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အခနး် - ၂ ေဘးအ��ရာယ်ေဖာ်ြပချက်

မီးေလာငလ်ွယ်ေသာအရညမ်ျား - အမျိ�းအစား ၃

အေရြပားေလာငစ်ားြခငး်/ယားယံြခငး် - အမျိ�းအစား ၂

ြပငး်ထနေ်သာမျက်လံ�းပျက်စီးြခငး် / မျက်လံ�းယားယံြခငး် - အမျိ�းအစား ၂A

အေရြပားထခိိ�က်ြခငး် - အမျိ�းအစား ၁A

အချနိတ်ိ�အတွငး်  (ချက်ချငး်) ေရေနသက်��ိများအတွက်အ��ရာယ် - အမျိ�းအစား ၃

တာ��ည ်(ေရ��ည)် ေရေန အ��ရာယ် - အမျိ�းအစား ၃

:

အချက်ြပ စကားလံ�း : သတိေပးချက်

ေဘးအ��ရာယ်ပံ�ြပ သေက�တ :
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အခနး် - ၂ ေဘးအ��ရာယ်ေဖာ်ြပချက်
ေဘးအ��ရာယ်ေဖာ်ြပချက်များ : H226 - မီးေလာငလ်ွယ်ေသာအရည ်��င့အ်ခိ�းအေငွ�။

H315 - အေရြပားယားယံေစသည။်

H317 - အေရြပားဓာတ်မတည့မ်�ြဖစေ်ပ�ေစ�ိ�ငသ်ည။်

H319 - ြပငး်ထနေ်သာ မျက်လံ�းယားယံြခငး်ကိ� ြဖစေ်စ�ိ�ငသ်ည။်

H412 - ေရေနသက်��ိများအတွက်အချနိ�်ကာြမင့စ်ွာအ��ရာယ်ြဖစေ်စပါသည။်

�ကိ�တငသ်တိထားရမည့ ်ေ�ကြငာချက်များ

အမျိ�းအစားခွဲြခားြခငး် မ��ိေသာ 

ေဘးအ��ရာယ်များ

: ဘယ်သ�မ�မသိ

�ကိ�တငက်ာကွယ်မ� : P280 - အကာအကွယ်လက်အတိ်များကိ�ဝတ်ဆငပ်ါ။ မျက်လံ�းသိ�မ့ဟ�တ်မျက်��ာကာကွယ်မ�ကိ�ဝတ်

ဆငပ်ါ။

P210 - 

P273 - ပတ်ဝနး်ကျငသ်ိ�ထ့�တ်လ�တ်ြခငး်ကိ�ေ��ာင�်က�ပါ။

P261 - အခိ�းအေငွ� ���ြခငး်ကိ�ေ��ာငပ်ါ။

တံ� ့ြပနမ်� : P362 - ညစည်မ်းေသာအဝတ်အစားများကိ�ခ�တ်ပါ

P363 - ြပနလ်ညမ်သံ�းမညီစည်မ်းေသာအဝတ်ကိ�ေလ�ာ်ပါ။

P302 + P352 - အေရြပားေပ�ကျလ�င ်ေရများများြဖင့ေ်ဆးေ�ကာပါ။

P333 + P313 - အကယ်၍ အေရြပားယားယံြခငး်သိ�မ့ဟ�တ်အဖ�အပိန ့မ်ျားြဖစေ်ပ�ပါက - ေဆးဘ

က်ဆိ�ငရ်ာအက�အညယီ�ပါ။

P305 + P351 + P338 - အကယ်၍ မျက်လံ�းတွငြ်ဖစပ်ါက: မနိစအ်နညး်ငယ်�ကာေအာင ်ေရြဖင့်

သတိ��ိစွာေဆးေ�ကာပါ။ လ�ပ်ေဆာငရ် လွယ်က�ရန ်မျက်ကပ်မ�န ်ဖယ်��ားပါ။ ဆက်လက်ေဆး

ေ�ကာပါ။

P337 + P313 - အကယ်၍ မျက်စယိားယံေနလ�င ်ေဆးဘက်ဆိ�ငရ်ာအက�အညယီ�ပါ။

သိ�ေလ�ာငြ်ခငး် : P403 + P235 - 

စနွ ့ပ်စြ်ခငး် : P501 - တိ�ငး်ေဒသ၊ ြပညန်ယ်၊ �ိ�ငင်ေံတာ်��င့အ်ြပညြ်ပညဆ်ိ�ငရ်ာစညး်မျ�းများ ��င့အ်ည ီပါဝငသ်ည့်

အရာများ��င့ဘ်�းများကိ� စနွ ့ပ်စပ်ါ။

အခနး် - ၃ ။ ပါဝငပ်စ�ညး်များအေပ�ဖွဲ�စညး်မ� / သတငး်အချက်အလက်

အြခားေဖာ်ြပချက် : မရ��ိပါ။

: မ��ိပါ။

ပစ�ညး်/ြဒပ်ေပါငး်

ထ�တ်က�နပ်စ�ညး် က�ဒ ်နပံါတ် : 3140

CAS နပံါတ် / အြခားအမ�တ်အသား

EC နပံါတ် : အေရာအေ��ာ

: အေရာအေ��ာ
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အခနး် - ၃ ။ ပါဝငပ်စ�ညး်များအေပ�ဖွဲ�စညး်မ� / သတငး်အချက်အလက်

xylene ≥10 - ≤15 1330-20-7

n-butyl acetate ≤10 123-86-4

ethylbenzene ≤5 100-41-4

Solvent naphtha (petroleum), light arom. ≤4.1 64742-95-6

decanedioic acid, 1,10-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester, mixt. 

with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) decanedioate

≤0.3 1065336-91-5

Oleic acid, compound ≤0.1 34140-91-5

ပါဝငပ်စ�ညး်အမည် %

ပစ�ညး်ပံ ံပိ့�းေပးသ�၏လတ်တေလာ  သ�ိ�ိထားေသာ အေတွ�အ�ကံ�ဗဟ�သ�တ��င့ ်သက်ဆိ�ငရ်ာြဒပ်ပစ�ညး်ပါဝငမ်�များအရ ကျနး်မာေရးကိ� သိ�မ့

ဟ�တ် ပတ်ဝနး်ကျငက်ိ� အ��ရာယ်ြဖစေ်စေသာ အမျိ�းအစား ထပ်ြဖည့ပ်စ�ညး်များပါဝငြ်ခငး်မ��ိပါ။ထိ�ေ့�ကာင့ဤ် အခနး်တွင ်အစရီငခ်ံတငြ်ပ

ရန ်လိ�အပ်ပါသည။်

လိ�အပ်ပါက လ�ပ်ငနး်ခွင ်ထေိတွ�မ�ကန ့သ်တ်ချက်များကိ� အခနး် (၈) တွငစ်ာရငး်ြပ�စ�ထားပါသည။်

ပါးစပ်ကိ�ေရြဖင့ေ်ဆးေ�ကာပါ။  ��ိလ�ငသ်ွားတ�ကိ�ဖယ်��ားပါ။  မျိ�ချမလိ�င ်သိ�မ့ဟ�တ် ေဆးထေိတွ�ခံ

ရသ�သည ်သတိ��ိေနလ�င ်ေရအနညး်ငယ် ေသာက်ပါေစ။  ထေိတွ�မသိ�သညေ်အာအ့နြ်ခငး်ကိ�အ��

ရာယ်ြဖစေ်စ�ိ�ငေ်သာေ�ကာင့ေ်ရာဂါခံစားရလ�ငရ်ပ်တန ့ပ်ါ။  ေဆးဘက်ဆိ�ငရ်ာ ၀နထ်မ်းများမ���န်

�ကားချက်မေပးပါကေအာအ့နြ်ခငး်ကိ�မြပ�လ�ပ်ပါ��င့။်  အနပ်ါကဦးေခါငး်အား��မိ့ထ်ားြခငး်ြဖင့ ်အဆ�

ပ်ထသဲိ�မ့ေရာက်�ိ�ငပ်ါ။  ဆိ�းရွားေသာကျနး်မာေရးဆိ�းကျိ�းများဆက်လက်��ိေနဆ ဲသိ�မ့ဟ�တ်  ြပငး်

မျက်ခွံများကိ�ဖွင့ထ်ားလျက် မျက်ေတာငခ်တ်ြခငး်ြပ�လ�ပ်ေပး�ပီး ေရများများြဖင့ ်ေဆးေ�ကာပါ။  မျ

က်ကပ်မ�နက်ိ�စစေ်ဆး၍ ဖယ်��ားပါ  အနညး်ဆံ�း ၁၀ မနိစခ်န ့ေ်ရေဆးပါ။  ေဆးဘက်ဆိ�ငရ်ာအက�အ

ညယီ�ပါ။

  ညစေ်ပေနေသာ အဝတ်အစားများ��င့ ်ဖိနပ်များကိ�ဖယ်��ားပါ။  မသန ့စ်ငမ်ညီစည်မ်းေသာအဝတ်

ကိ�ေရ��င့ေ်ဆးေ�ကာပါ၊ သိ�မ့ဟ�တ်လက်အတိ်ဝတ်ပါ။  အနညး်ဆံ�း ၁၀ မနိစခ်န ့ေ်ရေဆးပါ။  ေဆးဘ

က်ဆိ�ငရ်ာအက�အညယီ�ပါ။  မညသ်ည့တ်ိ�င�်ကားမ�များ (သိ�)့ ေရာဂါလက�ဏာများ ြဖစရ်ပ်များ�ကံ�

ေတွ�ပါက ေနာက်ထပ်ထေိတွ�မ�ကိ�ေ��ာင�်�ားပါ။    ဖိနပ်ကိ�ြပနလ်ညအ်သံ�းမြပ�မ� ီေသချာစွာ သန ့�်�ငး်

ပါ။

လ�နာအား ေလေကာငး်ေလသန ့ရ်��ိေစရနေ်ရွ��ပီး သက်ေတာင့သ်က်သာအေနအထားြဖင့ ်ထားေပး

ပါ။  အကယ်၍အသက်မ��တာြ့ခငး်(သိ�)့ပံ�မ�နအ်သက်��မ�ဟ�တ်ြခငး်(သိ�)့အသက်��လမ်းေ�ကာငး်ပိတ်

ြခငး်ြဖစေ်ပ�ပါကက�မ်းကျငသ်�၏ က�ညြီဖင့အ်သက်��ကိရိယာ (သိ�)့ေအာက်ဆဂီျငေ်ပးပါ။  သတိလ

စေ်မေ့မျာေနသ�အားပါးစပ်ချငး်ေတမ့�တ်၍အသက်���လာေအာငအ်ဆ�တ်တွငး်သိ�ေ့လသွငး်ေပးြခငး်

ြဖင့အ်��ရာယ်ြဖစေ်စ�ိ�ငသ်ည။်  ဆိ�းရွားေသာကျနး်မာေရးဆိ�းကျိ�းများဆက်လက်��ိေနဆ ဲသိ�မ့ဟ�တ်

ြပငး်ထနေ်နလ�င ်ေဆးဝါးက�သမ�ခံယ�ပါ။  အကယ်၍သတိလစေ်မေ့မျာေနပါကမ�နက်နေ်သာအေန

ထားတွငထ်ား၍ေဆး၀ါးက�သမ�ချက်ချငး်ခံယ�ပါ။  ပငွ့လ်ငး်ေသာေလေ�ကာငး်ခရီးကိ�ထနိး်သမိ်းပါ။  

လညဆ်ွ၊ဲ ခါးပတ်၊ ခါးစညး်ကဲသ့ိ�ေ့သာတငး်ကျပ်ေသာအဝတ်အစားများကိ�ေြဖပါ။  မီးေလာငစ်��ပိ�

ကွဲေနေသာထ�တ်က�နမ်ျားကိ������ ိက်မပိါကေရာဂါလက�ဏာမ�ာအေတာ်�ကာမြပပဲေနတတ်�ပီးေရာဂါ

��ိေနတတ်သည။်  

အခနး် - ၄ ေ��း ဦး သ�နာြပ�အစအီမံ

မျက်လံ�းထေိတွ�မ�

အေရြပားထေိတွ�မ�

����� ိက်မြိခငး်

ပါးစပ်အတွငး်ေရာက်ြခငး် :

:

:

:

လိ�အပ်ေသာ ေ��းဦးသ�နာြပ�စ�ြခငး် ေဆာငရွ်က်ချက်များအား ေဖာ်ြပချက်
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အခနး် - ၄ ေ��း ဦး သ�နာြပ�အစအီမံ
ထနေ်နလ�င ်ေဆးဝါးက�သမ�ခံယ�ပါ။  ပါးစပ်ြဖင့ေ်တမ့�တ်၍ အသက်���ေစြခငး်များမြပ�လ�ပ်ရ။  အ

ကယ်၍သတိလစေ်မေ့မျာေနပါကမ�နက်နေ်သာအေနထားတွငထ်ား၍ေဆး၀ါးက�သမ�ချက်ချငး်ခံယ�

ပါ။  ပငွ့လ်ငး်ေသာေလေ�ကာငး်ခရီးကိ�ထနိး်သမိ်းပါ။  လညဆ်ွ၊ဲ ခါးပတ်၊ ခါးစညး်ကဲသ့ိ�ေ့သာတငး်

ကျပ်ေသာအဝတ်အစားများကိ�ေြဖပါ။

ေ��းဦးသ�နာြပ�စ�သ�များ၏ သင့်

ေလျာ်ေသာအကာအကွယ်ေပးမ�

: ကိ�ယ်တိ�ငေ်ဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ေလက့ျင့သ်င�်ကားထားြခငး်မ��ိဘ ဲလ�ပ်ကိ�င်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်မြပ�လ�ပ်ရပါ။  သတိလစေ်မေ့မျာေနသ�အားပါးစပ်ချငး်ေတမ့�တ်၍အသက်���လာ

ေအာငအ်ဆ�တ်တွငး်သိ�ေ့လသွငး်ေပးြခငး်ြဖင့အ်��ရာယ်ြဖစေ်စ�ိ�ငသ်ည။်  မသန ့စ်ငမ်ညီစည်မ်းေသာ

အဝတ်ကိ�ေရ��င့ေ်ဆးေ�ကာပါ၊ သိ�မ့ဟ�တ်လက်အတိ်ဝတ်ပါ။

ဆရာဝနအ်တွက်မ�တ်ချက်များ : မီးေလာငစ်��ပိ�ကွဲေနေသာထ�တ်က�နမ်ျားကိ������ ိက်မပိါကေရာဂါလက�ဏာမ�ာအေတာ်�ကာမြပပဲေန

တတ်�ပီးေရာဂါ��ိေနတတ်သည။်  

အထ�းက�သမ� : အထ�းက�သမ�မ��ိ�ိ�ငပ်ါ။

����� ိက်မြိခငး် : သသိာထငြ်ခားသည့ဆ်ိ�းကျိ�းများ သိ�မ့ဟ�တ် စိ�းရိမဖ်ွယ်ေဘးအ��ရာယ်များ မသ�ိ�ိရပါ။

သသိာထငြ်ခားသည့ဆ်ိ�းကျိ�းများ သိ�မ့ဟ�တ် စိ�းရိမဖ်ွယ်ေဘးအ��ရာယ်များ မသ�ိ�ိရပါ။:ပါးစပ်အတွငး်ေရာက်ြခငး်

အေရြပားထေိတွ�မ� : အေရြပားယားယံေစသည။်  အေရြပားဓာတ်မတည့မ်�ြဖစေ်ပ�ေစ�ိ�ငသ်ည။်

ြပငး်ထနေ်သာ မျက်လံ�းယားယံြခငး်ကိ� ြဖစေ်စ�ိ�ငသ်ည။်:မျက်လံ�းထေိတွ�မ�

အလွနအ်က�ံထေိတွ�မေိသာလက�ဏာရပ်များ / ေရာဂါလက�ဏာများ

အေရြပားထေိတွ�မ�

ပါးစပ်အတွငး်ေရာက်ြခငး်

����� ိက်မြိခငး် တိကျေသာအချက်အလက်မ��ိပါ

တိကျေသာအချက်အလက်မ��ိပါ

ဆိ�းရွားေသာေရာဂါလက�ဏာများတွငေ်အာက်ပါတိ�ပ့ါ ၀င�်ိ�ငသ်ည ်-

ယားယံြခငး်

နရီဲလာြခငး်

:

:

:

မျက်လံ�းထေိတွ�မ� : ဆိ�းရွားေသာေရာဂါလက�ဏာများတွငေ်အာက်ပါတိ�ပ့ါ ၀င�်ိ�ငသ်ည ်-

နာကျငမ်�သိ�မ့ဟ�တ်ယားယံြခငး်

မျက်ရညမ်ျားစီးကျြခငး်

နရီဲလာြခငး်

ြဖစ�်ိ�ငေ်ချ��ိသည့ ်ချက်ချငး်ြဖစပ်ွားသည့ ်ကျနး်မာေရးဆိ�းကျိ�းများ

အဆပ်ိအေတာက်ဆိ�ငရ်ာအချက်အလက်များကိ� အခနး် (၁၁) တွင�်ကည့ပ်ါ။

လိ�အပ်ခဲ့ပါက လိ�အပ်သည့ ်ချက်ချငး် ေဆးဝါးက�သေစာင့ေ်��ာက်မ���င့ ်အထ�းက�သမ�

အခနး် - ၅ မီး�င�မိ်းသတ်ရန ်နညး်လမ်းများ

ေြခာက်ေသွ�ေသာဓာတ�ပစ�ညး်၊ CO2၊ ေရမ�နေ်ရမ �ား (အမ�န)် သိ�မ့ဟ�တ်ေရြမ��ပ်များကိ�သံ�းပါ။

�င�မိ်းသတ်ြခငး် ပစ�ညး်များ

သင့ေ်လျာ်သည့ ်�င�မိ်းသတ် ပစ�ညး်

များ

:
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အခနး် - ၅ မီး�င�မိ်းသတ်ရန ်နညး်လမ်းများ

မီး��ိပါကအြဖစအ်ပျက်၏အနးီတစဝ်ိ�က်မ�လ�အားလံ�းကိ�ဖယ်��ားြခငး်ြဖင့ြ်မငက်ွငး်ကိ�ချက်ချငး်သးီ

ြခားထားပါ။  ကိ�ယ်တိ�ငေ်ဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ေလက့ျင့သ်င�်ကားထားြခငး်မ��ိ

ဘ ဲလ�ပ်ကိ�ငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်မြပ�လ�ပ်ရပါ။  အကယ်၍ ၎ငး်ကိ�အ��ရာယ်မ��ိဘလဲ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငပ်ါက

မီးwithoutရိယာမ�ကွနတ်ိနန်ာများကိ�ေ���ပါ။  မီး��င့ထ်ေိတွ��ိ�ငေ်သာကွနတ်ိနန်ာများကိ�ေအးေစရနေ်ရ

မ�နေ်ရမ �ားကိ�အသံ�းြပ�ပါ။

ေဘးအ��ရာယ်��ိေသာ အပ�ြဖင့်

ေဆွးေြမ့ ပစ�ညး်များ

ဓာတ�ပစ�ညး်မ� ြဖစေ်ပ�လာေသာ 

ေဘးအ��ရာယ် အချက်အလက်များ

�ပိ�ကွဲေသာ ထ�တ်က�နမ်ျားတွင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပစ�ညး်များပါဝင�်ိ�ငသ်ည။်

carbon dioxide (ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာက်ဆိ�ဒ)်

carbon monoxide (ကာဗွနမ်ိ�ေနာဆ့ိ�ဒ)်

nitrogen oxides �ိ�က်ထ�ိ�ဂျင ်ေအာက်ဆိ�ဒ်

metal oxide/oxides

မီးေလာငလ်ွယ်ေသာအရည ်��င့အ်ခိ�းအေငွ�။  ရေဆိ�းမ�ေမျာပါြခငး်များမီးသိ�မ့ဟ�တ်ေပါက်ကွဲမ�အ��

ရာယ်ဖနတ်ီး�ိ�ငသ်ည။်  မီး (သိ�)့အပ� ေလာငခ်ဲ့ပါကဖိအားတိ�းကာ ကွနတ်ိနန်ာ ကိ� ေပါက်ကွဲသွားေစ�ိ�

ငသ်ည။်  ဤပစ�ညး်သညေ်ရေနသက်��ိများအတွက်အချနိ�်ကာြမင့စ်ွာအ��ရာယ်ြဖစေ်စ�ိ�ငသ်ည။်  

ဤပစ�ညး်များေ�ကာင့ည်စည်မ်းေစေသာမီးသတ်ေရများကိ� အြခားေရစီးဆငး်ရာလမ်းသိ�ေ့ရာက်မ

သွားေအာငထ်နိး်သမိ်း ကာကွယ်ရမည။်

မီးသတ်သမားသညသ်င့ေ်လ�ာ်ေသာ တကိ�ယ်ေရကာကွယ်ေရးသံ�းပစ�ညး်များ (PPE)��င့ ်အတွငး်သိ� ့ 

မီးခိ�းေငွ�စမိ့မ်ဝင�်ိ�ငေ်အာင ်ြပ�လ�ပ်ထားသည့ ်မျက်��ာအြပည့လ်ံ�ေသာ အသက်���ကိရိယာဘ�း 

(SCBA) ကိ�ဝတ်ဆငထ်ားသင့သ်ည။်

:

:

:

ဖိအားြမင့ေ်ရတွနး်အားြဖင့ ်အသံ�းမြပ�ရ။မသင့ေ်လျာ်သည့ ်�င�မိ်းသတ် ပစ�

ညး်များ

:

:

အခနး် - ၆ မေတာ်တဆလ�တ်ြခငး်အစအီမံ

: ကိ�ယ်တိ�ငေ်ဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ေလက့ျင့သ်င�်ကားထားြခငး်မ��ိဘ ဲလ�ပ်ကိ�င်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်မြပ�လ�ပ်ရပါ။  ပတ်ဝနး်ကျငေ်ဒသများသိ�ေ့���ေြပာငး်ပါ။  မလိ�အပ်ေသာအကာအကွ

ယ်မဲ ့၀ နထ်မ်းများကိ� ၀ ငခ်ွင့မ်ြပ�ရန။်  ဖိတ်ထားေသာပစ�ညး်များကိ�မထပိါ��င့သ်ိ�မ့ဟ�တ်မသွားပါ��

င့။်  မီးစတငစ်ွ�ဲင�ိိ�ငေ်သာရငး်ြမစအ်ားလံ�းကိ�ပိတ်ပါ။  မီးေတာက် မီးလ�ံ ��င့ ်ေဆးလိပ်ေသာက်ြခငး်

များ အ��ရာယ်��ိေသာ ဧရိယာအတွငး် မ��ိေစရ။  အေငွ� သိ�မ့ဟ�တ် အခိ�းအေငွ�ကိ� ���ြခငး်ကိ� ေ��ာင်

��ားပါ။  လံ�ေလာက်ေသာေလဝငေ်လထကွ်ေပးပါ။  ေလဝငေ်လထကွ်ေကာငး်စွာမရ��ိသည့အ်ခါသ

င့ေ်တာ်ေသာအသက်���ကိရိယာဝတ်ဆငသ်င့ပ်ါသည။်  သင့ေ်လျာ်ေသာ တကိ�ယ်ေရ ကာကွယ်ေရး

သံ�းပစ�ညး်များဝတ်ဆငပ်ါ။

အေရးေပ�မဟ�တ်ေသာဝနထ်မ်း

များအတွက်

အေရးေပ�တံ� ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်သ�

များအတွက်

: ဖိတ်စငမ်�ကိ�လ�ပ်ေဆာငရ်န ်အထ�းြပ�အဝတ်အထညမ်ျားလိ�အပ်ပါက သင့ေ်လျာ်ေသာပစ�ညး်များ��

င့၊် မသင့ေ်တာ်ေသာပစ�ညး်များအေ�ကာငး်ကိ� အခနး် (၈) တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာအချက်အလက်များ

ကိ�မ�တ်သားထားပါ။  "အေရးေပ�မဟ�တ်သည့ဝ်နထ်မ်းများအတွက်"အချက်အလက်များ ကိ�လညး်

�ကည့�်�ပါ။
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အခနး် - ၆ မေတာ်တဆလ�တ်ြခငး်အစအီမံ
ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ�ကိ�တငက်ာကွ

ယ်မ�များ

အ��ရာယ်မ��ိဘလဲ�ငယ်ိ�စမိ့က်ိ�ရပ်တန ့ပ်ါ။  ယိ�ဖိတ်areaရိယာကေနကွနတ်ိနန်ာေ���ပါ။  မီးပွား�ိ�ငသ်

ည့က်ိရိယာများ��င့ေ်ပါက်ကွဲလွယ်ေသာပစ�ညး်များကိ�အသံ�းြပ�ပါ။  ေလလမ်းေ�ကာငး်သင့ရ်ာမ�ချ�း

ကပ်ထ�တ်လ�တ်ပါ။  ေရဆိ�း၊ ေရစီးေ�ကာငး်၊ ေြမေအာက်ခနး်��င့ ်အလံ�ပိတ်အခနး်များသိ�မ့ဝငရ်န ်

ကာကွယ်တားဆးီပါ။  ယိ�ဖိတ်မ�များကိ�စမွ်းအငသ်န ့စ်ငစ်က်�ံ�ထသဲိ�ေ့ဆးေ�ကာပါသိ�မ့ဟ�တ်ေအာက်

ပါအတိ�ငး်ဆက်လက်လ�ပ်ေဆာငပ်ါ။  မေလာငက်�မ်း�ိ�ငေ်သာဖိတ်စငပ်စ�ညး်များအပါအဝင ်��င့ဖိ်တ်

စငမ်�ကိ�စ�ပ်ယ�ထားသည့ပ်စ�ညး်များ အစ��ိသည့ ်(သ၊ဲေြမ၊ေကျာက်မ�န ့)်တိ�က့ိ�သတ်မ�တ်ထားေသာ ေဒ

သဆိ�ငရ်ာစညး်မျ�းများအတိ�ငး်စနွ ့ပ်စရ်မည။်  လိ�ငစ်ငရ်ထားသည့စ်နွ ့ပ်စေ်ရးကနထ်�ိ�က်တာြဖင့်

သာစနွ ့ပ်စပ်ါ။  ညစည်မ်းမ�ကိ�စ�ပ်ယ�ထားေသာပစ�ညး်များသည ်မ�လပစ�ညး်ကဲ ့သိ�အ့��ရာယ်များသ

ည။်  

: ယိ�ဖိတ်ေနေသာပစ�ညး်များ��င့ေ်မျာပါြခငး်��င့ေ်ြမဆလီ�ာ၊ ေရလမ်း၊  ထ�တ်က�နသ်ည ်ပတ်ဝနး်ကျ

င(်ေရဆိ�းေြမာငး်/ပိ�က်များ၊ေရလမ်းေ�ကာငမ်ျား၊ေြမ�ကီး သိ� ့ ေလထ�)သိ� ့ ညစည်မ်းြခငး်ြဖစေ်စခဲ့လ�င်

သက်ဆိ�ငရ်ာ အာဏာပိ�ငမ်ျားထသံိ� ့ အေ�ကာငး်�ကားပါ။  ေရညစည်မ်းပစ�ညး်။  ပမာဏများြပားစွာ

ထ�တ်လ�တ်ပါကပတ်ဝနး်ကျငက်ိ�အ��ရာယ်ြဖစေ်စ�ိ�ငသ်ည။်

ပမာဏများများ ဖိတ်စငြ်ခငး် :

အ��ရာယ်မ��ိဘလဲ�ငယ်ိ�စမိ့က်ိ�ရပ်တန ့ပ်ါ။  ယိ�ဖိတ်areaရိယာကေနကွနတ်ိနန်ာေ���ပါ။  မီးပွား�ိ�ငသ်

ည့က်ိရိယာများ��င့ေ်ပါက်ကွဲလွယ်ေသာပစ�ညး်များကိ�အသံ�းြပ�ပါ။  ေရတွငေ်ပျာဝ်ငပ်ါကေရတွင်

ေပျာဝ်ငပ်ါကေရတိ�က်စားပါ။  တနညး်အားြဖင့ ်ေရတွငမ်ေပျာဝ်ငြ်ခငး် (သိ�မ့ဟ�တ်)ေြခာက်ေသွ�

ေသာပစ�ညး်များ��င့စ်�ပ်ယ��ပီး သင့ေ်လျာ်ေသာ အမ�ကိ်ပံ�းထသဲိ�စ့နွ ့ပ်စပ်ါ။  လိ�ငစ်ငရ်ထားသည့စ်နွ ့ပ်စ်

ေရးကနထ်�ိ�က်တာြဖင့သ်ာစနွ ့ပ်စပ်ါ။

အနညး်ငယ် ဖိတ်စငြ်ခငး် :

ကန ့သ်တ်ထနိး်ချ�ပ်ြခငး်��င့သ်န ့�်�ငး်ြခငး်များအတွက်နညး်လမ်းများ��င့က်�န�်ကမ်းပစ�ညး်များ

အခနး် - ၇ ကိ�ငတ်ွယ်ြခငး်��င့သ်ိ�ေလ�ာငြ်ခငး်

အဆပ်ိအေတာက်ြဖစေ်စမ�များအပါ

အဝင ်ေဘးကငး်လံ�ြခံ�သည့ ်သမိ်း

ဆညး်ြခငး်အတွက်အေြခအေနများ

ပစ�ညး်များ ကိ�ငတ်ွယ်ြခငး်၊ သိ�ေလ�ာငြ်ခငး်��င့ ်စစီ�ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြပ�လ�ပ်ေနေသာေနရာများတွင ်

စားေသာက်ြခငး်��င့ေ်ဆးလိပ်ေသာက်ြခငး်တိ�က့ိ� တားြမစထ်ားသင့သ်ည။်  အလ�ပ်သမားများသည ်

မစားေသာက်မ ီ��င့ ်ေဆးလိပ်မေသာက်မ ီလက်��င့မ်ျက်��ာကိ�ေဆးေ�ကာသင့သ်ည။်  စနွး်ေပေန

ေသာအဝတ်အစားများ��င့ ်တကိ�ယ်ေရကာကွယ်ေရးသံ�းကိရိယာများကိ�စားေသာက်ေနရာများသိ�မ့ဝ

ငေ်ရာက်မ� ီဖယ်��ားပါ။  

ေဒသ��ရစညး်မျ�းများ��င့အ်ည ီသမိ်းဆညး်သိ�ေလ�ာငထ်ားရမည။်  သးီြခားအတညြ်ပ��ပီးinရိယာတွ

ငသ်ိ�ေလ�ာငထ်ားပါ။  တိ�က်�ိ�က်ေနေရာငြ်ခညမ်�အကာအကွယ်ေပးသည့မ်�လကွနတ်ိနန်ာတွငသ်ိ�မဟ�

တ်ေသာပစ�ညး်များ (အခနး် ၁၀ ကိ��ကည့ပ်ါ) ��င့အ်စားအစာ��င့ေ်သာက်စရာများ၊ ေြခာက်ေသွ�ေအး

ြမ။ ေလ ၀ ငေ်လထကွ်ေကာငး်ေသာေနရာတွငသ်မိ်းဆညး်ပါ။  စက်��းိမ�ရငး်ြမစမ်ျားအားလံ�းဖယ်

��ားပါ။  ဓာတ်တိ�းပစ�ညး်များမ�သးီြခား။  ကွနတ်ိနန်ာကိ�တငး်တငး်ကျပ်ကျပ် ထား၍ အသံ�းြပ�ရနအ်

ဆငသ်င့မ်ြဖစမ်�တီံဆပ်ိခတ်ထားပါ။  ဖွင့လ်�စခ်ဲ့ေသာကွနတ်ိနန်ာယိ�စမိ့က်ာကွယ်တားဆးီဖိ�ဂ့��တစိ�

က်ြပနလ်ညတ်ံဆပ်ိခတ်ြခငး်��င့ေ်ြဖာင့မ်တ်ထား��ိမညရ်ပါမည။်  စာမပါေသာကွနတ်ိနန်ာများတွငမ်

သိ�ေလ�ာငပ်ါ��င့။်  သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငည်စည်မ်းမ�ကိ�ေ��ာင�်�ားရနသ်င့ေ်လျာ်ေသာထနိး်ချ�ပ်မ�ကိ�သံ�း

ပါ။  ကိ�ငတ်ွယ်သိ�မ့ဟ�တ်အသံ�းမြပ�မသီဟဇာတပစ�ညး်များအဘိ�အ့ပ�ဒမ် 10 ကိ��ကည့ပ်ါ။

:

:
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xylene အလ�ပ်သမား ၀ န်�ကးီဌာန (Thailand, 8/2017).
  TWA: 100 ppm 8 နာရီ.

n-butyl acetate ACGIH TLV (United States, 1/2022).
  STEL: 150 ppm 15 မနိစမ်ျာ.

  TWA: 50 ppm 8 နာရီ.

ethylbenzene အလ�ပ်သမား ၀ န်�ကးီဌာန (Thailand, 8/2017).
  TWA: 100 ppm 8 နာရီ.

အခနး် - ၈ ။ ထေိတွ�မ�ထနိး်ချ�ပြ်ခငး် / တစက်ိ�ယ်ေရကာကွယ်မ�

ပါဝငပ်စ�ညး်အမည်

အ�ကံြပ�သည့ေ်စာင့�်ကည့ေ်ရးလ�

ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ

အကယ်၍ ထ�တ်က�နမ်ျားတွင ်ပါဝငေ်သာ ထ�တ်လ�တ် မ� ကန ့သ်တ်ချက် ၊ လ�ပ်ငနး်ခွင ်ေလထ�ရ��ိမ� ၊

ဇိဝဆိ�ငရ်ာ ေစာင့�်ကည့ ်ထနိး်ချ�ပ် မ�များလ�ပ်ေဆာငရ်ာတွင ်ထထိေိရာက်ေရာက်အကျိ�း��ိေစရန ်

ေလဝငေ်လထကွ်ေကာငး်ေအာင ်(သိ�)့ တြခားထနိး်ချ�ပ်များ (သိ�)့လိ�အပ်လ�င ်အသံ�းြပ��ိ�ငေ်သာအ

သက်���ကိရိယာများ လိ�အပ်မည။်    အ��ရာယ်��ိေသာပစ�ညး်များကိ� ဆံ�းြဖတ်ရနအ်တွက်�ိ�ငင်ေံတာ်

လမ်း��နစ်ာရွက်စာတမ်းများကိ�ကိ�းကား၍ လ�ပ်ေဆာငရ်မည။်

အ��ရာယ်ဆနး်စစမ်�တွင�်�နြ်ပထားေသာ အရညမ်ျားဖိတ်စငြ်ခငး်၊ ြမ�ခိ�းများ၊ အေငွ���င့ ်ဖ�နမ်�န ့မ်ျား 

ကိ� လိ�အပ်လ�ငထ်ေိတွ�မ�မ�ေ��ာင�်�ား�ိ�ငရ်နE်N 166 ��င့က်ိ�က်ညမီ���ိေသာ အကာအကွယ်မျက်မ�နက်ိ�

အသံ�းြပ�ရမည။်  အကယ်၍ ထေိတွ�မ�ြဖစ�်ိ�ငပ်ါက ြမင့မ်ားေသာကာကွယ်မ���ိထားလ�ငပ်င ်ေအာက်

ေဖာ်ြပပါ အကာအကွယ် အဝတ်အစားများဝတ်သင့သ်ည။်  ဓာတ� သံ�းမျက်မ�န ်ကိ�  အသံ�းြပ�ြခငး်။

မျက်လံ�း / မျက်��ာကာကွယ်ြခငး် :

:

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာထေိတွ�မ�ထနိး်

ချ�ပ်မ�များ

: ေလထ�တ်လ�တ်မ� သိ�မ့ဟ�တ် လ�ပ်ငနး်ခွငသ်ံ�း ပစ�ညး်ကိရိယာများသည ်ချမ�တ်ထားသည့ ်ပတ်ဝနး်

ကျငအ်ကာကွယ်ေပးြခငသ်တ်မ�တ်ချက်များ��င့အ်ည ီကိ�က်ညလီိ�က်နာမ���ိေစရန ်စစေ်ဆးသင့သ်

ည။်

  အချိ��ြဖစရ်ပ်များတွငထ်�တ်လ�တ်မ�များကိ�လက်ခံ�ိ�ငေ်သာအဆင့သ်ိ�ေ့လ�ာခ့ျရနအ်တွက်လ�ပ်ငနး်

သံ�းကိရိယာများအတွက်အေငွ�ထ�တ်စက်များ၊

သင့ေ်လျာ်ေသာစက်မ�ဆိ�ငရ်ာထနိး်

ချ�ပ်မ�များ

:   လ�ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်ေနချနိ ် ေလထ�တ်လ�တ်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် အ�ကံြပ�ထားေသာ ကန ့သ်တ်ချက်

များ သိ�မ့ဟ�တ် ြပဌာနး်ထားေသာ သတ်မ�တ်ချက်များေအာက်တွင ်အလ�ပ်သမားများကိ�ထေိတွ�ေန

ေစရန ်အြခား စက်မ�ဆိ�ငရ်ာနညး်ပညာထနိး်ချ�ပ်မ�များကိ� အသံ�းြပ�ပါ။    ေပါက်ကွဲမ�ဒဏခ်ံ�ိ�ငေ်သာ

ေလဝငေ်လထကွ်ကိရိယာများကိ�သံ�းပါ။

ဓာတ�ပစ�ညး်များကိ�ငတ်ွယ်�ပီးေနာက် အစားစားြခငး်၊ေဆးလိပ်ေသာက်ြခငး်၊ အမိသ်ာတက်ြခငး်များ

မြပ�လ�ပ်မ�ီ�င့ ်ြပ�လ�ပ်�ပီးေနာက် မျက်��ာ၊လက်��င့ ်လက်ဖျမံျားသိ�ေ့သချာစွာေဆးေ�ကာပါ။  ြဖစ�်ိ�င်

ေချ��ိေသာညစည်မ်းေသာအ ၀ တ်အစားများကိ�ဖယ်��ားရနသ်င့ေ်လျာ်ေသာနညး်စနစမ်ျားကိ�အသံ�း

ြပ�သင့သ်ည။်  ညစည်မ်းေသာအလ�ပ်အဝတ်အစားများကိ�အလ�ပ်ခွငမ်�ခွင့မ်ြပ�သင့ပ်ါ  ြပနလ်ညမ်

သံ�းစွမဲညီစည်မ်းေသာအဝတ်အစားများကိ�ေဆးေ�ကာပါ။  မျက်လံ�းေဆး သည့ေ်နရာ��င့ ်အ��ရာယ်

ကငး်ေရချိ�းေရပနး်သည ်အလ�ပ်လ�ပ်သည့ေ်နရာအနးီတွင�်�ိရမည။်

တစက်ိ�ယ်ေရသန ့�်�ငး်ေရးအစအီမံ :

ထနိး်ချ�ပ်မ� သတ်မ�တ်ချက်များ

တစ ်ဦး ချငး်ကာကွယ်ေရးအစအီမံ

လ�ပ်ငနး်ခွငထ်ေိတွ�မ� ကန်သ့တ်ချက်များ
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အခနး် - ၈ ။ ထေိတွ�မ�ထနိး်ချ�ပြ်ခငး် / တစက်ိ�ယ်ေရကာကွယ်မ�
လက်ကိ�ကာကွယ်ြခငး်

အ��ရာယ်��င့ထ်ေိတွ��ိ�ငေ်သာအလားအလာေပ� မ�တည၍် သင့ေ်လျာ်ေသာစသံတ်မ�တ်ချက်��င့က်ိ�က်

ညေီသာအသက်���ကိရိယာကိ�ေရွးချယ်ပါ။  သင့ေ်လျာ်ေသာတပ်ဆငမ်�၊ ေလက့ျင့မ်���င့အ်ြခားအသံ�း

ဝငေ်သာအြခား��ေထာင့မ်ျားကိ�ေသချာေစရနအ်သက်���ကိရိယာကိ�အသက်���လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�င်

ရာကာကွယ်မ�အစအီစ�အရအသံ�းြပ�ရမည။်

ဓာတ�ဒဏခ်ံ�ိ�ငသ်ည့၊် အကာအကွယ်မဲေ့သာလက်အတိ်များသညအ်တညြ်ပ�ထားေသာစ�ံ�နး်��င့အ်

ညဓီာတ�ပစ�ညး်များကိ�ကိ�ငတ်ွယ်ေသာအခါအချနိမ်ေရွးဝတ်ဆငသ်င့သ်ည၊်  လက်အတိ်ထ�တ်လ�ပ်သ�

မ�သတ်မ�တ်ထားေသာ parameters များကိ�ထည့သ်ွငး်စ�းစားရန�်�င့ ်အသံ�းြပ�စ�အတွငး်၎ငး်လက်

အတိ်၏ကာကွယ်�ိ�ငစ်မွ်းကိ�လညး်ဆက်လက်ထနိး်သမိ်းစစေ်ဆးရမည။်

  မညသ်ည့လ်က်အတိ်ပစ�ညး်အမျိ�းအစားမဆိ�ထ�တ်လ�ပ်သ�ကွဲြပားသည့အ်ေလျာက်အရညအ်ေသွး

ကွာြခားနငိ�်ပီးအသံ�းြပ��ိ�ငသ်ည့သ်က်တမ်းက�နဆ်ံ�းချနိမ်တ�ညမီ� ကိ� လညး်သတိြပ�သင့သ်ည။်  အ

ေရာအေ��ာြဖစရ်ပ်များတွင ်အရာဝတ�� ေတာ်ေတာ်များများပါဝငေ်သာေ�ကာင့ ်လက်အတိ်၏ကွယ်မ�

အချနိက်ိ� တိကျစွာခန ့မ်�နး်ရ�ိ�ငမ်ညမ်ဟ�တ်ပါ။

အသက်���လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာ

ကာကွယ်ြခငး်

:

:

ခ��ာကိ�ယ်ကိ�ကာကွယ်ြခငး် ကိ�ယ်ခ��ာအတွက်ကိ�ယ်ေရးကိ�ယ်တာအကာအကွယ်ပစ�ညး်များကိ�လ�ပ်ေဆာငရ်မည့လ်�ပ်ငနး်တာဝ

န�်�င့အ်��ရာယ်များကိ� ေရွးချယ်၍ ဤထ�တ်က�နက်ိ�မကိ�ငတ်ွယ်မအီထ�းက�မ�အတညြ်ပ�သင့သ်ည။်  

တည�်ငမိလ်�ပ်စစမ်� မီးစတငစ်ွေဲလာငေ်စ�ိ�ငသ်ည့အ်��ရာယ်��ိလ�င ်anti-static အဝတ်အစားဝတ်ဆ

ငပ်ါ။  တည�်ငမိလ်�ပ်စစစ်ီးဆငး်မ�ကိ�အေကာငး်ဆံ�းကာကွယ်�ိ�ငမ်�အတွက် anti-static အက�ျ ဖိနပ် 

လက်အတိ်ဝတ်ဆငသ်င့သ်ည။်

:

အြခားအေရြပားကိ�ကာကွယ်ြခ

ငး်

: အ��ရာယ်��ိပစ�ညး်များကိ�ကိ�ငတ်ွယ်ြခငး်မြပ�မ ီေဆာငရွ်က်သည့ ်လ�ပ်ငနး်တာဝနက်ိ�ပ�မ�တည၍် သ

င့ေ်လျာ်ေသာဖိနပ်��င့ ်အြခားအေရြပားကာကွယ်ေရးနညး်လမ်း��င့ ်ပစ�ညး်များအား ေရွးချယ်သင့�်ပီး

ထ�တ်က�နပ်စ�ညး်ကိ�မကိ�ငတ်ွယ်မ ီက�မ်းကျငပ်ညာ��င၏်ခွင့ြ်ပ�ချက်ကိ�ရယ�သင့သ်ည။်

မညသ်ည့လ်�ပ�ဂ�ိ�လ်ကိ�မဆိ�သိ�မ့ဟ�တ်ဓာတ�ပစ�ညး်ေပါငး်စပ်မ�များကိ�အကန ့အ်သတ်မ��ိခ�ခံ�ိ�ငသ်ည့်

လက်အတိ်ပစ�ညး်သိ�မ့ဟ�တ်ေပါငး်စပ်ထားသည့ပ်စ�ညး်မ��ိပါ။

ြဖတ်သနး်ဝငေ်ရာက်သည့အ်ချနိသ်ည ်အသံ�းြပ�မ�အချနိထ်က် ပိ�များရမည။်

အသံ�းြပ�ြခငး်၊ သိ�ေလ�ာငြ်ခငး်၊ ြပ�ြပငြ်ခငး်��င့အ်စားထိ�းြခငး်ဆိ�ငရ်ာလက်အတိ်ထ�တ်လ�ပ်သ�မ�ေပး

ေသာ��န�်ကားချက်��င့အ်ချက်အလက်များကိ�လိ�က်နာရမည။်

လက်အတိ်ကိ�ပံ�မ�နြ်ပနလ်ညအ်စားထိ�းသင့�်ပီး၊

အ�မတဲမ်းလက်အတိ်များသညခ်�တ်ယွငး်ချက်များမ�ကငး်လွတ်�ပီး၎ငး်တိ�အ့ားမ�နက်နစ်ွာသမိ်းဆညး်

ထား�ပီးအသံ�းြပ�ပါ။

��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ / ဓာတ�ပစ�ညး်ပျက်စီးြခငး်��င့ြ်ပ�ြပငထ်နိး်သမိ်းမ�ညံဖ့ျငး်ြခငး်တိ�ေ့�ကာင့လ်က်အတိ်၏

စမွ်းေဆာငရ်ည�်�င့ထ်ေိရာက်မ�ကိ�ေလ�ာခ့ျ�ိ�ငသ်ည။်

အတားအဆးီ လိမ်းေဆး များသညအ်ေရြပားထေိတွ��ိ�ငေ်သာေနရာများကိ�ကာကွယ်ရနက်�ညေီသာ်

လညး်ထေိတွ�မ���ိပါကအသံ�းမြပ�သင့ပ်ါ။

EN374 စစေ်ဆး�ပီးေသာလက်အတိ်ဝတ်ဆငပ်ါ။

အသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါတယ်, လက်အတိ်မျာ(ေအာငြ်မငမ်�အချနိ)် ၄ - ၈ နာရီ: butyl rubber -ြဗ�သိ�ငး် အစီ

တိတ်စ,် neoprene နယီိ�ပရငး်, PVC

အားမေပးပါ, လက်အတိ်မျာ(ေအာငြ်မငမ်�အချနိ)် < 1 hour: Viton®(ဗစတ်ွန)်, PE

အ�ကံြပ�ပါသည,် လက်အတိ်မျာ(ေအာငြ်မငမ်�အချနိ)် > ၈ နာရီ: အပ�ခံ၍ မကပ်သည့ ်ပလပ်စတစ ်

တစမ်ျိ�း။, 4H, polyvinyl alcohol ပိ�လီ ဗီ�ိ�ငး် အယ်ကိ�ေဟာ (PVA ပီဗွီေအ), nitrile rubber �ိ�က်

ထ�ိ�ငး်ရာဘာ
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Hardtop XP Comp A

အခနး် - ၈ ။ ထေိတွ�မ�ထနိး်ချ�ပြ်ခငး် / တစက်ိ�ယ်ေရကာကွယ်မ�
အကယ်၍ အလ�ပ်သမားသည ်အထက်တွငြ်ပထားေသာ ထ�တ်လ�ပ်မ� ကန ့သ်တ်ချက်ထက် ြပငး်ထ

နေ်သာ ထ�တ်လ�တ်မ�ကိ�ရ��ိပါက သ�တိ�သ့ည ်သင့ေ်လ�ာ်ေသာ အသက်���ကိရိယာကိ� မြဖစမ်ေန သံ�း

ရမည။် ဤထ�တ်က�နက်ိ� သံ�းစွ ဲသည့အ်ခါ EN14387 ��င့အ်ညမီီးေသွး��င့ ်ဖ�နမ်�န ့မ်ျားစစေ်သာ အသ

က်���ကိရိယာကိ� အသံ�းြပ�ပါ။( A2-P2 ပါဝငေ်ပါငး်စပ်ထားေသာ စစထ်�တ်ကိရိယာ ) အကန ့အ်သ

တ်ထားေသာေနရာတွင ်ဖိသပ်ိထားေသာေလ (သိ�)့ လတ်ဆတ်သည့ေ်လေပး အသက်���ပစ�ညး်ကိရိ

ယာကိ� သံ�းပါ။ Brush သိ�မ့ဟ�တ် roller သံ�းပါက မီးေသွးစစထ်�တ်ကိရိယာ ကိ� သံ�းရနစ်�းစားပါ။

အခနး် - ၉ ��ပပ်ိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့ဓ်ာတ�ဆိ�ငရ်ာဂ�ဏသ်တ�မိျာ

ေပျာမ်�တ်

အေငွ�ဖိအား

��ငိး်ယ�� သပ်ိသညး်ဆ

အခိ�းအေငွ�သပ်ိသညး်ဆ

ေပျာဝ်င�်ိ�ငြ်ခငး်

အရည်

မ��ိပါ။

1.205  1.452 g/cm³

အြမင့ဆ်ံ�းလ�သမိျားတဲတ့နဖိ်�း - 4  (Air = 1)  (n-butyl acetate).  ပျမ်းမ�အားြဖင့ ်-: 3.78  (Air = 

1)

အြမင့ဆ်ံ�းလ�သမိျားတဲတ့နဖိ်�း - 1.5 kPa (11.3 mm Hg) (at 20°C) (n-butyl acetate).  ပျမ်းမ�

အားြဖင့ ်-: 1.04 kPa (7.8 mm Hg) (at 20°C)

ေအာက်ပါပစ�ညး်များတွငေ်ပျာဝ်င�်ိ�ငြ်ခငမ်��ိပါး: ေရေအး��င့ေ်ရပ�.

ဝေိသသလက�ဏာများ။အနံ ့

အည�ိေရာင,် , , အည�ိေရာင,် , , , MCI Base 1, MCI Base 2, MCI Base 3, MCI Base 5, MCI 

Base 6, , , , , Metallic, , အြဖ�,

အေရာင်

အေငွ�ပျ�ံ �နး် အြမင့ဆ်ံ�းလ�သမိျားတဲတ့နဖိ်�း - 1 (n-butyl acetate)  ပျမ်းမ�အားြဖင့ ်-: 0.78��ငိး်ယ��မ� butyl 

acetate (ြဗ�သိ�ငး် အစတီိတ်)

အပ�ချနိေ်လာငက်�မ်းမ�တ်

အနမိ့ဆ်ံ�းသထိားေသာတနဖိ်�း: 280  470°C (536  878°F) (Solvent naphtha (petroleum), light

arom.).

အဖံ�းပိတ်ခွက်: 32°C (89.6°F)

မရ��ိပါ။

မ��ိပါ။

မရ��ိပါ။အနံ ့ သတ်မ�တ်အဆင့်

ြပငး်အားအချိ�း : n-octanol / ေရ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

အသွငအ်ြပင်

ဆ�မ�တ် : အနမိ့ဆ်ံ�းသထိားေသာတနဖိ်�း: 126°C (258.8°F) (n-butyl acetate). ပျမ်းမ�အားြဖင့ ်-: 140.57°C 

(285°F)

:

ေပါက်ကွဲ (မီးေလာင)် ေသာ အနမိ့ ်

အြမင့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များ

: 0.8 - 9.8%

ေလာငက်�မ်းချနိ်

ေလာငက်�မ်း��နး် မ��ိပါ။:

: မ��ိပါ။

ေဆွးေြမ့မ�အပ�ချနိ် : မရ��ိပါ။

မ��ိပါ။
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အခနး် - ၉ ��ပပ်ိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့ဓ်ာတ�ဆိ�ငရ်ာဂ�ဏသ်တ�မိျာ

ေစးပျစမ်� Kinematic (40°C): >20.5 mm2/s (>20.5 ):

SADT မရ��ိပါ။:

အခနး် - ၁၀ ။ တည�်ငမိမ်���င့ဓ်ာတ်ြပ�မ�

အ��ရာယ်��ိသည့ေ်ဆွးေြမ့ပစ�ညး်

များ

ေ��ာင�်�ားရနအ်ေြခအေနများ မီးစတငစ်ွ�ဲင�ိိ�ငေ်သာ (မီးပွား သိ�မ့ဟ�တ် မီးလ�ံ) ရငး်ြမစမ်ျားကိ� ြဖစ�်ိ�ငသ်မ� ကိ�ေ��ာင�်�ားပါ။  ဘ�း

များကိ� အပ�သိ�မ့ဟ�တ်ေလာငက်�မ်းရနအ်ရငး်အြမစမ်ျားြဖင့ ်ထေိတွ�ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် �ကိတ်ြခငး်၊ 

ေဖာက်ြခငး်၊ ဂေဟေဆာ်ြခငး်၊ ဖိအားေပးြခငး်များမြပ�လ�ပ်ရ။

ပံ�မ�နသ်ိ�ေလ�ာငြ်ခငး်��င့အ်သံ�းြပ�ြခငး်အေြခအေနတွငအ်��ရာယ်��ိေသာ�ပိ�ကွဲြခငး်ထ�တ်က�နမ်ျားကိ�မ

ထ�တ်လ�ပ်သင့ပ်ါ။

ထ�တ်က�နတ်ည�်ငမိ်ဓာတ�ဆိ�ငရ်ာတည�်ငမိမ်�

ြပငး်ထနေ်သာ ဓါတ်ြပ� မ�ကိ� ကာကွယ်ရန ်ေအာက်ပါပစ�ညး်ကိ� အေဝးတွင ်ထားပါ : ဓာတ်တိ�း ပစ�

ညး်များ, အား�ကီးေသာအယ်ကာလီ, အက်ဆစြ်ပငး်.

:

:

:

အဆပ်ိြဖစေ်စေသာပစ�ညး်များ :

ြဖစ�်ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ အ��ရာယ်��ိေသာ

ဓာတ်ြပ�မ�

: ပံ�မ�န ်အေြခအေနြဖင့ ်သိ�ေလ�ာငြ်ခငး်��င့ ်အသံ�းြပ�ြခငး်တွင၊် အ��ရာယ်��ိေသာ �ပိ�ကွဲ(ဓာတ်ြပ�)ြခငး်

များ မထ�တ်လ�ပ်ပါ။

ဓာတ်ြပ�မ� : ဤထ�တ်က�န ်(သိ�)့ယငး်၏ပါဝငပ်စ�ညး်များအတွက်ြဖစလ်ာ�ိ�ငေ်သာ ဓာတ်ြပ�မ�အတွက်တိကျေသာ

စမ်းသပ် အချက်အလက်မေတွ���ိပါ။

အခနး် - ၁၁ အဆပိအ်ေတာက်ဆိ�ငရ်ာသတငး်အချက်အလက်

အဆပ်ိအဆပ်ိသင့မ်�

xylene LC50 ����� ိက်မြိခငး် အခိ�းအေငွ� �ကက် 20 မလီီဂရမ ်/ လီ

တာ

4 နာရီ

LD50 ပါးစပ်��င့ဆ်ိ�ငေ်သာ �ကက် 4300 မလီီဂရမ ်/ 

ကီလိ�ဂရမ်

-

TDLo အေရြပား ယ�န် 4300 မလီီဂရမ ်/ 

ကီလိ�ဂရမ်

-

n-butyl acetate LC50 ����� ိက်မြိခငး် အခိ�းအေငွ� �ကက် >21.1 မလီီဂရမ ်/ 

လီတာ

4 နာရီ

LD50 အေရြပား ယ�န် >17600 မလီီဂရမ ်

/ ကီလိ�ဂရမ်

-

LD50 ပါးစပ်��င့ဆ်ိ�ငေ်သာ �ကက် 13100 မလီီဂရမ ်/ 

ကီလိ�ဂရမ်

-

ethylbenzene LC50 ����� ိက်မြိခငး် အခိ�းအေငွ� �ကက် - အထးီ 17.8 မလီီဂရမ ်/ လီ

တာ

4 နာရီ

LD50 အေရြပား ယ�န် >5000 မလီီဂရမ ်/ -

က�နပ်စ�ညး် /ပါဝင ်ပစ�ညး်အမည် ရလဒ် အမျိ�းအစား ပမာဏ ထေိတွ�မ�

အဆပ်ိအေတာက်ဆိ�ငရ်ာဆိ�းကျိ�းများ��င့ ်သက်ေရာက်မ�များဆိ�ငရ်ာသတငး်အချက်အလက်
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အခနး် - ၁၁ အဆပိအ်ေတာက်ဆိ�ငရ်ာသတငး်အချက်အလက်
ကီလိ�ဂရမ်

LD50 ပါးစပ်��င့ဆ်ိ�ငေ်သာ �ကက် 3500 မလီီဂရမ ်/ 

ကီလိ�ဂရမ်

-

ကငဆ်ာြဖစေ်စ�ိ�ငြ်ခငး်

မရ��ိပါ။

မရ��ိပါ။

သေ��သားဖွံ ��ဖိ�းမ�ကိ� ေ��ာက်ယ�က်ြခငး်

မရ��ိပါ။

မျိ�းပွားမ�အဆပ်ိသင့ြ်ခငး်

မရ��ိပါ။

ယားယံြခငး်/ ေလာငစ်ားြခငး်

xylene မျက်လံ�းများ - အနညး်ငယ်

ယားယံြခငး်

ယ�န် - 87 milligrams -

အေရြပား - အနညး်ငယ်ယား

ယံြခငး်

�ကက် - 8 နာရီ 60 

microliters

-

က�နပ်စ�ညး် /ပါဝင ်ပစ�ညး်အမည် ရလဒ် ရမ�တ် ထေိတွ�မ� ေလလ့ာြခငး်

တံ� ့ြပန�်ိ�ငမ်�

မရ��ိပါ။

အမျိ�းအစား

တိကျသည့ ်သတ်မ�တ် အဂ� ါ အဆပ်ိသင့မ်� (တစ�်ကိမထ်ေိတွ�မ�)

တိကျသည့ ်သတ်မ�တ် အဂ� ါ အဆပ်ိသင့မ်� (အ�ကိမ�်ကိမထ်ေိတွ�မ�)

xylene အမျိ�းအစား ၃ - အသက်���လမ်းေ�ကာ

ငး်ဆိ�ငရ်ာယားယံြခငး်

n-butyl acetate အမျိ�းအစား ၃ - မ�းယစေ်ဆးဝါးသက်

ေရာက်မ�များ

Solvent naphtha (petroleum), light arom. အမျိ�းအစား ၃ - အသက်���လမ်းေ�ကာ

ငး်ဆိ�ငရ်ာယားယံြခငး်

အမျိ�းအစား ၃ မ�းယစေ်ဆးဝါးသက်

ေရာက်မ�များ

အမည်

အမည်

ethylbenzene အမျိ�းအစား ၂ - အ�ကားအာ�ံ�အဂ� ါများ

Oleic acid, compound အမျိ�းအစား ၂ - -

��သွငး်မ�ေဘးအ��ရာယ်

သတ်မ�တ် အဂ� ါထေိတွ�မ�ဆိ�ငရ်ာလ

မ်းေ�ကာငး်

ထေိတွ�မ�ဆိ�ငရ်ာလ

မ်းေ�ကာငး်

သတ်မ�တ် အဂ� ါ
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အခနး် - ၁၁ အဆပိအ်ေတာက်ဆိ�ငရ်ာသတငး်အချက်အလက်

����� ိက်မြိခငး် : သသိာထငြ်ခားသည့ဆ်ိ�းကျိ�းများ သိ�မ့ဟ�တ် စိ�းရိမဖ်ွယ်ေဘးအ��ရာယ်များ မသ�ိ�ိရပါ။

သသိာထငြ်ခားသည့ဆ်ိ�းကျိ�းများ သိ�မ့ဟ�တ် စိ�းရိမဖ်ွယ်ေဘးအ��ရာယ်များ မသ�ိ�ိရပါ။:ပါးစပ်အတွငး်ေရာက်ြခငး်

အေရြပားထေိတွ�မ� : အေရြပားယားယံေစသည။်  အေရြပားဓာတ်မတည့မ်�ြဖစေ်ပ�ေစ�ိ�ငသ်ည။်

ြပငး်ထနေ်သာ မျက်လံ�းယားယံြခငး်ကိ� ြဖစေ်စ�ိ�ငသ်ည။်:မျက်လံ�းထေိတွ�မ�

အာ�ံ�ခံ�ပီးတာနဲေ့နာက်ပိ�ငး်မ�ာအလွနန်မိ့အ်ဆင့ဆ်င့ထ်ေိတွ�ေသာအခါြပငး်ထနသ်ည့ဓ်ာတ်မတည့မ်�

ြဖစပ်ွား�ိ�ငသ်ည။်

ေယဘ�ယျ :

သသိာထငြ်ခားသည့ဆ်ိ�းကျိ�းများ သိ�မ့ဟ�တ် စိ�းရိမဖ်ွယ်ေဘးအ��ရာယ်များ မသ�ိ�ိရပါ။ကငဆ်ာြဖစေ်စ�ိ�ငြ်ခငး် :

သသိာထငြ်ခားသည့ဆ်ိ�းကျိ�းများ သိ�မ့ဟ�တ် စိ�းရိမဖ်ွယ်ေဘးအ��ရာယ်များ မသ�ိ�ိရပါ။:

သသိာထငြ်ခားသည့ဆ်ိ�းကျိ�းများ သိ�မ့ဟ�တ် စိ�းရိမဖ်ွယ်ေဘးအ��ရာယ်များ မသ�ိ�ိရပါ။သေ��သားဖွံ ��ဖိ�းမ�ကိ� ေ��ာက်ယ�

က်ြခငး်

:

ဖွံ ��ဖိ�းမ�ဆိ�ငရ်ာဆိ�းကျိ�းများ : သသိာထငြ်ခားသည့ဆ်ိ�းကျိ�းများ သိ�မ့ဟ�တ် စိ�းရိမဖ်ွယ်ေဘးအ��ရာယ်များ မသ�ိ�ိရပါ။

မျိ�းပွားမ�ဆိ�ငရ်ာဆိ�းကျိ�းများ : သသိာထငြ်ခားသည့ဆ်ိ�းကျိ�းများ သိ�မ့ဟ�တ် စိ�းရိမဖ်ွယ်ေဘးအ��ရာယ်များ မသ�ိ�ိရပါ။

��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ၊ ဓာတ�ေဗဒဆိ�ငရ်ာ��င့ ်အဆပ်ိအေတာက်ဆိ�ငရ်ာ အဂ� ါရပ်များ��င့ ်သက်ဆိ�ငေ်သာေရာဂါလက်က�ဏာများ

အေရြပားထေိတွ�မ�

ပါးစပ်အတွငး်ေရာက်ြခငး်

����� ိက်မြိခငး် တိကျေသာအချက်အလက်မ��ိပါ

တိကျေသာအချက်အလက်မ��ိပါ

ဆိ�းရွားေသာေရာဂါလက�ဏာများတွငေ်အာက်ပါတိ�ပ့ါ ၀င�်ိ�ငသ်ည ်-

ယားယံြခငး်

နရီဲလာြခငး်

:

:

:

မျက်လံ�းထေိတွ�မ� : ဆိ�းရွားေသာေရာဂါလက�ဏာများတွငေ်အာက်ပါတိ�ပ့ါ ၀င�်ိ�ငသ်ည ်-

နာကျငမ်�သိ�မ့ဟ�တ်ယားယံြခငး်

မျက်ရညမ်ျားစီးကျြခငး်

နရီဲလာြခငး်

ြဖစ�်ိ�ငေ်ချ��ိေသာ ကျနး်မာေရးဆိ�ငရ်ာ ေရ��ညဆ်ိ�းကျိ�းများ

အဆပ်ိအေတာက်ဆိ�ငရ်ာေဆာငရွ်က်ြခငး်များ

အေရြပား 9487.6 မလီီဂရမ ်/ ကီလိ�ဂရမ်

����� ိက်မြိခငး် (အခိ�းအေငွ�များ) 125.45 မလီီဂရမ ်/ လီတာ

လမ်းေ�ကာငး် ATE တနဖိ်�း

ချက်ချငး်အဆပ်ိသင့ြ်ခငး် ခန ့မ်�နး်ချက်

အမည် ရလဒ်

xylene ြပငး်ထနေ်သာ အ��ရာယ် - အမျိ�းအစား ၁

ethylbenzene ြပငး်ထနေ်သာ အ��ရာယ် - အမျိ�းအစား ၁

Solvent naphtha (petroleum), light arom. ြပငး်ထနေ်သာ အ��ရာယ် - အမျိ�းအစား ၁

ြဖစ�်ိ�ငေ်ချ��ိသည့ ်ချက်ချငး်ြဖစပ်ွားသည့ ်ကျနး်မာေရးဆိ�းကျိ�းများ
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Hardtop XP Comp A

အခနး် - ၁၁ အဆပိအ်ေတာက်ဆိ�ငရ်ာသတငး်အချက်အလက်

အခနး် - ၁၂ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာသတငး်အချက်အလက်

ဇီ၀ စ�ပံ�လာြခငး် အလားအလာ

က�နပ်စ�ညး် /ပါဝင ်ပစ�ညး်အမည် မျက်ကပ်မ�နက်ိ�စစေ်ဆး၍ ဖယ်

��ားပါ

အလငး်ြဖင့ ်ဓါတ်ခွဲြခငး် ဇီဝပျက်စီးြခငး်

xylene - - အလွယ်တက�

ethylbenzene - - အလွယ်တက�

Solvent naphtha (petroleum),

light arom.

- - မလွယ်က�ပါ

အဆပ်ိသင့ြ်ခငး်

xylene စိ�းရိမဖ်ွယ် LC50 8500  Crustaceans - Palaemonetes 

pugio

48 နာရီ

စိ�းရိမဖ်ွယ် LC50 13400  ေရချိ� ငါး - Pimephales promelas 96 နာရီ

ethylbenzene စိ�းရိမဖ်ွယ် EC50 7700  ေရည� ိ- Skeletonema costatum 96 နာရီ

စိ�းရိမဖ်ွယ် EC50 2.93 မလီီဂရမ ်/ လီတာ Daphnia 48 နာရီ

စိ�းရိမဖ်ွယ် LC50 4.2 မလီီဂရမ ်/ လီတာ ငါး 96 နာရီ

Solvent naphtha (petroleum),

light arom.

စိ�းရိမဖ်ွယ် EC50 <10 မလီီဂရမ ်/ လီတာ Daphnia 48 နာရီ

စိ�းရိမဖ်ွယ်  <10 မလီီဂရမ ်/ လီတာ ေရည�ိ 72 နာရီ

စိ�းရိမဖ်ွယ် LC50 <10 မလီီဂရမ ်/ လီတာ ငါး 96 နာရီ

decanedioic acid, 1,10-bis

(1,2,2,6,6-pentamethyl-

4-piperidinyl) ester, mixt. 

with 1-methyl 10-

(1,2,2,6,6-pentamethyl-

4-piperidinyl) decanedioate

စိ�းရိမဖ်ွယ် EC50 1.68 မလီီဂရမ ်/ လီတာ ေရည�ိ 96 နာရီ

စိ�းရိမဖ်ွယ် LC50 0.9 မလီီဂရမ ်/ လီတာ ငါး 96 နာရီ

နာတာ��ည ်NOEC 1 မလီီဂရမ ်/ လီတာ Daphnia 21 ရက်ေပါ

ငး်

က�နပ်စ�ညး် /ပါဝင ်ပစ�ညး်အမည် အမျိ�းအစားရလဒ် ထေိတွ�မ�

ဇီဝစ�ေပါငး်ြခငး်အလားအလာ
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Hardtop XP Comp A

အခနး် - ၁၂ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာသတငး်အချက်အလက်

LogPow BCF ြဖစ�်ိ�ငေ်ချ

အြခားဆိ�းရွားသည့ ်ဆိ�းကျိ�းများ : သသိာထငြ်ခားသည့ဆ်ိ�းကျိ�းများ သိ�မ့ဟ�တ် စိ�းရိမဖ်ွယ်ေဘးအ��ရာယ်များ မသ�ိ�ိရပါ။

က�နပ်စ�ညး် /ပါဝင ်ပစ�ညး်အမည်

xylene 3.12 8.1  25.9 -

n-butyl acetate 2.3 - -

ethylbenzene 3.6 - -

Solvent naphtha (petroleum),

light arom.

- 10  2500 -

ေြမဆလီ�ာတွင ်ေရွ�လျား�ိ�ငမ်�

ေြမဆလီ�ာ/ ေရ ပိ�ငး်ြခားမ� ဂ�ဏသ်

တ�ိ (KOC)

: မရ��ိပါ။

အခနး် - ၁၃ စနွ ့ပ်စြ်ခငး်ထည့သ်ငွး်စ�းစား

စနွ ့ပ်စပ်စ�ညး်များထ�တ်လ�ပ်ြခငး်ကိ�ြဖစ�်ိ�ငသ်မ�ေနရာတိ�ငး်တွငေ်��ာင�်�ားသင့သ်ည။်  ဤထ�တ်က�နပ်

စ�ညး်၊ ေပျာရ်ညမ်ျား��င့ ်မညသ်ည့ေ်ဘးထကွ်ပစ�ညး်ကိ�မဆိ� ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာကာကွယ်ေစာင့်

ေ��ာက်ေရး��င့ ်စနွ ့ပ်စပ်စ�ညး်စနွ ့ပ်စမ်�ဆိ�ငရ်ာ ဥပေဒ၊ ဌာနတွငး် ေဒသတွငး်အာဏာပိ�ငအ်ဖွဲ �အစညး်

များ၏ သတ်မ�တ်ချက်များ��င့အ်ည ီလိ�က်နာေဆာငရွ်က်စနွ ့ပ်စသ်င့ပ်ါသည။်

  ပိ�လ�ံပစ�ညး်များ��င့ပ်စ�ညး်ြပနလ်ညြ်ပ�လ�ပ်မရေသာထ�တ်က�နပ်စ�ညး်များကိ�လိ�ငစ်ငရ်ထားသည့စ်နွ ့်

ပစေ်ရးကနထ်�ိ�က်တာြဖင့စ်နစတ်ကျစနွ ့ပ်စရ်န။်  တရားစရီငပိ်�ငခ်ွင့�်�ိအာဏာပိ�ငအ်ားလံ�း၏လိ�အပ်

ချက်များကိ�အြပည့အ် ၀ လိ�က်နာြခငး်မ��ိပါကစနွ ့ပ်စပ်စ�ညး်များကိ�မလိ�ာကနသ်ိ�မ့စနွ ့ပ်စသ်င့ပ်ါ။  စွ

န ့ပ်စပ်စ�ညး်ထ�ပ်ပိ�းြခငး်ကိ�ြပနလ်ညအ်သံ�းြပ�သင့သ်ည။်  အမ�ကိ်များသိ�မ့ဟ�တ်အမ�ကိ်ပံ�ကိ�ြပနလ်ည်

အသံ�းြပ�ရနမ်ြဖစ�်ိ�ငပ်ါကသာထည့သ်ွငး်စ�းစားသင့သ်ည။်  ဤပစ�ညး်��င့ ်၎ငး်၏ဘ�းခွံကိ�ေဘးကငး်

ေသာနညး်ြဖင့စ်နွ ့ပ်စရ်မည။်  အထမဲ�ေဆးများေြပာငစ်ငေ်အာငဖ်ယ်��ားြခငး် သန ့�်�ငး်ြခငး်မြပ�လ�ပ်ရ

ေသးေသာ ဘ�းခွံများကိ� ဂ��တစိ�က်ကိ�ငတ်ွယ်သင့သ်ည။်  ဘ�းလွတ်များ သိ�မ့ဟ�တ် ၎ငး်၏အနားသ

တ်များတွင ်ထ�တ်က�နပ်စ�ညး် အ�ကငး်အကျနအ်ချိ� � ကျန�်�ိေန�ိ�ငသ်ည။်  စနွ ့ပ်စပ်စ�ညး်အက�ငး်အ

ကျနမ်�အခိ�းအေငွ�များသည ်မီးေလာင�်ိ�ငမ်� ြမင့မ်ားမ� (သိ�)့ ပံ�းထ�ဲ�ိေလထ�ကိ�ေပါက်ကွဲေစြခငး်တိ�က့ိ�ဖ

နတ်ီးသည။်  ပံ�းခွံ၏ အတွငး်အားေသချာ မသန ့�်�ငး်ဘ ဲြဖတ်ြခငး်၊ ဂေဟေဆာ်ြခငး်၊ စက်တိ�က်ြခငး်

များမြပ�လ�ပ်ပါ��င့။်  ယိ�ဖိတ်ေနေသာပစ�ညး်များ��င့ေ်မျာပါြခငး်��င့ေ်ြမဆလီ�ာ၊ ေရလမ်း၊

:စနွ ့ပ်စမ်�နညး်လမ်းများ

အခနး် - ၁၄ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးသတငး်အချက်အလက်

ေဆးသ�တ်သည် ေဆးသ�တ်သည် ေဆးသ�တ်သည်

UN1263UN1263 UN1263

UN IMDG IATA

သင့ေ်လျာ်သည့ ်ပိ�ေ့ဆာ

ငေ်ရးအမည်
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အခနး် - ၁၄ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးသတငး်အချက်အလက်

: မရ��ိပါ။

3

III

3

III

3

III

- အေရးေပ�အချိန်ဇယား F-E, S-E -

သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး 

ေဘးအ��ရာယ် အဆ

င့(်များ)

ထ�တ်ပိ�းမ�အ�ပ်စ�

အြခားြဖည့စ်ကွ်ရနအ်

ချက်အလက်များ

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ 

ေဘးအ��ရာယ်များ

အသံ�းြပ�သ�အတွက်အ

ထ�း �ကိ�တငက်ာကွယ်မ�

မဟ�တ်ပါ။ မဟ�တ်ပါ။ မဟ�တ်ပါ။

အသံ�းြပ�မည့သ်�၏ ဧရိယာအတွငး်

သိ� ့ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငြ်ခငး်ြပ�လ�ပ်ပါ

က အ�မတဲေစ ကွနတ်ိနန်ာကိ� အထ

က်ေအာက်လံ�ြခံ�စွာဖံ�းအ�ပ်�ပီးမ� သ

ယ်ေဆာငပ်ါ။ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငသ်�သ

ည ်ပစ�ညး်မေတာ်တဆြဖစြ်ခငး်၊ ယိ�

ဖိတ်ြခငး်များအတွက် စနစတ်ကျ

ေြဖ��ငး်ရန ်နညး်လမ်းများကိ� သ�ိ�ိ

ထားရမည။်

ADR / RID : Tunnel ကန ့သ်တ်ချက်က�ဒ:် (D/E)

Hazard ေဖာ်ထ�တ်နပံါတ်: 30

: 640E

ADR / RID ။ ကန ့သ်တ်မထား, ref ။ အခနး် ၂.၂.၃.၁.၅ (အိ�းအမိအ်ကျယ် ၄၅၀ လီတာစမွ်းရည)် ။

:IMDG IMDG: ထမဲ�ာပါတဲပ့စ�ညး်။ အပိ� ၂.၃.၂.၅ ��င့အ်ညသီယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး (သိ�ေလ�ာင�်ံ�များသိ� ့ <လီတာ

၃၀) ။

အသံ�းြပ�မည့သ်�၏ ဧရိယာအတွငး်

သိ� ့ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငြ်ခငး်ြပ�လ�ပ်ပါ

က အ�မတဲေစ ကွနတ်ိနန်ာကိ� အထ

က်ေအာက်လံ�ြခံ�စွာဖံ�းအ�ပ်�ပီးမ� သ

ယ်ေဆာငပ်ါ။ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငသ်�သ

ည ်ပစ�ညး်မေတာ်တဆြဖစြ်ခငး်၊ ယိ�

ဖိတ်ြခငး်များအတွက် စနစတ်ကျ

ေြဖ��ငး်ရန ်နညး်လမ်းများကိ� သ�ိ�ိ

ထားရမည။်

အသံ�းြပ�မည့သ်�၏ ဧရိယာအတွငး်

သိ� ့ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငြ်ခငး်ြပ�လ�ပ်ပါ

က အ�မတဲေစ ကွနတ်ိနန်ာကိ� အထ

က်ေအာက်လံ�ြခံ�စွာဖံ�းအ�ပ်�ပီးမ� သ

ယ်ေဆာငပ်ါ။ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငသ်�

သည ်ပစ�ညး်မေတာ်တဆြဖစြ်ခငး်၊ 

ယိ�ဖိတ်ြခငး်များအတွက် စနစတ်ကျ

ေြဖ��ငး်ရန ်နညး်လမ်းများကိ� သ�ိ�ိ

ထားရမည။်

အခနး် - ၁၅ စညး်မျ�းဥပေဒ

အ��ရာယ်��ိေသာပစ�ညး်အက်ဥပေဒ B.E. ၂၅၃၅ (၁၉၉၂)

ပါဝငပ်စ�ညး်အမည် အမျိ�းအစား အာဏာပိ�င် အေြခအေနများ

အမျိ�းအစား

ဤထ�တ်က�န ်(၎ငး်၏ပါဝငပ်စ�ညး်များအပါအဝင)် ��င့ဆ်ိ�ငေ်သာ သတ်မ�တ်ထားသည့ ်�ိ�ငင် ံ��င့/်သိ�မ့

ဟ�တ် ေဒသဆိ�ငရ်ာ၏စညး်မျ�းများမသပိါ။
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ေနာက်ခံ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်

ပံ���ပ်ိထ�တ်ေဝသည့ေ်နစ့ွဲ

ထ�တ်ေပးသည့ေ်နစ့ွ/ဲြပနလ်ညြ်ပင်

ဆငသ်ည့ေ်နစ့ွဲ

ပံ�စံ

ဤစာရွက်စာတမ်းပါအချက်အလက်များသညဓ်ာတ်ခွဲခနး်စမ်းသပ်ြခငး်��င့လ်က်ေတွ�အေတွ�အ�ကံ�အေပ� အေြခခံ၍ အေကာငး်ဆံ�းအသပိ

ညာကိ�ေပး�ိ�ငသ်ည။် Jotun ၏ထ�တ်က�နမ်ျားသည ်တစတိ်တပိ�ငး်�ပီး က�နေ်ချာဟ�ဆိ��ိ�င�်ပီး အဆိ�ပါထ�တ်က�နမ်ျားသည ်Jotun ၏ထနိး်ချ�ပ်

မ�ြပငပ်တွင ်မ�ကာခဏ��ိေနတတ်သည။် Jotun သညထ်�တ်က�နပ်စ�ညး်၏အရညအ်ေသွးအြပငမ်ညသ်ည့အ်ရာကိ�မ�အာမခံ�ိ�ငမ်ညမ်ဟ�တ်

ပါ။ ေဒသ အေနအထားလိ�အပ်ချက်များလိ�က်နာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတွင ်ထ�တ်က�နမ်ျား အနညး်ငယ် ေြပာငး်လဲ မ���ိ�ိ�ငသ်ည။် Jotun 

သညအ်ချက်အလက်များကိ�ထပ်မအံသေိပးြခငး်မ��ိပဲေြပာငး်လဲပိ�ငခ်ွင့�်�ိသည။် အသံ�းြပ�သ�များသညဤ်ထ�တ်က�န၏်ေယဘ�ယျသင့ေ်တာ်မ�

��င့အ်ေသးစတိ် လ�ပ်ေဆာငပံ်� အေလအ့ကျင့မ်ျား��င့ ်တိကျေသာလမ်း��နမ်�အတွက် Jotun ��င့အ်�မတဲမ်းတိ�ငပ်ငသ်င့သ်ည။် ဤစာရွက်စာ

တမ်း၏ဘာသာစကားကွဲြပားေသာကိစ�ရပ်များ��ိပါကအဂ�လိပ် (ယ��ိ�က်တက်ကငး်ဒမ်း -UK) အဆိ�သညသ်ာလ�င ်အတညြ်ဖစလ်ိမ့မ်ည။်

ဖတ်��သ�အတွက်သတိေပးချက်

ယခငထ်�တ်ေပးသည့ေ်နစ့ွဲ

:

:

:

:

ယခငထ်�တ်ေဝထားေသာဗား��ငး်မ�ေြပာငး်လဲသွားသည့သ်တငး်အချက်အလက်ကိ�ေဖာ်ြပသည။်

ကိ�းကားချက်များ : မရ��ိပါ။

အတိ�ေကာက်ေဝါဟာရများ : ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Inland Waterway

ADR = The European Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road

ATE = Acute Toxicity Estimate

BCF = Bioconcentration Factor

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = International Maritime Dangerous Goods

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 

1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)

RID = The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods 

by Rail

UN = United Nations

LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient

07.09.2022

01.06.2022

1.02
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