
Sikafloor®-ProSeal-22

ไมมีขอมูล

เอกสารขอมูลความปลอดภัย

ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ
GHS (GHS product
identifier)

การบงชี้วิธีอื่น

ชนิดผลิตภัณฑ

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
:

:

:

Sikafloor®-ProSeal-22

ขอแนะนําและขอจํากัดตางๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม

ของเหลว

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (
พรอมดวยเวลาทําการ)

:

ที่อยูอี-เมลของบุคคลที่รับผิด
ชอบใน SDS นี้

: Sikathai@th.sika.com

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จํากัด
700/37 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกงเฟส 2
กม.57 ถ.บางนา-ตราด
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

ผูจําหนาย/ผูผลิต

03821 4270-85หมายเลขโทรศัพท

หมายเลขโทรสาร 03821 4286

03821 4270-85

Acrylate การเคลือบ.

หมวดที่ 2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) - ๓
มีความเปนพิษเฉียบพลัน (เกี่ยวกับผิวหนัง) - ๔
มีความเปนพิษเฉียบพลัน (การสูดดม) - ๔
การกัดกรอน และการระคายเคืองตอผิวหนัง (Skin corrosion / irritation) - ๒

การจําแนกประเภทสารหรือสาร
ผสม

:

คําสัญญาณ (คําที่
บงบอกบอกลักษณะสําคัญ)

: ระวัง

ขอความเกี่ยวกับอันตราย : ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
เปนอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง หรือหากสูดดม
ระคายเคืองตอผิวหนังมาก

รูปสัญลักษณความเปน
อันตราย

:

ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได
เปนผลจากการจําแนกตาม
ระบบ GHS เชน

: ไมมีขอมูล

องคประกอบของฉลาก GHS

หมวดที่ 3. สวนประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม

หมายเลข CAS : ไมมีผลบังคับใช

สารเดี่ยว/สารผสม

รหัสผลิตภัณฑ : 609214-1

หมายเลข CAS/ตัวบงชี้อื่นๆ

: สารผสม

ฉบับที่ : วันที่ออก :2 20.01.2015.
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หมวดที่ 3. สวนประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
ชื่อสวนผสม หมายเลข CAS%

ไมมีการเพิ่มเติมสวนผสมในที่น้ี,ภายในความรูปจจุบันของผูจําหนายและความเขมขนในการใชงาน,ถูกจัดใหเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือสิ่งแวดลอมและเน่ืองดวยเหตุนี้จึงกําหนดการรายงานในสวนนี้

หากมีขีดจํากัดการรับสารในการทํางาน จะระบุไวในหมวดที่ 8

xylene >=50 - <75 1330-20-7
ethylbenzene >=7 - <25 100-41-4

บวนปากดวยน้ํา  ถอดฟนปลอมออกถามี  ใหเคลื่อนยายผูไดรับสารไปยังที่อากาศบริสุทธิ์และ
ใหพักผอนในทาทางที่หายใจไดสบาย  หากกลืนกินสารเขาไปและผูท่ีไดรับสารพิษนั้นยังมีสติ
รูสึกตัว ใหดื่มน้ําเล็กนอย  หยุดใหน้ําหากผูไดรับสารพิษรูสึกคล่ืนไสเพราะอาจเปนอันตรายจาก
การอาเจียนได  หามทําใหอาเจียนจนกวาจะมีคําสั่งจากแพทย  หากเกิดการอาเจียน ใหศีรษะ
อยูในระดับต่ํา เพื่อไมใหอาเจียนเขาไปสูปอด  โปรดไปพบแพทยหากยังมีอาการไมพึงประสงค
หรือมีอาการรายแรง  หามปอนสิ่งใดๆ ทางปากแกผูที่หมดสติ  หากหมดสติ ใหจัดผูประสบภัย
ในทาชวยชีวิตและนําตัวสงแพทยทันที  ทําใหอากาศโลงไว  คลายเสื้อผาสวนที่รัดแนนออก
เชน ปกเสื้อ, เนคไท, เข็มขัด หรือสายรัดเอว

ใชน้ําจํานวนมากลางตาทันที ยกเปลือกตาลางและเปลือกตาบนเปนครั้งคราว  ตรวจหาคอน
แทคเลนส แลวทําการถอดออก  ใหชะลางตออยางนอย 10 นาที  ใหไปพบแพทย

ลางดวยสบูและน้ําปริมาณมาก  ถอดเสื้อผาและรองเทาที่มีเชื้อโรคหรือสกปรก  ใชน้ําลางเครื่อง
แตงกายท่ีเปรอะเปอนใหสะอาดหมดจดกอนถอดเครื่องแตงกายออกหรือสวมถุงมือขณะถอด
ใหชะลางตออยางนอย 10 นาที  ใหไปพบแพทย  หากจําเปน โทรถึงศูนยควบคุมสารพิษหรือ
แพทย  ซักเสื้อผากอนนํากลับมาใชใหม  ทําความสะอาดรองเทาใหทั่วกอนนํามาใสใหม

ใหเคลื่อนยายผูไดรับสารไปยังท่ีอากาศบริสุทธิ์และใหพักผอนในทาทางที่หายใจไดสบาย  ถา
สงสัยวายังมีควันของสารหลงเหลืออยู  ผูชวยชีวิตควรสวมหนากาก หรือใชอุปกรณชวยหายใจ
ที่เหมาะสม  หากไมหายใจ หายใจไมเปนปกติ หรือระบบหายใจลมเหลว ใหทําการชวยหายใจ
หรือใหออกซิเจนโดยผูที่ไดรับการฝกอบรมในเรื่องดังกลาวมาแลว  การชวยชีวิตดวยวิธีปากตอ
ปากอาจกอใหเกิดอันตรายได  โปรดไปพบแพทยหากยังมีอาการไมพึงประสงคหรือมีอาการราย
แรง  หากจําเปน โทรถึงศูนยควบคุมสารพิษหรือแพทย  หากหมดสติ ใหจัดผูประสบภัยในทา
ชวยชีวิตและนําตัวสงแพทยทันที  ทําใหอากาศโลงไว  คลายเสื้อผาสวนที่รัดแนนออก เชน ปก
เสื้อ, เนคไท, เข็มขัด หรือสายรัดเอว

หมวดที่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

การสัมผัสถูกดวงตา

การสัมผัสถูกผิวหนัง

การสูดดม

การกลืนกิน :

:

:

:

หมายเหตุถึงแพทย : รักษาตามอาการ  หากสูดดมหรือรับสารนี้เขาสูรางกายเปนปริมาณมาก ใหรีบติดตอผูเชี่ยวชาญ
ดานการรักษายาพิษในทันที

คําอธิบายเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลที่จําเปน

อาการ/ผลกระทบที่สําคัญที่สุด, เฉียบพลันและลาชา

การสูดดม : เปนอันตรายหากสูดดม

ระคายเคืองตอปาก, คอ และทอง:การกลืนกิน

การสัมผัสถูกผิวหนัง : เปนอันตรายหากสัมผัสผิวหนัง  ระคายเคืองตอผิวหนังมาก

ระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง:การสัมผัสถูกดวงตา

สัญญาณ/อาการของการไดรับสารมากเกินไป

การสัมผัสถูกผิวหนัง

การกลืนกิน

การสูดดม ไมมีขอมูลจําเพาะ

ไมมีขอมูลจําเพาะ

อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
การระคายเคือง
อาการผื่นแดง

:

:
:

การสัมผัสถูกดวงตา : อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
อาการปวดหรือระคายเคือง
การใหน้ํา
อาการผื่นแดง

ผลเฉียบพลันท่ีอาจเกิดขึ้นตอสุขภาพ

แสดงใหเห็นวาตองไดรับการดูแลรักษาและการบําบัดแบบพิเศษในทันที หากจําเปน

ฉบับที่ : วันที่ออก :2 20.01.2015.
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หมวดที่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

การปองกันของผูใหการปฐม
พยาบาล

: ไมควรดําเนินการใดๆ ที่จะกอใหเกิดอันตราย หรือกระทําโดยไมไดผานการฝกอบรมที่เหมาะสม
ถาสงสัยวายังมีควันของสารหลงเหลืออยู  ผูชวยชีวิตควรสวมหนากาก หรือใชอุปกรณชวย
หายใจที่เหมาะสม  การชวยชีวิตดวยวิธีปากตอปากอาจกอใหเกิดอันตรายได  ใชน้ําลางเครื่อง
แตงกายท่ีเปรอะเปอนใหสะอาดหมดจดกอนถอดเครื่องแตงกายออกหรือสวมถุงมือขณะถอด

การบําบัดเฉพาะ : ไมมีวิธีรักษาเฉพาะ

โปรดดูขอมูลดานพิษวิทยา (หมวดที่ 11)

หมวดที่ 5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)

ใหปดกั้นบริเวณที่เกิดเหตุในทันที โดยอพยพผูคนที่อยูในบริเวณนั้นออกไป หากมีเพลิงไหม
เกิดขึ้น  ไมควรดําเนินการใดๆ ที่จะกอใหเกิดอันตราย หรือกระทําโดยไมไดผานการฝกอบรมที่
เหมาะสม  เคลื่อนยายภาชนะบรรจุใหพนจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหมหากทําไดโดยไมเสี่ยง  ใช
สเปรยฉีดน้ําเพื่อรักษาความเย็นใหกับภาชนะที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม

สารอันตรายที่เกิดจากการ
สลายตัวดวยความรอน

ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด
ขึ้นจากสารเคมี

ผลิตภัณฑจากการสลายตัวอาจมีวัสดุดังตอไปนี้
คารบอนไดออกไซด
คารบอนมอนนอกไซด

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ  เมื่ออยูในไฟหรือไดรับความรอน จะเกิดความกดดันเพิ่มขึ้น และ
ภาชนะอาจแตกออก และอาจมีการระเบิดตามมา  สารที่ไหลลงสูทอระบายน้ําอาจทําใหเกิด
เพลิงไหมหรือการระเบิดขึ้นได

นักดับเพลิงควรสวมอุปกรณปองกันที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจบรรจุอากาศในตัว (SCBA)
หนากากแบบครบชุดที่ทํางานดวยโหมดความดันแบบโพซิทีพ

อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับ
พนักงานดับเพลิง

ใชสารเคมีแหง, CO₂, ละอองน้ําหรือโฟม

สารที่ใชในการดับเพลิง

:

:

:

หามใชเครื่องฉีดน้ํา

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม :

สารดับเพลิงท่ีไมเหมาะสม :

ขอปฏิบัติพิเศษในการปองกัน
สําหรับนักผจญเพลิง

:

หมวดที่ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental
release measures)

การปกปองสิ่งแวดลอม

ขอควรระวังสวนบุคคล อุปกรณปองกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

:

: ไมควรดําเนินการใดๆ ที่จะกอใหเกิดอันตราย หรือกระทําโดยไมไดผานการฝกอบรมที่เหมาะสม
อพยพผูคนออกจากบริเวณโดยรอบ  หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของและไมมีการปองกันที่ดีเขามาใน
พื้นที่  หามสัมผัสหรือเดินผานสารที่หก  ปดแหลงที่ทําใหเกิดประกายไฟท้ังหมด  เปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา  หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอหรือละอองไอเขาไป  มีการระบายอากาศ
อยางเพียงพอ  สวมอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสม เมื่อมีการระบายที่อากาศไมเพียงพอ  สวม
ใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสม

หลีกเลี่ยงการทําใหวัตถุแตกกระจาย และสัมผัสกับพื้นดิน ทางเดินน้ํา ทอระบายน้ําและทอ
ระบายของเสียตางๆ  หากผลิตภัณฑนี้ทําใหเกิดมลภาวะในสิ่งแวดลอม (ระบบบําบัดน้ําเสีย,
ทางน้ํา, ดินหรืออากาศ) กรุณาแจงหนวยงานที่รับผิดชอบในดานนี้

หยุดการรั่วไหลหากทําไดโดยไมตองเสี่ยงอันตราย  เคลื่อนยายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่มี
การหก  ใชอุปกรณที่ทนตอประกายไฟหรือเครื่องมือที่ทนตอแรงระเบิด  ทําใหเจือจางลงดวย
น้ําและทําความสะอาดดวยไมถูพื้น หากเปนสารที่ละลายน้ํา  อีกวิธีหนึ่ง หรือในกรณีที่เปนสาร
ไมละลายน้ํา ใหดูดซับดวยวัสดุเฉื่อยและแหง แลวนําไปใสลงในภาชนะบรรจุสิ่งปฏิกูลเพื่อกําจัด
ทิ้ง  กําจัดท้ิงโดยผานบริษัทผูรับเหมากําจัดขยะที่ไดรับอนุญาตแลว

การหกในปริมาณนอย :

วิธีการและวัสดุในการจํากัดการแพรกระจายและการทําความสะอาด

สําหรับเจาหนาที่ท่ีไมใชฝาย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน

สําหรับผูปฏิบัติการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน

: หากจําเปนตองใชเครื่องแตงกายชนิดพิเศษเพื่อจัดการกับการหกรั่วไหล ใหพิจารณาขอมูลจาก
หัวขอที่ 8 เกี่ยวกับวัสดุท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสม  ดูขอมูลใน "สําหรับเจาหนาที่ที่ไมใชฝาย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน" ดวย

ฉบับที่ : วันที่ออก :2 20.01.2015.
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หมวดที่ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental
release measures)

หยุดการรั่วไหลหากทําไดโดยไมตองเสี่ยงอันตราย  เคลื่อนยายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่มี
การหก  ใชอุปกรณที่ทนตอประกายไฟหรือเครื่องมือที่ทนตอแรงระเบิด  ไดรับสารที่ปลอยออมา
จากเหนือลม  กันไมใหไหลเขาไปในทอน้ําทิ้ง ทางน้ําไหล ชั้นใตดิน หรือบริเวณพื้นที่จํากัด
ลางสิ่งหกเปอนไปท่ีโรงงานบําบัดสารที่ปลอยออกมา หรือปฎิบ ัติตามขั้นตอนตอไปนี้  เก็บและ
รวบรวมสารที่หกดวยวัสดุท่ีมีคุณสมบัติดูดซับและไมติดไฟ เชน ทราย, ดิน, ดินรวน, ดินทราย
ละเอียด แลวจัดเก็บไวในภาชนะเพื่อนําไปกําจัดตามขอบังคับของทองถิ่น (อาน หมวดที่ 13)
กําจัดท้ิงโดยผานบริษัทผูรับเหมากําจัดขยะที่ไดรับอนุญาตแลว  วัสดุดูดซับที่ปนเปอนอาจมี
อันตรายเชนเดียวกับผลิตภัณฑที่หกเปอน  หมายเหตุ: ดูหมวดที่ 1 สําหรับขอมูลติดตอกรณีฉุก
เฉิน และหมวดที่ 13 สําหรับการกําจัดของเสีย

การหกในปริมาณมาก :

หมวดที่ 7. การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา (Handling and
storage)

มาตรการปองกัน

สภาวะการเก็บรักษาที่ปลอดภัย
, สารที่เขากันไมได

เริ่มใชงานอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม (โปรดดูหมวดที่ 8)  หามรับประทาน  หลีก
เลี่ยงการสัมผัสถูกตา, ผิวหนัง และเสื้อผา  หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอหรือละอองไอเขาไป  ใช
ไดเฉพาะท่ีที่มีการระบายอากาศเพียงพอ  สวมอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสม เมื่อมีการระบายที่
อากาศไมเพียงพอ  อยาเขาไปในบริเวณที่จัดเก็บ และพื้นที่แคบที่อากาศถายเทไมสะดวก  เก็บ
ไวในภาชนะบรรจุดั้งเดิมหรือภาชนะบรรจุทางเลือกอื่นที่ทําจากวัสดุที่เขากันไดซึ่งผานการเห็น
ชอบแลว และปดฝาใหสนิทเมื่อไมใชงาน  เก็บรักษาและใชงานใหหางไกลจากแหลงความรอน
ประกายไฟ  เปลวไฟ หรือสิ่งที่ทําใหเกิดการจุดระเบิดตางๆ  ใชอุปกรณไฟฟา (สําหรับถายเท
อากาศ, ใหความสวาง และขนยายสาร) ที่ปองกันการระเบิด  ใชเฉพาะเครื่องมือที่ไมทําใหเกิด
ประกายไฟ  ใชมาตรการปองกันลวงหนาสําหรับการปลอยประจุไฟฟาสถิต  ภาชนะบรรจุเปลาจะ
มีสารตกคางอยูและอาจเปนอันตรายได  หามนําภาชนะบรรจุกลับมาใชใหม

จัดเก็บตามขอบังคับภายในประเทศ  เก็บไวในบริเวณที่แยกตางหากและไดรับการรับรอง  เก็บ
รักษาในภาชนะบรรจุดั้งเดิมใหพนจากการไดรับแสงอาทิตยโดยตรง ในพื้นที่ที่แหง เย็น และมี
อากาศถายเทไดดี และใหพนจากวัสดุท่ีเขากันไมได (ดูบทที่ 10) และใหหางจากอาหารและ
เครื่องดื่ม  กําจัดแหลงที่สามารถจุดไฟติดได  แยกใหพนจากสารออกซิไดซ  เก็บภาชนะบรรจุ
ใหมิดชิด และปดผนึกไวจนกวาจะพรอมใชงาน  ควรปดผนึกภาชนะที่เปดออกใชแลวใหสนิท
และเก็บในแนวตั้งเพื่อปองกันการรั่วหก  หามเก็บไวในภาชนะที่ไมติดฉลาก  ใชหลักการที่ถูก
ตองเพื่อปองกันการปนเปอนสิ่งแวดลอม

:

:

คําแนะนําเกี่ยวกับอาชีวสุข
ศาสตรทั่วไป

หามรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่ ในบริเวณที่มีการใชงาน จัดเก็บ หรือแปรรูปสารชนิด
นี้อยู    กอนรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา และสูบบุหรี่ คนงานควรลางมือและใบหนาใหสะอาด
ถอดเสื้อผาและอุปกรณปองกันภัยที่ปนเปอนกอนเขาสูบริเวณรับประทานอาหาร  ดูหัวขอ 8 เพื่อ
อานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางสุขศาสตร

:

ขอควรระวังในการใชงานที่ปลอดภัย

หมวดที่ 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกัน สวนบุคคล (Exposure
controls/personal protection)
ตัวแปรการควบคุม

ชื่อสวนผสม ขีดจํากัดการรับสาร

ขีดจํากัดการสัมผัสสารในการทํางาน

xylene Ministry of Interior (Thailand, 7/1977).
  TWA: 435 mg/m³ 8 hours.
  TWA: 100 ppm 8 hours.

ethylbenzene ACGIH TLV (United States, 6/2013).
  TWA: 20 ppm 8 hours.
ACGIH TLV (United States, 2/2010).
  STEL: 125 ppm 15 minutes.

ฉบับที่ : วันที่ออก :2 20.01.2015.
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หมวดที่ 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกัน สวนบุคคล (Exposure
controls/personal protection)

การปองกันมือ

ควรใชหนากากปองกันวัตถุพิษที่พอดี อาการถายเทไดอยางเหมาะสมซึ่งไดมาตรฐาน หากการ
ประเมินความเสี่ยงระบุไววาจําเปน  การเลือกหนากากชวยหายใจขึ้นอยูกับระดับของการสัมผัส
กับสารที่ทราบหรือที่คาดไว, อันตรายจากผลิตภัณฑ และขีดจํากัดในการทํางานอยางปลอดภัย
ของหนากากชวยหายใจที่เลือกนั้น

ควรสวมถุงมือที่ทนสารเคมี
และกันการซึมผานที่ไดมาตรฐานตลอดเวลาท่ีตองทํางานเกี่ยวขัองกับวัตถุเคมี หากการประเมิน
ความเสี่ยงระบุไววาเปนสิ่งจําเปน  ตรวจสอบในระหวางการใชงานวา ถุงมือยังคงมีคุณสมบัติใน
การปองกันภัย โดยพิจารณาจากพารามิเตอรที่ผูผลิตถุงมือกําหนดไว  โปรดทราบวาระยะเวลา
การแทรกผานผนังของถุงมือแตละชนิดอาจมีความแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับผูผลิตถุงมือแตละ
แหง  ในกรณีของสารผสมที่ประกอบดวยสารหลายชนิด อาจไมสามารถคาดคะเนไดอยางแมน
ยําวาถุงมือสามารถปองกันภัยไดนานเพียงใด

ควรสวมแวนตาปองกันอันตรายที่มีมาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับของเหลวที่อาจกระเด็นใส
ไอละออง หรือฝุนละอองตางๆ ตามการประเมินความเสี่ยงที่ระบุไววาจําเปน  ถามีโอกาสสัมผัส
ได ควรสวมใสอุปกรณปองกันภัยดังตอไปนี้ ยกเวนการประเมินผลระบุใหใชอุปกรณปองกันที่มี
ประสิทธิภาพสูงกวา:  แวนตาปองกันการกระเด็นของสารเคมี

การปองกันดวงตา/ใบหนา

การปองกันการสูดดม :

:

:

การปองกันรางกาย ควรเลือกใชอุปกรณปองกันรางกายใหเหมาะสมตามลักษณะงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และควรไดรับการอนุมัติจากผูเชี่ยวชาญกอนการจัดการกับผลิตภัณฑ  ในกรณีที่มีโอกาสเสี่ยง
ตอการจุดระเบิดจากไฟฟาสถิต ตองสวมใสชุดปองกันไฟฟาสถิต  ชุดแตงกายควรประกอบดวย
ชุดหมี รองเทาบูต และถุงมือแบบปองกันไฟฟาสถิตได เพื่อใหสามารถปองกันประจุไฟฟาสถิต
ไดมากท่ีสุด

:

การควบคุมการปลอยสารที่มี
ผลตอสิ่งแวดลอม

: ตองตรวจสอบสารที่ปลอยออกจากระบบระบายอากาศหรืออุปกรณในกระบวนการทํางาน เพื่อให
แนใจวาสอดคลองกับบัญญัติของกฎหมายปองกันสิ่งแวดลอม  ในบางกรณี จําเปนตองใชเครื่อง
กําจัดควัน เครื่องกรอง หรือการดัดแปลงทางวิศวกรรมของอุปกรณในกระบวนการทํางาน เพื่อ
ลดระดับสารที่ปลอยออกมาใหอยูในระดับที่ยอมรับได

การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม

: ใชไดเฉพาะที่ท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ  ใหใชกระบวนการในระบบปด ใชการระบายอากาศ
เฉพาะที่ หรือใชการควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆเพื่อใหคาการไดรับสัมผัสสารปนเปอนในอากาศ
ของคนงานต่ํากวาคาท่ีแนะนําหรือคาท่ีกฎหมายกําหนด  การออกแบบควบคุมทางวิศวกรรมยัง
ตองรักษาปริมาณแกส ไอน้ํา หรือฝุนละอองใหอยูในระดับที่ต่ํากวาขีดที่ทําใหระเบิดได  ใช
อุปกรณระบายอากาศที่ปองกันการระเบิด

ลางมือ แขนชวงลาง และหนาใหสะอาดหลังการทํางานเกี่ยวกับเคมีภัณฑ กอนรับประทาน
อาหาร กอนสูบบุหรี่ กอนการใชหองน้ํา และหลังจากหมดชั่วโมงทํางานแลว  ควรใชเทคนิคที่
เหมาะสมในการกําจัดเสื้อผาที่อาจมีการปนเปอน  ซักเสื้อผาที่ปนเปอนสารกอนนํามาใชใหม
จัดใหมีสถานที่สําหรับลางตาและมีฝกบัวชําระเพื่อความปลอดภัยใกลกับบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

มาตรการดานสุขอนามัย :

มาตรการการปองกันเฉพาะบุคคล

การปองกันผิวหนัง

การปองกันผิวหนังสวนอื่น : กอนที่จะจับตองเคลื่อนยายผลิตภัณฑนี้ ควรเลือกใชรองเทาและมีการปองกันผิวหนังเพิ่มเติม
ตามลักษณะของงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ พรอมทั้งควรไดรับการอนุมัติจากผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

หมวดที่ 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical
properties)

สถานะทางกายภาพ

จุดหลอมเหลว ไมมีขอมูล

ลักษณะเฉพาะกลิ่น

คาความเปนกรดดาง

ใสสี

จุดวาบไฟ ถวยปด: 31°C (87.8°F)

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูลขีดจํากัดสูงสุดในการรับกลิ่น

:

:
:

:

:
:

:

ลักษณะภายนอก

จุดเดือด : ไมมีขอมูล

เวลาในการเผา : ไมมีผลบังคับใช

ของเหลว

ฉบับที่ : วันที่ออก :2 20.01.2015.
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หมวดที่ 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical
properties)

ความดันไอ

ความหนาแนนสัมพัทธ

ความหนาแนนของไอ

ความสามารถในการละลาย

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

อัตราการระเหย ไมมีขอมูล

อุณหภูมิที่สารติดไฟไดเอง

ไมมีขอมูลสัมประสิทธิ์การแบงสวน
ระหวางออกทานอลและน้ํา

:

:

:

:

:

:

:

ความสามารถในการติดไฟ  (
ของแข็ง, กาซ)

: ไมมีขอมูล

ขีดจํากัดการระเบิด (การติดไฟ
) ต่ําสุดและสูงสุด

:

อัตราการเผา ไมมีผลบังคับใช:

อุณหภูมิที่ทําใหสารเกิดการ
สลายตัว

: ไมมีขอมูล

คาต่ําสุดเทาที่ทราบกัน
ดานลาง: 0.8% (xylene)
คาสูงสุดเทาที่ทราบกัน
ดานบน: 6.7% (xylene)

คาสูงสุดเทาที่ทราบกัน 1.2 กิโลปาสคาล (9.3 มม.ปรอท) (เอทธิล เบนซิล)

~0.9 g/cm³ [20°C (68°F)]ความหนาแนน :

ไมมีขอมูล

432°C (xylene)

ไมมีขอมูล:ความหนืด

ความสามารถในการละลายน้ํา : ไมมีขอมูล

หมวดที่ 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

สารอันตรายที่เกิดจากการ
สลายตัว

สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง หลีกเลี่ยงแหลงที่อาจเกิดการติดไฟทั้งหลาย (ไมวาจะเปนประกายไฟหรือเปลวไฟ)  หามใช
ความกดดัน, ตัด, เชื่อมตอ, เชื่อมดวยทองเหลือง, บัดกรี, เจาะ, บด, หรือปลอยใหภาชนะบรรจุ
ไดรับความรอนหรืออยูใกลแหลงจุดไฟ

เมื่อเก็บและใชงานในสภาพปกติ ไมควรมีผลิตภัณฑจากการสลายตัวท่ีเปนอันตรายเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑนี้มีความเสถียรความเสถียรทางเคมี

ไวตอการเกิดปฏิกิริยาหรือไมเขากับสารตอไปนี้ :
สารออกซิไดซ

:

:

:

สารที่เขากันไมได :

มีโอกาสท่ีจะเกิดปฏิกิริยาที่เปน
อันตราย

: การเก็บรักษาและการใชงานภายใตสภาวะปกติจะไมทําใหเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตราย

การทําปฏิกิริยา : ขณะนี้ยังไมมีขอมูลการทดสอบเฉพาะดานใดๆ ที่เกี่ยวของกับความไวตอปฏิกิริยาของ
ผลิตภัณฑนี้หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ

หมวดที่ 11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)

ความเปนพิษเฉียบพลัน

ชื่อผลิตภัณฑ/สวนประกอบ ผลลัพธ สายพันธุ ขนาดความเขม
ขน

การสัมผัส

การระคายเคือง/การกัดกรอน

ทําใหเกิดการแพ

ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

Not available.

xylene LD50 Dermal Rat 1100 mg/kg -

ฉบับที่ : วันที่ออก :2 20.01.2015.
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หมวดที่ 11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)

มีคุณสมบัติเปนสารกอมะเร็ง

การกลายพันธุ

การกอวิรูป (การผิดปกติของอวัยวะภายในของเด็ก)

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

ขอมูลวิธีที่จะเขาสูรางกาย

การสูดดม : เปนอันตรายหากสูดดม

ระคายเคืองตอปาก, คอ และทอง:การกลืนกิน
การสัมผัสถูกผิวหนัง : เปนอันตรายหากสัมผัสผิวหนัง  ระคายเคืองตอผิวหนังมาก

ระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง:การสัมผัสถูกดวงตา

อาการปรากฏที่มีความสัมพันธกับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา

การสัมผัสถูกผิวหนัง

การกลืนกิน

การสูดดม ไมมีขอมูลจําเพาะ

ไมมีขอมูลจําเพาะ

อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
การระคายเคือง
อาการผื่นแดง

:

:

:

การสัมผัสถูกดวงตา : อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
อาการปวดหรือระคายเคือง
การใหน้ํา
อาการผื่นแดง

ผลเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพ

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย (เมื่อไดรับครั้งเดียว)

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย (เมื่อไดรับซ้ํา)

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

อันตรายจากการสําลักเขาสูทางเดินหายใจ

ชื่อ ผลลัพธ

: ไมมีขอมูล

ผลเฉียบพลันท่ีอาจเกิดขึ้นตอสุขภาพ

ผลกระทบที่ลาชาและเฉียบพลัน รวมถึงผลเรื้อรังจากการสัมผัสในระยะสั้นและระยะยาว

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ทันที

: ไมมีขอมูล
การรับสัมผัสในระยะสั้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหลัง

: ไมมีขอมูล

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ทันที

: ไมมีขอมูล
การรับสัมผัสในระยะยาว

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหลัง

: ไมมีขอมูล

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

ฉบับที่ : วันที่ออก :2 20.01.2015.
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หมวดที่ 11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)

ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรงทั่วไป :
ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรงมีคุณสมบัติเปนสารกอมะเร็ง :
ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรงการกลายพันธุ :
ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรงการกอวิรูป (การผิดปกติ

ของอวัยวะภายในของเด็ก)
:

ผลตอพัฒนาการ : ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรง
ผลตอภาวะเจริญพันธุ : ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรง

Not available.

การวัดความเปนพิษในเชิงตัวเลข

เกี่ยวกับผิวหนัง 1833.3 มก./กก.
การสูดดม (ไอระเหย) 13.75 มก./ลิตร

เสนทาง คา ATE

การประเมินคาความเปนพิษเฉียบพลัน

หมวดที่ 12. ขอมูลดานนิเวศวิทยา (Ecological information)

LogPow BCF มีแนวโนม

แนวโนมการสะสมทางชีวภาพ

อาการไมพึงประสงคอื่นๆ : ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรง

ชื่อผลิตภัณฑ/สวนประกอบ

ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

การตกคางยาวนาน (persistence) และความสามารถในการยอยสลาย (degradability)

การเคลื่อนท่ีในดิน
สัมประสิทธิ์การแบงสวนดิน/
น้ํา (KOC)

: ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

xylene 3.12 - low
ethylbenzene 3.6 - low

Not available.

Not available.

Not available.

หมวดที่ 13. ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
ควรหลีกเลี่ยงและลดการสรางขยะหากเปนไปได  การกําจัดผลิตภัณฑ สารละลาย และผล
พลอยไดจากการผลิตควรเปนไปตามขอกําหนดการปองกันสิ่งแวดลอมและการกําจัดของเสีย
รวมทั้งขอกําหนดของทองถิ่นดวย  การทิ้งผลิตภัณฑที่มีมากเกินพอและไมสามารถรีไซเคิล
ผานบริษัทผูรับกําจัดขยะที่ไดรับอนุญาต  ของเสียที่ยังไมไดรับการบําบัดใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานทั้งหมดของหนวยงานที่มีอํานาจไมควรทิ้งทางทอระบายน้ําทิ้ง  บรรจุภัณฑที่ใชกับ
ของเสียควรนํากลับมาใชใหม  หากไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ควรนําไปเผาหรือการฝง
กลบเทานั้น  ตองทิ้งสารและภาชนะนี้ดวยวิธีการที่ปลอดภัย  ควรใชความระมัดระวังเมื่อจับตอง
เคลื่อนยายภาชนะบรรจุที่วางเปลาซึ่งยังไมไดผานการทําความสะอาดหรือการชะลาง  ภาชนะ
บรรจุหรือถุงบรรจุภายในที่วางเปลาแลวอาจมีผลิตภัณฑตกคางอยู  ไอระเหยจากผลิตภัณฑที่
ตกคางอาจทําใหบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุมีลักษณะไวไฟสูงหรือระเบิดไดงาย  หามตัด
เชื่อม หรือบดภาชนะบรรจุที่ใชแลว หากยังไมไดทําความสะอาดภายในอยางทั่วถึง  หลีกเลี่ยง

:วิธีกําจัด

ฉบับที่ : วันที่ออก :2 20.01.2015.
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หมวดที่ 13. ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
การทําใหวัตถุแตกกระจาย และสัมผัสกับพื้นดิน ทางเดินน้ํา ทอระบายน้ําและทอระบายของเสีย
ตางๆ

หมวดที่ 14. ขอมูลการขนสง (Transport information)

3

III

3

III

UN1993

3

III

UN1993 UN1993

- Emergency schedules 
(EmS)
F-E, S-E

-

UN IMDG IATA

หมายเลข UN

ชื่อที่ถูกตองในการ
ขนสงของสหประชา
ชาติ (UN proper
shipping name)

ประเภทความเปน
อันตรายสําหรับการ
ขนสง (transport
hazard class)

กลุมของการบรรจุ

ขอมูลเพ่ิมเติม

อันตรายตอสิ่งแวด
ลอม

No No No

ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช
งาน

การขนสงภายในขอบเขตของผูใช  ตองขนสงในลักษณะภาชนะปดเสมอโดยวางตั้งตรงและผูก
ใหแนน และตองมั่นใจวาผูทําการขนสงผลิตภัณฑรูวิธีปฏิบัติเมื่อมีอุบัติเหตุหรือการหก

:

Flammable liquid, n.o.s Flammable liquid, n.o.s Flammable liquid, n.o.s

หมวดที่ 15. ขอมูลดานกฎขอบังคับ (Regulatory information)
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ค.ศ. 1992

ชื่อสวนผสม ชนิด หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เงื่อนไขตางๆ
ชนิด

บัญชี ก. :ประกาศกระทรวงแรง
งานและสวัสดิการสังคม (สาร
เคมีที่เปนอันตราย)

: มีชื่ออยูในรายการ

บัญชี ข. :ประกาศกระทรวงแรง
งานและสวัสดิการสังคม

: ไมอยูในรายการ

ไมมีกฎหมายระดับชาติและ/หรือระดับภูมิภาคตอไปนี้อาจเกี่ยวของกับผลิตภัณฑนี้ (รวมถึงสวน
ประกอบของผลิตภัณฑ)

หมวดที่ 16. ขอมูลอื่นๆ

20.01.2015.
ประวัติ
วันที่ตีพิมพ

วันที่ออก/วันที่ปรับปรุง
เอกสาร

ฉบับที่
วันที่พิมพครั้งที่แลว

:

:

:

:

20.01.2015.

18.06.2014.
2

ฉบับที่ : วันที่ออก :2 20.01.2015.
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หมวดที่ 16. ขอมูลอื่นๆ

ขอสังเกต

แสดงขอมูลที่เปลี่ยนจากฉบับตีพิมพครั้งที่แลว
ขอมูลอางอิง : ไมมีขอมูล

คําอธิบายคํายอ : ADN=ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศโดยทางน้ําภายใน
ประเทศ
ADR=ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางถนน
ATE=คาความเปนพิษเฉียบพลันขององคประกอบในสารผสม
BCF=คาปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ
GHS=การจําแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก
IATA=สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
IBC=บรรจุภัณฑ IBC
IMDG=การขนสงสินคาอันตรายทางทะเล
MARPOL 73/78=อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และ
พิธีสาร ค.ศ.1978
RID=ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายทางรถไฟ
UN=องคการสหประชาชาติ
LogPow=คาสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของสารในชั้นออกทานอลและชั้นน้ํา

ขอมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยูในเอกสารความปลอดภัยนี้ทําขึ้นโดยอาศัยขอมูลของผูทํา ณ วันท่ีออกเอกสารนี้เทาน้ัน ไมถือ
เปนการรับประกันใดๆ เงื่อนไขตางๆ อาจมีการประยุกตได โปรดอานคูมือการใชงานผลิตภัณฑ (Technical Data Sheet)
กอนที่จะใชหรือดําเนินการใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ

ภาษา
อังกฤษ

ฉบับที่ : วันที่ออก :2 20.01.2015.


