
P300018510TH-1

หัวข้อ 1: การบ่งชี�สารเดี�ยวหรือสารผสม และผู้ผลติ
   ตวับ่งชี
ผลิตภณัฑต์ามระบบ GHS

หรือชื�อสารผสม       ：
หมายเลข EC       ：

หมายเลข REACH       ：

หมายเลข CAS       ：
   ขอ้แนะนาํและขอ้จาํกดัต่างๆ ในการใชส้ารเดี�ยวหรือสารผสม

ภาคส่วนที�มีการใชง้าน [SU]       ：
การใชส้ารเดี�ยว/สารผสม       ：

การใชง้านที�ห้ามใช้       ：
   รายละเอียดผูผ้ลิต

ผูผ้ลิต       ：
ที�อยู่       ：

ตู ้ไปรษณีย์       ：
หมายเลขโทรศพัท์       ：
หมายเลขโทรสาร       ：

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์       ：
   หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน       ：

 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน       ：
ขอ้สังเกต       ：

หัวข้อ 2: การบ่งชี�ความเป็นอนัตราย

   การจาํแนกประเภทสารเดี�ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS：：：：

   องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS：：：：

รูปสัญลกัษณ์：

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ:ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิ
หายใจ、ทําให

ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อส ิ!งแวดลอ้มในนํ$า:ประเภทย่อย 2
ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั $นบรรยากาศ:ไม่สามารถจําแนกประเภทได ้

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อส ิ!งแวดลอ้มในนํ$า:ประเภทย่อย 2

การกัดกร่อน และการระคายเคอืงต่อผวิหนัง:ประเภทย่อย 2

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ:ประเภทย่อย 1 (ระบบประสาทสว่นกลาง ความเป็น
พษิต่อระบบ)
ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ:ประเภทย่อย 2 (ระบบประสาทสว่นกลาง  ระบบ
ทางเดนิหายใจ ตับ ไต ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบเลอืด)

การทําใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระบบทางเดนิหายใจ:ประเภทย่อย 1
สารทําใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อผวิหนัง:ประเภทย่อย 1
การก่อใหเ้กดิการกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ:์ประเภทย่อย 2
การก่อมะเร็ง:ประเภทย่อย 1A
ความเป็นพษิต่อระบบสบืพันธุ:์ประเภทย่อย 1A

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางการหายใจ(สําหรับก๊าซ):ไม่จัดเป็นประเภทนี$

  การใชง้านต่างๆ ทางอุตสาหกรรม
  สารเคลือบและสี ตวัเติม สารอุด ทินเนอร์
  ห้ามใชส้ําหรับผลิตภณัฑท์ี�จะสัมผสักบัอาหาร

123-5678

905-1153

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางปาก:ไม่จัดเป็นประเภทนี$

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ:ประเภทย่อย 2 (ระบบประสาทสว่นกลาง ไต  

ประสาทตา ระบบทางเดนิหายใจ ระบบประสาท ตับ มา้ม)
ความเป็นอันตรายจากการสําลัก:ประเภทย่อย 1

2018/5/12

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

  มีให้ใชไ้ดเ้ฉพาะระหวา่งชั�วโมงทาํงาน
234-5678

123-4567

iboughs@yahoo.co.jp

Diluted Alkydresin Paint

81 Nakao, Nago city, Okinawa pref., Japan

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางการหายใจ(สําหรับไอ):ประเภทย่อย 5

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ:ประเภทย่อย 1 (ระบบเลอืด)

Diluted Alkydresin Paint

iBou Inc.

ของเหลวไวไฟ:ประเภทย่อย 2

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางผวิหนัง:ไม่จัดเป็นประเภทนี$

การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงต่อดวงตา:ประเภทย่อย 2A

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางการหายใจ(สําหรับฝุ่น/และละอ:ไม่ถกูจัดหมวดหมู่

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพันธุ ์ (ผลต่อการหลั!งนํ$านมของมารดาหรอืต่อเด็กที!ไดรั้บการเลี$ยงดว้ยนํ$านมมารดา):เพิ!มเตมิ
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P300018510TH-1 2018/5/12Diluted Alkydresin Paint

คาํสัญญาณ： อันตราย

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย：

ขอ้ควรระวงั：
【การป้องกัน】 

·ตอ้งไดรั้บคําแนะนําก่อนการใช ้

·หา้มดําเนนิการใด ๆ ก่อนอ่านและทําความเขา้ใจในขอ้ควรระวังดา้นความปลอดภัย 

·เก็บใหไ้กลจากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ และพื$นผวิที!รอ้น หา้มสบูบุหรี! 
·เก็บในภาชนะที!ปิดสนทิ 

·ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บตอ้งต่อสายดนิ 

·ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างตอ้งเป็นชนดิป้องกันการระเบดิ 

·ใชเ้ครื!องมอืที!ไม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ 

·จัดเตรยีมมาตรการขอ้ควรระวังในการป้องกันการเกดิไฟฟ้าสถติย ์

·หา้มหายใจเอา ฝุ่น ฟมู ก๊าซ ไอ หรอืสเปรย ์ เขา้ไป 

·หลกีเลี!ยงหายใจเอา ฝุ่น ฟมู ก๊าซ ไอ หรอืสเปรย ์ เขา้ไป 

·หลกีเลี!ยงการสมัผัสเมื!อตั $งครรภ ์ หรอืระหว่างรับการรักษา 

·ลา้งนํ$าใหส้ะอาดตลอดหลังการดําเนนิการใด ๆ  

·หา้มกลนืกนิ ดื!ม หรอืสบูบุหรี!เมื!อใชผ้ลติภัณฑน์ี$ หา้มกนิ ดื!ม หรอืสบูบุหรี!                  

                                                  
·ใชน้อกอาคารหรอืบรเิวณที!อากาศถา่ยเทด ี

·เสื$อผา้ที!เปื$อนหา้มนําออกจากพื$นที!ปฏบัิตงิาน 

·หลกีเลี!ยงการปล่อยสูส่ ิ!งแวดลอ้ม 

·สวมถงุมอื เสื$อป้องกัน แว่นตา และหนา้กาก 

·สวมอุปกรณ์ชว่ยหายใจ 

 H225
 H304
 H315
 H317
 H319
 H333
 H334

 H335+H336
 H341
 H350
 H360
 H362
 H370
 H371

 H372
 H373

 

 H401
 H411

 

 P201
 P202
 P210
 P233
 P240
 P241
 P242
 P243
 P260
 P261
 P263
 P264
 P270

 

 P271
 P272
 P273
 P280
 P284

·ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู  

·อาจเป็นอันตรายถงึตายไดเ้มื!อกลนืกนิและผ่านเขา้ไปทางชอ่งลม  

·ระคายเคอืงต่อผวิหนังมาก  

·อาจทําใหเ้กดิการแหท้ี!ผวิหนัง  

·ระคายเคอืงต่อดวงตารุนแรง  

·อาจเป็นอันตรายเมื!อหายใจเขา้ไป  

·อาจทําใหเ้กดิอาการแพ ้ หรอืหอบหดื หรอืหายใจลําบากเมื!อหายใจเขา้ไป  

·อาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงในระบบทางเดนิหายใจ,หรอือาจทําใหเ้กดิอาการง่วงนอนหรอืชา  

·มขีอ้สงสยัว่าอาจเกดิความผดิปกตติ่อพันธุกรรม   

·อาจก่อใหเ้กดิมะเร็ง  

·อาจเกดิอันตรายต่อการเจรญิพันธุห์รอืทารกในครรภ ์   

·อาจก่อใหเ้กดิอันตรายต่อเด็กที!ไดรั้บการเลี$ยงดูดว้ยนํ$านมมารดา  

·ทําอันตรายต่ออวัยวะ  (ระบบประสาทสว่นกลาง ความเป็นพษิต่อระบบ) 
·อาจทําอันตรายต่ออวัยวะ  (ระบบประสาทสว่นกลาง  ระบบทางเดนิหายใจ ตับ ไต ระบบหวัใจและหลอด
เลอืด ระบบเลอืด) 
·ทําอันตรายต่ออวัยวะเมื!อรับสมัผัสเป็นเวลานาน หรอืรับสมัผัสซํ$า  (ระบบเลอืด) 
·  อาจทําอันตรายต่ออวัยวะเมื!อรับสมัผัสเป็นเวลานาน หรอืรับสมัผัสซํ$า  (ระบบประสาทสว่นกลาง ไต  

ประสาทตา ระบบทางเดนิหายใจ ระบบประสาท ตับ มา้ม) 
·เป็นพษิต่อสิ!งมชีวีติในนํ$า  

·เป็นพษิต่อสิ!งมชีวีติในนํ$า และมผีลกระทบระยะยาว  
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 P501
 

 

 P403+P233
 P403+P235

 P405

ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความเป็นอนัตราย :

 หัวข้อ 3: องค์ประกอบและข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนผสม ： สารผสม

หัวข้อ 4: มาตรการปฐมพยาบาล
   รายละเอยีดของมาตรการปฐมพยาบาล

123-86-4
alkyd resin
n-butyl acetate

lead chromate 7758-97-6

7446-14-2

ethyl acetate

2-methylpropan-1-ol
propan-2-ol 67-63-0

【การกําจัด】 

·กําจัดสารหรอืภาชนะบรรจุกําจัดสารเคม/ี ภาชนะบรรจุ ดว้ยวธิทีี!สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบของทอ้งถิ!น ภูมภิาค 

รวมถงึกฎระเบยีบแหง่ชาต ิ  

78-93-3

propyl acetate 109-60-4
63148-69-6

lead sulphate

628-63-7

mineral spirit 8052-41-3

ethylbenzene

titanium dioxide 13463-67-7

【การเก็บรักษา】 

·เก็บรักษาในที!ที!มอีากาศถา่ยเทด ี เก็บในภาชนะที!ปิดสนทิ 

·เก็บรักษาในที!ที!มอีากาศถา่ยเทด ี เก็บในภาชนะที!ปิดสนทิ เก็บในที!เย็น 

·เก็บรักษาในที!ปิดล๊อก 

141-78-6

xylene 1330-20-7

toluene 108-88-3
50-00-0formaldehyde

melamine 108-78-1
100-41-4

【มาตรการปฐมพยาบาล】 

·ถา้กลนืกนิ โทรศัพทห์าศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยทั์นท ี

·ถา้สมัผัสผวิหนัง ลา้งเบา ๆ ดว้ยสบู่และนํ$าจํานวนมาก ๆ  

·ถา้สมัผัสผวิหนัง (ผม) เปลี!ยนหรอืถอดเสื$อผา้ที!เปื$อนออกทันท ี ชะลา้งผวิหนังดว้ยนํ$าหรอือาบนํ$า 

·ถา้หายใจเขา้ไป โทรศัพทห์าศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยทั์นท ี เมื!อรูส้กึไม่สบาย 

·ถา้หายใจเขา้ไป เคลื!อนยา้ยผูไ้ดรั้บผลกระทบไปอยู่ในที!ระบายอากาศบรสิทุธิ= ใหพ้ักผ่อนในสภาพที!หายใจได ้
สะดวก 

·ถา้เขา้ตา ชะลา้งดว้ยนํ$าอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาท ี ถอดคอนแท็ตเลนซอ์อก ถา้กระทําไดง่้าย และชะ
ลา้งดว้ยนํ$า 

·ถา้ไดรั้บสมัผัสหรอืมคีวามกังวล: โทรศัพทห์าศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์

·ถา้ไดรั้บสมัผัสหรอืมคีวามกังวล  โทรศัพทห์าศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์

·โทรศัพทห์าศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์ เมื!อรูส้กึไม่สบาย 

·ขอคําปรกึษาหรอืการรักษาที!เหมาะสม เมื!อรูส้กึไม่สบาย 

·การรักษาโดยเฉพาะ (ใหดู้.........บนฉลาก) 
·หา้มทําใหอ้าเจยีน 

·ถา้ผวิหนังเกดิระคายเคอืง ขอคําปรกึษาหรอืการรักษาที!เหมาะสม  

·ถา้ผวิหนังเกดิการระคายเคอืงหรอืเป็นผื!นคัน ขอคําปรกึษาหรอืการรักษาที!เหมาะสม  

·ถา้ตาเกดิระคายเคอืง ขอคําปรกึษาหรอืการรักษาที!เหมาะสม  

·ถา้มอีาการเกี!ยวกับระบบการหายใจ โทรศัพทห์าศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์

·ถอดเสื$อผา้ที!ปนเปื$อนและทําความสะอาดก่อนที!จะนํามาใชใ้หม่ 
·ในกรณีเกดิไฟไหม ้  ใช.้.... ดับเพลงิ 

·เก็บรวบรวมสารที!หกรั!วไหล 

16.00% ของสว่นผสมประกอบดว้ยองคป์ระกอบของความเป็นพษิที!ไม่รูจั้ก ทางปาก  26.16% ของสว่นผสม
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของความเป็นพษิที!ไม่รูจั้ก ทางผวิหนัง  15.12% ของสว่นผสมประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ของความเป็นพษิที!ไม่รูจั้ก ทางการหายใจ(สําหรับก๊าซ)  19.70% ของสว่นผสมประกอบดว้ยองคป์ระกอบของความ
เป็นพษิที!ไม่รูจั้ก ทางการหายใจ(สําหรับไอ)  95.20% ของสว่นผสมประกอบดว้ยองคป์ระกอบของความเป็นพษิที!ไม่
รูจั้ก ทางการหายใจ(สําหรับฝุ่น/และละออง)

2-Butanone

pentyl acetate

 

 P301+P310
 P302+P352

P303+P361+P353
 

 P304+P312
 P304+P340

P305+P351+P338
 

 

 P308+P311
 P308+P313

 P312
 P314
 P321
 P331

 P332+P313
 P333+P313
 P337+P313
 P342+P311
 P362+P364
 P370+P378

 P391

78-83-1

% (นํ
 าหนกั)ชื�อสามญั หมายเลข CAS

5～10%
0～5%
0～5%

15～20%

0～5%
0～5%
0～5%
5～10%

0～5%
0～5%
0～5%
0～5%

0～5%

0～5%
0～5%
0～5%

45～50%
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ข้อมูลทั�วไป :

หลงัจากสูดดม：：：：

ภายหลงัการสัมผัสผิวหนงั

             ในกรณีที�สัมผสักบัสารเหลวร้อน ให้บาํบดัรักษาผิวหนงัดว้ย :

หลงัจากที�เข้าตาt：：：：

ภายหลงัการกลนืกนิ :

        หากกลืนกนิ ให้ดื�มสิ�งต่อไปนี
ทนัที :

การป้องกนัตัวเองของผู้ปฐมพยาบาล :

   อาการผิดปกติและผลกระทบที�สําคญัที�สุดทั�งที�เกดิขึ�นเฉียบพลนัและในภายหลงั
อาการผิดปกติ
     อาการผิดปกติดงัต่อไปนี
อาจเกดิขึ
นได ้:

ผลกระทบ :
   การระบุว่าจาํเป็นต้องดูแลรักษาพยาบาลและบําบัดเป็นพเิศษในทันที

หมายเหตุสําหรับแพทย์ :

การบําบัดพเิศษ :

หัวข้อ 5: มาตรการผจญเพลงิ
   สารดบัเพลงิ

 สารดบัเพลงิที�เหมาะสม   ：：：：

สารดบัเพลงิที�ไม่เหมาะสม：：：：

   ความเป็นอนัตรายพเิศษที�เกดิขึ�นจากสารเดี�ยวหรือสารผสม
 ผลติภณัฑ์การลุกติดไฟที�เป็นอนัตราย :

    คาํแนะนาํสําหรับเจ้าหน้าที�ดบัเพลงิ
อุปกรณ์ป้องกนัชนิดพิเศษสําหรับเจา้หนา้ที�ดบัเพลิง:

   ข้อมูลเพิ�มเติม:

หัวข้อ 6: มาตรการจัดการเมื�อมีการหกรั�วไหลของสาร
   ข้อควรระวงัส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกนัภยัและขั�นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน

ข้อควรระวงัส่วนบุคคล :

อุปกรณ์ป้องกนั :

ขั�นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน :

  สารทําความสะอาด, ที!เป็นกรด

  ในกรณีที!เกดิอาการระคายเคอืงต่อทางเดนิระบบหายใจ ใหป้รกึษาแพทย์

  กระตุน้ใหอ้าเจยีนเมื!อผูท้ี!ไดรั้บผลกระทบมอีาการหมดสติ

  คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2)  คาร์บอนมอนอกไซด ์ ผลิตภณัฑ์จากการแยกสลายดว้ยความร้อน, เป็นพษิ

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  ลา้งใหทั้!วถงึในทันทดีว้ยความระมัดระวังโดยใชอ้า่งลา้งตาหรอืนํ$า

  นํ$า

  บําบัดตามอาการ

  โฟมทนแอลกอฮอล ์  ABC-ผง  คารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2)  ทราย  ทรายแหง้

  ระบบฉีดนํ$าแรงดันสงูเต็มที!

  ใชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจที!เหมาะสม  ชดุป้องกัน.  รองเทา้บูตยาง  ถงุมอืยาง.

  อาการวงิเวยีน  คลื!นไส ้

  นํ�า และ สบู่

  นํ$า
ห้ามลา้งดว้ย :

ลา้งทนัทีดว้ย :

  เมื!อสงสัยหรอืหากเห็นอาการผดิปกต ิ ใหป้รกึษาแพทย์

  ใชล้ะอองนํ$าฉีดพ่นดว้ยแรงดันสงูเพื!อปกป้องบุคลากรและเพื!อทําความเย็นใหภ้าชนะบรรจุที!ตกอยู่ในอันตราย  

เคลื!อนยา้ยภาชนะบรรจุที!ไม่เสยีหายออกจากบรเิวณที!เกดิอันตรายไดโ้ดยกะทันหนัหากสามารถทําไดโ้ดยปลอดภัย

  สวมใสอุ่ปกรณ์ชว่ยหายใจหากไดรั้บสมัผัสไอระเหย/ฝุ่นละออง/ละอองลอย

  ไมเ่กี!ยวขอ้ง

  อาการวงิเวยีนศรีษะ

  ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันภัยสว่นบุคคล

  จัดใหม้กีารระบายอากาศที!เพยีงพอ  เคลื!อนยา้ยบุคคลไปยังสถานที!ที!ปลอดภัย
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   ข้อควรระวงัด้านสิ�งแวดล้อม :

   วธีิการและวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเกบ็กกัและการทําความสะอาด
สําหรับการกกัเกบ็   

    สารที�เหมาะสมกบัการดูดซับ:   

สําหรับการทําความสะอาด      
   สารที�เหมาะสมสําหรับการทําเจอืจางหรือการทําให้เป็นกลาง :

   การอ้างองิถึงหวัข้ออื�น :

หัวข้อ 7: การขนถ่าย เคลื�อนย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา
   ข้อควรระวงัเพื�อความปลอดภยัในการขนถ่ายเคลื�อนย้าย

มาตรการป้องกนั  
   คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการจบัต้องเคลื�อนย้ายอย่างปลอดภยั

หลกีเลี�ยง :
จบัต้องเคลื�อนย้ายภายใต้ (แก๊ส) :

จบัต้องเคลื�อนย้ายภายใต้ (ของเหลว):
เกบ็ให้ห่างจาก :

ข้อสังเกต:
   มาตรการเพื�อป้องกนัการเกดิละอองลอยและฝุ่นละออง
                 ในระหว่างการเติมนั�น ควรมกีารวดัปริมาณและการเกบ็ตัวอย่างหากเป็นไปได้:

                 ใช้ระบบระบายอากาศแบบดูดออกเฉพาะแห่ง :

   ข้อควรระวงัด้านสิ�งแวดล้อม :

   ข้อกาํหนดหรือกฎการจดัการเฉพาะด้าน :
  

คาํแนะนาํด้านอาชีวอนามยัทั�วไป :

   สภาพสําหรับการจดัเกบ็ที�ปลอดภยั รวมทั�งสารที�เข้ากนัไม่ได้
วสัดุสําหรับบรรจุภณัฑ์
  ภาชนะบรรจุ/วสัดุอุปกรณ์ที�เหมาะสม:
　　　　ภาชนะบรรจุ/วสัดุอุปกรณ์ที�ไม่เหมาะสม:
คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการจดัเกบ็ร่วมกนั

   ประเภทการจดัเกบ็ :

   วสัดุที�ควรหลกีเลี�ยง :

ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัสภาพการจดัเกบ็ :

หัวข้อ 8: การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกนั ส่วนบุคคล

   พารามเิตอร์ที�ใช้ควบคุม
การรับสัมผัสเช่นค่าขีดจาํกดัที�ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน

CAS NO. EC No ประเทศ
ppm mg/m3 ppm mg/m3

7758-97-6 231-846-0JP 0.01
108-88-3 203-625-9JP 50 188
100-41-4 202-849-4JP 50 217
67-63-0 200-661-7JP 400 980
141-78-6 205-500-4JP 200 720

  สารออกซไิดซ์

  ลา้งมอืใหส้ะอาดกอ่นหยดุพักงานและภายหลังการทํางาน  อยา่ใหสั้มผัสผวิหนัง ดวงตา และ

  เก็บไวเ้ฉพาะในภาชนะบรรจดัุ $งเดมิในสถานที!ที!เย็นและมอีากาศถา่ยเทได ้
สะดวกเท่านั$น

  ไมเ่กี!ยวขอ้ง

  ตอ้งป้องกันไมใ่หผ้ลติภัณฑเ์ขา้สูป่ล่องและท่อนํ$าทิ$ง

  แกว้

  ไมเ่กี!ยวขอ้ง

จาํกดั เพดาน

  สารลุกตดิไฟที!มคีวามเป็นพษิเฉียบพลัน, ประเภท 3 / สารอันตรายที!เป็นพษิหรอืทํา
ใหเ้กดิผลกระทบเรื$อรัง (ของเหลว)

  อปุกรณ์ที!ใชก้ับการระบายอากาศเฉพาะแหง่

  ตูค้วันแบบรับสําหรับควันไอ/ไอระเหย

  พื$น ผนัง และพื$นผวิอื!นๆ ในบรเิวณที!เป็นอันตรายตอ้งไดรั้บการทําความสะอาด

propan-2-ol

toluene

ethyl acetate

ค่า จาํกดั - 8 ชั�วโมง

lead chromate

ethylbenzene

  พอลเิอทลินี

สารเดี�ยว

  สารออกซไิดซ์
  ใชม้าตรการป้องกันการปล่อยไฟฟ้าสถติ

  การสดูดมไอระเหยหรอืละอองฝอย/ละอองฟุ้ง  เขา้ตา

  หา้มปล่อยใหเ้ขา้สูแ่หล่งนํ$าผวิดนิ หรอืท่อระบายนํ$า

  ทราย  kieselguhr  ดนิ  ขี$เลื!อย

  การจับตอ้งเคลื!อนยา้ยอย่างปลอดภัย: ดู หวัขอ้ 7  การกําจัด: ดู หวัขอ้ 13  อุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล: ดู 
หวัขอ้ 8

  นํ$ายาละลายส ี (white spirit)
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109-60-4 203-686-1JP 200 830
123-86-4 204-658-1JP 100 475
78-93-3 201-159-0JP 200 590
50-00-0 200-001-8JP 0.1 0.12
78-83-1 201-148-0JP 50 150
13463-67-7 236-675-5JP 0.3

ค่าขีดจาํกดัทางชีวภาพ
CAS NO. EC No ประเทศ หน่วย ค่า จาํกดั
108-88-3 203-625-9JP mg/L 0.06
1330-20-7 215-535-7JP mg/L 800
78-93-3 201-159-0JP mg/L 5

   การควบคุมการรับสัมผัส
มาตรการควบคุมทางวศิวกรรมที�เหมาะสม
   ขอ้สังเกตเบื
องตน้ :
   มาตรการที�เกี�ยวข้องกบัสารเดี�ยว/สารผสมเพื�อป้องกนัการรับสัมผัสในระหว่างการใช้งานที�ระบุไว้ :

   มาตรการทางเทคนคิเพื�อป้องกนัโอกาสรับสัมผัส :

อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล
  อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา/ใบหน้า    

     อุปกรณ์ป้องกนัดวงตาที�เหมาะสม :
ข้อสังเกต:

  การป้องกนัผิวหนงั
     การป้องกนัมอื   

ชนดิถุงมอืที�เหมาะสม :
สารที�เหมาะสม :

คุณสมบัติที�กาํหนดไว้ :

ข้อสังเกต:

    การป้องกนัร่างกาย
ชุดป้องกนัภยัที�เหมาะสม :

คุณสมบัติที�กาํหนดไว้ :
วสัดุที�แนะนาํ :

  อุปกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจ 
    จาํเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจที� :

    จากประสบการณ์ที�ผ่านมา สิ�งนี�หมายถึงภารกจิดงัต่อไปนี� :

   อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจที�เหมาะสม :

  ข้อสังเกต :

มาตรการควบคุมการรับสัมผัสจากสิ�งแวดล้อม
  มาตรการทางเทคนคิเพื�อป้องกนัโอกาสรับสัมผัส
     ใช้ชนดิตัวกรองดงัต่อไปนี�เพื�อทําความสะอาดแก๊สที�เป็นของเสีย :

     ใช้เทคนคิการกอบกู้และ/หรือการบรรเทาดงัต่อไปนี�เพื�อทําความสะอาดแก๊สเสีย :

     ใช้วธีิการบําบัดนํ�าเสียทางเคมดีงัต่อไปนี� :

  แวน่ตาที!มเีกราะป้องกันดา้นขา้ง
  ไมม่ขีอ้มลูใหใ้ชไ้ด ้

  ถงุมอืครึ!งนิ$ว

  ที!กันไฟ
  ใยสังเคราะหช์นดิทนความรอ้น

  ไมม่ขีอ้มลูใหใ้ชไ้ด ้

  กันของเหลว

  รองเทา้บตู  ผา้กันเปื$อนป้องกัน

  ดูหัวขอ้ 7. ขอ้มลูเพิ!มเตมิเกี!ยวกับการออกแบบโรงงาน:

  การบําบัดกากตะกอน เชน่ การลดกากตะกอนดว้ยความรอ้น

  การดูดซับ

  ผา้กรอง

  NBR (ยางไนไตรล)์

  การบรรจแุละการถา่ยโอน

formaldehyde

n-butyl acetate
2-Butanone

  ลดการรับสัมผัสไอควันดว้ยการควบคุมอณุหภมูใิชง้านไวใ้หตํ้!าที!สดุเท่าที!เป็นไปได ้ โดยนําค่า
ขดีจํากัดสารเคมทีี!สัมผัสไดใ้นสถานที!ทํางานและอณุหภมูทิี!ปลอดภัยในการขนถา่ยเคลื!อนยา้ย (ดู
หัวขอ้ 7) มาประกอบการพจิารณาดว้ย หากสามารถทําได ้ ใหข้นถา่ยเคลื!อนยา้ยภายในกระบวนการ
ที!ปิดลอ้มไว ้ หรอืควรพจิารณาถงึการใชร้ะบบระบายไอเสยี

titanium dioxide
2-methylpropan-1-ol

propyl acetate

toluene

สารเดี�ยว

xylene
2-Butanone

พารามิเตอร์
toluene
total (o-,m- ,p-) methylhippuric acid

  การระบายอากาศไมเ่พยีงพอ  ความเขม้ขน้สงู

  ในกรณีที!เป็นจดุประสงคพ์เิศษ ขอแนะนําใหต้รวจสอบวา่ถงุมอืป้องกันมคีวาม
ทนทานต่อสารเคม ี ตามที!ระบไุวข้า้งตน้ รวมทั$งตรวจสอบกับผูจํ้าหน่ายถงุมอืเหล่านี$

  ABEK-P2

  โดยปกตแิลว้ ไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารป้องกันระบบหายใจสว่นบคุคล

Methylethylketone
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หัวข้อ 9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ
สี
กลิ�น
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง
จุดเดอืดเริ�มต้นและช่วงของการเดอืด
จุดวาบไฟ
อตัราการระเหย
ความสามารถในการลุกติดไฟ

ความดนัไอ
ความหนาแน่นไอ
ความหนาแน่นสัมพทัธ์
ความสามารถในการละลายได้
สัมประสิทธิGการแบ่งส่วนของ n-octanol ต่อนํ�า
อุณหภูมทิี�จุดติดไฟได้เอง
อุณหภูมขิองการสลายตัว
ความหนดื
คุณสมบัติที�ระเบิดได้
คุณสมบติัในการออกซิไดซ์

หัวข้อ 10: ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา

   ความไวต่อปฏิกริิยา :

   ความเสถียรทางเคม ี:

   ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย 
ในกรณีที�เกดิการหลอมเหลว :

ในกรณีที�มกีารระเหยเป็นไอ :

ในกรณีที�เกดิการเยือกแข็ง :

   สภาวะที�ควรหลกีเลี�ยง 
ในสภาพแห้ง :

ในสถานะที�แยกเป็นอสิระ :

ในการแพร่กระจาย/การฉีดพ่น/การพ่นละอองฝอยที�มขีนาดเลก็ละเอยีด :

ในกรณีที�อุ่นขึ�น :

ในกรณีที�ได้รับอทิธิพลจากแสง :

ในกรณีที�มอีทิธิพลจากแรงกระแทกหรือความดนั :

ในกรณีที�มกีารสูดอากาศเข้าสู่ร่างกาย :

ในกรณีที�เกนิเวลาการจดัเกบ็ :

ในกรณีที�เกนิอุณหภูมกิารจดัเกบ็ :

  ทึบแสง

  ไมม่ขีอ้มลูใหใ้ชไ้ด ้

  ไมม่ขีอ้มลูใหใ้ชไ้ด ้

  ของเหลว

82.00℃～110.60℃

  กลิ�นฉุน

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

20.5000m㎡/s

  อันตรายจากภาชนะบรรจปุรแิตก

  อันตรายจากภาชนะบรรจปุรแิตก

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

  อันตรายจากภาชนะบรรจปุรแิตก

  อันตรายจากภาชนะบรรจปุรแิตก

  ไมม่ขีอ้มลูใหใ้ชไ้ด ้

  อันตรายจากภาชนะบรรจปุรแิตก

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

  ไมม่ขีอ้มลูใหใ้ชไ้ด ้

200℃

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

19.5℃

ขีดจาํกดัความไวไฟ ขีดบน/ขีดล่าง หรือค่าจาํกดัการ

ระเบิด

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

Insoluble

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

  อันตรายจากภาชนะบรรจปุรแิตก

  ผลติภัณฑม์คีวามเสถยีรทางเคมภีายใตส้ภาวะที!แนะนําไวสํ้าหรับการจัดเก็บ การใช ้ และอณุหภมูิ

  ไมม่คีวามเสถยีรต่อความรอ้น.

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

ไม่มีขอ้มูลใหใ้ชไ้ด้

  ไมม่ขีอ้มลูใหใ้ชไ้ด ้

  ไมม่ขีอ้มลูใหใ้ชไ้ด ้
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   วสัดุที�เข้ากนัไม่ได้

วสัดุที�ควรหลกีเลี�ยง

   ผลติภณัฑ์ที�เกดิการสลายตัวที�เป็นอนัตราย:

   ข้อมูลเพิ�มเติม

หัวข้อ 11: ข้อมูลด้านพษิวทิยา
    ข้อมูลเกี�ยวกบัผลกระทบทางพษิวทิยา

   อาการผิดปกติที�เกี�ยวข้องกบัลกัษณะเฉพาะทางกายภาพ เคม ีและทางพษิวทิยา
ในกรณีที�กลนืกนิ :

ในกรณีที�สัมผัสผิวหนงั :

หลงัจากสูดดม :

   ข้อมูลเพิ�มเติม :

หัวข้อ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา
ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อสิ�งแวดล้อมในนํ�า：：：：

ความเป็นพิษเฉียบพลนั ทางปาก   

formaldehyde(ประเภทย่อย 4)LD50 605mg/kg/2-methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 5)LD50 2596mg/kg/ethylbenzene(ประเภทย่อย   5)LD50 3500mg/kg 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั ทางผิวหนงั   

formaldehyde(ประเภทย่อย 3)LD50 270mg/kg/2-methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 5)LD50 2523mg/kg/xylene(ประเภทย่อย   4)LD50 1700mg/kg 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั ทางการหายใจ(สาํหรับกา๊ซ  ) 

formaldehyde(ประเภทย่อย   2)LC50 480ppm 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั ทางการหายใจ(สาํหรับไอ  ) 

toluene(ประเภทย่อย 4)LC50 4800ppm/ethyl acetate(ประเภทย่อย 4)LC50 3658ppm/propyl acetate(ประเภทย่อย 4)LC50 8000ppm/2-Butanone(ประเภทย่อย 4)LC50 

11700ppm/2-methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 5)LC50 6336ppm/xylene(ประเภทย่อย 4)LC50 6350ppm/ethylbenzene(ประเภทย่อย   4)LC50 4000ppm 

การกดักร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนงั   

toluene(ประเภทย่อย 2) /n-butyl acetate(ประเภทย่อย 3) /pentyl acetate(ประเภทย่อย 2) /formaldehyde(ประเภทย่อย 2) /2-Butanone(ประเภทย่อย 2) /2-methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 2) /

mineral spirit(ประเภทย่อย 2) /xylene(ประเภทย่อย 2) /ethylbenzene(ประเภทย่อย 3)

การทาํลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา   

toluene(ประเภทย่อย 2B) /propan-2-ol(ประเภทย่อย 2A) /ethyl acetate(ประเภทย่อย 2B) /propyl acetate(ประเภทย่อย 2B) /n-butyl acetate(ประเภทย่อย 2B) /pentyl acetate(ประเภทย่อย 2B)

 /formaldehyde(ประเภทย่อย 2A) /2-Butanone(ประเภทย่อย 2A) /2-methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 2A) /xylene(ประเภทย่อย 2A) /ethylbenzene(ประเภทย่อย   2B)  

การทาํใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต่้อระบบทางเดินหายใจ   

formaldehyde(ประเภทย่อย 1) /lead chromate(ประเภทย่อย   1)  

สารทาํใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต่้อผิวหนงั   

formaldehyde(ประเภทย่อย 1) /lead chromate(ประเภทย่อย   1)  

การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุของเซลล์สืบพนัธ์ุ   

formaldehyde(ประเภทย่อย 2) /lead chromate(ประเภทย่อย   2)  

การก่อมะเร็ง   

formaldehyde(ประเภทย่อย 1A) /lead chromate(ประเภทย่อย 1A) /lead sulphate(ประเภทย่อย 1B) /titanium dioxide(ประเภทย่อย 2) /ethylbenzene(ประเภทย่อย 2)

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ   

toluene(ประเภทย่อย 1A) /propan-2-ol(ประเภทย่อย 2) /lead chromate(ประเภทย่อย 1A) /lead sulphate(ประเภทย่อย 1A) /xylene(ประเภทย่อย 1B) /ethylbenzene(ประเภทย่อย   1B)  

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ   

toluene(ประเภทย่อย 1) /toluene(ประเภทย่อย 3（การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ）) /toluene(ประเภทย่อย 3（ทาํใหเ้กิดง่วงหลบั หรือใกลห้มดความรู้ส) /propan-2-ol(ประเภทย่อย 1) /propan-2-ol(

ประเภทย่อย 3（การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ）) /ethyl acetate(ประเภทย่อย 3（การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ）) /ethyl acetate(ประเภทย่อย 3（ทาํใหเ้กิดง่วงหลบั หรือใกลห้มดความรู้ส) /propyl 

acetate(ประเภทย่อย 1) /propyl acetate(ประเภทย่อย 2) /propyl acetate(ประเภทย่อย 3（การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ）) /propyl acetate(ประเภทย่อย 3（ทาํใหเ้กิดง่วงหลบั หรือใกลห้มดความรู้ส) /

n-butyl acetate(ประเภทย่อย 2) /n-butyl acetate(ประเภทย่อย 3（การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ）) /n-butyl acetate(ประเภทย่อย 3（ทาํใหเ้กิดง่วงหลบั หรือใกลห้มดความรู้ส) /pentyl acetate(ประเภท
ย่อย 3（การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ）) /pentyl acetate(ประเภทย่อย 3（ทาํใหเ้กิดง่วงหลบั หรือใกลห้มดความรู้ส) /formaldehyde(ประเภทย่อย 1) /lead chromate(ประเภทย่อย 1) /lead sulphate(

ประเภทย่อย 1) /2-Butanone(ประเภทย่อย 1) /2-Butanone(ประเภทย่อย 2) /2-Butanone(ประเภทย่อย 3（การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ）) /2-Butanone(ประเภทย่อย 3（ทาํใหเ้กิดง่วงหลบั หรือใกลห้มด
ความรู้ส) /2-methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 3（การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ）) /2-methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 3（ทาํใหเ้กิดง่วงหลบั หรือใกลห้มดความรู้ส) /mineral spirit(ประเภทย่อย 3（การ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ）) /mineral spirit(ประเภทย่อย 3（ทาํใหเ้กิดง่วงหลบั หรือใกลห้มดความรู้ส) /xylene(ประเภทย่อย 1) /xylene(ประเภทย่อย 3（ทาํใหเ้กิดง่วงหลบั หรือใกลห้มดความรู้ส) /

ethylbenzene(ประเภทย่อย 3（การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ）) /ethylbenzene(ประเภทย่อย 3（ทาํใหเ้กิดง่วงหลบั หรือใกลห้มดความรู้ส  )  

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ   

toluene(ประเภทย่อย 1) /propan-2-ol(ประเภทย่อย 1) /propan-2-ol(ประเภทย่อย 2) /pentyl acetate(ประเภทย่อย 1) /formaldehyde(ประเภทย่อย 1) /lead chromate(ประเภทย่อย 1) /lead 

sulphate(ประเภทย่อย 1) /titanium dioxide(ประเภทย่อย 1) /2-Butanone(ประเภทย่อย 1) /mineral spirit(ประเภทย่อย 2) /xylene(ประเภทย่อย   1)  

ความเป็นอนัตรายจากการสาํลกั   

toluene(ประเภทย่อย 1) /2-methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 2) /mineral spirit(ประเภทย่อย 1) /xylene(ประเภทย่อย 1) /ethylbenzene(ประเภทย่อย 1)

  ชดุป้องกัน.  รองเทา้บูตยาง  ถงุมอืยาง.

  สารออกซไิดซ ์  สารออกซไิดซ,์ รนุแรง

  การสดูดมเป็นเหตุใหเ้กดิผลกระทบ/ภาวะเป็นพษิจากสารเสพตดิ

  การสลายตัวเมื!อไดรั้บความรอ้นอาจทําใหเ้กดิการเล็ดลอดของแกส๊และไอระเหยที!ทําใหร้ะคายเคอืง

  มผีลชะลา้งไขมันบนผวิหนัง

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้
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ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อสิ�งแวดล้อมในนํ�า：：：：

ความเป็นอนัตรายต่อโอโซนในชั�นบรรยากาศ ：：：：

ข้อมูลเพิ�มเติมด้านนเิวศพษิวทิยา:

หัวข้อ 13: ข้อพจิารณาในการกาํจัด

   วธีิการบําบัดของเสีย
การกาํจดัผลติภณัฑ์/บรรจุภณัฑ์
    คุณสมบัติของของเสีย ซึ�งทําให้เป็นของเสียอนัตราย :

　　　　ทางเลอืกในการบําบัดของเสีย :
           การกาํจดัทิ�งที�เหมาะสม / ผลติภณัฑ์

          การกาํจดัทิ�งที�เหมาะสม / บรรจุภณัฑ์

　　　　ข้อสังเกต :

หัวข้อ 14: ข้อมูลการขนส่ง
   หมายเลขสหประชาชาติ

  การขนส่งทางบก (ADR/RID) 1263
  ยานยนต์ในทางนํ�าภายในประเทศ (ADN) 1263
  การขนส่งทางทะเล (IMDG) 1263
  การขนส่งทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR) 1263

   ชื�อที�ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ
  การขนส่งทางบก (ADR/RID) Paint or Paint related material
  ยานยนตใ์นทางนํ
าภายในประเทศ (ADN) Paint or Paint related material
  การขนส่งทางทะเล (IMDG) Paint or Paint related material
  การขนส่งทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR) Paint or Paint related material

   ประเภทความเป็นอนัตรายสําหรับการขนส่ง
  การขนส่งทางบก (ADR/RID) 3
  ยานยนตใ์นทางนํ
าภายในประเทศ (ADN) 3
  การขนส่งทางทะเล (IMDG) 3
  การขนส่งทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR) 3

   กลุ่มการบรรจุ
  การขนส่งทางบก (ADR/RID) II
  ยานยนตใ์นทางนํ
าภายในประเทศ (ADN) II
  การขนส่งทางทะเล (IMDG) II
  การขนส่งทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR) II

   ความเป็นอนัตรายต่อสิ�งแวดล้อม
  การขนส่งทางบก (ADR/RID)   ไมเ่กี!ยวขอ้ง
  ยานยนตใ์นทางนํ
าภายในประเทศ (ADN)   ไมเ่กี!ยวขอ้ง
  การขนส่งทางทะเล (IMDG)   ไมเ่กี!ยวขอ้ง
  การขนส่งทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR)   ไมเ่กี!ยวขอ้ง

   ลาํเลยีงขนส่งในปริมาณมากตามที�ระบุไว้ในภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และมาตรฐาน IBC :ไม่เกี!ยวขอ้ง

   มลพษิทางทะเล ：：：： ไม่เกี!ยวขอ้ง

  ไวไฟ

toluene(Cat.3)/lead sulphate(Cat.1)/mineral spirit(Cat.1)/xylene(Cat.2)/ethylbenzene(Cat.2)

toluene(Cat.2)/propyl acetate(Cat.3)/n-butyl acetate(Cat.3)/pentyl acetate(Cat.3)/formaldehyde(Cat.2)/lead sulphate(Cat.1)/mineral 
spirit(Cat.1)/xylene(Cat.2)/ethylbenzene(Cat.1)

  กําจัดของเสยีตามที!ระบไุวใ้นระเบยีบขอ้บังคับที!เกี!ยวขอ้ง

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชเ้กี!ยวกับตัวสารผสมเอง

  ตอ้งเทสิ!งที!อยูใ่นบรรจภุัณฑท์ี!ปนเปื$อนออกใหห้มดเกลี$ยง และสามารถนํากลับมาใชใ้หมไ่ด ้
หลังจากที!ทําความสะอาดอยา่งเหมาะสมแลว้

  ปรกึษากับผูเ้ชี!ยวชาญดา้นการกําจัดของเสยีในทอ้งถิ!นที!เหมาะสมเกี!ยวกับการกําจัดของเสยี
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หัวข้อ 15: ข้อมูลด้านกฎข้อบังคบั
   ข้อบังคบั/กฎหมายด้านความปลอดภยั สุขภาพ และสิ�งแวดล้อม สําหรับสารเดี�ยวหรือสารผสมโดยเฉพาะ

วตัถุอนัตราย (ฉบับที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ：：：：

การประเมนิความปลอดภยัของสารเคมี

หัวข้อ 16: ข้อมูลอื�นๆ
วนัที�ของการเตรียมความพร้อม ：：：：

รุ่นจาํนวน：：：：

แหล่งข้อมูล:
P300018510TH-1

2018/5/12 12:42

  ขอ้มูลขา้งตน้อธบิายใหท้ราบถงึขอ้กําหนดความปลอดภัยของผลติภัณฑโ์ดยเฉพาะ และอาศัยภูมคิวามรูท้ี!เรามอียู่ในปัจจุบัน ขอ้มูล
นี$มจุีดประสงคเ์พื!อใหคํ้าแนะนําแก่ท่านเกี!ยวกับการจับตอ้งเคลื!อนยา้ยผลติภัณฑท์ี!มชี ื!ออยู่ในเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยฉบับนี$ รวมทั$ง
การจัดเก็บ การแปรรูป การขนสง่ และการกําจัดดว้ยความปลอดภัย ขอ้มูลนี$ไม่สามารถโอนไปใชก้ับผลติภัณฑอ์ื!นได ้ ในกรณีที!มกีาร
ผสมผลติภัณฑก์ับผลติภัณฑอ์ื!นๆ หรอืในกรณีของการแปรรูป ขอ้มูลในเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยนี$อาจไม่มคีวามสอดคลอ้งกับสารที!
ผลติขึ$นใหม่

  ไม่มกีารประเมนิความปลอดภัยของสารเคมสํีาหรับสารในสารผสมนี$

วัตถอุันตรายชนดิที! 1：123-86-4,n-Butyl acetate > 75%w/w；141-78-6,Ethyl acetate > 75% w/w； 

วัตถอุันตรายชนดิที! 2：50-00-0,Formaldehyde; (Methanal)； 

วัตถอุันตรายชนดิที! 3：108-88-3,Toluene > 75% w/w；78-93-3,Methyl ethyl ketone > 50% w/w；
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