม

ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
เฉพาะแห่ง
เฉพาะแห่ง
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
เฉพาะแห่ง
เฉพาะแห่ง
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย

มนุษย์ผ่านทางสิ�งแวดล้ อม

ทัว� ร่างกาย

มนุษย์ผ่านทางสิ�งแวดล้ อม
คนงาน
คนงาน
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
คนงาน
คนงาน
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค

ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
เฉพาะแห่ง
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
เฉพาะแห่ง
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย
ทัว� ร่างกาย

PNEC

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 8: การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ

รายละเอียดของตัวกลาง

n-butyl acetate

นํ า� จืด
เกี�ยวกับทะเล
ตะกอนจากแหล่งนํ า� จืด
ตะกอนจากแหล่งนํ า� เค็ม
ดิน
โรงงานบําบัดสิ�งปฏิกลู
นํ า� จืด
นํ า� ทะเล
ตะกอนจากแหล่งนํ า� จืด
ตะกอนจากแหล่งนํ า� เค็ม
ดิน
โรงงานบําบัดสิ�งปฏิกลู
นํ า� จืด
เกี�ยวกับทะเล
ตะกอนจากแหล่งนํ า� จืด
ตะกอนจากแหล่งนํ า� เค็ม
ดิน
โรงงานบําบัดสิ�งปฏิกลู
นํ า� จืด
ตะกอนจากแหล่งนํ า� จืด
นํ า� ทะเล
ตะกอนจากแหล่งนํ า� เค็ม
โรงงานบําบัดสิ�งปฏิกลู
ดิน

5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน

บิวทิลไกลคอล อะซีเตท

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate

ค่ า
0.18 มก./ลิตร
0.018 มก./ลิตร
0.981 มก./กก.
0.0981 มก./กก.
0.0903 มก./กก.
35.6 มก./ลิตร
0.1 มก./ลิตร
0.01 มก./ลิตร
1.12 มก./กก.
0.112 มก./กก.
0.166 มก./กก.
100 มก./ลิตร
0.304 มก./ลิตร
0.0304 มก./ลิตร
2.03 มก./กก.
0.203 มก./กก.
0.68 มก./กก.
90 มก./ลิตร
0.0022 มก./ลิตร
1.05 มก./กก.
0.00022 มก./ลิตร
0.11 มก./กก.
1 มก./ลิตร
0.21 มก./กก.

รายละเอียดของวิธีการ
-

8.2 การควบคุมการสัมผัสสาร
การควบคุมทางวิศวกรรมที�เหมาะสม

: มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ควรปฏิบตั ิโดยการใช้ การระบายอากาศออกเฉพาะที�และการบีบอากาศแบบทัว� ไปในสถานที�ที�เหมาะสม ถ้ า
สิ�งเหล่านี ไ� ม่เพียงพอต่อการรักษาความเข้ มข้ นของอนุภาคและไอจากตัวทําละลายซึง� อยูต่ ํ�ากว่า OEL ต้ องสวมเครื� องป้องกันระบบหายใจที�
เหมาะสม

มาตรการป้ องกันส่ วนบุคคล
มาตรการด้ านสุขอนามัย

: ล้ างมือ แขนช่วงล่าง และหน้ าให้ สะอาดหลังการทํางานเกี�ยวกับเคมีภณ
ั ฑ์ ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนสูบบุหรี� ก่อนการใช้ ห้องนํ า� และหลัง
จากหมดชัว� โมงทํางานแล้ ว ควรใช้ เทคนิคที�เหมาะสมในการกําจัดเสื อ� ผ้ าที�อาจมีการปนเปื อ� น ไม่อนุญาตให้ สวมใส่เสื อ� ผ้ าทํางานที�เปื อ� นนอก
สถานที�ทํางาน ซักเสื อ� ผ้ าที�ปนเปื อ� นสารก่อนนํามาใช้ ใหม่ จัดให้ มีสถานที�สําหรับล้ างตาและมีฝักบัวชําระเพื�อความปลอดภัยใกล้ กบั บริ เวณ
พื น� ที�ปฏิบตั ิงาน

การป้ องกันดวงตา/ใบหน้ า

: ควรสวมแว่นตาป้องกันอันตรายที�มีมาตรฐาน เพื�อหลีกเลี�ยงการได้ รับของเหลวที�อาจกระเด็นใส่ ไอละออง หรื อฝุ่นละอองต่างๆ ตามการ
ประเมินความเสี�ยงที�ระบุไว้ วา่ จําเป็ น ถ้ ามีโอกาสสัมผัสได้ ควรสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันภัยดังต่อไปนี � ยกเว้ นการประเมินผลระบุให้ ใช้ อปุ กรณ์
ป้องกันที�มีประสิทธิภาพสูงกว่า: แว่นตานิรภัยที�มีที�กําบังด้ านข้ าง ที�แนะนํา: แว่นครอบตากันสารเคมีกระเซ็นและ/หรื อหน้ ากากป้องกันใบ
หน้ า

การป้ องกันผิวหนัง
การป้ องกันมือ

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: ควรสวมถุงมือที�ทนสารเคมี และกันการซึมผ่านที�ได้ มาตรฐานตลอดเวลาที�ต้องทํางานเกี�ยวขัองกับวัตถุเคมี หากการประเมินความเสี�ยงระบุไว้
ว่าเป็ นสิ�งจําเป็ น ตรวจสอบในระหว่างการใช้ งานว่า ถุงมือยังคงมีคณ
ุ สมบัติในการป้องกันภัย โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ ที�ผ้ ผู ลิตถุงมือ
กําหนดไว้ โปรดทราบว่าระยะเวลาการแทรกผ่านผนังของถุงมือแต่ละชนิดอาจมีความแตกต่างกันโดยขึ น� อยูก่ บั ผู้ผลิตถุงมือแต่ละแห่ง ใน
กรณีของสารผสมที�ประกอบด้ วยสารหลายชนิด อาจไม่สามารถคาดคะเนได้ อย่างแม่นยําว่าถุงมือสามารถป้องกันภัยได้ นานเพียงใด > 8
ชัว� โมง (เวลาที�บรรลุผล): ที�แนะนํา EN 374 โพลีไวนิล แอลกอฮอล์ (PVA) >= 0.7 mm
< 1 ชัว� โมง (เวลาที�บรรลุผล): Conditionally suitable materials for protective gloves; EN 374: Nitrile rubber - NBR (>= 0.35 mm). Only
suitable as splash protection. Only suitable for brief exposure. In the event of contamination, change protective gloves
immediately.

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 8: การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
ไม่มีถงุ มือชนิดใดที�แม้ จะผลิตจากวัสดุชนิดเดียวหรื อหลายชนิด ที�จะมีความต้ านทานต่อสารเคมีได้ ไม่จํากัดชนิด
ระยะเวลาในการแทรกผ่านถุงมือต้ องยาวนานกว่าเวลาที�ใช้ ผลิตภัณฑ์จนเสร็ จสิ น�
ต้ องปฏิบตั ิตามคําแนะนําและข้ อมูลที�ผ้ ผู ลิตถุงมือจัดไว้ ให้ เกี�ยวกับการใช้ งาน การจัดเก็บ การดูแลรักษา และการเปลี�ยน
ควรเปลี�ยนถุงมือเป็ นประจํา และหากถุงมือมีร่องรอยความเสียหาย
โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ถุงมือไม่มีข้อบกพร่อง และมีการจัดเก็บและใช้ งานอย่างถูกต้ อง
ความเสียหายทางกายภาพ/เคมีและการดูแลรักษาที�ไม่ถกู ต้ องอาจทําให้ ถงุ มือมีสมรรถนะหรื อประสิทธิผลตํ�าลง
ครี มป้องกันผิวอาจช่วยปกป้องผิวในส่วนที�สมั ผัสกับสารได้ แต่ไม่ควรใช้ ทาผิวหลังจากที�สมั ผัสกับสารแล้ ว
การป้ องกันร่ างกาย

: ควรเลือกใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันร่างกายให้ เหมาะสมตามลักษณะงานและความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ น� และควรได้ รับการอนุมตั ิจากผู้เชี�ยวชาญก่อน
การจัดการกับผลิตภัณฑ์ ในกรณีที�มีโอกาสเสี�ยงต่อการจุดระเบิดจากไฟฟ้าสถิต ต้ องสวมใส่ชดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ชุดแต่งกายควรประกอบ
ด้ วยชุดหมี รองเท้ าบูต และถุงมือแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ เพื�อให้ สามารถป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตได้ มากที�สดุ กรุณาอ่านข้ อมูลเพิ�มเติมเกี�ยว
กับข้ อกําหนดสําหรับวัสดุและการออกแบบ รวมทั ง� วิธีการทดสอบ ในมาตรฐานยุโรป EN 1149 ที�แนะนํา: โดยปกติ ชุดหมีหรื อชุดช่างที�ผลิต
จากผ้ าฝ้ายหรื อผ้ าฝ้าย/ผ้ าสังเคราะห์ เป็ นเครื� องแต่งกายที�เหมาะสม

การป้ องกันผิวหนังส่ วนอื�น

: ก่อนที�จะจับต้ องเคลื�อนย้ ายผลิตภัณฑ์นี � ควรเลือกใช้ รองเท้ าและมีการป้องกันผิวหนังเพิ�มเติมตามลักษณะของงานและความเสี�ยงที�เกี�ยวข้ อง
พร้ อมทั ง� ควรได้ รับการอนุมตั ิจากผู้เชี�ยวชาญเฉพาะทาง

การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ

: อ้ างอิงตามอันตรายและความเป็ นไปได้ จากการระเบิด เลือกหน้ ากากป้องกันก๊ าซพิษที�มีคณ
ุ สมบัติตรงตามมาตรฐานหรื อใบรับรอง หน้ ากาก
ป้องกันก๊ าซพิษจะต้ องใช้ งานตามโปรแกรมการป้องกันระบบหายใจเพื�อเป็ นการรับรองการสวมใส่ การอบรม และการใช้ งานที�สําคัญอื�นๆ ที�
แนะนํา: EN 405:2001 + A1:2009 ตัวกรองไออินทรี ย์ (ชนิด A) และอนุภาค FFA2P3 R D

การควบคุมการปล่ อยสารที�มีผลต่ อสิ�งแวด : อย่าปล่อยให้ สารไหลลงสูท่ ่อนํ า� ทิ ง� หรื อทางนํ า�
ล้ อม

หมวดที� 9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
9.1 ข้ อมูลเกี�ยวกับคุณสมบัติพื น� ฐานทางกายภาพและเคมี
ลักษณะภายนอก
สถานะทางกายภาพ

: ของเหลว

สี

: ใส

กลิ�น

: ไม่มีข้อมูล

ค่ าขีดจํากัดของกลิ�นที�รับได้ (odour threshold limit) : ไม่มีข้อมูล
ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH)

: ไม่มีข้อมูล

จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง (melting point/
freezing point)

: ไม่มีข้อมูล

จุดเดือดเริ�มต้ น และช่ วงของการเดือด (initial
boiling point and boiling range)

: >100°C

จุดวาบไฟ (flash point)

: ถ้ วยปิ ด: 36°C

อัตราการระเหย (evaporation rate)

: ไม่มีข้อมูล

ค่ าขีดจํากัดสูงสุดและตํ�าสุดของความไวไฟ หรือค่ า : ไม่มีข้อมูล
จํากัดสูงสุดและตํ�าสุดของการระเบิด (upper/lower
flammability or explosive limits)
ความดันไอ (vapour pressure)

: ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่ นไอ (vapour density)

: 4 [อากาศ = 1]

ความหนาแน่ นสัมพัทธ์ (relative density)

: 0.992

ความสามารถในการละลาย

: ไม่ละลายในวัสดุต่อไปนี � นํ า� เย็น และ นํ า� ร้ อน

ค่ าสัมประสิทธิ�การละลายของสารในชัน� ของ noctanol ต่ อนํา� (partition coefficient : n-octanol/
water)

: ไม่มีข้อมูล

อุณหภูมิท� ลี ุกติดไฟได้ เอง (auto-ignition
temperature)

: ไม่มีข้อมูล

อุณหภูมิของการสลายตัว (decomposition
temperature)

: ไม่มีข้อมูล

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
ความหนืด (viscosity)

: ไม่มีข้อมูล

คุณสมบัติในการระเบิด

: ไม่มีข้อมูล

คุณสมบัติการออกซิไดซ์

: ไม่มีข้อมูล

9.2 ข้ อมูลอื�นๆ
ไม่มีข้อมูลเพิ�มเติม

หมวดที� 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
10.1 การเกิดปฏิกิริยา

: ขณะนี ย� งั ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะด้ านใดๆ ที�เกี�ยวข้ องกับความไวต่อปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์นี ห� รื อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

10.2 ความเสถียรทางเคมี

: ไม่เปลี�ยนแปลงหากมีการจัดเก็บและใช้ งานตามที�แนะนํา (โปรดดูหมวดที� 7)

10.3 ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกิริยา
อันตราย

: การเก็บรักษาและการใช้ งานภายใต้ สภาวะปกติจะไม่ทําให้ เกิดปฏิกิริยาที�เป็ นอันตราย

10.4 สภาวะที�ควรหลีกเลี�ยง

: เมื�ออยูใ่ นที�ที�มีอณ
ุ หภูมิสงู อาจทําให้ เกิดสารอันตรายที�เกิดจากการสลายตัว

10.5 วัสดุท� เี ข้ ากันไม่ ได้

: เก็บให้ ห่างจากวัสดุต่อไปนี เ� พื�อป้องกันปฏิกิริยาเคมีที�เกิดความร้ อนสูง: สารออกซิไดซิ�ง, ด่างเข้ มข้ น, กรดเข้ มข้ น

10.6 ความเป็ นอันตรายของสารที�เกิดจากการ
สลายตัว

: เมื�อเก็บและใช้ งานในสภาพปกติ ไม่ควรมีผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที�เป็ นอันตรายเกิดขึ น�

หมวดที� 11: ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา (Toxicological information)
11.1 ข้ อมูลเกี�ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
สารผสมนี ไ� ม่มีข้อมูลเกี�ยวกับตัวสารเอง The mixture has been assessed following the conventional method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for toxicological
properties accordingly. อ่านรายละเอียดในบทที� 2 และ 3
การได้ รับสารที�มีความเข้ มข้ นของไอจากตัวทําละลายที�เป็ นส่วนประกอบเกินกว่าที�ขีดจํากัดการรับสารในบรรยากาศการทํางานระบุไว้ อาจส่งผลร้ ายแรงต่อสุขภาพ เช่น การระคายเคืองของเยื�อบุ
และระบบหายใจและส่งผลร้ ายแรงต่อไต, ตับ และระบบประสาทส่วนกลาง อาการและสัญญาณ รวมถึง การปวดศีรษะ, วิงเวียน, อ่อนแรง, กล้ ามเนื อ� ไม่มีแรง, เซื�องซึม และ ในกรณีร้ายแรงอาจหมด
สติ
ตัวทําละลายอาจก่อให้ เกิดอาการที�กล่าวมาข้ างต้ นด้ วยการซึมผ่านสูผ่ ิวหนัง การสัมผัสสารผสมนี ซ� ํ า� หรื อเป็ นเวลานานอาจทําให้ ผิวหนังสูญเสียไขมันธรรมชาติ เป็ นผลให้ ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส
ที�ไม่ใช่อาการแพ้ และมีการดูดซึมผ่านผิวหนัง
หากกระเด็นเข้ าตา ของเหลวอาจก่อให้ เกิดการระคายเคืองและทําให้ ตาเจ็บได้
การกลืนกินอาจทําให้ เกิดอาการคลื�นไส้ ท้ องร่วง และอาเจียน
ในกรณีที�ทราบแน่นอน จะต้ องพิจารณาถึงผลกระทบที�เกิดขึ น� ภายหลังและผลกระทบเฉียบพลัน รวมทั ง� ผลกระทบเรื อ� รังของสารประกอบทั ง� จากการรับสัมผัสในระยะสั น� และระยะยาว จากการรับ
สัมผัสทางปาก ทางการหายใจ ทางผิวหนัง และเมื�อเข้ าตา
บรรจุ เบต้ า-[3-(2-เอช-เบนโซไตรอาโซล-2-อิล)-4-ไฮดรอกซี-5-เทอร์ ส.บิวทิลฟี นิล]-โพรพิโอนิก เอซิดพอลี(เอทิลีน ไกลคอล) 300-เอสเทอร์ , [3-[3-(2เอช-เบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5-(1,1-ไดเมทิลเอทิล
)-4-ไฮดร็ อกซี�ฟีนิล]-1-อ็อกโซโพรพิล]-ดับเบิ ล� ยู[3-[3-(2เอชเบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็ อกวี�ฟีนิล]-1-อ็อกโซโพรโพรโพซี�]พอลี(อ็อกซี�-1,2-อีเทนไดอิล), bis(1,2,2,6,6pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate อาจทําให้ เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ (EC) หมายเลข 1907/2006 (REACH) ภาคผนวกที� II ดังที�แก้ ไขตามระเบียบข้ อบังคับ (EU) หมายเลข 2015/830
SP4499 HS420 Clear Coat 3:1

หมวดที� 11: ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา (Toxicological information)
ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ
n-butyl acetate

ผลลัพธ์

สายพันธุ์

ขนาดความเข้ มข้ น

การได้ รับสัมผัส

LC50 การสูดดม ไอ
LD50 เกี�ยวกับผิวหนัง
LD50 ทางปาก
LD50 ทางปาก
LC50 การสูดดม ไอ
LD50 เกี�ยวกับผิวหนัง
LD50 ทางปาก
LD50 ทางปาก
LC50 การสูดดม ไอ
LD50 เกี�ยวกับผิวหนัง
LD50 ทางปาก
LD50 ทางปาก
LD50 เกี�ยวกับผิวหนัง

หนู (Rat)
กระต่าย
หนู (Rat)
หนู (Rat)
หนู (Rat)
กระต่าย
หนู (Rat)
หนู (Rat)
หนู (Rat)
กระต่าย
หนู (Rat)
หนู (Rat)
หนู (Rat)

>21.1 มก./ลิตร
>14112 มก./กก.
10760 มก./กก.
5657 มก./กก.
>6193 มก./ลิตร
>3160 มก./กก.
3492 มก./กก.
>5000 มก./กก.
>3.91 มก./ลิตร
1500 มก./กก.
1880 มก./กก.
3500 มก./กก.
>2000 มก./กก.

4 ชัว� โมง
4 ชัว� โมง
4 ชัว� โมง
-

LD50 ทางปาก
[3-[3-(2เอช-เบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5-(1,1-ได LD50 เกี�ยวกับผิวหนัง
เมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็ อกซี�ฟีนิล]-1-อ็อกโซโพรพิล
]-ดับเบิ ล� ยู[3-[3-(2เอชเบนโซไตรอะซอล-2-อิล)5-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็ อกวี�ฟีนิล]-1-อ็อก
โซโพรโพรโพซี�]พอลี(อ็อกซี�-1,2-อีเทนไดอิล)
LD50 ทางปาก
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)
LD50 ทางปาก
sebacate

หนู (Rat)
หนู (Rat)

>5000 มก./กก.
>2000 มก./กก.

-

หนู (Rat)
หนู (Rat)

>5000 มก./กก.
>3230 มก./กก.

-

5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน
Solvent naphtha (petroleum), light arom.

1,2,4-trimethylbenzene
บิวทิลไกลคอล อะซีเตท

2-เมทธิลโพรพาน-2-ออล
เบต้ า-[3-(2-เอช-เบนโซไตรอาโซล-2-อิล)-4ไฮดรอกซี-5-เทอร์ ส.บิวทิลฟี นิล]-โพรพิโอนิก เอซิ
ดพอลี(เอทิลีน ไกลคอล) 300-เอสเทอร์

ข้ อสรุป/บทย่ อ

: ไม่มีข้อมูล

ค่ าความเป็ นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ
เส้ นทาง

ค่ า ATE

เกี�ยวกับผิวหนัง
การสูดดม (ไอระเหย)

37504.7 มก./กก.
41.04 มก./ลิตร

อาการระคายเคือง/การกัดกร่ อน
ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ

ผลลัพธ์

สายพันธุ์

คะแนน

5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน

ตา - สารที�ทําให้ เกิดอาการระคายเคืองเล็กน้ อย

กระต่าย

-

บิวทิลไกลคอล อะซีเตท

ตา - สารที�ทําให้ เกิดอาการระคายเคืองเล็กน้ อย

กระต่าย

-

mesitylene

ผิวหนัง - สารที�ทําให้ เกิดอาการระคายเคืองเล็กน้ อย กระต่าย
ตา - สารที�ทําให้ เกิดอาการระคายเคืองเล็กน้ อย
กระต่าย

-

ผิวหนัง - ระคายเคืองปานกลาง

-

ข้ อสรุป/บทย่ อ

กระต่าย

การได้ รับสัมผัส
24 ชั�วโมง 100
microliters
24 ชั�วโมง 500
milligrams
500 milligrams
24 ชั�วโมง 500
milligrams
24 ชั�วโมง 20
milligrams

การสังเกต
-

: ไม่มีข้อมูล

ทําให้ เกิดการแพ้
ข้ อสรุป/บทย่ อ

: ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์
ข้ อสรุป/บทย่ อ

: ไม่มีข้อมูล

มีคุณสมบัติเป็ นสารก่ อมะเร็ง
วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ (EC) หมายเลข 1907/2006 (REACH) ภาคผนวกที� II ดังที�แก้ ไขตามระเบียบข้ อบังคับ (EU) หมายเลข 2015/830
SP4499 HS420 Clear Coat 3:1

หมวดที� 11: ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา (Toxicological information)
: ไม่มีข้อมูล

ข้ อสรุป/บทย่ อ
ความเป็ นพิษต่ อระบบสืบพันธุ์

: ไม่มีข้อมูล

ข้ อสรุป/บทย่ อ
การก่ อวิรูป

: ไม่มีข้อมูล

ข้ อสรุป/บทย่ อ

ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้ าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื�อได้ รับสัมผัสครัง� เดียว)
ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ

ประเภทย่ อย

วิถีทางที�ได้ รับสัมผัส

n-butyl acetate

๓

ไม่มีผลบังคับใช้

Solvent naphtha (petroleum), light arom.

๓

ไม่มีผลบังคับใช้

1,2,4-trimethylbenzene

๓

ไม่มีผลบังคับใช้

2-เมทธิลโพรพาน-2-ออล

๓

ไม่มีผลบังคับใช้

mesitylene

๓

ไม่มีผลบังคับใช้

อวัยวะเป้ าหมาย
ทําให้ เกิดง่วงหลับ หรื อใกล้ หมด
ความรู้สกึ ชัว� คราว
การระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ และ ทําให้ เกิดง่วงหลับ
หรื อใกล้ หมดความรู้สกึ ชัว� คราว
การระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ
การระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ
การระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ

ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้ าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื�อได้ รับสัมผัสซํา� )
ไม่มีข้อมูล
อันตรายจากการสําลักเข้ าสู่ทางเดินหายใจ
Solvent naphtha (petroleum), light arom.
ข้ อมูลอื�นๆ

ความเป็ นอันตรายจากการสําลัก (Aspiration hazard) - ๑
: ไม่มีข้อมูล

หมวดที� 12: ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological information)
12.1 ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
สารผสมนี ไ� ม่มีข้อมูลเกี�ยวกับตัวสารเอง
อย่าปล่อยให้ สารไหลลงสูท่ ่อนํ า� ทิ ง� หรื อทางนํ า�
The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See
Sections 2 and 3 for details.
ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ

ผลลัพธ์

สายพันธุ์

การได้ รับสัมผัส

n-butyl acetate

เฉียบพลัน EC50 397 มก./ลิตร
เฉียบพลัน EC50 44 มก./ลิตร
เฉียบพลัน LC50 32 มก./ลิตร
เฉียบพลัน LC50 18 มก./ลิตร
เฉียบพลัน NOEC 200 มก./ลิตร
เฉียบพลัน EC50 >100 มก./ลิตร
เฉียบพลัน LC50 159000 µg/l นํ า� จืด
เฉียบพลัน EC50 2.9 มก./ลิตร
เฉียบพลัน EC50 3.2 มก./ลิตร
เฉียบพลัน LC50 9.2 มก./ลิตร
เฉียบพลัน NOEC >1 มก./ลิตร
เฉียบพลัน EC50 1 ถึง 10 มก./ลิตร
เฉียบพลัน EC50 1570 มก./ลิตร
เฉียบพลัน EC50 37 มก./ลิตร

สาหร่าย - Selenastrum capricornutum
แดฟเนีย - Daphnia magna
สัตว์เปลือกแข็งจําพวกกู้งกั ง� ปู - Artemia salina
ปลา - Pimephales promelas
สาหร่าย
พืชที�เกิดในนํ า�
ปลา - Pimephales promelas
สาหร่าย - Pseudokirchneriella subcapitata
แดฟเนีย - Daphnia magna
ปลา - Oncorhynchus mykiss
สาหร่าย - Pseudokirchneriella subcapitata
ปลา
สาหร่าย - Pseudokirchneriella subcapitata
แดฟเนีย - Daphnia magna

72 ชั�วโมง
48 ชั�วโมง
48 ชั�วโมง
96 ชั�วโมง
72 ชั�วโมง
72 ชั�วโมง
96 ชั�วโมง
72 ชั�วโมง
48 ชั�วโมง
96 ชั�วโมง
72 ชั�วโมง
96 ชั�วโมง
72 ชั�วโมง
48 ชั�วโมง

5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน
Solvent naphtha (petroleum), light arom.

1,2,4-trimethylbenzene
บิวทิลไกลคอล อะซีเตท

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับ (EC) หมายเลข 1907/2006 (REACH) ภาคผนวกที� II ดังที�แก้ ไขตามระเบียบข้ อบังคับ (EU) หมายเลข 2015/830
SP4499 HS420 Clear Coat 3:1

หมวดที� 12: ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological information)
เฉียบพลัน LC50 22 มก./ลิตร
เบต้ า-[3-(2-เอช-เบนโซไตรอาโซล-2-อิล)-4-ไฮดร เฉียบพลัน LC50 2.8 มก./ลิตร
อกซี-5-เทอร์ ส.บิวทิลฟี นิล]-โพรพิโอนิก เอซิดพอ
ลี(เอทิลีน ไกลคอล) 300-เอสเทอร์
[3-[3-(2เอช-เบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5-(1,1-ได เฉียบพลัน LC50 2.8 มก./ลิตร
เมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็ อกซี�ฟีนิล]-1-อ็อกโซโพรพิล]ดับเบิ ล� ยู[3-[3-(2เอชเบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5
-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็ อกวี�ฟีนิล]-1-อ็อกโซ
โพรโพรโพซี�]พอลี(อ็อกซี�-1,2-อีเทนไดอิล)
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)
เฉียบพลัน EC50 0.22 มก./ลิตร
sebacate
เฉียบพลัน LC50 0.9 มก./ลิตร
เฉียบพลัน NOEC 6.3 มก./ลิตร
ข้ อสรุป/บทย่ อ

ปลา - Pimephales promelas
ปลา

96 ชั�วโมง
96 ชั�วโมง

ปลา

96 ชั�วโมง

สาหร่าย

72 ชั�วโมง

ปลา
แดฟเนีย

96 ชั�วโมง
21 วัน

: ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้ างยาวนาน (persistence) และความสามารถในการย่ อยสลาย (degradability)
ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ

ทดสอบ

ผลลัพธ์

ขนาดความเข้ มข้ น

เชื อ� ปลูก

n-butyl acetate

5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน
Solvent naphtha (petroleum), light arom.

OECD 301D Ready
>80 % - 5 วัน
Biodegradability - Closed
Bottle Test
67 % - อย่างรวดเร็ ว - 28 วัน
78 % - อย่างรวดเร็ ว - 28 วัน

-

-

-

นํ า� จืด

ข้ อสรุป/บทย่ อ

: ไม่มีข้อมูล

ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ

ครึ�งชีวิตในนํา�

การย่ อยสลายด้ วยแสง

การย่ อยสลายได้ ทางชีวภาพ

n-butyl acetate
5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน
Solvent naphtha (petroleum), light arom.
บิวทิลไกลคอล อะซีเตท

-

67%; 28 วัน
90.4%; 28 วัน

อย่างรวดเร็ ว
อย่างรวดเร็ ว
อย่างรวดเร็ ว
-

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ (bioaccumulative potential)
ชื�อผลิตภัณฑ์ /ส่ วนประกอบ

LogPow

BCF

มีแนวโน้ ม

n-butyl acetate
5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน
1,2,4-trimethylbenzene
บิวทิลไกลคอล อะซีเตท
2-เมทธิลโพรพาน-2-ออล
mesitylene
Hydroxypropyl methacrylate

2.3
1.88
3.63
1.51
0.317
3.42
0.97

243
5.01
161
-

ตํ�า
ตํ�า
ตํ�า
ตํ�า
ตํ�า
ตํ�า
ตํ�า

12.4 การเคลื�อนย้ ายในดิน (mobility in soil)
สัมประสิทธิ�การแบ่ งส่ วนดิน/นํา� (KOC)

: ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเปลี�ยนแปลง

: ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลของการประเมินสาร PBT และสาร vPvB
PBT
วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: ไม่มีผลบังคับใช้
: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 12: ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological information)
: ไม่มีผลบังคับใช้

vPvB
12.6 ผลกระทบในทางเสียหายอื�นๆ (other
adverse effects

: ยังไม่พบผลใดๆ ที�สําคัญหรื ออันตรายร้ ายแรง

หมวดที� 13: ข้ อพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
ข้ อมูลในส่วนนี ป� ระกอบด้ วยคําแนะนําและแนวทางปฏิบตั ิทวั� ไป ดังนั น� จึงควรตรวจสอบรายชื�อการใช้ ตามที�ระบุที�อยูใ่ นหัวข้ อ 1 เพื�ออ่านข้ อมูลเฉพาะการใช้ ที�แสดงไว้ ในหัวข้ อ "ลักษณะและโอกาสใน
การสัมผัส"
13.1 วิธีการบําบัดของเสีย
ผลิตภัณฑ์
วิธีการกําจัด

: ควรหลีกเลี�ยงและลดการสร้ างขยะหากเป็ นไปได้ การกําจัดผลิตภัณฑ์ สารละลาย และผลพลอยได้ จากการผลิตควรเป็ นไปตามข้ อกําหนด
การป้องกันสิ�งแวดล้ อมและการกําจัดของเสีย รวมทั ง� ข้ อกําหนดของท้ องถิ�นด้ วย การทิ ง� ผลิตภัณฑ์ที�มีมากเกินพอและไม่สามารถรี ไซเคิล
ผ่านบริ ษัทผู้รับกําจัดขยะที�ได้ รับอนุญาต ของเสียที�ยงั ไม่ได้ รับการบําบัดให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั ง� หมดของหน่วยงานที�มีอํานาจไม่
ควรทิ ง� ทางท่อระบายนํ า� ทิ ง�

ของเสียอันตราย

: การจัดประเภทของผลิตภัณฑ์อาจเป็ นไปตามเกณฑ์สําหรับของเสียอันตราย.

ข้ อพิจารณาในการกําจัด (Disposal
considerations)

: อย่าปล่อยให้ สารไหลลงสูท่ ่อนํ า� ทิ ง� หรื อทางนํ า�
กําจัดตามข้ อบังคับของสหพันธ์ รัฐ และท้ องถิ�นที�นํามาใช้ ทั ง� หมด
ถ้ าผลิตภัณฑ์นี ป� ะปนอยูก่ บั ของเสียอื�น ๆ รหัสผลิตภัณฑ์ของเสียดั ง� เดิมอาจใช้ ไม่ได้ อีกต่อไป และควรกําหนดรหัสที�เหมาะสมให้ ใช้ แทน
หากต้ องการข้ อมูลเพิ�มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานกําจัดของเสียในท้ องถิ�นของท่าน

การบรรจุหีบห่ อ
วิธีการกําจัด

: ควรหลีกเลี�ยงและลดการสร้ างขยะหากเป็ นไปได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที�ใช้ กบั ของเสียควรนํากลับมาใช้ ใหม่ หากไม่สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ ควร
นําไปเผาหรื อการฝังกลบเท่านั น�

ข้ อพิจารณาในการกําจัด (Disposal
considerations)

: ใช้ ข้อมูลที�แสดงไว้ ในเอกสารข้ อความปลอดภัยนี � ในการจําแนกภาชนะบรรจุที�วา่ งเปล่าแล้ วควรได้ รับคําแนะนําจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้ องกับ
การจัดการของเสีย
ต้ องนําภาชนะบรรจุที�วา่ งเปล่าไปทําเป็ นเศษวัสดุหรื อปรับสภาพใหม่
ขจัดภาชนะบรรจุที�ปนเปื อ� นผลิตภัณฑ์ตามที�ระบุไว้ ในข้ อกําหนดทางกฎหมายระดับท้ องถิ�นหรื อระดับชาติ

ประเภทบรรจุภัณฑ์

รายนามของเสียของยุโรป (European Waste Catalogue - EWC)

CEPE Paint Guidelines

15 01 10*

packaging containing residues of or contaminated by hazardous substances

: ต้ องทิ ง� สารและภาชนะนี ด� ้วยวิธีการที�ปลอดภัย ควรใช้ ความระมัดระวังเมื�อจับต้ องเคลื�อนย้ ายภาชนะบรรจุที�วา่ งเปล่าซึง� ยังไม่ได้ ผ่านการทํา
ความสะอาดหรื อการชะล้ าง ภาชนะบรรจุหรื อถุงบรรจุภายในที�วา่ งเปล่าแล้ วอาจมีผลิตภัณฑ์ตกค้ างอยู่ ไอระเหยจากผลิตภัณฑ์ที�ตกค้ าง
อาจทําให้ บรรยากาศภายในภาชนะบรรจุมีลกั ษณะไวไฟสูงหรื อระเบิดได้ ง่าย ห้ ามตัด เชื�อม หรื อบดภาชนะบรรจุที�ใช้ แล้ ว หากยังไม่ได้ ทํา
ความสะอาดภายในอย่างทัว� ถึง หลีกเลี�ยงการทําให้ วตั ถุแตกกระจาย และสัมผัสกับพื น� ดิน ทางเดินนํ า� ท่อระบายนํ า� และท่อระบายของเสีย
ต่างๆ

ข้ อควรระวังเป็ นพิเศษ

หมวดที� 14: ข้ อมูลการขนส่ ง (Transport information)
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ ( UN1263
UN number)

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 ชื�อที�ถูกต้ องในการขนส่ ง PAINT
ของสหประชาชาติ (UN proper
shipping name)

PAINT

PAINT

Paint

14.3 ประเภทความเป็ น
อันตรายสําหรับการขนส่ ง (
transport hazard class)

3

3

3

3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (packing
group)

III

III

III

III

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 14: ข้ อมูลการขนส่ ง (Transport information)
14.5 อันตรายต่ อสิ�งแวดล้ อม

ไม่ใช่

ใช่

ข้ อมูลเพิ�มเติม

หมายเลขสารอันตราย
30

ผลิตภัณฑ์ได้ รับการควบคุมในฐานะ Emergency schedules (EmS)
สารเดี�ยวที�เป็ นอันตรายต่อสิ�งแวดล้ อม F-E, _S-E_
เฉพาะเมื�อขนส่งในเรื อบรรทุกเท่านั น�
Special provisions
163, 223, 955
ข้ อกําหนดพิเศษ
163, 640E, 650

ปริมาณจํากัด
5L

No.

No.

ข้ อกําหนดพิเศษ
163, 640E, 650
รหัสอุโมงค์
(D/E)

14.6 ข้ อควรระวังพิเศษสําหรับผู้ใช้ งาน

Passenger and Cargo Aircraft
Quantity limitation: 60 L
Packaging instructions: 355
Cargo Aircraft Only Quantity
limitation: 220 L
Packaging instructions: 366
Limited Quantities - Passenger
Aircraft Quantity limitation: 10 L
Packaging instructions: Y344
Special provisions
A3, A72

: การขนส่ งภายในอาณาบริเวณของผู้ใช้ :ต้ องขนส่งภายในภาชนะปิ ดเสมอ โดยวางในลักษณะตั ง� ตรงและยึดให้ มนั� คง ขอให้ ตรวจสอบจนแน่
ใจว่า บุคคลที�ขนส่งผลิตภัณฑ์นี ท� ราบว่าต้ องทําอย่างไรในกรณีที�เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเกิดการรั�วหก

14.7 การขนส่ งในปริมาณมากตามภาคผนวก II : ไม่มีผลบังคับใช้
ของ MARPOL และรหัส IBC

หมวดที� 15: ข้ อมูลด้ านกฎข้ อบังคับ (Regulatory information)
15.1 ระเบียบข้ อบังคับ/บทบัญญัติกฎหมายว่ าด้ วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ�งแวดล้ อมที�มีความจําเพาะต่ อสารหรือสารผสม
ระเบียบข้ อบังคับของสหภาพยุโรป (EC) เลขที� 1907/2006 (REACH)
ภาคผนวก XIV - บัญชีรายชื�อสารที�ต้องขออนุญาต
ภาคผนวก XIV
ไม่มีสว่ นประกอบดังกล่าวอยูใ่ นรายการ
สารเคมีท� มี ีความน่ าห่ วงกังวลสูง
ไม่มีสว่ นประกอบดังกล่าวอยูใ่ นรายการ
ภาคผนวก XVII - ข้ อจํากัดเกี�ยวกับการ
ผลิต การวางจําหน่ าย และการใช้ สาร
อันตรายทัง� ที�เป็ นสารเดี�ยว สารผสม และ
ผลิตภัณฑ์

: ไม่มีผลบังคับใช้

ข้ อบังคับอื�นๆ ของสหภาพยุโรป
VOC

: ข้ อกําหนดของกฎระเบียบที� 2004/42/EC ว่าด้ วย VOC มีผลบังคับใช้ กบั ผลิตภัณฑ์นี � กรุณาอ่านข้ อมูลเพิ�มเติมในฉลากผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ
เอกสารข้ อมูลทางเทคนิค

บัญชีรายการของยุโรป

: ส่วนประกอบทั ง� หมดมีอยูใ่ นรายการหรื อยกเว้ นไว้

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)
ไม่อยูใ่ นรายการ
Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)
ไม่อยูใ่ นรายการ
ระเบียบ Seveso
This product may add to the calculation for determining whether a site is within the scope of the Seveso Directive on major accident hazards.
การใช้ ทางอุตสาหกรรม

: ข้ อมูลรายละเอียดที�อยูใ่ นเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยฉบับนี ไ� ม่ใช่สว่ นหนึ�งของการประเมินความเสี�ยงในที�ทํางาน ซึง� ผู้ใช้ ต้องกระทําเอง ดังที�
กําหนดโดยกฎหมายด้ านสุขภาพและความปลอดภัยอื�นๆ บทบัญญัติวา่ ด้ วย ข้ อบังคับแห่งชาติเรื� องสุขภาพและความปลอดภัยในที�ทํางาน มี
ผลบังคับใช้ ต่อการใช้ ผลิตภัณฑ์นี ใ� นที�ทํางาน

ข้ อบังคับสากล
วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 15: ข้ อมูลด้ านกฎข้ อบังคับ (Regulatory information)
รายชื�อในอนุสัญญาห้ ามอาวุธเคมีกําหนดรายการสารเคมีกลุ่ม I, II และ III
ไม่อยูใ่ นรายการ
พิธีสารมอนทรีอัล (ภาคผนวก A, B, C, E)
ไม่อยูใ่ นรายการ
อนุสัญญาสตอกโฮล์ มว่ าด้ วยมลพิษที�ตกค้ างยาวนาน
ไม่อยูใ่ นรายการ
อนุสัญญารอตเตอร์ ดัมว่ าด้ วยการแจ้ งและให้ ความยินยอมล่ วงหน้ า (PIC)
ไม่อยูใ่ นรายการ
พิธีสาร Aarhus ว่ าด้ วยสารมลพิษที�ตกค้ างยาวนานและโลหะหนักตาม UNECE
ไม่อยูใ่ นรายการ
รายนามสากล
บัญชีแห่ งชาติ (inventory)
ประเทศออสเตรเลีย

: ส่วนประกอบทั ง� หมดมีอยูใ่ นรายการหรื อยกเว้ นไว้

ประเทศแคนาดา

: ส่วนประกอบทั ง� หมดมีอยูใ่ นรายการหรื อยกเว้ นไว้

ประเทศจีน

: มีสว่ นประกอบอย่างน้ อยหนึ�งชนิดที�ไม่อยูใ่ นรายการ

ประเทศญี�ป่ นุ

: บัญชีรายการของญี�ป่ นุ (ENCS): มีสว่ นประกอบอย่างน้ อยหนึ�งชนิดที�ไม่อยูใ่ นรายการ
บัญชีรายการของญี�ป่ นุ (ISHL): ไม่ได้ กําหนด

ประเทศมาเลเซีย

: ไม่ได้ กําหนด

นิวซีแลนด์

: ส่วนประกอบทั ง� หมดมีอยูใ่ นรายการหรื อยกเว้ นไว้

ฟิ ลิปปิ นส์

: ส่วนประกอบทั ง� หมดมีอยูใ่ นรายการหรื อยกเว้ นไว้

เกาหลีใต้

: ส่วนประกอบทั ง� หมดมีอยูใ่ นรายการหรื อยกเว้ นไว้

ไต้ หวัน

: ไม่ได้ กําหนด

ประเทศตุรกี

: ไม่ได้ กําหนด

สหรัฐอเมริกา

: ส่วนประกอบทั ง� หมดมีอยูใ่ นรายการหรื อยกเว้ นไว้

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

: ยังไม่มีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

หมวดที� 16: ข้ อมูลอื�นๆ
รหัส CEPE

: 1

แสดงข้ อมูลที�เปลี�ยนจากฉบับตีพิมพ์ครั ง� ที�แล้ ว
คําย่ อและชื�อย่ อ

: ATE=ค่าความเป็ นพิษเฉียบพลันขององค์ประกอบในสารผสม
CLP=ระเบียบว่าด้ วยการจําแนกประเภท การติดฉลาก และการบรรจุหีบห่อสารเคมี (เลขที� 1272/2008)
DMEL=ค่าความเข้ มข้ นของสารเคมี ซึง� คาดว่าจะเกิดผลน้ อยที�สดุ ต่อผู้ที�ได้ รับสาร
DNEL=ค่าความเข้ มข้ นของสารเคมี ซึง� คาดว่าจะไม่เกิดผลใดๆ ต่อผู้ที�ได้ รับสาร
EUH statement=ข้ อความบ่งอันตรายโดยประเทศในสหภาพยุโรปภายใต้ ระเบียบ CLP
PBT=คุณสมบัติของสารที�ตกค้ างยาวนาน สามารถสะสมได้ ในสิ�งมีชีวิตและเป็ นพิษ
PNEC=ค่าความเข้ มข้ นของสารเคมีที�คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ที�อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที�มีสารนั น�
RRN=เลขทะเบียนตามกฏหมาย REACH
vPvB=สารที�ตกค้ างยาวนานมากและสารที�สะสมได้ ดีมากในสิ�งมีชีวิต

วิธีปฏิบัติเพื�อให้ ได้ มาซึ�งการจําแนกประเภทตามระเบียบข้ อบังคับ (EC) เลขที� 1272/2008 [CLP/GHS]

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 16: ข้ อมูลอื�นๆ
การจําแนกประเภท

หลักการและเหตุผล

Flam. Liq. 3, H226
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

โดยอาศัยข้ อมูลการทดสอบ
วิธีการคํานวณ
วิธีการคํานวณ
วิธีการคํานวณ

ข้ อความทัง� หมดสําหรับข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย (H statement) ที�ย่อไว้
H225
H226
H304
H312
H315
H317
H319
H331
H332
H335
H336
H400
H410
H411
H412

ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
อาจเป็ นอันตรายถึงตายได้ เมื�อกลืนกินและผ่านเข้ าไปทางช่องลม
เป็ นอันตรายหากสัมผัสผิวหนัง
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
อาจทําให้ เกิดการแพ้ ที�ผิวหนัง
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
เป็ นพิษหากสูดดม
เป็ นอันตรายหากสูดดม
อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
หรื ออาจทําให้ ง่วงซึม (drowsiness) หรื อมึนงง (dizziness)
เป็ นพิษร้ ายแรงต่อสิ�งมีชีวิตในนํ า�
เป็ นพิษร้ ายแรงต่อสิ�งมีชีวิตในนํ า� และมีผลกระทบระยะยาว
เป็ นพิษต่อสิ�งมีชีวิตในนํ า� และมีผลกระทบระยะยาว
เป็ นอันตรายต่อสิ�งมีชีวิตในนํ า� และมีผลกระทบระยะยาว

ข้ อความทัง� หมดในการจําแนกประเภท [CLP/GHS]
Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412
Asp. Tox. 1, H304
EUH066
Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 2, H225
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Skin Sens. 1A, H317
STOT SE 3, H335

มีความเป็ นพิษเฉียบพลัน (การสูดดม) - ๓
มีความเป็ นพิษเฉียบพลัน (เกี�ยวกับผิวหนัง) - ๔
มีความเป็ นพิษเฉียบพลัน (การสูดดม) - ๔
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ�งแวดล้ อมในนํ า� (Acute hazards to the aquatic environment) - ๑
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิ�งแวดล้ อมในนํ า� (Long-term hazards to the aquatic environment) - ๑
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิ�งแวดล้ อมในนํ า� (Long-term hazards to the aquatic environment) - ๒
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิ�งแวดล้ อมในนํ า� (Long-term hazards to the aquatic environment) - ๓
ความเป็ นอันตรายจากการสําลัก (Aspiration hazard) - ๑
การได้ สารหลายครั ง� ติดต่อกันอาจทําให้ ผิวหนังแห้ งหรื อแตก
การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา (Serious eye damage/eye irritation) - ๒
ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) - ๒
ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) - ๓
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin corrosion / irritation) - ๒
สารทําให้ ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ ต่อผิวหนัง (Skin sensitizer) - ๑
สารทําให้ ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ ต่อผิวหนัง (Skin sensitizer) - ๑A
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั ง� เดียว (Specific target organ toxicity
following single exposure) (การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ) - ๓
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั ง� เดียว (Specific target organ toxicity
following single exposure) (ทําให้ เกิดง่วงหลับ หรื อใกล้ หมดความรู้สกึ ชัว� คราว) - ๓

STOT SE 3, H336
ข้ อความทัง� หมดสําหรับข้ อมูลความเสี�ยง (R phrase) ที�ย่อไว้
R11- ไวไฟสูง
R10- ไวไฟ
R20- อันตรายเมื�อสูดดม
R20/21- อันตรายเมื�อสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง
R65- เป็ นอันตราย: อาจทําให้ ปอดได้ รับความเสียหายเมื�อกินเข้ าไป
R37- ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
R36/37- ระคายเคืองต่อดวงตา และระบบทางเดินหายใจ
วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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หมวดที� 16: ข้ อมูลอื�นๆ
R36/38- ระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนัง
R36/37/38- ระคายเคืองต่อดวงตา ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
R43- อาจเกิดอาการแพ้ เมื�อสัมผัสกับผิวหนัง
R66- การได้ สารหลายครั ง� ติดต่อกันอาจทําให้ ผิวหนังแห้ งหรื อแตก
R67- ไอระเหยอาจทําให้ ง่วงนอนและเวียนศีรษะ
R50/53- เป็ นพิษมากต่อสิ�งมีชีวิตในนํ า� อาจทําให้ เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาพแวดล้ อมทางนํ า�
R52/53- เป็ นพิษต่อสิ�งมีชีวิตในนํ า� อาจทําให้ เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาพแวดล้ อมทางนํ า�
R52/53- เป็ นอันตรายต่อสิ�งมีชีวิตในนํ า� อาจทําให้ เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาพแวดล้ อมทางนํ า�
ข้ อความทัง� หมดในการจําแนกประเภท [DSD/DPD]
F - ไวไฟสูง
Xn - เป็ นอันตราย
Xi - ระคายเคือง
N - อันตรายต่อสิ�งแวดล้ อม
วันที�ตีพิมพ์

: 05/03/2018

วันที�ออก/ วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครัง� ที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4

หมายเหตุถึงผู้อ่าน
ข้ อมูลในเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยฉบับนี อ� าศัยภูมิความรู้ท� มี ีอยู่ในปั จจุบันและกฎหมายฉบับล่ าสุด โดยนําเสนอแนวทางปฏิบัติในด้ านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ�งแวดล้ อมที�
เกี�ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ และไม่ ควรตีความว่ าเป็ นการรับประกันต่ อประสิทธิภาพทางเทคนิคหรือความเหมาะสมเพื�อการประยุกต์ ใช้ เฉพาะงาน ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ เพื�อจุดประสงค์ อ� นื
นอกไปจากที�แสดงไว้ ในหัวข้ อที� 1 โดยไม่ ติดต่ อผู้จัดส่ งสินค้ าและขอคําแนะนําเป็ นลายลักษณ์ อักษรเกี�ยวกับการขนถ่ ายเคลื�อนย้ ายและใช้ งานเสียก่ อน เนื�องจากผู้ผลิตไม่ สามารถ
ควบคุมสภาพการใช้ ผลิตภัณฑ์ ในงานเฉพาะด้ านได้ ดังนัน� ผู้ใช้ จึงมีความรับผิดชอบต่ อการดูแลให้ ม� นั ใจว่ ามีการปฏิบัติตามข้ อกําหนดในบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที�เกี�ยวข้ อง ข้ อมูลที�
ปรากฏในเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยฉบับนี ไ� ม่ ใช่ ส่วนประกอบในการประเมินความเสี�ยงอันตรายในสถานที�ทาํ งานของผู้ใช้ เอง ตามที�กําหนดไว้ ในบทบัญญัติแห่ งกฎหมายฉบับอื�น
ที�ว่าด้ วยสุขภาพและความปลอดภัย

วันที�ออก/วันที�มีการปรั บปรุ งเอกสาร

: 05/03/2018

วันที�พิมพ์ ครั�งที�แล้ ว

: 07/06/2017

เวอร์ ชัน

: 1.4
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