
Jotamastic Smart Pack Comp A

ไมม่ขี อ้มูล

ของเหลว

ตวับง่ชี�ผลติภัณฑต์ามระบบ GHS
(GHS product identifier)

การบง่ชี�ด ว้ยวธิอีื�นๆ

ชนดิผลติภัณฑ์

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ (พรอ้ม
ดว้ยเวลาทําการ)

1. การบง่ชี�ผลติภัณฑ์
:

:

:

:

รายละเอยีดผูผ้ลติ :

Jotamastic Smart Pack Comp A

ขอ้แนะนําและขอ้จํากัดตา่งๆ ในการใชส้ารเดี�ยวหรอืสารผสม

Use in coatings - การใชท้างอตุสาหกรรม
Use in coatings - Professional use

การใชท้ี�ระบไุว ้

รหัสผลติภัณฑ์ : 1550

Jotun Thailand Limited
700/353 Amata Nakorn Industrial Estate (BIP 2)
Moo 6, Tumbol Donhualoh, Amphur Muang Chonburi
Chonburi 20000 Thailand

Phone: + 66 2 022 9888
Fax: + 66 2 022 9888 , + 66 38 214 375

SDSJotun@jotun.com

Jotun Thailand Limited
Phone: + 66 2 022 9888 ext. 2100, 2400, 2402

เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย

คณุลกัษณะของผลติภัณฑ์ :

1550;1551 1,2 1550

^(ValidationDate) 1

สี

Approved

หมวดที� 2. การบง่ชี�ความเป็นอันตราย
ของเหลวไวไฟ - หมวด ๓
การกัดกร่อนและการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง - หมวด ๒
การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา - หมวด ๒A

สารทําใหไ้วตอ่การกระตุ น้อาการแพต้อ่ผวิหนัง - หมวด ๑
ความเป็นอันตรายระยะยาวตอ่สิ�งแวดลอ้มในนํ�า - หมวด ๒

การจําแนกประเภทสารหรอืสาร
ผสม

:

คําสญัญาณ : ระวงั.

ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย : H226 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H315 - ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก
H317 - อาจทําใหเ้กดิการแพท้ี�ผวิหนัง
H319 - ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอย่างรุนแรง
H411 - เป็นพษิตอ่สิ�งมชีวีติในนํ�าและมผีลกระทบระยะยาว

รูปสญัลกัษณ์ความเป็นอันตราย :

ขอ้ควรระวงั

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS
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หมวดที� 2. การบง่ชี�ความเป็นอันตราย

ความเป็นอันตรายอื�นที�ไมไ่ดเ้ป็น
ผลจากการจําแนกตามระบบ GHS

เชน่

: ไมม่ขี อ้มูล

การป้องกัน : P280 - สวมถงุมอืป้องกัน สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกันดวงตาหรอืใบหนา้
P210 - เก็บใหห้า่งจากความรอ้น พื�นผวิที�ร อ้น เปลวไฟและแหลง่กําเนดิประกายไฟอื�นๆ หา้ม
สบูบหุรี�
P273 - หลกีเลี�ยงการปลอ่ยสารออกสูส่ ิ�งแวดลอ้ม
P261 - หลกีเลี�ยงการหายใจเอาไอเข า้ไป

การตอบสนอง : P391 - เก็บสิ�งหกเปื�อน
P362 - ถอดเสื�อผา้ที�เปื�อนและลา้งกอ่นที�จะนํามาใชอ้กีครั �ง
P363 - ลา้งเสื�อผา้ที�เปื�อนกอ่นที�จะนํามาใชอ้กีครั �ง
P302 + P352 - หากสมัผัสผวิหนัง: ลา้งด ว้ยนํ�า
P333 + P313 - หากผวิหนังเกดิอาการระคายเคอืงหรอืผื�นคนั: ใหต้ดิตอ่/ปรกึษาแพทย์
P305 + P351 + P338 - หากเข า้ดวงตา: ลา้งด ว้ยความระมัดระวงัด ว้ยนํ�าหลายนาท ีถอด
คอนแทคเลนสอ์อก หากมอียูแ่ละสามารถทําไดง้า่ย ใหล้ า้งตอ่
P337 + P313 - หากยังคงมอีาการระคายเคอืงดวงตา: ใหต้ดิตอ่/ปรกึษาแพทย์

การจัดเก็บ : P403 + P235 - เก็บในสถานที�ระบายอากาศไดด้ ีเก็บใหอ้ยูใ่นสภาพเย็น

การกําจัด : P501 - กําจัดสารที�บรรจแุละภาชนะบรรจ ุตามกฎระเบยีบทั �งหมดในระดบัทอ้งถิ�น ภมูภิาค
ประเทศ และระหวา่งประเทศ

หมวดที� 3. องคป์ระกอบและขอ้มูลเกี�ยวกับสว่นผสม

epoxy resin (MW≤700) ≥25 - ≤50 1675-54-3
Phenol, methylstyrenated ≤10 68512-30-1
xylene ≤10 1330-20-7
epoxy resin (MW 700-1200) ≤5 25036-25-3
Solvent naphtha (petroleum), light arom. ≤3 64742-95-6

เอทธลิ เบนซลิ ≤3 100-41-4

เบนซลิแอลกอฮอล์ ≤3 100-51-6
butan-1-ol <3 71-36-3
propylidynetrimethanol ≤0.3 77-99-6

ชื�อสว่นผสม หมายเลข CAS%

ภายในขอบเขตความรูปั้จจุบันของผูจ้ัดจําหน่ายและเกี�ยวกับความเข ม้ขน้ที�สามารถใชไ้ด ้ไมม่สีว่นผสมเพิ�มเตมิที�ปรากฎ ที�ถกูจัดวา่เป็น
อันตรายตอ่สขุภาพหรอืสิ�งแวดลอ้ม ดงันั�นจงึต อ้งรายงานในสว่นนี�

การบง่ชี�ด ว้ยวธิอีื�นๆ : ไมม่ขี อ้มูล

หมายเลข CAS : ไมม่ผีลบังคบัใช ้

สารเดี�ยว/สารผสม

รหัสผลติภัณฑ์ : 1550

หมายเลข CAS/ตวับง่ชี�อื�นๆ

หมายเลข EC : สารผสม

:

ขดีจํากัดการรับสารในการทํางาน หากมอียู ่จะระบไุวใ้นหมวดที� 8

สารผสม

ใชนํ้�าจํานวนมากลา้งตาทันท ียกเปลอืกตาลา่งและเปลอืกตาบนเป็นครั �งคราว  ตรวจหาคอน
แทคเลนส ์แลว้ทําการถอดออก  ใหช้ะล า้งตอ่อย่างนอ้ย 10 นาท ี ใหไ้ปพบแพทย์

หมวดที� 4. มาตรการปฐมพยาบาล

การสมัผัสถกูดวงตา :

คําอธบิายเกี�ยวกับมาตรการด า้นการปฐมพยายามที�จําเป็น
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หมวดที� 4. มาตรการปฐมพยาบาล

บว้นปากดว้ยนํ�า  ถอดฟันปลอมออกถา้ม ี หากกลนืกนิสารเข า้ไปและผูท้ี�ไดร้ับสารพษินั�นยังมสีติ
รู สึ้กตวั ใหด้ื�มนํ�าเล็กนอ้ย  หยดุใหนํ้�าหากผูไ้ดร้ับสารพษิรู สึ้กคลื�นไสเ้พราะอาจเป็นอันตรายจาก
การอาเจยีนได ้ ห า้มทําใหอ้าเจยีนจนกวา่จะมคีําสั�งจากแพทย ์ หากเกดิการอาเจยีน ใหศ้รีษะ
อยูใ่นระดบัตํ�า เพื�อไมใ่หอ้าเจยีนเข า้ไปสูป่อด  โปรดไปพบแพทยห์ากยังมอีาการไมพ่งึประสงค์
หรอืมอีาการรา้ยแรง  หา้มป้อนสิ�งใดๆ ทางปากแกผู่ท้ ี�หมดสต ิ หากหมดสต ิใหจ้ัดผูป้ระสบภัย
ในทา่ชว่ยชวีติและนําตวัสง่แพทยท์ันท ี ทําใหอ้ากาศโลง่ไว ้ คลายเสื�อผา้สว่นที�รัดแน่นออก
เชน่ ปกเสื�อ, เนคไท, เข็มขดั หรอืสายรัดเอว

ลา้งด ว้ยสบูแ่ละนํ�าปรมิาณมาก  ถอดเสื�อผา้และรองเท า้ที�มเีชื�อโรคหรอืสกปรก  ใชนํ้�าล า้งเครื�อง
แตง่กายที�เปรอะเปื�อนใหส้ะอาดหมดจดกอ่นถอดเครื�องแตง่กายออกหรอืสวมถงุมอืขณะถอด
ใหช้ะล า้งตอ่อย่างนอ้ย 10 นาท ี ใหไ้ปพบแพทย ์ ในกรณีที�มอีาการไมส่บายหรอืยังมอีาการอยู่
อย่าเข า้ใกลส้ารอกีตอ่ไป  ซกัเสื�อผา้กอ่นนํากลับมาใชใ้หม ่ ทําความสะอาดรองเท า้ใหท้ั�วกอ่น
นํามาใสใ่หม่

ใหเ้คลื�อนยา้ยผูไ้ดร้ับสารไปยังที�อากาศบรสิทุธิ�และใหพ้ักผ่อนในทา่ทางที�หายใจไดส้บาย  หาก
ไมห่ายใจ หายใจไมเ่ป็นปกต ิหรอืระบบหายใจลม้เหลว ใหท้ําการชว่ยหายใจ หรอืใหอ้อกซเิจน
โดยผูท้ี�ไดร้ับการฝึกอบรมในเรื�องดงักลา่วมาแลว้  การชว่ยชวีติด ว้ยวธิปีากตอ่ปากอาจกอ่ใหเ้กดิ
อันตรายได ้ โปรดไปพบแพทยห์ากยังมอีาการไมพ่งึประสงคห์รอืมอีาการรา้ยแรง  หากหมดสติ
ใหจ้ัดผูป้ระสบภัยในทา่ชว่ยชวีติและนําตวัสง่แพทยท์ันท ี ทําใหอ้ากาศโลง่ไว ้ คลายเสื�อผา้
สว่นที�รัดแน่นออก เชน่ ปกเสื�อ, เนคไท, เข็มขดั หรอืสายรัดเอว

การสมัผัสทางผวิหนัง

การสดูดม

การกลนืกนิ :

:

:

การป้องกันของผูใ้หก้ารปฐม
พยาบาล

: ไมค่วรดําเนนิการใดๆ ที�จะกอ่ใหเ้กดิอันตราย หรอืกระทําโดยไมไ่ดผ้่านการฝึกอบรมที�เหมาะสม
การชว่ยชวีติด ว้ยวธิปีากตอ่ปากอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายได ้ ใชนํ้�าล า้งเครื�องแตง่กายที�เปรอะ
เปื�อนใหส้ะอาดหมดจดกอ่นถอดเครื�องแตง่กายออกหรอืสวมถงุมอืขณะถอด

หมายเหตถุงึแพทย์ : รักษาตามอาการ  หากสดูดมหรอืรับสารนี�เข า้สูร่่างกายเป็นปรมิาณมาก ใหร้บีตดิตอ่ผูเ้ช ี�ยวชาญ
ดา้นการรักษายาพษิในทันที

การบําบัดเฉพาะ : ไมม่วีธิรีักษาเฉพาะ

อาการหรอืผลกระทบที�สําคัญ ทั �งที�เกดิเฉยีบพลนัและที�เกดิขึ�นภายหลงั (acute and delayed)

การสดูดม : ยังไมพ่บผลใดๆ ที�สําคัญหรอือันตรายรา้ยแรง

ยังไมพ่บผลใดๆ ที�สําคัญหรอือันตรายรา้ยแรง:การกลนืกนิ

การสมัผัสทางผวิหนัง : ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก  อาจทําใหเ้กดิการแพท้ี�ผวิหนัง

ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอย่างรุนแรง:การสมัผัสถกูดวงตา

สญัญาณ/อาการของการไดร้ับสารมากเกนิไป

การสมัผัสทางผวิหนัง

การกลนืกนิ

การสดูดม ไมม่ขี อ้มูลจําเพาะ

ไมม่ขี อ้มูลจําเพาะ

อาจมอีาการที�ไมด่ดีงัตอ่ไปนี�
การระคายเคอืง
อาการผื�นแดง

:

:

:

การสมัผัสถกูดวงตา : อาจมอีาการที�ไมด่ดีงัตอ่ไปนี�
อาการปวดหรอืระคายเคอืง
นา้ตาไหล
อาการผื�นแดง

ผลรา้ยแรงที�อาจเกดิขึ�นตอ่สขุภาพ

โปรดดขู อ้มูลดา้นพษิวทิยา (หมวดที� 11)

ระบถุงึข อ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ี�ต อ้งทําทันท ีและการดแูลรักษาเฉพาะที�สําคัญที�ควรดําเนนิการ

หมวดที� 5. มาตรการผจญเพลงิ

ใชส้ารเคมแีหง้, CO₂, ละอองนํ�าหรอืโฟม

สารที�ใชใ้นการดบัเพลงิ

หา้มใชเ้ครื�องฉีดนํ�า

สารดบัเพลงิที�เหมาะสม :

สารดบัเพลงิที�ไมเ่หมาะสม :
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หมวดที� 5. มาตรการผจญเพลงิ

ใหปิ้ดกั �นบรเิวณที�เกดิเหตใุนทันท ีโดยอพยพผูค้นที�อยูใ่นบรเิวณนั�นออกไป หากมเีพลงิไหม ้
เกดิขึ�น  ไมค่วรดําเนนิการใดๆ ที�จะกอ่ใหเ้กดิอันตราย หรอืกระทําโดยไมไ่ดผ้่านการฝึกอบรมที�
เหมาะสม  เคลื�อนยา้ยภาชนะบรรจใุหพ้น้จากบรเิวณที�เกดิเพลงิไหมห้ากทําไดโ้ดยไมเ่สี�ยง  ใช ้
สเปรยฉ์ีดนํ�าเพื�อรักษาความเย็นใหก้ับภาชนะที�เสี�ยงตอ่การเกดิเพลงิไหม ้

สารอันตรายที�เกดิจากการสลาย
ตวัของความรอ้น

ความเป็นอันตรายเฉพาะที�เกดิขึ�น
จากสารเคมี

ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัอาจมวีัสดดุงัตอ่ไปนี�
คารบ์อนไดออกไซด์
คารบ์อนมอนนอกไซด์
ออกไซด/์ออกไซดต์า่งๆของโลหะ

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ  สารที�ไหลลงสูท่อ่ระบายนํ�าอาจทําใหเ้กดิเพลงิไหมห้รอืการ
ระเบดิขึ�นได ้ เมื�ออยูใ่นไฟหรอืไดร้ับความรอ้น จะเกดิความกดดนัเพิ�มขึ�น และภาชนะอาจแตก
ออก และอาจมกีารระเบดิตามมา  สารนี�เป็นพษิตอ่สิ�งมชีวีติในนํ�า และมผีลกระทบเป็นเวลานาน
ตอ้งควบคมุนํ�าที�ใชด้บัเพลงิที�เปรอะเปื�อนสารชนดินี�ไว ้และป้องกันไมใ่หไ้หลลงสูท่างนํ�า, ทอ่
นํ�าทิ�ง หรอืทอ่ระบายนํ�า

นักดบัเพลงิควรสวมอปุกรณ์ป้องกันที�เหมาะสม และเครื�องชว่ยหายใจบรรจอุากาศในตวั
(SCBA) หนา้กากแบบครบชดุที�ทํางานดว้ยโหมดความดนัแบบโพซทิพี

อปุกรณ์ป้องกันพเิศษสําหรับนัก
ผจญเพลงิ

:

:

:

ขอ้ปฏบิัตพิเิศษในการป้องกัน
สําหรับนักผจญเพลงิ

:

หมวดที� 6. มาตรการจัดการเมื�อมกีารหกรั�วไหลของสาร

ขอ้ควรระวงัด า้นสิ�งแวดลอ้ม

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกันอันตราย และขั �นตอนการปฏบิัตงิานฉุกเฉนิ

หยดุการรั�วไหลหากทําไดโ้ดยไมต่ อ้งเสี�ยงอันตราย  เคลื�อนยา้ยภาชนะบรรจอุอกจากบรเิวณที�มี
การหก  ใชอ้ปุกรณ์ที�ทนตอ่ประกายไฟหรอืเครื�องมอืที�ทนตอ่แรงระเบดิ  ไดร้ับสารที�ปลอ่ยออมา
จากเหนอืลม  กันไมใ่หไ้หลเข า้ไปในทอ่นํ�าทิ�ง ทางนํ�าไหล ชั �นใตด้นิ หรอืบรเิวณพื�นที�จํากัด
ล า้งสิ�งหกเปื�อนไปที�โรงงานบําบัดสารที�ปลอ่ยออกมา หรอืปฎบิัติติามขั �นตอนตอ่ไปนี�  เก็บและ
รวบรวมสารที�หกดว้ยวัสดทุี�มคีณุสมบตัดิดูซบัและไมต่ดิไฟ เชน่ ทราย, ดนิ, แร่หนิทราย, ดนิ
เบา แลว้จัดเก็บไวใ้นภาชนะเพื�อนําไปกําจัดตามขอ้บังคบัของทอ้งถิ�น (ดหูัวข อ้ที� 13)  กําจัดทิ�ง
โดยผ่านบรษัิทผูร้ับเหมากําจัดขยะที�ไดร้ับอนุญาตแลว้  วัสดดุดูซบัที�ปนเปื�อนอาจมอีันตรายเชน่
เดยีวกับผลติภัณฑท์ี�หกเปื�อน  หมายเหต:ุ ดหูมวดที� 1 สําหรับขอ้มูลตดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ และ
หมวดที� 13 สําหรับการกําจัดของเสยี

:

: ไมค่วรดําเนนิการใดๆ ที�จะกอ่ใหเ้กดิอันตราย หรอืกระทําโดยไมไ่ดผ้่านการฝึกอบรมที�เหมาะสม
อพยพผูค้นออกจากบรเิวณโดยรอบ  หา้มบคุคลที�ไมเ่กี�ยวขอ้งและไมม่กีารป้องกันที�ดเีข า้มาใน
พื�นที�  ห า้มสมัผัสหรอืเดนิผ่านสารที�หก  ปิดแหลง่ที�ทําใหเ้กดิประกายไฟทั �งหมด  หา้มจดุพลุ
สอ่งสวา่ง สบูบหุรี� หรอืมเีปลวไฟในพื�นที�อันตราย  หลกีเลี�ยงการหายใจเอาไอหรอืละอองไอเข า้
ไป  มกีารระบายอากาศอย่างเพยีงพอ  สวมอปุกรณ์ชว่ยหายใจที�เหมาะสม เมื�อมกีารระบายที�
อากาศไมเ่พยีงพอ  สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคลที�เหมาะสม

หลกีเลี�ยงการทําใหว้ัตถแุตกกระจาย และสมัผัสกับพื�นดนิ ทางเดนินํ�า ทอ่ระบายนํ�าและทอ่
ระบายของเสยีตา่งๆ  หากผลติภัณฑน์ี�ทําใหเ้กดิมลภาวะในสิ�งแวดลอ้ม (ระบบบําบัดนํ�าเสยี,

ทางนํ�า, ดนิหรอือากาศ) กรุณาแจง้หน่วยงานที�รับผดิชอบในดา้นนี�  วัตถกุอ่มลพษิในนํ�า  อาจ
เป็นอันตรายตอ่สิ�งแวดลอ้ม หากทิ�งออกไปในปรมิาณมาก  เก็บสิ�งหกเปื�อน

การหกในปรมิาณมาก :

หยดุการรั�วไหลหากทําไดโ้ดยไมต่ อ้งเสี�ยงอันตราย  เคลื�อนยา้ยภาชนะบรรจอุอกจากบรเิวณที�มี
การหก  ใชอ้ปุกรณ์ที�ทนตอ่ประกายไฟหรอืเครื�องมอืที�ทนตอ่แรงระเบดิ  ทําใหเ้จอืจางลงดว้ย
นํ�าและทําความสะอาดดว้ยไมถ้พูื�น หากเป็นสารที�ละลายนํ�า  อกีวธิหีนึ�ง หรอืในกรณีที�เป็นสาร
ไมล่ะลายนํ�า ใหด้ดูซบัด ว้ยวัสดเุฉื�อยและแหง้ แลว้นําไปใสล่งในภาชนะบรรจสุ ิ�งปฏกิลูเพื�อกําจัด
ทิ�ง  กําจัดทิ�งโดยผ่านบรษัิทผูร้ับเหมากําจัดขยะที�ไดร้ับอนุญาตแลว้

การหกในปรมิาณนอ้ย :

วธิกีารและวัสดสุําหรับกักเก็บและทําความสะอาด

สําหรับเจ า้หนา้ที�ที�ไมใ่ชฝ่่าย
ปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ

สําหรับผูป้ฏบิัตกิารตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉนิ

: หากจําเป็นตอ้งใชเ้ครื�องแตง่กายชนดิพเิศษเพื�อจัดการกับการหกรั�วไหล ใหพ้จิารณาขอ้มูลจาก
หัวข อ้ที� 8 เกี�ยวกับวัสดทุี�เหมาะสมและไมเ่หมาะสม  ดขู อ้มูลใน "สําหรับเจ า้หนา้ที�ที�ไมใ่ชฝ่่าย
ปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ" ดว้ย
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หมวดที� 7. การขนถา่ย เคลื�อนยา้ย ใชง้าน และเก็บรักษา
ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ยเคลื�อน
ยา้ย ใชง้าน และการเก็บรักษา
อย่างปลอดภัย

สภาวะการเก็บรักษาอย่าง
ปลอดภัย รวมทั �งข อ้หา้มในการ
เก็บรักษาสารที�เข า้กันไมไ่ด ้

ห า้มรับประทานอาหาร ดื�มนํ�า หรอืสบูบหุรี� ในบรเิวณที�มกีารใชง้าน จัดเก็บ หรอืแปรรูปสารชนดิ
นี�อยู ่   กอ่นรับประทานอาหาร ดื�มนํ�า และสบูบหุรี� คนงานควรลา้งมอืและใบหนา้ใหส้ะอาด
ถอดเสื�อผา้และอปุกรณ์ป้องกันภัยที�ปนเปื�อนกอ่นเข า้สูบ่รเิวณรับประทานอาหาร  ดหูัวข อ้ 8 เพื�อ
อา่นขอ้มูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกับมาตรการทางสขุศาสตร์

จัดเก็บตามขอ้บังคบัภายในประเทศ  เก็บไวใ้นบรเิวณที�แยกตา่งหากและไดร้ับการรับรอง  เก็บ
รักษาในภาชนะบรรจดุั �งเดมิใหพ้น้จากการไดร้ับแสงอาทติยโ์ดยตรง ในพื�นที�ที�แหง้ เย็น และมี
อากาศถา่ยเทไดด้ ีและใหพ้น้จากวัสดทุี�เข า้กันไมไ่ด ้(ดบูทที� 10) และใหห้า่งจากอาหารและ
เครื�องดื�ม  กําจัดแหลง่ที�สามารถจดุไฟตดิได ้ แยกใหพ้น้จากสารออกซไิดซ ์ เก็บภาชนะบรรจุ
ใหม้ดิชดิ และปิดผนกึไวจ้นกวา่จะพรอ้มใชง้าน  ควรปิดผนกึภาชนะที�เปิดออกใชแ้ล ว้ใหส้นทิ
และเก็บในแนวตั �งเพื�อป้องกันการรั�วหก  หา้มเก็บไวใ้นภาชนะที�ไมต่ดิฉลาก  ใชห้ลกัการที�ถกู
ต อ้งเพื�อป้องกันการปนเปื�อนสิ�งแวดลอ้ม  ดหูมวดที� 10 สําหรับสารที�เข า้กันไมไ่ดก้อ่นการ
จัดการหรอืการใชง้าน

:

:

xylene กระทรวงแรงงาน (ประเทศไทย, 8/2017).
  ความเข ม้ขน้เฉลี�ยตลอดระยะเวลาทํางานปกต:ิ
100 ppm 8 ชั�วโมง.

เอทธลิ เบนซลิ กระทรวงแรงงาน (ประเทศไทย, 8/2017).
  ความเข ม้ขน้เฉลี�ยตลอดระยะเวลาทํางานปกต:ิ
100 ppm 8 ชั�วโมง.

butan-1-ol กระทรวงแรงงาน (ประเทศไทย, 8/2017).
  ความเข ม้ขน้เฉลี�ยตลอดระยะเวลาทํางานปกต:ิ
100 ppm 8 ชั�วโมง.

หมวดที� 8. การควบคมุการรับสมัผัสและการป้องกันสว่นบคุคล

ชื�อสว่นผสม ขดีจํากัดการเกดิไอสารอันตราย

กระบวนการเฝ้าระวงัที�แนะนํา มาตรฐานในการตรวจสอบควรมกีารอ า้งองิ  นอกจากนี� ยังต อ้งอ า้งองิเอกสารคําแนะนําระดบั
ชาตสิําหรับวธิกีารที�ใชเ้พื�อกําหนดสารอันตรายดว้ย

การป้องกันมอื ควรสวมถงุมอืที�ทนสารเคม ีและกันการซมึผ่านที�ไดม้าตรฐานตลอดเวลาที�ต อ้งทํางานเกี�ยวขอั
งกับวัตถเุคม ีหากการประเมนิความเสี�ยงระบไุวว้า่เป็นสิ�งจําเป็น  ตรวจสอบในระหวา่งการใชง้าน
วา่ ถงุมอืยังคงมคีณุสมบตัใินการป้องกันภัย โดยพจิารณาจากพารามเิตอรท์ี�ผูผ้ลติถงุมอืกําหนด
ไว ้ โปรดทราบวา่ระยะเวลาการแทรกผ่านผนังของถงุมอืแตล่ะชนดิอาจมคีวามแตกตา่งกันโดย
ขึ�นอยูก่ับผูผ้ลติถงุมอืแตล่ะแหง่  ในกรณีของสารผสมที�ประกอบดว้ยสารหลายชนดิ อาจไม่
สามารถคาดคะเนไดอ้ย่างแมน่ยําวา่ถงุมอืสามารถป้องกันภัยไดน้านเพยีงใด

ควรสวมแวน่ตาป้องกันอันตรายที�มมีาตรฐาน เพื�อหลกีเลี�ยงการไดร้ับของเหลวที�อาจกระเด็นใส่
ไอละออง หรอืฝุ่นละอองตา่งๆ ตามการประเมนิความเสี�ยงที�ระบไุวว้า่จําเป็น  ถ า้มโีอกาสสมัผัส
ได ้ควรสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกันภัยดงัตอ่ไปนี� ยกเว น้การประเมนิผลระบใุหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกันที�มี
ประสทิธภิาพสงูกวา่:  แวน่ตาป้องกันการกระเด็นของสารเคมี

การป้องกันดวงตา/ใบหนา้

:

:

:

การควบคมุการปลอ่ยสารที�มผีลตอ่
สิ�งแวดลอ้ม

: ตอ้งตรวจสอบสารที�ปลอ่ยออกจากระบบระบายอากาศหรอือปุกรณ์ในกระบวนการทํางาน เพื�อให ้
แน่ใจวา่สอดคลอ้งกับบัญญัตขิองกฎหมายป้องกันสิ�งแวดลอ้ม  ในบางกรณี จําเป็นตอ้งใชเ้ครื�อง
กําจัดควัน เครื�องกรอง หรอืการดดัแปลงทางวศิวกรรมของอปุกรณ์ในกระบวนการทํางาน เพื�อ
ลดระดบัสารที�ปลอ่ยออกมาใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

การควบคมุทางวศิวกรรมที�เหมาะ
สม

: ใชไ้ดเ้ฉพาะที�ที�มกีารระบายอากาศเพยีงพอ  ใหใ้ชก้ระบวนการในระบบปิด ใชก้ารระบายอากาศ
เฉพาะที� หรอืใชก้ารควบคมุทางวศิวกรรมอื�นๆเพื�อใหค้า่การไดร้ับสมัผัสสารปนเปื�อนในอากาศ
ของคนงานตํ�ากวา่คา่ที�แนะนําหรอืคา่ที�กฎหมายกําหนด  การออกแบบควบคมุทางวศิวกรรมยัง
ตอ้งรักษาปรมิาณแก๊ส ไอนํ�า หรอืฝุ่นละอองใหอ้ยูใ่นระดบัที�ตํ�ากวา่ขดีที�ทําใหร้ะเบดิได ้ ใช ้
อปุกรณ์ระบายอากาศที�ป้องกันการระเบดิ

ล า้งมอื แขนชว่งลา่ง และหนา้ใหส้ะอาดหลงัการทํางานเกี�ยวกับเคมภีัณฑ ์กอ่นรับประทาน
อาหาร กอ่นสบูบหุรี� กอ่นการใชห้ อ้งนํ�า และหลงัจากหมดชั�วโมงทํางานแลว้  ควรใชเ้ทคนคิที�
เหมาะสมในการกําจัดเสื�อผา้ที�อาจมกีารปนเปื�อน  ไมอ่นุญาตใหส้วมใสเ่สื�อผา้ทํางานที�เปื�อน
นอกสถานที�ทํางาน  ซกัเสื�อผา้ที�ปนเปื�อนสารกอ่นนํามาใชใ้หม ่ จัดใหม้สีถานที�สําหรับล า้งตา
และมฝัีกบัวชาํระเพื�อความปลอดภัยใกลก้ับบรเิวณพื�นที�ปฏบิัตงิาน

มาตรการด า้นสขุอนามัย :

คา่ตา่งๆ ที�ใชค้วบคมุ

มาตรการป้องกันสว่นบคุคล

การรับสมัผัส เชน่คา่ขดีจํากัดที�ยอมใหร้ับสมัผัสไดใ้นขณะปฏบิัตงิาน

การป้องกันผวิหนัง
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หมวดที� 8. การควบคมุการรับสมัผัสและการป้องกันสว่นบคุคล

อา้งองิตามอันตรายและความเป็นไปไดจ้ากการระเบดิ เลอืกหนา้กากป้องกันก๊าซพษิที�มี
คณุสมบตัติรงตามมาตรฐานหรอืใบรับรอง  หนา้กากป้องกันก๊าซพษิจะตอ้งใชง้านตามโปรแกรม
การป้องกันระบบหายใจเพื�อเป็นการรับรองการสวมใส ่การอบรม และการใชง้านที�สําคัญอื�นๆ

การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ :

การป้องกันร่างกาย ควรเลอืกใชอ้ปุกรณ์ป้องกันร่างกายใหเ้หมาะสมตามลกัษณะงานและความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�น
และควรไดร้ับการอนุมัตจิากผูเ้ช ี�ยวชาญกอ่นการจัดการกับผลติภัณฑ ์ ในกรณีที�มโีอกาสเสี�ยง
ตอ่การจดุระเบดิจากไฟฟ้าสถติ ตอ้งสวมใสช่ดุป้องกันไฟฟ้าสถติ  ชดุแตง่กายควรประกอบดว้ย
ชดุหม ีรองเทา้บตู และถงุมอืแบบป้องกันไฟฟ้าสถติได ้เพื�อใหส้ามารถป้องกันประจไุฟฟ้าสถติ
ไดม้ากที�สดุ

:

การป้องกันผวิหนังสว่นอื�น : กอ่นที�จะจับตอ้งเคลื�อนยา้ยผลติภัณฑน์ี� ควรเลอืกใชร้องเท า้และมกีารป้องกันผวิหนังเพิ�มเตมิ
ตามลกัษณะของงานและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง พรอ้มทั �งควรไดร้ับการอนุมัตจิากผูเ้ช ี�ยวชาญ
เฉพาะทาง

ไมม่ถีงุมอืชนดิใดที�แมจ้ะผลติจากวัสดชุนดิเดยีวหรอืหลายชนดิ ที�จะมคีวามตา้นทานตอ่สารเคมี
ไดไ้มจํ่ากัดชนดิ
ระยะเวลาในการแทรกผ่านถงุมอืตอ้งยาวนานกวา่เวลาที�ใชผ้ลติภัณฑจ์นเสร็จสิ�น
ตอ้งปฏบิัตติามคําแนะนําและขอ้มูลที�ผูผ้ลติถงุมอืจัดไวใ้หเ้กี�ยวกับการใชง้าน การจัดเก็บ การ
ดแูลรักษา และการเปลี�ยน
ควรเปลี�ยนถงุมอืเป็นประจํา และหากถงุมอืมรี่องรอยความเสยีหาย
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ถงุมอืไมม่ขี อ้บกพร่อง และมกีารจัดเก็บและใชง้านอยา่งถกูตอ้ง
ความเสยีหายทางกายภาพ/เคมแีละการดแูลรักษาที�ไมถ่กูต อ้งอาจทําใหถ้งุมอืมสีมรรถนะหรอื
ประสทิธผิลตํ�าลง
ครมีป้องกันผวิอาจชว่ยปกป้องผวิในสว่นที�สมัผัสกับสารได ้แตไ่มค่วรใชท้าผวิหลงัจากที�สมัผัส
กับสารแลว้
Wear suitable gloves tested to ISO 374-1:2016.

อาจใชไ้ด,้ ถงุมอื(เวลาที�บรรลผุล) 4 - 8 ชั�วโมง: นโีอพรนี (> 0.35 mm), ยางบวิทลิ (>
0.4 mm), PVC (> 0.5 mm)

แนะนํา, ถงุมอื(เวลาที�บรรลผุล) > 8 ชั�วโมง: Viton® (> 0.7 mm), 4H/Silver Shield® (>
0.07 mm), Teflon (> 0.35 mm), โพลไีวนลิ แอลกอฮอล ์(PVA) (> 0.3 mm), ยางไนตริ
ล (> 0.4 mm)

ถา้คนงานสมัผัสกับความเข ม้ขน้ที�เกนิกวา่ขดีจํากัดการรับสาร คนงานนั�นตอ้งใชเ้ครื�องชว่ย
หายใจที�ไดร้ับการรับรองที�เหมาะสม ใชห้นา้กากที�มผีงถา่นกัมมันตแ์ละมตีวักรองฝุ่นเมื�อมกีาร
พ่นชิ�นงาน.(เชน่ เครื�องกรองป้องกันรังสอีัลตราไวโอเลต  A2-P2) ในสถานที�ปิด ใหใ้ชเ้ครื�อง
ชว่ยหายใจแบบอัดอากาศหรอือากาศบรสิทุธิ� เมื�อทําการกลิ�งหรอืทาควรใชห้นา้กากที�มถีา่นกัม
มันต.์

หมวดที� 9. คณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ

จดุหลอมเหลว

ความดนัไอ

ของเหลว

ไมม่ผีลบังคบัใช ้

คา่สงูสดุเทา่ที�ทราบกัน 1.2 กโิลปาสคาล (9.3 มม.ปรอท) (ที�อณุหภมู ิ20°C) (เอทธลิ เบนซิ
ล).  คา่เฉลี�ยถว่งนํ�าหนัก: 0.17 กโิลปาสคาล (1.28 มม.ปรอท) (ที�อณุหภมู ิ20°C)

ลกัษณะเฉพาะ [เข ม้ข น้]กลิ�น

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง

สเีทา, สแีดง, สนํี�าตาลออกเหลอืง, สดีํา, สเีขยีวสี

อัตราการระเหย คา่สงูสดุเทา่ที�ทราบกัน 0.84 (เอทธลิ เบนซลิ)  คา่เฉลี�ยถว่งนํ�าหนัก: 0.62เปรยีบเทยีบกับ บิ
วทลิ อะซเีตท

จดุวาบไฟ การทดสอบดว้ยวธิถี ว้ยปิด: 41°C (105.8°F)

ไมม่ผีลบังคบัใช ้

ไมม่ขี อ้มูลคา่ขดีจํากัดของกลิ�นที�รับได ้

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ลกัษณะภายนอก

จดุเดอืด : คา่ตํ�าสดุเทา่ที�ทราบกัน 119°C (246.2°F) (butan-1-ol). คา่เฉลี�ยถว่งนํ�าหนัก: 254.92°C
(490.9°F)

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
ของของแข็ง และก๊าซ

:

คา่จํากัดการระเบดิ (การตดิไฟ)

ตํ�าสดุและสงูสดุ
: 0.8 - 13%

เวลาในการเผา
อัตราการเผา ไมม่ผีลบังคบัใช ้:

: ไมม่ผีลบังคบัใช ้

ไมม่ผีลบังคบัใช ้
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หมวดที� 9. คณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี

ความหนาแน่นสมัพัทธ์

ความหนาแน่นไอ

ความสามารถในการละลายได ้

1.35 ถงึ 1.43 g/cm³

คา่สงูสดุเทา่ที�ทราบกัน 11.7  (อากาศ = 1)  (epoxy resin (MW≤700)).  คา่เฉลี�ยถว่ง
นํ�าหนัก: 9.81  (อากาศ = 1)

ไมล่ะลายในวัสดตุอ่ไปนี� นํ�าเย็น และ นํ�ารอ้น.

อณุหภมูทิี�ลกุตดิไฟไดเ้อง คา่ตํ�าสดุเทา่ที�ทราบกัน 280 ถงึ 470°C (536 ถงึ 878°F) (Solvent naphtha (petroleum),
light arom.).

ไมม่ขี อ้มูล

ความหนดื กลศาสตร ์(40°C): >20.5 mm2/s (>20.5 cSt)

คา่สมัประสทิธิ�การละลายของสาร
ในชั �นของ ตอ่นํ�า

:

:

:

:

:

:

SADT ไมม่ขี อ้มูล:

อณุหภมูขิองการสลายตวั : ไมม่ขี อ้มูล

ผลติภัณฑล์ะอองลอย

หมวดที� 10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา

ความเป็นอันตรายของสารที�เกดิ
จากการสลายตวั

สภาวะที�ควรหลกีเลี�ยง หลกีเลี�ยงแหลง่ที�อาจเกดิการตดิไฟทั �งหลาย (ไมว่า่จะเป็นประกายไฟหรอืเปลวไฟ)  หา้มใช ้
ความกดดนั, ตดั, เชื�อมตอ่, เชื�อมดว้ยทองเหลอืง, บัดกร,ี เจาะ, บด, หรอืปลอ่ยใหภ้าชนะ
บรรจไุดร้ับความรอ้นหรอือยูใ่กลแ้หลง่จดุไฟ

เมื�อเก็บและใชง้านในสภาพปกต ิไมค่วรมผีลติภัณฑจ์ากการสลายตวัที�เป็นอันตรายเกดิขึ�น

ผลติภัณฑน์ี�มคีวามเสถยีรความเสถยีรทางเคมี

เก็บใหห้า่งจากวัสดตุอ่ไปนี�เพื�อป้องกันปฏกิริยิาเคมทีี�เกดิความรอ้นสงู: สารออกซไิดซิ�ง, ดา่ง
เข ม้ขน้, กรดเข ม้ขน้.

:

:

:

วัสดทุี�เข า้กันไมไ่ด ้ :

ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิา
อันตราย

: การเก็บรักษาและการใชง้านภายใตส้ภาวะปกตจิะไมท่ําใหเ้กดิปฏกิริยิาที�เป็นอันตราย

การเกดิปฏกิริยิา : ขณะนี�ยังไมม่ขี อ้มูลการทดสอบเฉพาะดา้นใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับความไวตอ่ปฏกิริยิาของ
ผลติภัณฑน์ี�หรอืสว่นประกอบของผลติภัณฑ์

หมวดที� 11. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั

epoxy resin (MW≤700) LD50 เกี�ยวกับผวิหนัง กระตา่ย 20 g/kg -

LD50 ทางปาก หนู 15600 มก./กก. -
xylene LC50 การสดูดม ไอ หนู 20 มก./ลติร 4 ชั�วโมง

LD50 ทางปาก หนู 4300 มก./กก. -

TDLo เกี�ยวกับผวิหนัง กระตา่ย 4300 มก./กก. -

เอทธลิ เบนซลิ LC50 การสดูดม ไอ หนู - เพศชาย 17.8 มก./ลติร 4 ชั�วโมง
LD50 เกี�ยวกับผวิหนัง กระตา่ย >5000 มก./กก. -

LD50 ทางปาก หนู 3500 มก./กก. -
benzyl alcohol LD50 ทางปาก หนู 1230 มก./กก. -
butan-1-ol LD50 ทางปาก หนู 790 มก./กก. -
propylidynetrimethanol LD50 ทางปาก หนู 14000 มก./กก. -

ชื�อผลติภัณฑ/์สว่นประกอบ ผลการทดสอบ สายพันธุ์ ขนาดความเข ม้ขน้ การไดร้ับสมัผัส

อาการระคายเคอืง/การกัดกร่อน

epoxy resin (MW≤700) ตา - ระคายเคอืงอย่างรุนแรง กระตา่ย - 24 ชั�วโมง 2
milligrams

-

ผวิหนัง - สารที�ทําใหเ้กดิ
อาการระคายเคอืงเล็กนอ้ย

กระตา่ย - 500 
milligrams

-

Phenol, methylstyrenated ผวิหนัง - สารที�ทําใหเ้กดิ
อาการระคายเคอืงเล็กนอ้ย

สตัวเ์ลี�ยงลกู
ด ว้ยนํ�านม -
ไมร่ะบชุนดิ

- - -

xylene ตา - สารที�ทําใหเ้กดิอาการ กระตา่ย - 87 milligrams -

ชื�อผลติภัณฑ/์สว่นประกอบ ผลการทดสอบ คะแนน การไดร้ับ
สมัผัส

การสงัเกตสายพันธุ์

ข อ้มูลเกี�ยวกับผลกระทบทางพษิวทิยา
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หมวดที� 11. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา

มคีณุสมบตัเิป็นสารกอ่มะเร็ง
ไมม่ขี อ้มูล

การกลายพันธุ์
ไมม่ขี อ้มูล

การกอ่วริูป
ไมม่ขี อ้มูล

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ์

ไมม่ขี อ้มูล

ระคายเคอืงเล็กนอ้ย
ผวิหนัง - สารที�ทําใหเ้กดิ
อาการระคายเคอืงเล็กนอ้ย

หนู - 8 ชั�วโมง 60
microliters

-

epoxy resin (MW 
700-1200)

ตา - สารที�ทําใหเ้กดิอาการ
ระคายเคอืงเล็กนอ้ย

สตัวเ์ลี�ยงลกู
ด ว้ยนํ�านม -
ไมร่ะบชุนดิ

- - -

ผวิหนัง - สารที�ทําใหเ้กดิ
อาการระคายเคอืงเล็กนอ้ย

สตัวเ์ลี�ยงลกู
ด ว้ยนํ�านม -
ไมร่ะบชุนดิ

- - -

benzyl alcohol ตา - สารที�ทําใหเ้กดิอาการ
ระคายเคอืงเล็กนอ้ย

สตัวเ์ลี�ยงลกู
ด ว้ยนํ�านม -
ไมร่ะบชุนดิ

- - -

ทําใหเ้กดิการแพ ้

epoxy resin (MW≤700) ผวิหนัง สตัวเ์ลี�ยงลกูด ว้ยนํ�านม - ไมร่ะบุ
ชนดิ

กอ่ใหเ้กดิการแพ ้

Phenol, methylstyrenated ผวิหนัง สตัวเ์ลี�ยงลกูด ว้ยนํ�านม - ไมร่ะบุ
ชนดิ

กอ่ใหเ้กดิการแพ ้

epoxy resin (MW 
700-1200)

ผวิหนัง สตัวเ์ลี�ยงลกูด ว้ยนํ�านม - ไมร่ะบุ
ชนดิ

กอ่ใหเ้กดิการแพ ้

ชื�อผลติภัณฑ/์สว่นประกอบ วถิทีางที�ไดร้ับ
สมัผัส

สายพันธุ์ ผลการทดสอบ

ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื�อไดร้ับสมัผัสครั �งเดยีว)

ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื�อไดร้ับสมัผัสซํ�า)

xylene หมวด ๓ - การระคายเคอืงตอ่
ระบบทางเดนิหายใจ

Solvent naphtha (petroleum), light arom. หมวด ๓ - การระคายเคอืงตอ่
ระบบทางเดนิหายใจ

หมวด ๓ ทําใหเ้กดิงว่งหลบั
หรอืใกลห้มดความ
รู สึ้กชั�วคราว

butan-1-ol หมวด ๓ - การระคายเคอืงตอ่
ระบบทางเดนิหายใจ

หมวด ๓ ทําใหเ้กดิงว่งหลบั
หรอืใกลห้มดความ
รู สึ้กชั�วคราว

ชื�อ หมวด

ชื�อ หมวด

เอทธลิ เบนซลิ หมวด ๒ - อวัยวะการไดย้นิ

อันตรายจากการสําลักเข า้สูท่างเดนิหายใจ

อวัยวะเป้าหมายวถิทีางที�ไดร้ับ
สมัผัส

วถิทีางที�ไดร้ับ
สมัผัส

อวัยวะเป้าหมาย
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หมวดที� 11. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา

การสดูดม : ยังไมพ่บผลใดๆ ที�สําคัญหรอือันตรายรา้ยแรง

ยังไมพ่บผลใดๆ ที�สําคัญหรอือันตรายรา้ยแรง:การกลนืกนิ

การสมัผัสทางผวิหนัง : ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก  อาจทําใหเ้กดิการแพท้ี�ผวิหนัง

ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอย่างรุนแรง:การสมัผัสถกูดวงตา

เมื�อเกดิอาการแพค้รั �งหนึ�งแลว้ ในครั �งตอ่ไปอาจเกดิอาการแพอ้ย่างรุนแรงแมไ้ดร้ับสมัผัสใน
ระดบัตํ�ามาก

ทั�วไป :

ยังไมพ่บผลใดๆ ที�สําคัญหรอือันตรายรา้ยแรงมคีณุสมบตัเิป็นสารกอ่มะเร็ง :

ยังไมพ่บผลใดๆ ที�สําคัญหรอือันตรายรา้ยแรงการกลายพันธุ์ :

ยังไมพ่บผลใดๆ ที�สําคัญหรอือันตรายรา้ยแรงการกอ่วริูป :

ผลตอ่พัฒนาการในเด็ก : ยังไมพ่บผลใดๆ ที�สําคัญหรอือันตรายรา้ยแรง
ผลตอ่ภาวะเจรญิพันธุ์ : ยังไมพ่บผลใดๆ ที�สําคัญหรอือันตรายรา้ยแรง

อาการปรากฏที�มคีวามสมัพันธก์ับคณุลกัษณะทางกายภาพ ทางเคม ีและทางพษิวทิยา

การสมัผัสทางผวิหนัง
การกลนืกนิ

การสดูดม ไมม่ขี อ้มูลจําเพาะ

ไมม่ขี อ้มูลจําเพาะ
อาจมอีาการที�ไมด่ดีงัตอ่ไปนี�
การระคายเคอืง
อาการผื�นแดง

:

:

:

การสมัผัสถกูดวงตา : อาจมอีาการที�ไมด่ดีงัตอ่ไปนี�
อาการปวดหรอืระคายเคอืง
นา้ตาไหล
อาการผื�นแดง

ผลเรื�อรังที�อาจเกดิขึ�นตอ่สขุภาพ

คา่ความเป็นพษิที�วัดเป็นตวัเลข

ทางปาก 21693.89 มก./กก.

เกี�ยวกับผวิหนัง 18719.42 มก./กก.

การสดูดม (ไอระเหย) 180.26 มก./ลติร

เส น้ทาง คา่ ATE

คา่ความเป็นพษิเฉยีบพลนัโดยประมาณ

ชื�อ ผลการทดสอบ

xylene ความเป็นอันตรายจากการสําลัก (Aspiration
hazard) - หมวด ๑

Solvent naphtha (petroleum), light arom. ความเป็นอันตรายจากการสําลัก (Aspiration
hazard) - หมวด ๑

เอทธลิ เบนซลิ ความเป็นอันตรายจากการสําลัก (Aspiration
hazard) - หมวด ๑

ผลรา้ยแรงที�อาจเกดิขึ�นตอ่สขุภาพ

หมวดที� 12. ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา
ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ
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หมวดที� 12. ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา

LogPow BCF มแีนวโนม้

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ

ผลกระทบในทางเสยีหายอื�นๆ : ยังไมพ่บผลใดๆ ที�สําคัญหรอือันตรายรา้ยแรง

ชื�อผลติภัณฑ/์สว่นประกอบ

epoxy resin (MW≤700) 2.64 ถงึ 3.78 31 ตํ�า
Phenol, methylstyrenated 3.627 - ตํ�า
xylene 3.12 8.1 ถงึ 25.9 ตํ�า
Solvent naphtha 
(petroleum), light arom.

- 10 ถงึ 2500 สงู

เอทธลิ เบนซลิ 3.6 - ตํ�า
benzyl alcohol 0.87 <100 ตํ�า
butan-1-ol 1 - ตํ�า
propylidynetrimethanol -0.47 <1 ตํ�า

ชื�อผลติภัณฑ/์สว่นประกอบ ครึ�งชวีติในนํ�า การยอ่ยสลายดว้ยแสง การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ

epoxy resin (MW≤700) - - ไมร่วดเร็ว
xylene - - อย่างรวดเร็ว
Solvent naphtha 
(petroleum), light arom.

- - ไมร่วดเร็ว

เอทธลิ เบนซลิ - - อย่างรวดเร็ว
benzyl alcohol - - อย่างรวดเร็ว

epoxy resin (MW≤700) เฉยีบพลนั EC50 1.4 มก./ลติร แดฟเนยี 48 ชั�วโมง
เฉยีบพลนั LC50 3.1 มก./ลติร ปลา - pimephales promelas 96 ชั�วโมง
เรื�อรัง NOEC 0.3 มก./ลติร ปลา 21 วัน

xylene เฉยีบพลนั LC50 8500 µg/l นํ�าทะเล สตัวเ์ปลอืกแข็งจําพวกกูง้กั �งป ู-
Palaemonetes pugio

48 ชั�วโมง

เฉยีบพลนั LC50 13400 µg/l นํ�าจดื ปลา - Pimephales promelas 96 ชั�วโมง
Solvent naphtha 
(petroleum), light arom.

เฉยีบพลนั EC50 <10 มก./ลติร แดฟเนยี 48 ชั�วโมง

เฉยีบพลนั IC50 <10 มก./ลติร สาหร่าย 72 ชั�วโมง
เฉยีบพลนั LC50 <10 มก./ลติร ปลา 96 ชั�วโมง

เอทธลิ เบนซลิ เฉยีบพลนั EC50 7700 µg/l นํ�าทะเล สาหร่าย - Skeletonema
costatum

96 ชั�วโมง

เฉยีบพลนั EC50 2.93 มก./ลติร แดฟเนยี 48 ชั�วโมง
เฉยีบพลนั LC50 4.2 มก./ลติร ปลา 96 ชั�วโมง

ชื�อผลติภัณฑ/์สว่นประกอบ สายพันธุ์ผลการทดสอบ การไดร้ับ
สมัผัส

การตกคา้งยาวนาน และความสามารถในการยอ่ยสลาย

การเคลื�อนยา้ยในดนิ

สมัประสทิธิ�การแบง่สว่นดนิ/นํ�า
(KOC)

: ไมม่ขี อ้มูล

หมวดที� 13. ขอ้พจิารณาในการกําจัด
ควรหลกีเลี�ยงและลดการสรา้งขยะหากเป็นไปได ้ การกําจัดผลติภัณฑ ์สารละลาย และผล
พลอยไดจ้ากการผลติควรเป็นไปตามขอ้กําหนดการป้องกันสิ�งแวดลอ้มและการกําจัดของเสยี
รวมทั �งข อ้กําหนดของทอ้งถิ�นด ว้ย  การทิ�งผลติภัณฑท์ี�มมีากเกนิพอและไมส่ามารถรไีซเคลิ
ผ่านบรษัิทผูร้ับกําจัดขยะที�ไดร้ับอนุญาต  ของเสยีที�ยังไมไ่ดร้ับการบําบัดใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทั �งหมดของหน่วยงานที�มอีํานาจไมค่วรทิ�งทางทอ่ระบายนํ�าทิ�ง  บรรจภุัณฑท์ี�ใชก้ับ
ของเสยีควรนํากลับมาใชใ้หม ่ หากไมส่ามารถนํากลับมาใชใ้หมไ่ด ้ควรนําไปเผาหรอืการฝัง
กลบเทา่นั�น  ต อ้งทิ�งสารและภาชนะนี�ด ว้ยวธิกีารที�ปลอดภัย  ควรใชค้วามระมัดระวงัเมื�อจับตอ้ง
เคลื�อนยา้ยภาชนะบรรจทุี�วา่งเปลา่ซึ�งยังไมไ่ดผ้่านการทําความสะอาดหรอืการชะลา้ง  ภาชนะ
บรรจหุรอืถงุบรรจภุายในที�วา่งเปลา่แลว้อาจมผีลติภัณฑต์กคา้งอยู ่ ไอระเหยจากผลติภัณฑท์ี�
ตกคา้งอาจทําใหบ้รรยากาศภายในภาชนะบรรจมุลีกัษณะไวไฟสงูหรอืระเบดิไดง้า่ย  หา้มตดั
เชื�อม หรอืบดภาชนะบรรจทุี�ใชแ้ล ว้ หากยังไมไ่ดท้ําความสะอาดภายในอย่างทั�วถงึ  หลกีเลี�ยง

:วธิกีําจัดทิ�ง
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หมวดที� 13. ขอ้พจิารณาในการกําจัด
การทําใหว้ัตถแุตกกระจาย และสมัผัสกับพื�นดนิ ทางเดนินํ�า ทอ่ระบายนํ�าและทอ่ระบายของเสยี
ตา่งๆ

หมวดที� 14. ขอ้มูลการขนสง่

การขนสง่ในปรมิาณมากตาม
เอกสารของ IMO

: ไมม่ขี อ้มูล

สี

3

III

ส.ี มลภาวะทางทะเล (marine
pollutant) (epoxy resin
(MW≤700))

3

III

สี

UN1263

3

III

UN1263 UN1263

- ไมจํ่าเป็นตอ้งใช เ้ครื�องหมาย
สําหรับมลพษิทางทะเลเมื�อขนสง่
ในขนาด ≤5 ล. หรอื ≤5 กก.
มาตรการฉุกเฉนิ F-E, S-E

เครื�องหมายสาํหรับสารเดี�ยวที�เป็น
อันตรายตอ่สิ�งแวดลอ้มอาจปรากฏ
ให เ้ห็นหากกําหนดไว ใ้นระเบยีบ
ขอ้บังคบัการขนสง่ฉบับอื�น ๆ

UN IMDG IATA

หมายเลขสหประชา
ชาติ

ชื�อที�ถกูต อ้งในการขน
สง่ของสหประชาชาติ

ประเภทความเป็น
อันตรายสําหรับการขน
สง่

กลุม่การบรรจุ

ข อ้มูลเพิ�มเตมิ

อันตรายตอ่สิ�งแวดลอ้ม

ขอ้ควรระวงัพเิศษ
สําหรับผูใ้ชง้าน

ใช ่เครื�องหมายสารเป็นอันตรายตอ่
สิ�งแวดลอ้มไมจํ่าเป็นตอ้งใช ้

ใช่ ใช ่เครื�องหมายสารเป็นอันตราย
ตอ่สิ�งแวดลอ้มไมจํ่าเป็นตอ้งใช ้

การขนสง่ภายในอาณาบรเิวณ
ของผูใ้ช:้ตอ้งขนสง่ภายในภาชนะ
ปิดเสมอ โดยวางในลกัษณะตั �งตรง
และยดึให มั้�นคง ขอใหต้รวจสอบ
จนแน่ใจวา่ บคุคลที�ขนสง่
ผลติภัณฑน์ี�ทราบวา่ตอ้งทําอย่าง
ไรในกรณีที�เกดิอบุัตเิหตหุรอืเกดิ
การรั�วหก

ADR / RID : Tunnel restriction code: (D/E)

หมายเลขสารอันตราย: 30

การขนสง่ภายในอาณาบรเิวณ
ของผูใ้ช:้ตอ้งขนสง่ภายในภาชนะ
ปิดเสมอ โดยวางในลกัษณะตั �งตรง
และยดึให มั้�นคง ขอใหต้รวจสอบ
จนแน่ใจวา่ บคุคลที�ขนสง่
ผลติภัณฑน์ี�ทราบวา่ตอ้งทําอย่าง
ไรในกรณีที�เกดิอบุัตเิหตหุรอืเกดิ
การรั�วหก

การขนสง่ภายในอาณาบรเิวณ
ของผูใ้ช:้ตอ้งขนสง่ภายใน
ภาชนะปิดเสมอ โดยวางใน
ลกัษณะตั �งตรงและยดึให มั้�นคง
ขอใหต้รวจสอบจนแน่ใจวา่ บคุคล
ที�ขนสง่ผลติภัณฑน์ี�ทราบวา่ตอ้ง
ทําอยา่งไรในกรณีที�เกดิอบุัตเิหตุ
หรอืเกดิการรั�วหก

หมวดที� 15. ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บังคับ
พระราชบัญญัตวิัตถอุันตราย พ.ศ. 2535 ค.ศ. 1992

ชื�อสว่นผสม ชนดิ หน่วยงานที�รับผดิชอบ เงื�อนไขตา่งๆ
ชนดิ

ไมม่กีฎหมายระดบัชาตแิละ/หรอืระดบัภมูภิาคตอ่ไปนี�อาจเกี�ยวขอ้งกับผลติภัณฑน์ี� (รวมถงึสว่น
ประกอบของผลติภัณฑ)์

หมวดที� 16. ขอ้มูลอื�นๆ

11.05.2023

ประวัติ
วันที�ตพีมิพ์

วันที�ออก/วันที�มกีารปรับปรุง
เอกสาร

เวอรช์นั
วันที�พมิพค์รั �งที�แล ว้

:

:

:

:

11.05.2023

11.05.2023

2.1
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หมวดที� 16. ขอ้มูลอื�นๆ

รายละเอยีดในเอกสารขอ้มูลทางเทคนคินี�เป็นขอ้มูลที�ไดม้าบนพื�นฐานความรูจ้ากการทดลองในหอ้งปฏบิัตกิาร และจากประสบการณ์
ที�ผ่านมา อย่างไรกต็ามผลติภัณฑไ์ดถ้กูนําไปใชใ้นภาวะตา่งกัน  บรษัิทฯ จงึสามารถรับประกันเฉพาะคณุภาพของสนิค า้เทา่นั�น
ผลติภัณฑอ์าจมคีวามแตกตา่งกันทั �งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการในแตล่ะประเทศ โจตนัขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลง
ขอ้มูลโดยมติ อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ผูใ้ชค้วรปรกึษาโจตนัสําหรับเกี�ยวกับคําแนะนําในการใชง้านผลติภัณฑใ์หต้รงกับความตอ้งการ
หากมขี อ้ความที�ไมส่อดคลอ้งกันเนื�องจากความแตกตา่งของภาษาในเอกสารนี� ใหย้ดึถอืฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็น
สําคัญ

หมายเหตถุงึผูอ้า่น

แสดงขอ้มูลที�เปลี�ยนจากฉบับตพีมิพค์รั �งที�แล ว้
ข อ้มูลอา้งองิ : ไมม่ขี อ้มูล

คําอธบิายคํายอ่ : ADN=ขอตกลงของยโุรปวาดวยการขนสงสนิคาอันตรายระหวางประเทศโดยทางนํ�าภายใน
ประเทศ
ADR=ขอ้ตกลงของยโุรปวาดวยการขนสงสนิคาอันตรายระหวางประเทศทางถนน
ATE=คา่ความเป็นพษิเฉยีบพลนัขององคป์ระกอบในสารผสม
BCF=คา่ปัจจัยความเข ม้ขน้ทางชวีภาพ
GHS=การจําแนกประเภทและตดิฉลากสารเคมทีี�เป็นระบบเดยีวกันทั�วโลก
IATA=สมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ
IBC=บรรจภุัณฑ ์IBC
IMDG=การขนสง่สนิค า้อันตรายทางทะเล
MARPOL=อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ด ว้ยการป้องกันมลพษิจากเรอื ค.ศ.1973 และพธิสีาร
ค.ศ.1978
RID=ขอ้กําหนดเกี�ยวกับการขนสง่สนิค า้อันตรายทางรถไฟ
UN=องคก์ารสหประชาชาติ
LogPow=คา่สมัประสทิธิ�การกระจายตวัของสารในชั �นออกทานอลและชั �นนํ�า
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