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ข้ อมูลเพือ่ ความปลอดภัย
เนื้อหาและรู ปแบบของ SDSนี้ซ่ ึ งสอดคล้องกับ มาตรฐานGHS
1. ข้ อมูลของผู้ผลิตและผลิตภัณฑ◌์
.ชื่อผลิตภัณฑ์ ของเหลวกล้องจุลทรรศน์-แช่แสงกล้องจุลทรรศน์
.ชื่อรุ่ น IMMOIL-8CC, IMMOIL-500CC
.แนะนําการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ และข้ อ จํากัด ในการใช้ งาน นํ้ามันสําหรับกล้องจุลทรรศน์, นํ้ามันสําหรับเลนส์ใกล้วตั ถุ
การใช้ที่ควรห้าม ไม่ใช้ในสิ่ งที่ปนเปื้ อนอาหารหรื อสิ่ งที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของของมนุษย์
.ผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่ าย บริ ษทั สเปซเมด จํากัด
.ที่อยู่ 184ถนน ราชวิถี แขวง บางยีข่ นั เขต บางพลัด กรุ งเทพมหา นคร 10700 ไทย
โทร. 66-2-883-5081

โทรสาร 66-2-883-5060

อีเมล saleslmc@spacemed.us
.ข้ อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่ อ SPACEMED CO. LTD.
.ต้ องการข้ อมูลด่ วน โปรดติดต่ อที่ โทร. 66-2-883-5081
2. ระบุอนั ตราย
. GHS การจัดประเภท
ความเป็ นอันตรายด้านกายภาพ

ความเป็ นอันตรายด้ านสุ ขภาพ

ความเป็ นอันตรายด้านสิ่ งแวดล้อม

การระเบิดง่าย-ไม่มีการจัดประเภท

ความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน(ทางปาก)

เป็ นอันตรายเฉี ยบพลันต่อสิ่ งแวดล้อมท

ก๊าซไวไฟ-ไม่มีการจัดประเภท

- ไม่มีการจัดประเภท

างนํ้าหรื อไม่-ประเภทที่ 2

ละออง ไวไฟ-ไม่มีการจัดประเภท

ความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน(ผิวหนัง)

ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิ่ งแวดล้

ก๊าซออกซิ ไดซ์-ไม่มีการจัดประเภท

-ไม่มีการจัดประเภท

อมในนํ้า-ประเภทที่ 2

ก๊าซภายใต้ความกดดัน-ไม่มีการจัดประเภท

ความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน(ทางเดินหายใจ)

สารทําลายชั้นโอโซน

ของเหลวไวไฟ-ไม่มีการจัดประเภท

-ไม่มีการจัดประเภท

-ไม่มีการจัดประเภท
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ของแข็งไวไฟ-ไม่มีการจัดประเภท

การกัดกร่ อนผิว /การระคายเคืองผิว

วัตถุหรื อส่ วนผสมที่เซลฟ์ รี แอคชัน่

- ไม่มีการจัดประเภท

-ไม่มีการจัดประเภท

การบาดเจ็บหรื อการระคายเคืองตาอย่างรุ นแรง

ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ

- ไม่มีการจัดประเภท

-ไม่มีการจัดประเภท

มีเซนซิ ไทชันในระบบทางเดินหายใจ

ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ

-ไม่มีการจัดประเภท

-ไม่มีการจัดประเภท

เซนซิ ไทชันบนผิวหนัง

สารที่เกิดความร อนได เอง -

- ประเภทที่ 1

ไม่มีการจัดประเภท

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

วัตถุหรื อส่ วนผสมที่ตอ้ งทํางานภายใต้สภาวะที่

-ไม่มีการจัดประเภท

มีน้ าํ และปล่อยก๊าซไวไฟ-ไม่มีการจัดประเภท

สารก่อมะเร็ ง-ไม่มีการจัดประเภท

ของเหลวออกซิ ไดซ์- ประเภทที่ 3

ความเป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์

ของแข็งออกซิ ไดซ์-ไม่มีการจัดประเภท

-ไม่มีการจัดประเภท

เปอร์ ออกไซด์อินทรี ย-์ ไม่มีการจัดประเภท

ผลกระทบต่อช่วงการให้นมบุตร

กัดกร่ อนโลหะ-ไม่มีการจัดประเภท

-ไม่มีการจัดประเภท
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะ
จงจากการรับสัมผัส (แบบครั้งเดียว)
- ประเภทที่ 2 (ไต)
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะ
จงจากการรับสัมผัส (แบบซํ้า)
-ประเภทที่ 2 (ไต ต่อมหมวก ไตตับ )
ความเป็ นอันตรายจากการสําลัก
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-ไม่มีการจัดประเภท
.สั ญลักษณ์

.คําสั ญญาณ คําเตือน
.ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย
H317 อาจทําให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง
H371 อาจอันตรายต่ออวัยวะ (ไต)
H373 อาจอันตรายต่ออวัยวะ(ไต ต่อมหมวก ไตตับ) ผ่านการสัมผัสเป็ นเวลานานหรื อเป็ นหลายๆครั้ง
H411 เป็ นพิษต่อสัตว์น้ าํ ในระยะยาว
.คําอธิบายระบบการป้ องกัน
P260 อย่าหายใจเข้าฝุ่ น/ควัน/ก๊าซหมอก/ไอนํ้า/ละออง
P264 ล้างมืออย่างละเอียดหลังการปฏิบตั ิ
P270 อย่ากิน ดื่มหรื อสูบบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี
P272 ชุดทํางานที่ปนเปื้ อนแล้วห้ามเอาออกจากสถานที่ทาํ งาน
P273 หลี่กเลี่ยงการปลดปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
P280 สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน/เสื้ อป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตา//อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
.คําอธิบายการปฏิบัตเิ พือ่ รองรับระบบป้ องกัน
P302+P352 ถ้าสัมผัสถึงผิว ล้างด้วยสบู่และนํ้า
P333+P313 ถ้าเกิดการระคายเคืองและผื่นที่ผวิ หนัง กรุ ณารับคําแนะนําทางการแพทย์
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P363 ทําความสะอาดเสื้ อผ้าที่เปื้ อนแล้วก่อนนํามาใช้ใหม่
P309+P311 ถ้สัมผัสถึงหรื อาคุณรู้สึกไม่สบาย ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรื อหมอ / แพทย์
P314 รับคําแนะนําทางการแพทย์ถา้ คุณรู้สึกไม่สบาย
P391 กําจัดของรั่วไหล
.คําอธิบายเกีย่ วกับระบบป้ องกันด้ านการจัดเก็บรักษา
P405 เก็บและล็อกไว้
.คําอธิบายเกีย่ วกับระบบป้ องกันด้ านการกําจัด
P501 ปฏิบตั ิคอนเทนท์/คอนเทนเนอร์ ตามกฎระเบียบท้องถิ่น / ภูมิภาค / ประเทศ / ระหว่างประเทศ
3. องค์ประกอบ/ข้อมูลของส่ วนผสม
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ วัตถุ() องค์ ประกอบ/ส่ วนผสม ()
ส่ วนผสม
4-(1- ฟี นอลเอทิล)-โอ- ไซลีน

CAS#

EC#

6196-95-8

228-249-2

6165-51-1

228-201-0

6165-52-2

228-202-6

64800-83-5

265-241-8

% ตามนํา้ หนัก
40%

(4-(1-phenylethyl)-o-xylene)
1,4- ไดเมทิล-2-(1-ฟี นอลเอทิล) เบนซี น
(1,4-Dimethyl-2-(1-phenylethyl) benzene)
4-(1- ฟี นอลเอทิล)-เอ็ม- ไซลีน
(4-(1-phenylethyl)-m-xylene)
เอทิล(ฟี นอลเอทิล) เบนซี น
(Ethyl(phenylethyl) benzene)
ส่ วนผสมอื่น ๆ (ที่ไม่เป็ นอันตราย)
Other ingredients (non-hazardous)
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ความลับทางการค้าและความเป็ นเจ้าของ
Trade secret and proprietary
4. มาตรการปฐมพยาบาล
ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ นีต้ ้ องปรึกษาแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ อนื่ ถ้ าได้ รับการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัตเิ หตุทเี่ กีย่ วข้ องกับผลิตภัณฑ์ นี้
ส่ วนมาตรการปฐมพยาบาลพิเศษมีดงั ต่ อไปนี้
.หลังสั มผัสต่ อตา ล้างตาด้วยนํ้าอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคท์เลนส์ ถ้าใส่ คอนแทคท์เลนส์และสะดวกถอดออก
มาได้ แล้วล้างต่อ .
.หลังสั มผัสต่ อผิวหนัง ถ้าสัมผัสถึงผิว ล้างด้วยสบู่และนํ้า ถ้าเกิดการระคายเคืองและผื่นที่ผิวหนัง กรุ ณารับคําแนะนําทางการแพทย์
.หลังการหายใจเข้ า ถ้าหายใจเข้าย้ายคนไข้ไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และให้พกั ผ่อนตามสภาพที่สะดวกต่อการหายใจ
โทรศูนย์พิษวิทยาหรื อหมอ / แพทย์ถา้ คุณรู้สึกไม่สบาย
.หลังการกลืนกินให้อาเจียนออกมาทันที พักผ่อนและ รับการรักษาพยาบาล พร้อมล้างปากด้วย
.ผลลัพธ์เฉี ยบพลันและผลลัพธ์แสดงออกล่าช้า ผลลัพธ์เฉี ยบพลัน ผลิตภัณฑ์น้ ี อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังและอาจอันตรายต่อไตด้วย
ผลลัพธ์แสดงออกล่าช้า: อาจอันตรายต่ออวัยวะ(ไต ต่อมหมวก ไตตับ)โดยผ่านการสัมผัสเป็ นเวลานานหรื อเป็ นหลายๆครั้ง
.อุปกรณ์ เพือ่ ความปลอดภัยส่ วนบุคคล สวมถุงมือป้ องกัน / ชุดป้ องกัน / อุปกรณ์ป้องกันตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
ถ้าของเหลวอาจสาดหรื อส่ วนสัมผัสเกินขีดจํากัด ให้สวมเครื่ องช่วยหายใจและแว่นตารักษาความปลอดภัย
5. มาตรการการดับเพลิง
.ตัวแทนการดับทีเ่ หมาะสมโฟมดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์หรื อผงเคมีแห้ง
.สารดับเพลิงทีไ่ ม่ เหมาะสม เครื่ องฉี ดนํ้าภายใต้ความกดดันสู งจากตูด้ บั เพลิงอาจไฟไหม้กระจายไปสู่ บริ เวณแวดล้อม
.ความเป็ นอันตรายจากการไฟไหม้ และการระเบิดทีผ่ ดิ ปกติ
ผลิตภัณฑ์น้ ีติดไฟได้ แต่ไม่ใช่ของติดไฟได้ง่าย อาจมีก๊าซพิษและ / หรื อควันเกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้
.วิธีการดับเพลิง
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สําหรับไฟไหม้ที่เพิ่งเริ่ ม ใช้ผงแห้งคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ
.สําหรับไฟไหม้ขนาดใหญ่ การใช้โฟมดับเพลิง ฯลฯในการตัดแหล่งจ่ายอากาศจะมีประสิ ทธิภาพดี
ผูด้ บั เพลิงต้องสวมเครื่ องช่วยหายใจและอุปกรณ์ป้องกันทั้งชุด (เช่นเสื้ อผ้าทนไฟ)
ปฏิเสธการเข้าสถานที่ไฟไหม้ที่ไม่จาํ เป็ น
ย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริ เวณไฟไหม้ถา้ สามารถทําได้โดยไม่มีความเสี่ ยง
รักษาสิ่ งอํานวยความสะดวก ฯลฯ ในบริ เวณรอบๆให้อยูใ่ นสภาพเย็น โดยการสเปรย์น้ าํ
ดําเนินการดับไฟจากทิศทางอยูเ่ หนือลมและวิธีการดับเพลิงควรจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในสภาพแวดล้อม
6. มาตรการการกําจัดการรั่วไหล
.มาตรการป้ องกันส่ วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบตั ิในกรณี ฉุกเฉิ น
สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของผิว ตาและเสื้ อผ้าส่ วนบุคคลใด ๆ
ย้ายแหล่งกําเนิดไฟออกไปและให้การระบายอากาศเพียงพอ
ย้ายออกจากพื้นที่อนั ตรายหรื อปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญเมื่อจําเป็ น
.มาตรการป้ องกันทางสิ่ งแวดล้อม
ให้ทาํ ความสะอาดของเหลวที่ออกจากท่อระบายนํ้าและแหล่งนํ้าธรรมชาติ ซึ งจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบกับกฎหมายส่ วนท้องถิ่นและระดับชาต
.มาตรการสําหรับทําความสะอาด /การเก็บรักษา
หยุดการรั่วไหลถ้าคุณสามารถทําได้โดยไม่มีความเสี่ ยง
การรั่วไหลขนาดเล็ก
เช็ดถูหรื อดูดซับด้วยวัสดุเฉื่ อยแห้ง (เช่นทรายปูนขาวแห้ง) และเก็บไว้ในภาชนะกําจัดของเสี ยที่เหมาะสม
การรั่วไหลขนาดใหญ่
กั้นเขตบริ เวณที่ปนเปื้ อนออกมาและการติดตั้งป้ ายเตือนภัย
ผูท้ ี่จดั การเหตุการณ์ฉุกเฉิ นนั้นเสนอให้ใส่ ชุดป้ องกัน อย่าสัมผัสถึงวัสดุที่รั่วไหลออกมา สร้างเขื่อนหรื อขุดหลุมเพื่อเป็ นสถานที่จดั เก็บ
รวบรวมสารเคมีที่รั่วไหลด้วยปั๊มและเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสมและขนส่ งไปยังสถานที่กาํ จัด
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7. การปฏิบตั ิและการจัดเก็บรักษา
.การปฏิบัติ ข้อควรระวังสําหรับการจัดการที่ปลอดภัย
.มาตรการทางเทคนิค
ให้ห่างจากแหล่งกําเนิดไฟเช่นเปลวไฟ ประจุไฟฟ้ าสถิตย์และประกายไฟฟ้ า ฯลฯ
ใช้ เครื่ องมือที่ไม่ก่อประกายไฟ
อย่าหายใจเข้าฝุ่ น/ควัน/ก๊าซหมอก/ไอนํ้า/ละออง
ไม่กลืน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสถึงผิวหนังและตา
ป้ องกันการรั่วไหล
ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรื อในพื้นที่มีการะบายอากาศได้ดี
ล้างมืออย่างละเอียดหลังการปฏิบตั ิ
ชุดทํางานที่ปนเปื้ อนแล้วห้ามเอาออกจากสถานที่ทาํ งาน
.เงื่อนไขในการเก็บรักษาความปลอดภัย รวมทั้งความไม่ลงรอยกันใดๆ
วางจุภาชนะเก็บทั้งหมดที่พ้นื และใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ไม่ก่อประกายไฟ
ให้ห่างจากตัวออกซิ ไดซ์
เก็บและล็อกไว้
ปิ ดภาชนะให้แน่นและเก็บไว้ในพื้นที่ที่เย็นและการระบายอากาศได้ดี
ห้องเก็บของควรติดตั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อรองรับอุบตั ิเหตุการรั่วไหลและไฟไหม้โดยไม่คาดคิด
8. การควบคุมการได้ รับสาร/การป้องกันส่ วนบุคคล
.พารามิเตอร์ การควบคุม
ส่ วนผสม

โออีเอลส์ ไทย –OELs

OSHA PEL-TWA

ACGIH TLV-TWA

4-(1- ฟี นอลเอทิล)-โอ- ไซลีน

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล
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1,4- ไดเมทิล-2-(1-ฟี นอลเอทิล) เบนซี น

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

4-(1- ฟี นอลเอทิล)-เอ็ม- ไซลีน

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

เอทิล(ฟี นอลเอทิล) เบนซี น

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

.การควบคุมทางวิศวกรรม
ใช้วธิ ี การระบายอากาศภายในที่เหมาะสมและจัดการด้วยความระมัดระวัง
อํา นวยอุปกรณ์การอาบนํ้า ล้างมือและล้างตาในสถานที่ใกล้พ้ืนที่การดํา เนินการ
.อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่ วนบุคคล
.การคุม้ ครองมือ
สวมถุงมือที่ทนนํ้ามันได้

.การป้ องกันดวงตา
สําหรับสภาวะปกติไม่มีขอ้ กําหนดพิเศษใดๆ สวมแว่นตารักษาความปลอดภัยเมื่ออาจมีของเหลวสัมผัสถึงตา

.การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ
ใช้เครื่ องช่วยหายใจที่เหมาะสมถ้าส่ วนสัมผัสเกินขีดจํากัดหรื อถ้ามีการระคายเคืองหรื ออาการอื่นๆเกิดขึ้น

.การป้ องกันกายภาพ
สวมถุงมือและชุดทํางานที่ทนนํ้ามันได้
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.มาตรการเพื่อป้ องกันรักษาและสุ ขอนามัยทัว่ ไป
เก็บให้ห่างจากอาหารเครื่ องดื่ม
ล้างมือก่อนหยุดพักและเมื่อทํางานเสร็ จ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสถึงตาและผิวหนัง
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ข้ อมูลทัว่ ไป
รู ปแบบ

ของเหลวข้นหนืดเล็กน้อย

สี

ใสและไม่มีสี

กลิน่

กลิ่นหอมอ่อน

ค่ า pH

ไม่มีขอ้ มูล

ขอบเขตของจุดเดือด

≥200°C (กระบวนการกลัน่ )

จุดหลอมเหลว/ขอบเขตของจุดหลอมเหลว

ไม่มีขอ้ มูล

จุดวาบไฟ

154℃

ขีดไวไฟ/ระเบิด-ขั้นตํา่

ไม่มีขอ้ มูล

ขีดไวไฟ/ระเบิด-ขั้นสู ง

ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่นสัมพัทธ์

0.918 g/cm3 (15°C)

ความหนแน่นสัมพัทธ์ของไอนํ้า

ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอนํา้

ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ นของไอนํา้

≥1.0 (อากาศ=1)
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การละลาย

แทบไม่สามารถละลายในนํ้าได้

สั มประสิ ทธิ์การแบ่ งเอ็น-ออคเทอนอล์ /นํา้

ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ

≥300°C

อุณหภูมกิ ารสลายตัว

ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าเกณฑ์ กลิน่

ไม่มีขอ้ มูล

ความเหนียว

ไม่มีขอ้ มูล

อัตราการระเหย

ไม่มีขอ้ มูล

ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊ าซ ฯลฯ )

ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่ได้ระบุเป็ นประเภทที่ติดไฟง่าย

10. ความเสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา
.ความเสถียรภาพทางเคมี มีความเสถียรภาพภายใต้อุณหภูมิปกติและความดันปกติ
.ปฏิกริ ิยาทีเ่ ป็ นอันตราย ยังไม่พบ
.สถานการณ์ที่ตอ้ งหลีกเลี่ยง แหล่งกําเนิดไฟเช่นพื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ ฯลฯ
.วัสดุทจี่ ะต้ องหลีกเลีย่ ง ออกซิ ไดเซอร์แรง
. สารสลายตัวที่อนั ตราย อาจมีก๊าซพิษและ / หรื อควันเกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
.ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นพิษของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นพิษของผลิตภัณฑ์น้ ีไม่ได้ถกู ระบุโดยผ่านการทดสอบหรื อสํารวจ
แต่ตามความรู ้ของเราและข้ออ้างอิงต่างๆ ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่เป็ นพิษ
ส่ วนผสม/ ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

CAS NO.

LD 50/ LC 50 (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน)

--

รับประทานทางปากแบบเฉี ยบพลันLD50＞2000มิลลิกรัม/ กิโลกรัม (หนู)
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ส่ วนผสมจากสี่ วสั ดุ

--

รับประทานทางปากแบบเฉี ยบพลันLD50 1940มิลลิกรัม/ กิโลกรัม (หนู, เพศผัว)
รับประทานทางปากแบบเฉี ยบพลันLD50 2200มิลลิกรัม/ กิโลกรัม (หนู, เพศเมีย)
ความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน (การสูดดม) LC50＞1.8 g/m

3

.การบาดเจ็บหรื อการระคายเคืองทางดวงตา ไม่มีการจัดประเภทสําหรับผลิตภัณฑ์น้ ี
.การกัดกร่ อน /ระคายเคืองทางผิวหนัง ไม่มีการจัดประเภทสําหรับผลิตภัณฑ์น้ ี
.การเกิดอาการแพ้ในระบบทางเดินหายใจ /บนผิวหนัง
การสัมผัสทางผิวหนังอย่างต่อเนื่องหรื อเป็ นหลายๆครั้งอาจทําให้มนุษย์เกิดอาการแพ้อ่อนๆที่ผวิ
.การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์เชื้อโรค ไม่มีการจัดประเภทสําหรับผลิตภัณฑ์น้ ี
.สารก่อมะเร็ ง ไม่มีการจัดประเภทสําหรับผลิตภัณฑ์น้ ี
.ความเป็ นพิษต่ อระบบสื บพันธุ์ ไม่มีการจัดประเภทสําหรับผลิตภัณฑ์น้ ี
. ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส (แบบครั้งเดียว)- ประเภทที่ 2- อาจอันตรายต่ออวัยวะ(ไต) ข้อมูลสํารวจ
ซึ่ งได้จากการศึกษาหนูโดยให้กินทางช่องปาก แสดงให้เห็นว่า ส่ วนผสม1,4- ไดเมทิล-2-(1-ฟี นอลเอทิล) เบนซี น(CAS: 6165-51-1)
มีผลในการลดนํ้าหนักของร่ างกายในระดับ1,000 mg / kg หรื ปริ มาณที่มากกว่า และมีผลกระทบต่อไตในระดับ 2,000 mg / kgหรื ปริ มาณที่มากกว่า
.ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส (แบบซํ้า)-ประเภทที่ 2- อาจอันตรายต่ออวัยวะ(ไต ต่อมหมวกไต ตับ)
ถ้าสัมผัสเป็ นเวลานานหรื อเป็ นหลายๆครั้ง ส่ วนผสม1,4- ไดเมทิล-2-(1-ฟี นอลเอทิล) เบนซี น(CAS: 6165-51-1)มีผลกระทบต่อไต
ต่อมหมวกตและตับ ผลการศึกษานี้ได้จากการทดสอบความเป็ นพิษด้วยปริ มาณซํ้าพร้อมด้วยการทดสอบความเป็ นพิษทางการสื บพันธุ์ /
พัฒนาการแบบคัดกรอง
(การศึกษาหนูโตแล้วโดยให้กินทางช่องปาก). LOAEL = 12.5 mg/kg/day (เพศผัว) LOAEL = 200 mg/kg/day (เพศเมีย)
.ความเป็ นอันตรายจากการสํ าลัก ไม่มีการจัดประเภทสําหรับผลิตภัณฑ์น้ ี
12. ข้อมูลทางนิเวศวิทยา
.ความเป็ นพิศทางนิเวศวิทยา
ความเป็ นอันตรายเฉี ยบพลันต่อสภาพแวดล้อมทางนํ้า-ประเภท2, ความเป็ นอันตรายเชื้อรังต่อสภาพแวดล้อมทางนํ้า-ประเภท 2
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ไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวข้องสําหรับผลิตภัณฑ์น้ ี ข้อมูลดังต่อไปนี้คือข้อมูลของส่ วนผสม
1,4- ไดเมทิล-2-(1- ฟี นอลเอทิล) เบนซี น (CAS: 6165-51-1): 48h-EC50 = 0.25mg/L, ครัสตาเชีย (แดฟเนีย มาก์นา)
.การคงสภาพและการเสื่ อมสภาพ ไม่ มขี ้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
.ศักยภาพทางไบโอแอคิวมิวไลทิวว์ ไม่มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
.การเคลือ่ นทีใ่ นดิน ไม่มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
13. มาตรการการกําจัด
ในการกําจัดให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
เวลาผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง ต้องทิ้งอย่างถูกต้องผ่านทางผูร้ ับเหมาที่ได้รับอนุญาตกําจัดของเสี ยอุตสาหกรรมในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เมื่อฝากการกํากัดของเสี อ ต้องรายงานความเสี่ ยง / อันตรายให้กบั บริ ษทั กําจัดเพียงพอแล้วถึงจะมอบความไว้วางใจการกําจัดได้
14. ข้อมูลด้านการขนส่ ง
DOT/การขนส่ งทางอากาศ_การขนส่ งทางอากาศ IATA/ICAO/การขนส่ งทางทะเล_IMO/IMDG
.ชื่อซิปปิ งทีเ่ หมาะสม สาร ของเหลวที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม( 1- โพรพีน, 2- เมธิล-, โฮโมโพลิเมอร์)
.ระดับความเสี่ ยง เกรด9
.รหัสUN 3082
.การจัดกลุ่มแพคคิง Ⅲ
.เครื่ องหมายการจัดกลุ่มแพคคิง

.มลพิษทางทะเล (ใช่ /ไม่) ใช่
.เบอร์EMS F-A, S-F
.ข้ อควรระวัง
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ตรวจสอบว่าแพคเกจเสร็ จสมบูรณ์หรื อปิ ดสนิทหรื อยังก่อนที่จะขนส่ งให้แน่ใจว่าแพ็กเกจนี้จะไม่มีความเสี ยหายหรื อการล้มลงในระหว่างการขนส่
งยานพาหนะการขนส่ งควรติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงและสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับกรณี ฉุกเฉิ น ไม่ขนส่ งผลิตภัณฑ์น้ ีพร้อมกับวัตถุที่เข้ากันไม่ได้
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบต่างๆ
.ประเทศไทย
.พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ 2) B.E 2544 การจําแนกระดับความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์น้ ี
เซนซิ ไทชันบนผิวหนัง- ประเภทที่ 1
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส (แบบครั้งเดียว)- ประเภทที่ 2 (ไต)
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส (แบบซํ้า)-ประเภทที่ 2 (ไต ต่อมหมวกไต ตับ)
.พระราชบัญญัติเพือ่ การส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ B.E 2535
การกําจัดของเสี ยจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นหรื อประเทศ
.การขนส่ งทางบกสํ าหรับวัตถุอนั ตราย B.E2456
ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่เป็ นอันตรายภายใต้สภาวะปกติ ดังนั้น จึงไม่มีขอ้ กําหนดพิเศษสําหรับการขนส่ งทางบก
.ประเทศสหรัฐอเมริกา
.TSCA(พระราชบัญญัติการควบคุมสารพิษ)
ส่ วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ ีถูกระบุไว้ในรายชื่อสารเคมีที่เป็ นพิษของกฏหมายควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริ กา
.พระราชบัญญัติคลีนนํ้า (CWA)
ไม่มีส่วนผสมที่มีการระบุวา่ เป็ นสารอันตรายที่อยูใ่ น CWA
ไม่มีส่วนผสมที่มีการระบุวา่ เป็ นสารมลพิษลําดับความสําคัญภายใต้ CWA
.การจัดประเภทของสารก่อมะเร็ ง ไม่ได้ระบุไว้ใน EPA, IARC และ NTP
.กฎข้ อบังคับของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
.67/548/EECภาพผนวก I ไม่มีการระบุ
.กฏระเบียบREACH ภาคผนวก XVII ข้อกฏระเบียบ ไม่มีการระบุ
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.รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการมอบหมายจากกฏระเบียบREACH ภาคผนวก XIV ไม่มีการระบุ
.(EC) 1272/2008 ภาคผนวก VI ตาราง3.1 & 3.2 H317, H371, H373, H401, H411
16. ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้ อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

เอกสารฉบับนีถ้ ูกสร้ างขึน้ โดยผู้ให้ บริการบุคคลที่ 3 ทีม่ กี ารโฆษณาที่ Nexreg Compliance, Inc. (Nexreg)
ทีม่ คี วามรู้ เฉพาะด้ านกฎระเบียบและความสามารถในภูมภิ าคทีเ่ อกสารฉบับนีร้ ะบุไว้ ให้ เป็ นไปตามความสอดคล้ อง เราเชื่อว่ าข้ อความ
ข้ อมูลทางเทคนิค การแปลและคําแนะนําที่มอี ยู่นีม้ คี วามน่ าเชื่อถือ แต่ พวกมันได้ ให้ มาโดยไม่ มีการรับประกันหรือการคํา้ ประกันใด
อมูลทีม่ อี ยู่ในเอกสารฉบับนีน้ ําไปใช้ กบั วัสดุทเี่ ฉพาะเจาะจงนีใ้ นฐานะสิ นค้ าจัดหา มันอาจจะไม่ ถูกต้ องสํ าหรับวัสดุนีห้ ากมีการใช้ ร่วมกับวัสดุอนื่ ๆ
ในกรณีที่มขี ้ อพิพาทเกีย่ วกับการปฏิบัติตามหรือเนือ้ หาของเอกสาร Nexreg จะพยายามให้ ความช่ วยเหลือทีเ่ หมาะสมในการแก้ไขปัญหา
มันเป็ นความรับผิดชอบของผู้ใช้ เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของตัวเองเท่ าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ตามความเหมาะสมและความสมบูรณ์ ของข้ อมูลเหล่านีโ้ ด
ยเฉพาะอย่ างยิง่ สํ าหรับการใช้ งานของผู้ใช้ เอง
ข้ ออ้างอิง
วิธีการใช้ระบบ GHS SDS
ระบบการจัดประเภทและการสื่ อสารความเสี่ ยงของวัตถุที่เป็ นอันตราย2555 BC
รายละเอียดของการระบุตวั ย่ อ
GHS-Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
จีเอชเอส-การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก
CAS-Chemical Abstracts Service
ซี เอเอส-เคมิคลั แอบสแตคต์ เซอร์วสิ
EINECS-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
อีไอเอนอีซีเอส-สารเคมีที่อยูใ่ นทะเบียนสารเคมีที่ซ้ื อขายกันในปั จจุบนั แห่งยุโรป
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IMO-International Maritime Organization
ไอซีเอโอ-องค์ การการบินพลเรือนระหว่ างประเทศ
IMDG-International Maritime Dangerous Goods
ไอเมดีจี-สิ นค้าอันตรายทางทะเลสากล
IATA-International Air Transport Association
ไอเอทีเอ-สมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ
ICAO-International Civil Aviation Organization
ไอซี เอโอ-องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ
TSCA-Toxic Substance Control Act
ทีเอสซี เอ-กฎหมายควบคุมสารพิษ
OSHA-Occupational Safety and Health Administration
โอเอสเอชเอ-องค์การบริ หารความปลอดภัยและสุ ขภาพทางอาชีพ
ACGIH- American Conference of Governmental Industrial Hygienists
เอซี จีไอเอช-องค์กรสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งการปกครองอเมริ กา
คําบรรยายของคําย่อบางส่ วน
เวอร์ ชันล่ าสุ ดออกวันที่
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เวอร์ ชันSDS 1.0
*********************************จบ**************************************
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