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1. ขอมูลทั่วไป 
 ชื่อผลิตภัณฑ 
 Sika® Backing Rod 

 ชื่อผูผลิต/ผูแทนจําหนาย 
บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จํากัด 
700/37 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เฟส 2 
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ  
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทรศัพท/แฟกซ :  0-3821-4270-85 / 0-3821-4286 

  

2. สวนผสม 
 คุณสมบัติทางเคมี : วัสดุเปนเสนทนอุณหภูมิไดดีและมีความเสถียร 

 รหัส CAS : ไมกําหนด 
  

3. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย 
 มีระดับความเปนพิษต่ําภายในสภาวะการขนถายและการใชงานตามปกติ 
  

4. การปฐมพยาบาล 
 หลังจากการสัมผัสทางผิวหนังและตา : ไมตองใชวิธีการพิเศษใดๆ 

 หากสูดดมกาซซึ่งประกอบดวย
คารบอนไดออกไซด (CO2), 
คารบอนมอนอกไซด (CO) 

: ออกจากบริเวณที่มีสาร ไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ 

 หากมีอาการปวดศีรษะหรืออาเจียน ใหไปพบแพทย 
  

5. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม 
 สารที่ใชในการดับไฟ : ใชอุปกรณชวยหายใจ / หนากากออกซิเจนในพื้นที่ปด  

หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีควันหนาแนน และอยาสูดดมกาซที่เกิดจากการเผาไหม 
ใชหนากากนิรภัยและสวมชุดปองกันเพื่อปกปองผิวหนัง/รางกาย 

  

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล 
 ไมมีขอมูล 
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7. การขนถายและการจัดเก็บ  
 การขนถาย 

ควบคุมการเกิดฝุนผง หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยความเขมขนสูงที่เกิดจากการที่ผลิตภัณฑถูกหลอมเหลวดวย
ความรอน 

การจัดเก็บ 
ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังตามสมควรและคํานึงถึงความสะอาด อยาใหผลิตภัณฑนี้เขาใกลเปลวไฟ 
ประกายไฟ หรือแหลงความรอนใดๆ  
ขอแนะนําใหจัดเก็บผลิตภัณฑนี้ไวในอาคาร เนื่องจากมีความไวตอแสงอัลตราไวโอเล็ตและความรอน 
หลีกเลี่ยงการสะสมของไฟฟาสถิต 

  

8. คามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การปองกันสวนบุคคล 
 การปองกันการหายใจ: 

เมื่ออยูในสถานที่ปฏิบัติงานที่มีการถายเทอากาศไมดีพอ ใหใชอุปกรณชวยหายใจ/หนากาก หรือหนากากกรอง
โดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อปองกันควัน ไอระเหยและละออง 

การปองกันมือ: 
สวมถุงมือ (ฝาย ขนสัตว หรือหนัง) เมื่ออยูในสถานที่ปฏิบัติงานที่ใชความรอนในกระบวนการผลิต เพื่อปองกัน
การบาดเจ็บจากความรอนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการหลอมตัวของโฟมกันกระแทกสีขาวในบรรจุภัณฑ 

การปองกันดวงตา 
ใชแวนครอบตาหรือหนากาก เมื่อทํางานในสถานที่ปฏิบัติงาน 

การปองกันรางกาย 
สวมเสื้อผาและรองเทาปองกันทั้งรางกาย โดยเฉพาะเมื่ออยูในสถานที่ปฏิบัติงานที่ใชความรอนในกระบวนการ
ผลิต เพื่อปองกันการบาดเจ็บจากความรอน (แผลไหม) 

  

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
 กล่ิน : ไมมีกล่ิน 
 สี : เทา 
 จุดหลอมเหลว : สูงกวา 100 °C 
 จุดวาบไฟ : สูงกวา 100 °C 
 คุณสมบัติของวัตถุระเบิด : ไมมี 
 ความหนาแนนปรากฏ : 30 – 35 กก./ลบ.ม. 
 ความสามารถการละลายในน้ํา : ไมละลาย 
 สารทําละลายอินทรีย : ไมละลาย 
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
 หลีกเลี่ยงการใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 °C 

ระยะเวลานานเกินกวา 10 นาที 
  

11. ขอมูลทางดานพิษวิทยา 
 สารโพลิเมอรนี้ไมมีอันตรายอยางแทจริงตอสุขภาพเมื่อใชงานตามวิธีการทํางานที่ถูกตอง รูปแบบและปริมาณของ

สารเติมแตงที่ผสมอยูในผลิตภัณฑนี้ไมมีอันตรายตอสุขภาพ 
  

12. ขอมูลผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 ใชงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ดี และหลีกเลี่ยงการปลอยผลิตภัณฑนี้สูส่ิงแวดลอม 

ผลิตภัณฑนี้ไมสลายตัวไดเองตามธรรมชาติ 
  

13. การกําจัด / ทําลาย 
 การรีไซเคิล : ผลิตภัณฑนี้สามารถนําไปรีไซเคิลได 100% 

การกําจัด : เมื่อตองกําจัดของเสียใดๆ ใหปฏิบัติตามกฎขอบังคับของภาครัฐและของทองถิ่นที่เกี่ยวของ 
  

14. ขอมูลสําหรับการขนสง 
 ไมมีขอหามและไมมีสารอันตรายที่เกี่ยวของกับกฎขอบังคับดานการขนสง ตลอดจนไมเกี่ยวของกับกฎขอบังคับของ 

ADR/RID, IMO และ IATA 
  

15. สัญลักษณหรือฉลาก 
 ไมมีขอมูล 
  

16. ขอมูลอื่นๆ 
 ไมมี 

 
 หมายเหตุ   
 ขอมูลที่ระบุอยูในขอมูลความปลอดภัยฉบับนี้เกี่ยวของกับสารที่ระบุอยูในเอกสารนี้เทานั้นและจะไมเกี่ยวของกับ

การนําสารนี้ไปใชรวมกับสารชนิดอื่นๆ หรือใชในขั้นตอนการทํางานใดๆ ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นโดย
ใชขอมูลทางเทคนิคซึ่ง Sika ม่ันใจวาเปนขอมูลที่เชื่อถือไดนับจากวันที่ระบุ เนื่องจากเงื่อนไขในการใชงานเปนส่ิง
ที่ควบคุมไมได Sika จึงไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามขอมูลในเอกสาร
ฉบับนี้ ไมมีขอมูลใดในเอกสารนี้ที่ถือเปนการอนุญาตใหใชผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรใดๆ หรือถือเปนคําแนะนํา
ใหละเมิดสิทธิบัตรใดๆ 

  

 


