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1. การบ่งชีผลิตภณัฑแ์ละบริษทั 

 ชอืผลติภณัฑ ์ : LANKO 261 POWER SEAL TAPE 

 รหสัผลติภณัฑ ์ : 100000624621 

 ชนดิของผลติภณัฑ ์ : ของแข็ง 

 ผูผ้ลิต / ผูจ้ดัจาํหน่าย 

 บรษิทั : บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จํากดั 

  700/37 หมู ่5 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

  ถนนบางนา-ตราด  กม.57   

  ตําบลคลองตําหรุ    

  อําเภอเมือง 

  จงัหวดัชลบรีุ  20000 

  ประเทศไทย     

 โทรศพัท์  : 03810 9500 

 หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉิน : 03821 4270-85 

 โทรสาร : 03821 4286 

 ทีอยู่อีเมล์ : Sikathai@th.sika.com 

 
 

2. การบ่งชีความเป็นอนัตราย 

 การจาํแนกประเภทสารเดียวหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจาํแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที

เป็นระบบเดียวกนัทวัโลก) 

 ไมใ่ช่สารอนัตรายหรอืสารผสม 

 
 องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

 ไมใ่ช่สารอนัตรายหรอืสารผสม 

 
  ความเป็นอนัตรายอนืทีไม่ได้เป็นผลจากการจาํแนกตามระบบ 

 ไม่มข้ีอมลู 
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3. องคป์ระกอบ/ข้อมลูเกียวกบัส่วนผสม 

 สารเดียว/สารผสม : สารผสม 

  
 ส่วนประกอบทเีป็นอนัตราย 

 ไม่มีสว่นประกอบทอีนัตราย 

 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 ข้อแนะนําทวัไป : ไม่มอีนัตรายซงึต้องใช้มาตรการในการปฐมพยาบาลเป็นพเิศษ 

 หากหายใจเข้าไป : เคลอืนย้ายไปยงัททีีอากาศบริสทุธิ 

 ในกรณีทีสมัผสักบัผิวหนงั : ถอดเสอืผ้าและรองเท้าทปีนเปือนทนัท ี

   ล้างออกด้วยสบู่และนําปริมาณมาก 

 
 ในกรณีทีเข้าตา : ล้างตาด้วยนาํเพอืเป็นการป้องกันเบอืงต้น 

   ถอดคอนแทคเลนส์ 

   ให้เปิดตาให้กว้างขณะทําการล้างตา 

 
 หากกลนืกิน : บ้วนปากด้วยนาํและดืมนําตามปริมาณมาก 

   ห้ามให้นม หรือเครืองดืมแอลกอฮอล์ 

   ห้ามให้สิงใดทางปากแก่ผู้ทไีมไ่ด้สต ิ

 
 อาการและผลกระทบทีสําคญั : ยงัไม่ทราบผลกระทบสําคญัหรือความอนัตราย 

 ทีสดุทงัแบบเฉียบพลนั และเกิด  ดใูนหมวด  สาํหรับรายละเอียดเพิมเติมของผลกระทบตอ่สขุภาพ 

 ในภายหลงั  และอาการ 

 
 หมายเหตถุงึแพทย์ : รักษาตามอาการ 

 
 

5. มาตรการในการผจญเพลิง 

 สารดบัเพลิงทีเหมาะสม : การใช้มาตรการดบัเพลิงทีเหมาะกบัสภาวะแวดล้อมเฉพาะทแีละ 

    สิงแวดล้อมรอบๆ 
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 สารทมีีอนัตรายจากการเผาไหม้ : ไม่มผีลิตภณัฑ์อนัตรายทรู้ีจกัการเผาไหม้ 

 วิธีการดบัเพลงิเฉพาะ : วิธีการปฏิบตัิมาตรฐานสําหรบัไฟจากสารเคมี 

 อปุกรณ์ป้องกนัเฉพาะสาํหรับ : ในกรณีทมีอีคัคภียั ให้ใช้เครืองช่วยหายใจชนิดทมีีถงัอากาศในตวั 

 นกัผจญเพลิง   

 
 

6. มาตรการจดัการเมอืมีหกและรวัไหลของสารโดยอบุติัเหตุ 

 ข้อควรระวงัทางสิงแวดล้อม :  ไม่มข้ีอควรระวงัพเิศษทางสงิแวดล้อมกําหนด 

 
 วิธีการและวสัดสุาํหรับกักเก็บ : เก็บในภาชนะปิดทเีหมาะสมเพอืการกําจดั 

 และทําความสะอาด 

 
 
 

7. การใช้และการเกบ็รกัษา 

 ข้อแนะนําในการป้องกนัไฟไหม้  :  มาตรการทวัไปในการป้องกนัไฟไหม้ 

 และการระเบดิ 

 
 ข้อแนะนําในการจัดการอย่าง : สาํหรบัการป้องกนัภยัส่วนบคุคุลใหดู้หวัขอ้ท ี   

 ปลอดภยั  ไม่มข้ีอแนะนาํพิเศษในการจดัการ 

   ปฏบิตัิตามมาตรการสขุอนามยัมาตรฐานขณะใช้งานสารเคมี 

 
 สภาวะการเก็บทปีลอดภยั : ปิดฝาภาชนะบรรจใุห้แนน เก็บในทแีห้งและอากาศถ่ายเท 

   เก็บรักษาตามข้อบงัคบัของท้องถิน 

  
 วสัดทุต้ีองหลกีเลยีง :  ไม่มข้ีอห้ามพิเศษ เกียวกบัการจดัเก็บร่วมกบัผลิตภณัฑ์อนื  
 
 
 

8. การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/การป้องกนัส่วนบุคคล 

 ส่วนประกอบทมีีค่าควบคุมในสถานททีาํงาน 

 ไม่มีสารทีมีคา่ขีดจํากดัทีให้รับสมัผสัได้ขณะปฏิบตังิาน 
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 อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

 การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ : ใช้อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจหากการระบายอากาศไมเ่พียงพอ หรือมี

การประเมนิว่า การสมัผสัอยู่ในขอบเขตทแีนะนําชนดิของไส้กรองทใีช้ใน

เครืองช่วยหายใจ จะต้องเหมาะกบัขนาดความเข้มข้นสงูสดุของสงิปนเปือน 

(แก๊ส/ ไอ/ ละอองลอย/ อนภุาค) ซงึคาดว่าจะเกิดขนึขณะทีใช้ผลติภณัฑ์ หาก

ความเข้มข้นดงักล่าวสงูกว่าค่าทกีําหนดจะต้องใช้เครืองช่วยหายใจแบบมถีงั

อากาศสาํหรับหายใจ 

 
 การป้องกันมอื : ควรสวมถงุมอืทีทนสารเคมทีไีด้รับการรับรองตามมาตรฐานตลอดเวลา  

   เมอืใช้งานสารเคมีและมีการประเมนิว่ามคีวามเสียงและจําเป็นต้องใช้ 

 
 การป้องกันดวงตา : ควรใช้แว่นตานิรภยัทไีด้รับการรับรองตามมาตรฐานเมอืมีการประเมนิว่ามคีวาม

เสยีงและจําเป็นต้องใช้ 

 
 การป้องกันอนัตรายต่อผิวหนงั : เลอืกใช้อปุกรณ์ป้องกนัร่างกายตามประเภท ตามความเข้มข้นและปริมาณ 

 และร่างการอนัตราย   ของสารอนัตราย และตามลกัษณะของสถานทีทํางานแต่ละแห่ง 

  

 มาตรการเกียวกบัสขุอนามยั : เมอืใช้งานห้ามรับประทานอาหารหรือดืม 

   เมอืใช้งานห้ามสบูบหุรี 

 
 

9. สมบติัทางกายภาพและเคมี 

 ลกัษณะ : ของแขง็ 

 ส ี : เทา 

 กลนิ : ลกัษณะเฉพาะ 

 ปรมิาณตําสุดทเีรมิไดก้ลนิ : ไม่มขีอ้มลู 

 ความเป็นกรด-ด่าง : ไม่มขีอ้มลู 

 จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุ : ไม่มขีอ้มลู 

 หลอมเหลว/ จดุเยอืกแขง็ 

 จดุเดอืด/ช่วงของจดุเดอืด : ไม่มขีอ้มลู 
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 จดุวาบไฟ : > 93.3 .C (> 199.9 .F) 

   วธิกีาร : ถว้ยปิด 

 อตัราการระเหย : ไม่มขีอ้มลู 

 ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้ : ไม่มขีอ้มลู 

 ค่าสงูสดุทอีาจเกดิระเบดิ : ไม่มขีอ้มลู 

 ค่าตาํสุดทอีาจเกดิระเบดิ : ไม่มขีอ้มลู 

 ความดนัไอ : ไม่มขีอ้มลู 

 ความหนาแน่นสมัพทัธข์องไอ : ไม่มขีอ้มลู 

 ความหนาแน่น : 1.6 g/cm3 (20 .C (68 .F) ()) 

 ความสามารถในการละลาย 

     ความสามารถในการละลายนํา : ไม่มขีอ้มลู 

     ความสามารถในการละลายใน : ไม่มขีอ้มลู 

     ตวัทาํละลายอนื 

 ค่าสมัประสทิธกิารละลายของสาร : ไม่มขีอ้มลู 

 ในชนัของนอรม์อล-ออกตานอล 

 ต่อนํา 

 อุณหภมูทิลีุกตดิไฟไดเ้อง : ไม่มขีอ้มลู 

 อุณหภมูขิองการสลายตวั : ไม่มขีอ้มลู 

 ความหนดื 

    ความหนดืไดนามกิ : ไม่มขีอ้มลู 

    ความหนดืไคนแีมตกิ : ไมเ่กยีวขอ้ง 

 สมบตัทิางการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู  

 นําหนกัโมเลกลุ : ไม่มขีอ้มลู 
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10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา 

 การเกดิปฏกิริยิา : ไม่มปีฏกิริยิาอนัตรายใดๆ เกดิขนึในสภาวะใชง้านตามปกต ิ

 ความเสถยีรทางเคม ี : ผลติภณัฑนี์มคีวามเสถยีรทางเคม ี

 ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิา : ไม่มอีนัตรายระบุเป็นพเิศษ 

 อนัตราย 

 สภาวะทคีวรหลกีเลยีง : ไม่มขีอ้มลู 

 วสัดทุเีขา้กนัไม่ได ้ : ไมม่ขีอ้มลู 

 ไมม่กีารสลายตวัหากเกบ็และนําไปใชด้งัทไีดแ้นะนําไว ้

 
 

11. ข้อมลูทางพิษวิทยา 

 ความเป็นพิษแบบเฉียบพลนั 

 ไม่มขีอ้มลู 

 การกดักรอ่น และการระคายเคืองต่อผิวหนัง 

 ไม่มกีารจาํแนกโดยขนึกบัขอ้มลูทมีอียู่  

 การทาํลายดวงตาอยา่งรนุแรง และการระคายเคืองต่อดวงตา 

 ไม่มกีารจาํแนกโดยขนึกบัขอ้มลูทมีอียู่   

 การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ ้ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง 

 สารททีาํใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนงั : ไม่มกีารจาํแนกโดยขนึกบัขอ้มลูทมีอียู ่

 สารทาํใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระบบทางเดนิหายใจ : ไมม่กีารจาํแนกโดยขนึกบัขอ้มลูทมีอียู่  

 การกอ่กลายพนัธุ์ของเซลลสื์บพนัธ์ 

 ไมม่กีารจาํแนกโดยขนึกบัขอ้มลูทมีอียู่  

 

 การก่อมะเรง็ 

 ไม่มกีารจาํแนกโดยขนึกบัขอ้มลูทมีอียู่  

 ความเป็นพิษต่อระบบสบืพนัธ ์

 ไม่มกีารจาํแนกโดยขนึกบัขอ้มลูทมีอียู่ 

 ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัครงัเดียว 

 ไม่มกีารจาํแนกโดยขนึกบัขอ้มลูทมีอียู่  

 6/8 

SAFETY DATA SHEET            



       
                                                        

 
 

 
 LANKO 261 POWER SEAL TAPE 
 
ฉบบั 1.0   หมายเลข MSDS :  100000624621                           วนัทมีกีารแกไ้ข: 2020/04/08 
 
 

 

 ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซาํ 

 ไม่มกีารจาํแนกโดยขนึกบัขอ้มลูทมีอียู่  

 ความเป็นพิษจากการสาํลกั 

 ไม่มกีารจาํแนกโดยขนึกบัขอ้มลูทมีอียู่  

 

12.  ข้อมลูด้านนิเวศน์วิทยา 

 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ 

 ไม่มขีอ้มลู 

 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

 ไม่มขีอ้มลู 

 ศกัยภาพในการสะสมทางชีวิภาพ 

 ไม่มขีอ้มลู 

 การเคลอืนยา้ยในดิน 

 ไม่มขีอ้มลู 

 ผลกระทบในทางเสียหายอนืๆ 

 ผลติภณัฑ ์: 
 ขอ้มลูเพมิเตมิทางนเิวศน์วทิยา  : ไม่มขีอ้มลูทสีามารถหาไดส้าํหรบัผลติภณัฑนี์  

 
 

13.  ข้อพิจารณาในการกาํจดั 

 วิธีการกาํจดั 
 บรรจภุณัฑท์ปีนเปือน : ควรสง่ภาชนะเปล่าไปยงัสถานทจีดัการของเสยีทไีดร้บัการรบัรองแลว้ 

   เพอืนํากลบัมาใชใ้หมห่รอืกาํจดัทงิ  

 
 

14. ข้อมลูเกียวกบัการขนส่ง 

 กฎข้อบงัคบัระหว่างประเทศ 

 UNRTDG 

 ไมใ่ช่สนิคา้อนัตราย 

 IATA-DGR 

 ไมใ่ช่สนิคา้อนัตราย 
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 รหสั IMDG 

 ไมใ่ช่สนิคา้อนัตราย 

 การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และรหสั IBC 

 ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภณัฑต์ามทใีหม้า 

 
 

15. ข้อมลูเกียวกบักฎระเบยีบข้อบงัคบั 

 ข้อบงัคบั/กฎหมายเกียวกบัความปลอดภยั/สขุภาพและสิงแวดลอ้มทีเฉพาะเจาะจงสาํหรบัสารเดียวและสาร

ผสม 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเรอืงความปลอดภยัในการ : Limestone 

 ทาํงานกบัสารอนัตราย พ.ศ.2534  

 กาํหนดรายการของอนุสญัญาระหวา่งประเทศเกยีวกบัอาวุธ : ไมเ่กยีวขอ้ง 

 เคม ี(CWC) ของสารพษิและสารตงัตน้ 

 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  : ไมเ่กยีวขอ้ง 

 พระราชกําหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 : ไมเ่กยีวขอ้ง 

 
 

16.  ข้อมลูอืนๆ 

 รปูแบบวนัท ี : ปี / เดอืน / วนั 
 

ขอ้มลูทงัหมดทปีรากฏอยูใ่นเอกสารความปลอดภยันีทาํขนึโดยอาศยัขอ้มลูของผูท้าํ ณ วนัทอีอกเอกสารนเีท่านนั ไม่

ถอืเป็นการรบัประกนัใดๆ เงอืนไขต่างๆอาจมกีารประยุกต์ได ้โปรดอ่านคู่มอืการใชง้านผลติภณัฑ ์(Product Data 

Sheet) ก่อนทจีะใชห้รอืดาํเนินการใดๆเกยีวกบัผลติภณัฑ ์
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