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1. การบง่ชผีลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

ชอืผลติภัณฑ ์
 

: Sikaflex®-11 FC 

 
รหัสผลติภัณฑ ์ : 000000601550  

ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจําหนา่ย 

บรษัิท : บรษัิท ซกิา้ (ประเทศไทย) จํากัด 
700/37 หมู่ 5 นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ถนนบางนา-ตราด กม.57 
ตําบลคลองตําหรุ 
อําเภอเมอืง 
จังหวัดชลบุร ี20000 
ประเทศไทย 

โทรศัพท ์ : 03810 9500 

หมายเลขโทรศัพทฉุ์กเฉนิ : 03821 4270-85 

โทรสาร : 03821 4286 

ทอียูอ่เีมล ์ : Sikathai@th.sika.com 
 

2. การบง่ชคีวามเป็นอนัตราย 

การจําแนกประเภทสารเดยีวหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมี
ทเีป็นระบบเดยีวกนัทวัโลก) 

ของเหลวไวไฟ 
 

: ประเภทย่อย 4 

การกัดกร่อน และการระคายเคอืง
ตอ่ผวิหนัง 
 

: ประเภทย่อย 3 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมาย
อยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สมัผัสซํา (ถา้หายใจเขา้ไป) 
 

: ประเภทย่อย 2 (ระบบประสาทสว่นกลาง) 

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ
สงิแวดลอ้มในนํา 
 

: ประเภทย่อย 3 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รูปสญัลักษณ์ความเป็นอันตราย :  

  

        

คําสัญญาณ  : ระวัง 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย 
 

: H227 ของเหลวตดิไฟได ้
H316 เป็นสาเหตใุหร้ะคายเคอืงผวิหนังเล็กนอ้ย 
H373 อาจทําความเสยีหายตอ่อวัยวะ (ระบบประสาทสว่นกลาง) จาก
การสมัผัสเป็นระยะเวลานานๆหรอืซาํๆ ถา้สดูดม 
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H402 เป็นอันตรายตอ่สงิมชีวีติในนํา 
 

ขอ้ความทแีสดงขอ้ควรระวัง 
 

: 
การป้องกนั:  

P210 เก็บใหห้า่งจากความรอ้น / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พนืผวิทรีอ้น 
หา้มสบูบหุร ี
P260 หา้มหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / กา๊ซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / 
ละอองลอย 
P273 หลกีเลยีงการรัวไหลสูส่งิแวดลอ้ม 
P280 สวมถงุมอืป้องกัน/ อปุกรณ์ป้องกันตา/ หนา้ 

การตอบสนอง:  

P314 รับคําแนะนําจากแพทย ์/ พบแพทย ์ทันท ี
P332 + P313 หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังขนึ: รับคําแนะนําจาก
แพทย ์/ พบแพทย ์
P370 + P378 ในกรณีไฟไหม ้: ใชท้รายแหง้, สารเคมแีหง้ หรอื โฟมที
ทนแอลกอฮอลใ์นการดับไฟ 

การจดัเก็บ:  

P403 + P235 เก็บในสถานทมีกีารระบายอากาศไดด้ ีเก็บในทเีย็น 

การกําจดั:  

P501 กําจัดสงิทบีรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสยีทไีดร้ับการรับรอง 
 

ความเป็นอนัตรายอนืทไีมไ่ดเ้ป็นผลจากการจําแนกตามระบบ 

ไมม่ขีอ้มลู 

3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกยีวกบัสว่นผสม 

สารเดยีว/สารผสม  : สารผสม 

สว่นประกอบ 

ชอืทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (% w/w) 

xylene 1330-20-7 >= 2.5 -< 10 

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, aromatics (2-25%) 

64742-82-1 >= 1 -< 2.5 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 >= 0.1 -< 1 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คําแนะนําทัวไป  : ใหย้า้ยออกจากบรเิวณทอัีนตราย 
ปรกึษาแพทย ์
แสดงเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบับนีใหแ้พทย ์

 
หากหายใจเขา้ไป 
  

: เคลอืนยา้ยไปยังททีมีอีากาศบรสิทุธ ิ
ปรกึษาแพทยห์ลังจากมกีารสมัผัสในปรมิาณทมีนัียสําคัญ 
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ในกรณีทสีมัผัสกับผวิหนัง 
  

: ถอดเสอืผา้และรองเทา้ทปีนเปือนทันท ี
ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละนําปรมิาณมาก 
ถา้ยังคงมอีาการ ใหป้รกึษาแพทย ์
  

ในกรณีทเีขา้ตา 
  

: ถอดคอนแทคเลนส ์
ใหเ้ปิดตาใหก้วา้งขณะทําการลา้งตา 
ถา้ยังคงมอีาการระคายเคอืงดวงตา ใหป้รกึษาผูเ้ชยีวชาญ 
  

หากกลนืกนิ 
  

: บว้นปากดว้ยนําและดมืนําตามปรมิาณมาก 
หา้มใหน้ม หรอืเครอืงดมืแอลกอฮอล ์
หา้มใหส้งิใดทางปากแกผู่ท้ไีม่ไดส้ต ิ
  

อาการและผลกระทบทสํีาคัญ
ทสีดุทังแบบเฉียบพลัน และเกดิ
ในภายหลัง  

: ยังไมท่ราบผลกระทบสําคัญหรอืความอันตราย 
ดใูนหมวด 11 สําหรับรายละเอยีดเพมิเตมิของผลกระทบตอ่สขุภาพ
และอาการ 
เป็นสาเหตใุหร้ะคายเคอืงผวิหนังเล็กนอ้ย 
อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่ออวัยวะโดยการรับสารเขา้สูร่่างกายเป็น
เวลานานหรอืซําๆ ดว้ยการสดูดม 
  

คําแนะนําสําหรับแพทย ์
  

: รักษาตามอาการ 
  

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดับเพลงิทเีหมาะสม 
  

: คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
  

สารดับเพลงิทไีมเ่หมาะสม 
  

: นํา 
  

สารทมีอีันตรายจากการเผาไหม ้
 

:  ไม่เป็นททีราบว่ามผีลติภัณฑอั์นตรายจากการเผาไหม ้
 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ 
  

: วธิกีารปฏบัิตมิาตรฐานสําหรับไฟจากสารเคม ี
  

อุปกรณ์ป้องกันพเิศษสําหรับนัก
ผจญเพลงิ 
  

: ในขณะทเีกดิเพลงิไหมใ้หส้วมใสอุ่ปกรณ์ปกป้องระบบหายใจทมีถีัง
อากาศแบบพกพา (SCBA) 
  

6. มาตรการจดัการเมอืมกีารหกรวัไหลของสาร 

คําเตอืนสําหรับบคุคล อุปกรณ์
ป้องกัน และวธิรีับมอืเหตกุารณ์
ฉุกเฉนิ 
 

: สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล 
หา้มบคุคลทไีมม่กีารป้องกันเขา้ปฏบิัตงิาน 
 

ขอ้ควรระวังดา้นสงิแวดลอ้ม 
 

: หา้มชะลา้งทงิสูแ่หลง่นําผวิดนิหรอืระบบบําบัดของเสยี 
ถา้ผลติภัณฑน์ีทําใหแ้มนํ่า ทะเลสาบ หรอื ท่อระบายปนเปือนใหแ้จง้
หน่วยงานของรัฐทรีับผบิชอบ 
 

วธิกีารและวัสดสํุาหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด  
 

: ซบัดว้ยวัสดดุูดซบัทเีป็นสารเฉือย (เชน่ ทรายซลิกิาเจล สารยดึจับ
กรด สารยดึจับอเนกประสงค ์ขเีลอืย) 
เก็บในภาชนะปิดทเีหมาะสมเพอืการกําจัด 
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7. การขนถา่ย เคลอืนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

ขอ้แนะนําในการป้องกันไฟไหม ้
และการระเบดิ 
 

:  มาตรการทัวไปในการป้องกันไฟไหม ้
 

ขอ้แนะนําในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย  

: หลกีเลยีงการทําใหค้วามเขม้สารเกนิกว่าค่าขดีจํากัดการรับสัมผัสจาก
การทํางาน (ดูหัวขอ้ท ี8) 
หา้มใหส้ารเขา้ตา โดนผวิหนังหรอืเสอืผา้ 
สําหรับการป้องกันภัยสว่นบคุคลใหด้หูัวขอ้ท ี8 
หา้มไมใ่หส้บูบหุร ีกนิ และดมื ในบรเิวณปฏบิัตงิาน 
ปฏบิัตติามมาตรการสขุอนามัยมาตรฐานขณะใชง้านสารเคม ี
 

สภาวะการเก็บทปีลอดภัย  : เก็บในภาชนะเดมิ 
เก็บในททีอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก 
ดฉูลากคําเตอืน 
เก็บรักษาตามขอ้บังคับของทอ้งถนิ 
 

8, การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบคุคล 

สว่นประกอบทมีคีา่ควบคมุในสถานททํีางาน 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS ชนดิของค่า 

(รูปแบบของ
การรับสาร) 

คา่ตา่งๆ ทใีช ้
ควบคมุ / ความ
เขม้ขน้ทยีอมให ้

ฐานอา้งองิ 

xylene 1330-20-7 TWA 100 ppm TH OEL   
TWA 100 ppm ACGIH   
STEL 150 ppm ACGIH 

เมทธลีลนี บสิฟีนลิ ไอโซไซยา
เนต 

101-68-8 TWA 0.005 ppm ACGIH 

ขดีจํากดัของการรบัสารทางชวีภาพในสถานททํีางาน 

สว่นประกอบ หมายเลข 
CAS 

คา่ตา่งๆ ทใีช ้
ควบคุม 

ตัวอยา่ง
ทางขวีภาพ 

เวลาใน
การเก็บ
ตัวอยา่ง 

ความเขม้ขน้ที
ยอมให ้

ฐาน
อา้งองิ 

xylene 1330-20-7 กรดเมทลิ
ฮพิพวิรกิ 

ปัสสาวะ เมอืหมด
กะ (เร็ว
ทสีดุเทา่ที
เป็นไปได ้
หลังการ
สมัผัส) 

1.5 g/g creati-
nine 

ACGIH 
BEI 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ  : ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจหากการระบายอากาศไม่
เพยีงพอ หรอืมกีารป ระเมนิว่า การสมัผัสอยู่ในขอบเขตทแีนะนํา 
ชนดิของไสก้รองทใีชใ้นเครอืงชว่ยหายใจจะตอ้งเหมาะกับขนาด
ความเขม้ขน้สงูสดุของสงิปนเปือน (แกส๊/ไอ/ละอองลอย/อนุภาค) 
ซงึคาดวา่จะเกดิขนึขณะทใีชผ้ลติภัณฑ ์หากความเขม้ขน้ดังกลา่วสงู
กวา่คา่ทกํีาหนดจะตอ้งใชเ้ครอืงชว่ยหายใจแบบมถัีงอากาศสําหรับ
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หายใจ  
 

การป้องกันมอื  : ควรสวมถุงมอืททีนสารเคมทีไีดร้ับการรับรองตามมาตรฐาน
ตลอดเวลาเมอืใชง้านสารเคมแีละมกีารประเมนิวา่มคีวามเสยีงและ
จําเป็นตอ้งใช ้
  

การป้องกันดวงตา  : ควรใชแ้วน่ตานริภัยทไีดร้ับการรับรองตามมาตรฐานเมอืมกีารประเมนิ
วา่มคีวามเสยีงและจําเป็นตอ้งใช ้
  

การป้องกันผวิหนังและลําตัว  : เลอืกใชอ้ปุกรณ์ป้องกันร่างกายตามประเภท ตามความเขม้ขน้และ
ปรมิาณของสารอันตราย และตามลักษณะของสถานททํีางานแตล่ะ
แหง่ 
  

มาตรการดา้นสขุอนามัย  : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทดีขีองโรงงานอุตสาหกรรมและ
ตามแนวปฏบัิตเิพอืความปลอดภัย 
เมอืใชง้านหา้มรับประทานอาหารหรอืดมื 
เมอืใชง้านหา้มสบูบหุร ี
ลา้งมอืกอ่นพักและเมอืสนิสดุวันทํางาน 
  

9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

ลักษณะ  : สารเนือครมี 
  

ส ี :  ตา่งๆ 
  

กลนิ  :  มกีลนิ 
  

คา่ขดีจํากัดของกลนิทรีับได ้ :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ความเป็นกรด-ด่าง  : ไมม่ขีอ้มลู  
 

จุดหลอมเหลว/ชว่งของจุด
หลอมเหลว / จุดเยอืกแข็ง  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

จุดเดอืด/ชว่งของจุดเดอืด  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

จุดวาบไฟ  : โดยประมาณ 64.6 °C (148.3 °F) 

(วธิกีาร: ถว้ยปิด) 
 

อัตราการระเหย  :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแข็ง กา๊ซ) 
  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สงูสดุทอีาจเกดิระเบดิ / 

ขดีจํากัดสงูสดุของความไวไฟ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ตําสดุทอีาจเกดิระเบดิ / 

ขดีจํากัดตําสดุของความไวไฟ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
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ความดันไอ  : 0.01 hPa 
 

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่น  : โดยประมาณ 1.26 g/cm3 (23 °C (73 °F)) 
 

ความสามารถในการละลาย 
ความสามารถในการละลายใน
นํา  

: ไมล่ะลาย  
 

ความสามารถในการละลายใน
ตัวทําละลายอนื  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สมัประสทิธกิารละลายของสาร
ในชนัของเอ็น-ออกทานอล/นํา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูทิลีุกตดิไฟไดเ้อง  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูขิองการสลายตัว  :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนืด 
ความหนืดไดนามกิ  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความหนืดไคนีแมตกิ  : ไมม่ขีอ้มลู  

 
สมบัตทิางการระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
คณุสมบัตใินการออกซไิดซ ์ : ไมม่ขีอ้มลู 

 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา 
  

:  ไมม่ปีฏกิริยิาอันตรายใดๆเกดิขนึในสภาวะใชง้านตามปกต ิ
  

ความเสถยีรทางเคม ี
  

:  ผลติภัณฑน์มีคีวามเสถยีรทางเคม ี
  

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อันตราย  
  

: ไมม่อัีนตรายระบเุป็นพเิศษ 
 

สภาวะทคีวรหลกีเลยีง 
  

: ไมม่ขีอ้มลู 
  

วัสดุทเีขา้กันไม่ได ้
  

:  ไมม่ขีอ้มลู 
  

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

สว่นประกอบ: 

xylene: 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 3,523 mg/kg  
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ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอื
สมัผัสผวิหนัง  

:  LD50 ทางผวิหนัง (กระต่าย): 1,700 mg/kg 
 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate: 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): > 4,700 mg/kg  

วธิกีาร: แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 401 
 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอื
หายใจเขา้ไป  

:  LC50: 1.5 mg/l  

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 h 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 

วธิกีาร: ดุลยพนิจิของผูช้ํานาญการ 
 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

เป็นสาเหตใุหร้ะคายเคอืงผวิหนังเล็กนอ้ย 

การทําลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ในระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

สารททีําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนงั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การกอ่กลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การกอ่มะเร็ง 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัครงัเดยีว 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซํา 

อาจทําความเสยีหายตอ่อวัยวะ (ระบบประสาทสว่นกลาง) จากการสมัผัสเป็นระยะเวลานานๆหรอืซําๆ ถา้สดูดม 

ความเป็นพษิจากการสําลกั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

ไมม่ขีอ้มลู 
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การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ไมม่ขีอ้มลู 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การเคลอืนยา้ยในดนิ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ผลกระทบในทางเสยีหายอนืๆ 

ผลติภณัฑ:์ 

ขอ้มลูเพมิเตมิดา้นนเิวศวทิยา  :  ไม่มขีอ้มลูทสีามารถหาไดส้ําหรบัผลติภัณฑนี์ 
 

13. ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

วธิกีารกําจดั 

ของเสยีจากสารตกคา้ง 
  

: หา้มไมใ่หป้ล่อยผลติภัณฑนี์ลงสูท่่อระบาย,แหลง่นําหรอืดนิ 
หา้มทําใหบ้่อนํา ทางนํา หรอืคูนําปนเปือนดว้ยสารเคมหีรอืภาชนะที
ใชแ้ลว้ 
สง่ไปยังบรษัิทจัดการของเสยีทมีใีบอนุญาต 
  

บรรจุภัณฑท์ปีนเปือน 
  

: ทําใหถ้ังวา่งเปลา่ 
กําจัดโดยวธิเีดยีวกับผลติภัณฑท์ยีังไมไ่ดใ้ชง้าน 
หา้มนําภาชนะบรรจุทใีชห้มดแลว้กลับมาใชซ้ํา 
หา้มเผา หรอืใชเ้ครอืงตัดโลหะดว้ยแก๊สในการตัดถังเปลา่ 
  

14. ขอ้มลูการขนสง่ 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

UNRTDG  
ไมจ่ัดเป็นสนิคา้อันตราย 

IATA-DGR  

ไมจ่ัดเป็นสนิคา้อันตราย 

รหสั IMDG  
ไมจ่ัดเป็นสนิคา้อันตราย 

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดกั้บผลติภัณฑต์ามทใีหม้า 

15. ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกยีวกบัความปลอดภยั/สุขภาพและสงิแวดลอ้มทเีฉพาะเจาะจงสําหรบัสารเดยีวและ
สารผสม 
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กําหนดรายการของอนุสัญญาระหวา่งประเทศเกยีวกับอาวธุ
เคม(ีCWC)ของสารพษิ และสารตังตน้ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชบัญญัตวัิตถอัุนตราย 
 

: จะตอ้งพจิารณาเงอืนไขของการจํากัด
สําหรับรายการต่อไปนี: 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชกําหนดป้องกันการใชส้ารระเหย 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

16. ขอ้มลูอนืๆ รวมทงัขอ้มูลการจดัทําและการปรบัปรงุแกไ้ขเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

รูปแบบวันท ี : ปี / เดอืน / วัน 

ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อนืๆ 

ACGIH : คา่ขดีจํากัด (TLV) โดยสมาคมนักสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรมแหง่
สหรัฐอเมรกิา (ACGIH) 

ACGIH BEI : ACGIH - ดัชนีชวีัดการสมัผัสทางชวีภาพ (BEI) 
TH OEL : บัญชทีา้ยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอืง ความปลอดภัยในการทํ า

งานเกยีวกับภาวะแวดลอ้ม (สารเคม)ี 
ACGIH / TWA : ถว่งนําหนักค่าเฉลยีโดยใชเ้วลา 8 ชัวโมง 
ACGIH / STEL : คา่สงูสดุทสีมัผัสในระยะสนั 
TH OEL / TWA : ความเขม้ขน้เฉลยีตลอดระยะเวลาทํางานปกต ิ
ADR : Accord européen relatif au transport international des 

marchandises Dangereuses par Route 
CAS : Chemical Abstracts Service 
DNEL : Derived no-effect level 
EC50 : Half maximal effective concentration 
GHS : Globally Harmonized System 
IATA : International Air Transport Association 
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods 
LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at 

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of 
test animals) 

LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in 
air that kills 50% of the test animals during the observation 
period) 

MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 

OEL : Occupational Exposure Limit 
PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic 
PNEC : Predicted no effect concentration 
REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and 

of the Council of 18 December 2006 concerning the Registra-
tion, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH), establishing a European Chemicals Agency 
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SVHC : Substances of Very High Concern 
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative 
   
ขอ้มลูทังหมดทปีรากฏอยูใ่นเอกสารความปลอดภัยนีทําขนึโดยอาศัยขอ้มูลของผูทํ้า ณ วันทอีอกเอกสารนี
เท่านัน ไมถ่อืเป็นการรับประกันใดๆ เงอืนไขตา่งๆ อาจมกีารประยกุตไ์ด ้โปรดอ่านคูม่อืการใชง้านผลติภัณฑ ์
(Technical Data Sheet) กอ่นทจีะใชห้รอืดําเนนิการใดๆ เกยีวกับผลติภัณฑ ์
TH / TH 


