Akzo Nobel Coatings Ltd.

เอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ
EAA489 INTERZONE 485 BLACK PART A
ฉบับที่ 4

วันที่ปรับปรุง 01/27/15

1. ขอมูลของผลิตภัณฑและบริษัท
1.1 ระบุผลิตภัณฑ

INTERZONE 485 BLACK PART A

รหัสผลิตภัณฑ

EAA489

1.2 การใชที่ระบุชัดเจนของสารเดี่ยวหรือสารผสม และการใชที่ไมแนะนํา
การใชงานอยางถูกวิธี

อางถึง ขอมูลทางเทคนิค(Technical Data Sheet)
สําหรับผูชํานาญใชเทานั้น

วิธีการใชงาน

อางถึงขอมูลทางเทคนิค (Technical Data Sheet).

1.3 รายละเอียดของผูจัดจําหนายในเอกสารขอมูลความปลอดภัย
ผูผลิต ผูจัดจําหนาย

Akzo Nobel Coatings Ltd.
34 หมู 4 ถนนเพชรเกษม
กม. ที่ 28.5 ต.ออมใหญ
อ.สามพราน 73160
จ. นครปฐม ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
1.4 หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
เบอรโทรศัพทสําหรับขอคําปรึกษาจากแพทย

02 4290031
02 4290463
02 4290031
ภายใตการแนะนําของหมอ และ โรงพยาบาลเทานั้น

2. ขอมูลระบุความเปนอันตราย
2.1 การจัดประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม
Flam. Liq. 3;H226
Skin Irrit. 2;H315
Eye Irrit. 2;H319
Skin Sens. 1;H317

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง
เปนสาเหตุทําใหระคายเคืองตาอยางรุนแรง
อาจเปนสาเหตุใหเกิดอาการตอบสนองจากการแพ

2.2 องคประกอบของฉลาก รวมถึงขอความแสดงขอควรระวัง
ใหใชขอมูลความเปนพิษในขอ 11 & 12 ของผลิตภํฑณที่ระบุไวดังตอไปนี้

คําเตือน
H226 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H315 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง
H317 อาจเปนสาเหตุใหเกิดอาการตอบสนองจากการแพ
H319 เปนสาเหตุทําใหระคายเคืองตาอยางรุนแรง

[การปองกัน]:
P210 เก็บใหหางจากความรอน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่รอน / หามสูบบุหรี่
P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุน / ฟูม / กาซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย
P264 ลางน้ําใหสะอาดตลอดหลังการดําเนินการใด ๆ
P272 เสื้อผาที่ปนเปอน ไมควรนําออกไปจากสถานที่ทํางาน
P280 สวมถุงมือปองกัน / ชุดปองกัน / อุปกรณปองกันดวงตา / อุปกรณปองกันหนา
[การตอบสนอง]:
P302+352 หากสัมผัสผิวหนัง :ลางผิวหนังดวยสบูและน้ําปริมาณมาก
P303+361+353 หากสัมผัสผิวหนัง ( หรือเสนผม ) :ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนทั้งหมดทันทีลางผิวหนังดวยน้ําฝกบัว
P305+351+338 หากเขาดวงตา ;ลางดวยน้ําเปนเวลาหลายๆนาที ใหถอดคอนแทคเลนสออก ถาถอดออกมาและทําได
งายใหลางตาตอไป
P321 การรักษาโดยเฉพาะ (ใหดู บนฉลาก)
P333+313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นแดงเกิดขึ้น :รับคําแนะนําจากแพทย / พบแพทย
P337 ถาการระคายเคืองดวงตายังมีอยู
P362 ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนและซักลางกอนนํากลับมาใชใหม
P363 ซักลางเสื้อผาที่ปนเปอนกอนนํากลับมาใชใหม
P370 ในกรณีของเพลิงไหม
P378 ใช โฟมแอลกอฮอลที่ใชตานไฟ, ผงคารบอนไดออกไซด , ละอองน้ํา ในการดับเพลิง. หามใช - น้ําฉีดใสโดยตรง.
[การเก็บรักษา]:
P403+233 เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศไดดี ปดภาชนะบรรจุใหแนน
[การกําจัด]:
P501 กําจัดสาร / ภาชนะบรรจุ...ใหสอดคลองกับกฎขอบังคับของทองถิ่น/นานาชาติ
2.3 ความเปนอันตรายอื่นๆ
ผลิตภัณฑตัวนี้ไมมีสารเคมี PBT/vPvB

3. สวนประกอบ/ขอมูลสวนผสม
ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยสารที่เปนอันตราย
สวนประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม

น้ําหนัก %

EPOXY RESIN LIQUID
CAS Number: 0025085-99-8

25-50

Alkyl(C12-C14)glycidyl ether
CAS Number: 0068609-97-2

10-25

Iron(III) oxide
CAS Number:

2.5-10
0001317-61-9

EPOXY RESIN
CAS Number:

0025036-25-3

การจําแนกประเภทตามระบบ
GHS

หมายเหตุ
[1]

Skin Irrit. 2;H315
Skin Sens. 1;H317

[1]
[1]

1-2.5

Eye Irrit. 2;H319
Skin Irrit. 2;H315,
Skin Sens. 1;H317

[1]

Methyl Ethyl Ketone
CAS Number: 0000078-93-3

1-2.5

Flam. Liq. 2;H225
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H336

[1][2]

3-Glycidyloxypropyl-trimethoxysilane
CAS Number: 0002530-83-8

1-2.5

Eye Dam. 1;H318

[1]

[1] การจัดจําแนกสารมีผลกระทบตอสุขภาพหรือสิ่งแวดลอม
[2] สารมีผลกระทบตอที่ทํางานที่มีพื้นที่จํากัด
[3] สาร PBT หรือสาร vPvB
*ขอความที่สมบรูณจะถูกแสดงอยูในขอที่ 16

4. วิธีการปฐมพยาบาล

4.1 คําอธิบายรายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาล
ทั่วไป
ในทุกกรณีของขอสงสัยหรือเมื่อมีอาการของโรคใหไปพบแพทย
หามใหสิ่งใดก็ตามเขาปากแกบุคคลที่ไมไดสติ
การสูดดม
เคลื่อนยายไปสูบริเวณอื่นที่มีอากาศปลอดโปรง รักษาความอบอุนและพักผอน ถาการหายใจผิดปกติหรือหยุดหายใจให
ผายปอด และนําสงแพทยทันที
สัมผัสผิวหนัง
ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนออก. ลางผิวหนังดวยสบูและน้ํา หรือใชน้ํายาลางผิวที่เปนที่ยอมรับ.หามใชตัวทําละลายหรือ
ทินเนอร
สัมผัสตา
ชําระลางดวยน้ําที่สะอาดนานอยางนอย 10 นาทีปดตาไวแลวไปพบแพทย
การกลืนกิน
ถากลืนเขาไปโดยบังเอิญใหไปพบแพทยในทันที พักผอน หามทําใหอาเจียน
4.2 อาการและผลกระทบที่สําคัญ ๆทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง
ไมมีขอมูล
4.3 ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการแพทยที่ตองทําทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการ
ไมมีขอมูล

5. วิธีการผจญเพลิง
5.1 สารดับเพลิงที่เหมาะสม
สารดับเพลิงที่เหมาะสม; โฟมแอลกอฮอลที่ใชตานไฟ, ผงคารบอนไดออกไซด , ละอองน้ํา.
หามใช - น้ําฉีดใสโดยตรง
หมายเหตุ; ไฟจะทําใหเกิดควันสีดําหนาแนน. ผลิตภัณฑที่สลายตัวอาจจะเปนพิษตอสุขภาพหลีกเลี่ยงการสัมผัสและใช
อุปกรณเกี่ยวกับการปองกันระบบการหายใจที่เหมาะสม
ลดความรอนของภาชนะหลังจากถูกไฟไหมโดยการฉีดดวยละอองน้ําอีกครั้ง หามปลอยใหน้ําและสิ่งปนเปอนจากไฟลงสู
ทอระบายน้ํา และแมน้ํา
5.2 ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเดี่ยวหรือสารผสม
ไฟจะกอใหควันดําหนาทึบ ผลิตภัณฑที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงวัสดุดังตอไปนี้:. คารบอนมอนอกไซด, คารบอน
ไดออกไซด, ควัน, ออกไซดของไนโตรเจน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสและใชเครื่องชวยหายใจตามความเหมาะสม
5.3 คําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิง
ลดความรอนของภาชนะหลังจากถูกไฟไหมโดยการฉีดดวยละอองน้ํา หามปลอยน้ําและสิ่งปนเปอนที่เกิดจากการดับ
เพลิงลงสูทอระบายน้ําและแมน้ํา

6. วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรั่วไหล
6.1 ขอควรระวังสําหรับบุคคล อุปกรณปองกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
หลีกเลี่ยงจากแหลงที่มีการเกิดประกายไฟ หามเปดไฟหรือเปด-ปดอุปกรณทางไฟฟาที่ไมมีการปองกัน ในกรณีที่มีสาร
หกหรือมีการลนใหยายออกจากพื้นที่นั้นและตรวจสอบวาระดับไอของตัวทําละลายวาต่ํากวาขอกําหนดที่ทําใหระเบิดได
กอนนําเขาไปเก็บอีกครั้งหนึ่ง
6.2 ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม
หามใหมีการรั่วไหลลงสูทอระบายน้ําหรือแมน้ํา

6.3 วิธีการและวัสดุสําหรับการกักเก็บและทําความสะอาด

7. การนําไปใชและการจัดเก็บ
7.1 ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถายเคลื่อนยาย
การนําไปใช
สารเคลือบนี้ประกอบดวยตัวทําละลาย ไอของตัวทําละลายหนักกวาอากาศและแพรออกไปตามชั้นของตึก ไออาจจะทํา
ใหเกิดของผสมที่ทําใหระเบิดไดกับอากาศ พื้นที่ที่ทําการเก็บ การเตรียมและการประยุกตใช ควรจะถูกระบายอากาศเพื่อ
ปองกันการเกิดไอที่มีระดับความเขมขนที่ทําใหเกิดการระเบิดและติดไฟไดในอากาศ และหลีกเลี่ยงไมใหไอมีระดับความ
เขมขนสูงกวาขีดจํากัดที่กําหนด
การจัดเก็บ
จับภาชนะอยางระมัดระวังเพื่อปองกันความเสียหายและการลน
หามนําเปลวไฟที่ไมมีการปกปดและการสูบบุหรี่ในบริเวณการเก็บ และแนะนําวารถยกของและอุปกรณไฟฟาถูกปองกัน
ตามมาตรฐานที่เหมาะสม
สารเคลือบนี้ประกอบดวยตัวทําละลาย ไอของตัวทําละลายหนักกวาอากาศและแพรออกไปตามชั้นของตึก ไออาจจะทํา
ใหเกิดของผสมที่ทําใหระเบิดไดกับอากาศ พื้นที่ที่ทําการเก็บ การเตรียมและการประยุกตใช ควรจะถูกระบายอากาศเพื่อ
ปองกันการเกิดไอที่มีระดับความเขมขนที่ทําใหเกิดการระเบิดและติดไฟไดในอากาศ และหลีกเลี่ยงไมใหไอมีระดับความ
เขมขนสูงกวาขีดจํากัดที่กําหนด
7.2 เงื่อนไขสําหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เขากันไมได
เก็บใหหางจากวัสดุตอไปนี้: สารออกซิไดซิ่ง, ดางแก, กรดแก
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการสูดดมไอและละอองใหสังเกตฉลากการปองกัน ใหใชอุปกรณ
ปองกันที่แสดงในหมวดที่ 8
หามมีการสูบบุหรี่ การกิน การดื่ม ในพื้นที่การเตรียมและการประยุกตใชทั้งหมด
หามใชแรงดันกับภาชนะบรรจุเปลาหรือภาชนะที่ไมใชภาชนะที่ทนแรงดัน.
ไมมีขอมูลแสดง, ดูรายละเอียดในขอ 1
7.3 การใชขั้นสุดทายที่เฉพาะเจาะจง
เก็บในที่ที่มีการระบายอากาศอยางดี สถานที่เก็บควรแหงและหางจากแหลงความรอนและแสงแดด.
เก็บบนคอนกรีตหรือบนพื้นที่ที่ไมไดรับการกระทบกระเทือน และมีการทําสันกั้นเพื่อปองกันการหก หามซอนกันมากกวา
3 พาเลต
เก็บในภาชนะที่ปดสนิท ภาชนะที่มีการเปดแลวตองถูกเปดใหมอยางระมัดระวัง และเก็บตั้งฉากเพื่อปองกันการรั่วไหล
เก็บใสในภาชนะเดิมหรือในภาชนะที่ใสสารชนิดเดียวกัน
ปองกันบุคคลที่ไมรับอนุญาติเขาพื้นที่
แหลงของการเกิดประกายไฟ (พื้นผิวที่รอน, ประกายไฟ,เปลวไฟที่ไมมีอะไรปกปด)ควรจะถูกแยกออกไป จากพื้นที่ของ
การเตรียมและการประยุกตใช อุปกรณทางไฟฟาทั้งหมด (รวมถึงคบเพลิง) ควรจะถูกปองกัน(Ex)ตามมาตรฐานที่เหมาะ
สม
ผลิตภัณฑอาจจะเกิดไฟฟาสถิตย. ใหใชคนทําเมื่อทําการเทตัวทําละลายและการเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ผูดําเนินการควร
จะสวมเครื่องนุงหมที่ไมทําใหเกิดไฟฟาสถิตย (มีเสนใยจากธรรมชาติอยางนอย 60%) และรองเทาที่ไมผลิตไฟฟา
สถิตย;พื้นควรจะเปนชนิดนําไฟฟา.

8. การควบคุมและการปองกันสวนบุคคล
8.1 ตัวแปรควบคุม
มาตรฐานการนําเขาทําตาม American Conference of Industrial Government Hygienists (ACGIH).
ชื่อสาร

ระยะสั้น (เฉลี่ย 15 นาที)

ระยะยาว (เฉลี่ยน้ําหนักตอ 8

ขอ
เสนอ

ชั่วโมง)

แนะ
ไม
จําแนก

ppm

mg/mÂ³

ppm

mg/m3

Methyl Ethyl Ketone

300

885

200

590

ไม
จําแนก

ไมกา

-

-

-

3

ไม
จําแนก

(P)ขอจํากัดการใชงาน
(R) ขอจํากัดที่แนะนําโดยผูจําหนาย
(Sk) มีความเสี่ยงของการดูดซับผานผิวหนัง
(Sen)ตัวกระตุนใหเกิดความไวตอสิ่งแปลกปลอมที่เขามาในรางกาย
(Cat1) กลุมที่ 1 - เปนที่ยอมรับวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย
(Cat2) กลุมที่ 2 - มีความเปนไปไดวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย
(Cat3) กลุมที่ 3 - สารที่สงสัยวามีศักยภาพในการกอใหเกิดเซลลมะเร็ง
คา DNEL/PNEC
ไมมีขิอมูล
8.2 การควบคุมการรับหรือสัมผัสสาร
ควรมีการระบายอากาศที่เพียงพอ สถานที่ปฏิบัติงานควรมีการติดเครื่องระบายไอเสีย ถาระบบเหลานี้ไมเพียงพอเพื่อ
รักษาความเขมขนของอนุภาคและไอใหมีคาต่ํากวาขีดจํากัดที่ทําใหระเบิดไดก็ตองสวมอุปกรณปองกัน
การปองกันตา
สวมใสอุปกรณเพื่อความปลอดภัยดวงตา เชน แวนตานิรภัย,แวนตา หรือหนากากเพื่อปองกันของเหลวกระเด็นเขาตา
เครื่องมือที่ใชปองกันดวงตาควรจะทําตามมาตรฐานความปลอดภัยที่มีการยอมรับ
สวมเกราะปองกันหนาถาหากมีการผสมและมีการเทเพื่อปองกันการกระเด็น
สถานที่ลางตาแนะนําวาควรอยูในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
การปองกันผิวหนัง
ควรมีการสวมถุงมือที่ทําจากวัตถุที่เหมาะสมในระหวางการผสมและการประยุกตใช
ลักษณะทั่วไป (สถานะทางกายภาพ สี เปนตน)
ควรสวมชุดที่ปกปดรางกาย แขน ขา และผิวหนังดวย ครีมอาจจะชวยปองกันบริเวณซึ่งยากแกการปกปดเชนหนาและคอ
ไมควรจะมีการใชพวกเจลปโตรเลียม เชน วาสลีน และควรจะลางทุกสวนของรางกายหลังจากการสัมผัสสารเหลานี้
การปองกันระบบทางเดินหายใจ
เมื่อความเขมขนมากกวา exposure limits ผูทํางานตองสวมหนากากปองกันกาซพิษที่เหมาะสมซึ่งยอมรับตาม
international standards. ขอกําหนดการควบคุมอื่นๆการระบายไอเสียควรจะถูกนึกถึงถามีการปฏิบัติงานจริง
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง
ไมมีขิอมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
สี
กลิ่น
คาขีดจํากัดของกลิ่นที่ไดรับ
pH
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง (°C)
จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการเดือด (°C)
จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียล)

สีดํา ของเหลว
มีกลิ่นของตัวทําละลาย
ไมไดตรวจวัด
N/A
ไมไดตรวจวัด
79
38

อัตราการระเหย (อีเธอร = 1)
ความสามารถในการลุกติดไฟได(ของแข็ง กาซ)
คาขีดจํากัดสูงสุดและตาสุดของความไวไฟ หรือคา
จํากัดสูงสุดและตาสุดของการระเบิด
ความดันไอ (พาสคาล (องศาเซลเซียส))
ความหนาแนนของไอระเหย
ความถวงจําเพาะ
การละลายไดในน้ํา
คาสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ noctanol ตอน้ํา (ลูกหนู)
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได
อุณหภูมิการสลายตัว
ความหนืด (cSt)

ไมไดตรวจวัด
ไมมีขอมูล
คาต่ําสุดที่สามารถเกิดการระเบิดได: 1.8 ( Methyl Ethyl
Ketone )
คาสูงสุดที่สามารถเกิดการระเบิดได: ไมมีขอมูล
ไมไดตรวจวัด
หนักกวาอากาศ
1.13
ไมสามารถละลายไดในน้ํา
ไมไดตรวจวัด
ไมไดตรวจวัด
ไมไดตรวจวัด
N/A

9.2 ขอมูลอื่นๆ
ไมมีขอมูลเพิ่มเติม

10. ความเสถียรภาพ และ ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา
10.1 การเกิดปฏิกิริยา
ไมมีขอมูล
10.2 ความเสถียรทางเคมี
เสถียรภายใตที่เก็บของที่แนะนํา และสภาวะที่ใชในการเก็บรักษา (ดูในหมวดที่ 7). เมื่อนําสูบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงอาจจะ
ทําใหผลิภัณฑสลายตัวใหสารที่เปนอันตราย เชน คารบอนมอนอกไซด, คารบอนไดออกไซด, ออกไซดของไนโตรเจน
และควัน.
เก็บใหหางจาก oxidising agents,ดางแก และกรดแก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาที่ปลอยความรอนออกมา
10.3 ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย
อาจทําปฏิกิริยาคายความรอนกับสารออกซิไดส, ดางแก, กรดแก
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง
มีความเสถียนภายใตการแนะนําการจัดเก็บและการนําไปใช (ดูขอ 7)
10.5 วัสดุที่เขากันไมได
เก็บใหหางจากวัสดุตอไปนี้: สารออกซิไดซิ่ง, ดางแก, กรดแก
10.6 สารอันตรายที่ไดจากการสลายตัว
ไฟจะกอใหควันดําหนาทึบ ผลิตภัณฑที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงวัสดุดังตอไปนี้:. คารบอนมอนอกไซด, คารบอน
ไดออกไซด, ควัน, ออกไซดของไนโตรเจน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสและใชเครื่องชวยหายใจตามความเหมาะสม

11.ขอมูลที่เกี่ยวกับพิษวิทยา
ความเปนพิษเฉียบพลัน
ถามีระดับความเขมขนของไอของตัวทําละลายมากกวาขีดจํากัดของไอระเหยอาจมีผลในทางลบตอสุขภาพ เชนการ
ระคายเคืองเยื่อบุเมือก และการระคายเคืองระบบการหายใจ และผลในทางลบตอไต,ตับ และระบบปราสาทสวนกลาง.
อาการของโรคประกอบดวย ปวดหัว, คลื่นไส, เวียนศรีษะ,ออนเพลีย,กลามเนื้อออนแอ , งวง และในกรณีที่รุนแรงคือ
หมดสติ
การสัมผัสเปนระยะเวลานานและซ้ําๆอาจจะทําใหเกิดการดึงไขมันออกจากผิวหนังทําใหผิวหนังแหง,และเกิดการอักเสบ
ที่ผวิ หนังตัวทําละลายอาจจะถูกดูดซับผานผิวหนัง ถาหากของเหลวกระเด็นเขาตาอาจจะทําใหระคายเคืองและเจ็บปวด
อาศัยคุณสมบัติของอีพอกซีและขอมูลทางพิษวิทยา ในการเตรียมอาจจะทําใหเกิดการแพที่ผิวหนังและระบบการหายใจ.
อีพอกซีที่มีมวลโมเลกุลต่ําทําใหเกิดการระคายเคืองตอตา,เยื่อบุเมือกและผิวหนัง.การสัมผัสกับผิวหนังซ้ําๆอาจจะนําไป
สูการระคายเคืองและอาการแพ

ไดรับการประเมินโดยใชขอมูลความเปนพิษเฉียบพลันที่ระบุตามรายการดานลาง และการจัดแยกประเภทความอันตราย
ทางพิษวิทยา ดูรายละเอียดในขอ 2

ขอมูลสวนผสม

LD50 ทางปาก,
LD50 ทางผิวหนัง,
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

การสูดดม
การสูดดม
ไอ LD50,
ฝุน/ควัน / LD50,
มิลลิกรัมตอลิตรตอ 4ชั่วโมง มิลลิกรัมตอลิตรตอ 4ชั่วโมง

8,030.00, หนู

4,248.00, กระตาย

ไมมีขอมูล

5.30, หนู

Alkyl(C12-C14)
glycidyl ether (68609-97-2)

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

EPOXY RESIN (25036-25-3)

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

EPOXY RESIN
LIQUID - (2508599-8)

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

10,000.00, หนู

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

2,737.00, หนู

6,480.00, กระตาย

32.00, Mouse

ไมมีขอมูล

3Glycidyloxypropyltrimethoxysilane (2530-83-8)

Iron(III) oxide (1317-61-9)
Methyl Ethyl
Ketone - (78-933)

รายการ

หมวดหมู

อันตราย

ความเปนพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)

ไมจําแนก

ไมสามารถใชงาน

ความเปนพิษเฉียบพลัน (ผิวหนัง)

ไมจําแนก

ไมสามารถใชงาน

ความเปนพิษเฉียบพลัน (การสูดดม)

ไมจําแนก

ไมสามารถใชงาน

กัดกรอนผิวหนัง/ระคายเคือง

2

เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง

ตาถูกทําลาย / ระคายเคือง

2

เปนสาเหตุทําใหระคายเคืองตาอยางรุนแรง

ความไวตอความรูสึก (การหายใจ)

ไมจําแนก

ไมสามารถใชงาน

ความไวตอความรูสึก (ผิวหนัง)

1

อาจเปนสาเหตุใหเกิดอาการตอบสนองจากการแพ

ความเปนพิษตอเซลลสืบพันธุ

ไมจําแนก

ไมสามารถใชงาน

เปนสาเหตุทําใหเกิดมะเร็ง

ไมจําแนก

ไมสามารถใชงาน

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

ไมจําแนก

ไมสามารถใชงาน

ความเปนพิษตอระบบอวัยะเปาหมาย
(สัมผัสครั้งเดียว)

ไมจําแนก

ไมสามารถใชงาน

ความเปนพิษตอระบบอวัยะเปาหมาย
(สัมผัสซ้ําๆ)

ไมจําแนก

ไมสามารถใชงาน

อันตรายตอการหายใจ

ไมจําแนก

ไมสามารถใชงาน

12. ขอมูลที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา
12.1 ความเปนพิษ
การเตรียมไดรับการประเมินตามวิธีการทั่วไปของการเตรียมวัตถุอัตรายโดย1999/45/EC และไมจัดวาเปนอันตรายตอ
สภาพแวดลอม
ไมมีขอมูลของผลิตภัณฑนี้
ไมควรปลอยผลิตภัณฑนี้ลงสูทอระบายน้ําและแมน้ํา
มีผลกระทบตอระบบนิเวศนทางน้ํา

LC50 ที่ 96ชั่วโมงสําหรับปลา, EC50 ที่ 48ชั่วโมงสําหรับครัสเตเซีย,
มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร

สวนประกอบ

ErC50 สําหรับสาหราย,
มิลลิกรัม/ลิตร

EPOXY RESIN
LIQUID - (2508599-8)

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

Alkyl(C12-C14)
glycidyl ether (68609-97-2)

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

Iron(III) oxide (1317-61-9)

1,000.00, Leuciscus idus

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

Methyl Ethyl
Ketone - (78-93-3)

400.00, Cyprinodon
variegatus

520.00, Daphnia magna

3Glycidyloxypropyltrimethoxysilane (2530-83-8)

55.00, Cyprinus carpio

473.00, Daphnia magna

EPOXY RESIN (25036-25-3)

500.00 (96 hr), Skeletonema
costatum
255.00 (72 hr), Scenedesmus
subspicatus

12.2 การตกคางยาวนานและความสามารถในการยอยสลาย
ไมมีขอมูลการเตรียม
12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ
ไมไดตรวจวัด
12.4 การเคลื่อนที่ในดิน
ไมมีขอมูล
12.5 ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB
ผลิตภัณฑตัวนี้ไมมีสารเคมี PBT/vPvB
12.6 ผลขางเคียงอื่น ๆ
ไมมีขอมูล

13. ขอควรคํานึงในการกําจัด
13.1 วิธีการกําจัดของเสีย
หามปลอยลงสูทอระบายน้ําและแมน้ํา ของเสียและภาชนะเปลาควรจะถูกกําจัดตามกฏเกณฑการควบคุม
ขอมูลที่ใหในเอกสารขอมูลนี้ไดรับการแนะนํามาจากเจาหนาที่การควบคุมของเสียทองถิ่นหรือขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การจัดการของเสีย

14. ขอมูลเกี่ยวกับการขนสง
ไมจําแนก
1263
14.1 หมายเลข UN
14.2 ชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสห
สี
ประชาชาติ
14.3 ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง
การขนสงทางรถยนต

1263,สี, 3, III, 3[Y]

IMDG

ประเภท 3

ประเภทยอย

ไมจําแนก

EmS

F-E,S-E

กลุม 3

ICAO/IATA

14.4 กลุมบรรจุภัณฑ

ประเภทยอย
III

14.5 ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ไมจําแนก
การขนสงทาง เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม: สารประกอบเดี่ยว
รถยนต
ฉลากแสดงมลพิษทางทะเล: สารประกอบเดี่ยว

IMDG

14.6 ขอควรระวังพิเศษสาหรับผูใช
ไมมีขอมูลเพิ่มเติม
14.7 การขนสงดวยภาชนะขนาดใหญ ตามภาคผนวก II ของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย การปกปองมล
ภาวะจากเรือ 73/78 และรหัส IBC
ไมสามารถใชงาน

15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ
ผลิตภัณฑผานตามขอกําหนดทางกฏหมายนี้

16. ขอมูลอื่นๆ

ขอมูลใน SDS นี้เปนมาตรฐานของบริษัทที่ใชในปจจุบัน.
ไมควรใชผลิตภัณฑเพื่อจุดประสงคอื่นที่นอกเหนือจากที่เขียนไวในขอมูลผลิตภัณฑนี้
และเปนความรับผิดชอบของผูใชในการนําขั้นตอนที่จําเปนไปประยุกตใช
เนื้อความที่สมบรูณของขอมูลความเสี่ยงปรากฎในหมวดที่ 3 คือ:
H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
H315 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง
H317 อาจเปนสาเหตุใหเกิดอาการตอบสนองจากการแพ
H318 เปนสาเหตุทําลายตาอยางรุนแรง
H319 เปนสาเหตุทําใหระคายเคืองตาอยางรุนแรง
H336 ไอระเหยอาจจะทําใหงวงและการเวียนศรีษะ
This SDS is valid for 5 years from the revised date on page 1.
The revision date is in American format (e.g. MM/DD/YY).
สวนทายของเอกสาร
ขอเสนอแนะและ (หรือ) ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนี้ ใชบงชี้วิธีการใชผลิตภัณฑและการจัดเก็บซึ่ง
ประกอบดวยขอเท็จจริงที่ถูกตองและสามารถที่จะเชื่อถือได อยางไรก็ตาม บริษัท อั๊คโซ โนเบล ไมไดรับประกัน
ดานความถูกตองและ (หรือ) ความสมบูรณของขอมูลที่ไดแสดงนี้

