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1. การบง่ชผีลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

ชอืผลติภัณฑ ์
 

: Sikadur®-42 MP Slow HC TH  Part B 

 
รหัสผลติภัณฑ ์ : 100000010153  

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 

ขอ้แนะนําและขอ้จํากดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี

วธิกีารใชง้านผลติภัณฑ ์ : สําหรับผูช้ํานาญการเท่านัน 
 

 

2. การบง่ชคีวามเป็นอนัตราย 

การจําแนกประเภทสารเดยีวหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมี
ทเีป็นระบบเดยีวกนัทวัโลก) 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางปาก) 
 

: ประเภทย่อย 4 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ผวิหนัง) 
 

: ประเภทย่อย 5 

การกัดกร่อน และการระคายเคอืง
ตอ่ผวิหนัง 
 

: ประเภทย่อย 1 

การทําลายดวงตาอยา่งรุนแรงและ
การระคายเคอืงตอ่ดวงตา 
 

: ประเภทย่อย 1 

การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการ
แพต้อ่ผวิหนัง 
 

: ประเภทย่อย 1 

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพันธุ ์
 

: ประเภทย่อย 1B 

ผลต่อการหลังน ้าํนมของมารดา
หรอืตอ่เด็กทไีดร้ับการเลยีงดว้ย
น ้าํนมมารดา 
 

  

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ : ประเภทย่อย 2 
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สงิแวดลอ้มในนํา 
 
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อ
สงิแวดลอ้มในนํา 
 

: ประเภทย่อย 2 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รูปสญัลักษณ์ความเป็นอันตราย :  

        

  

คําสัญญาณ  : อันตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย 
 

: H302 เป็นอันตรายเมอืกลนืกนิ 
H313 อาจเป็นอันตรายเมอืสัมผัสผวิหนัง 
H314 ทําใหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งรุนแรงและทําลายดวงตา 
H317 อาจทําใหเ้กดิการแพท้ผีวิหนัง 
H360 อาจเกดิอันตรายต่อการเจรญิพันธุห์รอืทารกในครรภ ์
H362 อาจก่อใหเ้กดิอันตรายต่อเด็กทไีดร้ับการเลยีงดว้ยนา้นมมารดา 
H411 เป็นพษิต่อสงิมชีวีติในนา้และมผีลกระทบระยะยาว 
 

ขอ้ความทแีสดงขอ้ควรระวัง 
 

: 
การป้องกนั:  

P201 ตอ้งไดร้ับคําแนะนํากอ่นการใช ้
P202 หา้มใชจ้นกวา่จะอ่านและทําความเขา้ใจคําเตอืนดา้นความ
ปลอดภัยทังหมด 
P261 หลกีเลยีงการหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอ
ระเหย / ละอองลอย 
P263 หลกีเลยีงการสมัผัสในระหวา่งตังครรภ/์ขณะดแูลบตุร 
P264 ลา้งผวิใหท้วัหลังจากการสมัผัส 
P270 หา้มกนิ ดมืหรอืสูบบหุรเีมอืใชผ้ลติภัณฑ ์
P272 เสอืทํางานทปีนเปือนไม่ควรนําออกจากสถานททํีางาน 
P273 หลกีเลยีงการรัวไหลสูส่งิแวดลอ้ม 
P280 สวมถงุมอืป้องกัน / อปุกรณ์ป้องกันร่างกาย/อุปกรณ์ป้องกัน
ดวงตา/ใบหนา้ 
P281 ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลตามทกํีาหนด 

การตอบสนอง:  

P301 + P312 + P330 หากกลนืกนิ :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ 
โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย ลา้งปาก 
P301 + P330 + P331 หากกลนืกนิ ใหบ้ว้นปาก หา้มทําใหอ้าเจยีน 

P303 + P361 + P353 หากสมัผัสผวิหนัง ( หรอืเสน้ผม ) ถอดเสอืผา้ที
ปนเปือนทังหมดออกทันท ีลา้งผวิหนังดว้ยนํา / ฝักบัว 
P304 + P340 + P310 หากหายใจเขา้ไป :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอื
แพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย รบีโทรหาศูนยพ์ษิวทิยาหรอื
แพทย ์/ โรงพยาบาลทันท ี
P305 + P351 + P338 + P310 หากเขา้ดวงตา ลา้งดว้ยนําเป็นเวลา
หลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกถา้มคีอนแทคเลนสแ์ละสามารถ
ถอดออกไดง่้าย ใหล้า้งตาต่อไป รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ 
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โรงพยาบาลทันท ี
P308 + P313 หากสมัผัสหรอืเกยีวขอ้ง ใหร้ับคําแนะนําจากแพทย ์/ พบ
แพทย ์
P333 + P313 หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังหรอืผนืแดงเกดิขนึ :รับคา
แนะนาจากแพทย ์/ พบแพทย ์
P363 ซกัเสอืผา้ทปีนเปือนใหส้ะอาดกอ่นนํามาใชอ้กีครงั 
P391 เก็บสารทหีกรวัไหล 

การจดัเก็บ:  

P405 เก็บปิดล็อคไว ้

การกําจดั:  

P501 กําจัดสงิทบีรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสยีทไีดร้ับการรับรอง 
 

ความเป็นอนัตรายอนืทไีมไ่ดเ้ป็นผลจากการจําแนกตามระบบ 

ไมม่ขีอ้มลู 

3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกยีวกบัสว่นผสม 

สารเดยีว/สารผสม  : สารผสม 

สว่นประกอบ 

ชอืทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (% w/w) 

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine 2855-13-2 >= 30 -< 50 

3,6-diazaoctanethylenediamin 112-24-3 >= 30 -< 50 

benzyl alcohol 100-51-6 >= 1 -< 10 

(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl 25640-78-2 >= 2.5 -< 10 

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 90-72-2 >= 1 -< 3 

Adduct IA (epoxy amine adduct) 68609-08-5 >= 1 -< 2.5 

2-(2-aminoethylamino)ethanol 111-41-1 >= 0.3 -< 1 

2-piperazin-1-ylethylamine 140-31-8 >= 0.25 -< 1 

3,6,9-triazaundecamethylenediamine 112-57-2 >= 0.25 -< 1 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คําแนะนําทัวไป  : ใหย้า้ยออกจากบรเิวณทอัีนตราย 
ปรกึษาแพทย ์
แสดงเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบับนใีหแ้พทย ์

 
หากหายใจเขา้ไป 
  

: เคลอืนยา้ยไปยังททีมีอีากาศบรสิทุธ ิ
ปรกึษาแพทยห์ลังจากมกีารสมัผัสในปรมิาณทมีนัียสําคัญ 
  

ในกรณีทสีมัผัสกับผวิหนัง 
  

: ถอดเสอืผา้และรองเทา้ทปีนเปือนทันท ี
ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละนําปรมิาณมาก 
ถา้แผลเกดิจากการกัดกร่อนทผีวิหนังทไีม่ไดร้ักษาเกดิการสมานตัวชา้
และลําบาก ควรจะทําการรักษาทันทถีา้มคีวามจําเป็น 
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ในกรณีทเีขา้ตา 
  

: ปรมิาณทกีระเซ็นสูต่าแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ทําใหเ้นือเยอืถกูทําลายอยา่ง
ถาวรและทําใหต้าบอด 
ในกรณีทมีกีารสมัผัสกับตา ใหล้า้งตาโดยทันทดีว้ยนําปรมิาณมากและ
ควรปรกึษาแพทย ์
ลา้งตาอย่างต่อเนอืงในระหวา่งเดนิทางไปโรงพยาบาล 
ถอดคอนแทคเลนส ์
ใหเ้ปิดตาใหก้วา้งขณะทําการลา้งตา 
  

หากกลนืกนิ 
  

: บว้นปากดว้ยนําและดมืนําตามปรมิาณมาก 
หา้มทําใหอ้าเจยีน 
หา้มใหน้ม หรอืเครอืงดมืแอลกอฮอล ์
หา้มใหส้งิใดทางปากแกผู่ท้ไีม่ไดส้ต ิ
พาผูป้ระสบภัยไปโรงพยาบาลทันท ี
  

อาการและผลกระทบทสํีาคัญ
ทสีดุทังแบบเฉียบพลัน และเกดิ
ในภายหลัง  

: ความไมส่บายในกระเพาะอาหารและลําไส ้
อาการแพ ้
ผวิหนังอักเสบ 
ดใูนหมวด 11 สําหรับรายละเอยีดเพมิเตมิของผลกระทบตอ่สขุภาพ
และอาการ 
การบาดเจ็บของสขุภาพอาจไม่เห็นผลในทันที 
ผลเนอืงจากการกัดกร่อน 
ผลทําใหเ้กดิอาการแพ ้
ผลกระทบของพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์
เป็นอันตรายเมอืกลนืกนิ 
อาจเป็นอันตรายเมอืสมัผัสผวิหนัง 
อาจทําใหเ้กดิการแพท้ผีวิหนัง 
ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง 
อาจเกดิอันตรายต่อการเจรญิพันธุห์รอืทารกในครรภ ์
อาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายต่อเด็กทไีดร้ับการเลยีงดว้ยนา้นมมารดา 
กอ่ใหเ้กดิการไหมท้รีุนแรง 
  

คําแนะนําสําหรับแพทย ์
  

: รักษาตามอาการ 
  

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดับเพลงิทเีหมาะสม 
  

: การใชม้าตรการดับเพลงิทเีหมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทแีละ
สงิแวดลอ้มรอบๆ 
  

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ
ผจญเพลงิ   

: หา้มปล่อยนําจากการดับเพลงิไหลลงทอ่ระบายนําหรอืแหลง่นํา 
 

สารทมีอีันตรายจากการเผาไหม ้
 

:  ไม่เป็นททีราบว่ามผีลติภัณฑอั์นตรายจากการเผาไหม ้
 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ 
  

: แยกเก็บนําดับเพลงิทปีนเปือน โดยตอ้งระวังไม่ปล่อยลงท่อระบายนํา 
เศษซากทเีหลอืจากการเผาไหมแ้ละนําดับเพลงิทปีนเปือนตอ้งแยก
ทงิตามกฎระเบยีบของทอ้งท ี
  

อุปกรณ์ป้องกันพเิศษสําหรับนัก
ผจญเพลงิ 

: ในขณะทเีกดิเพลงิไหมใ้หส้วมใสอุ่ปกรณ์ปกป้องระบบหายใจทมีถีัง
อากาศแบบพกพา (SCBA) 
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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 
 

7. การขนถา่ย เคลอืนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

ขอ้แนะนําในการป้องกันไฟไหม ้
และการระเบดิ 
 

:  มาตรการทัวไปในการป้องกันไฟไหม ้
 

ขอ้แนะนําในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย  

: หา้มสดูดมไอหรอืหมอกละอองเขา้ไป 
หลกีเลยีงการทําใหค้วามเขม้สารเกนิกว่าค่าขดีจํากัดการรับสัมผัสจาก
การทํางาน (ดูหัวขอ้ท ี8) 
หา้มใหส้ารเขา้ตา โดนผวิหนังหรอืเสอืผา้ 
สําหรับการป้องกันภัยสว่นบคุคลใหด้หูัวขอ้ท ี8 
ไม่ควรใหบ้คุคลทมีปีระวัตกิารแพข้องผวิหนัง หรอื หอบหดื,ภูมแิพ,้
โรคระบบทางเดนิหายใจแบบเรอืรังหรอืเป็นซําๆทํางานในกระบวนการ
ใดๆทใีชผ้ลติภัณฑน์ี 
หา้มไมใ่หส้บูบหุร ีกนิ และดมื ในบรเิวณปฏบิัตงิาน 
ผูห้ญงิทกํีาลังทอ้งหรอือยูใ่นวัยเจรญิพันธุไ์มค่วรสัมผสักับผลติภัณฑ์
ชนดิน ี
ปฏบิัตติามมาตรการสขุอนามัยมาตรฐานขณะใชง้านสารเคม ี
 

สภาวะการเก็บทปีลอดภัย  : เก็บในภาชนะเดมิ 
ปิดฝาภาชนะบรรจุใหแ้น่น เก็บในทแีหง้และอากาศถา่ยเท 
ภาชนะทมีถีูกเปิดจะตอ้งปิดใหมอ่ยา่งระมัดระวังและวางตังตรงเพอื
ป้องกันการรัวไหล 
ดฉูลากคําเตอืน 
เก็บรักษาตามขอ้บังคับของทอ้งถนิ 
 

8, การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบคุคล 

สว่นประกอบทมีคีา่ควบคมุในสถานททํีางาน 

ไมม่สีารทมีคี่าขดีจํากัดทใีหร้ับสมัผัสไดข้ณะปฏบิัตงิาน 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

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

 
การป้องกันมอื  : ควรสวมถุงมอืททีนสารเคมทีไีดร้ับการรับรองตามมาตรฐาน

ตลอดเวลาเมอืใชง้านสารเคมแีละมกีารประเมนิวา่มคีวามเสยีงและ
จําเป็นตอ้งใช ้
  

การป้องกันดวงตา  : ควรใชแ้วน่ตานริภัยทไีดร้ับการรับรองตามมาตรฐานเมอืมกีารประเมนิ
วา่มคีวามเสยีงและจําเป็นตอ้งใช ้
  

การป้องกันผวิหนังและลําตัว  : เลอืกใชอ้ปุกรณ์ป้องกันร่างกายตามประเภท ตามความเขม้ขน้และ
ปรมิาณของสารอันตราย และตามลักษณะของสถานททํีางานแตล่ะ
แหง่ 
  

มาตรการดา้นสขุอนามัย  : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทดีขีองโรงงานอุตสาหกรรมและ
ตามแนวปฏบัิตเิพอืความปลอดภัย 
เมอืใชง้านหา้มรับประทานอาหารหรอืดมื 
เมอืใชง้านหา้มสบูบหุร ี
ลา้งมอืกอ่นพักและเมอืสนิสดุวันทํางาน 
  

9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

ลักษณะ  : ของเหลว 
  

ส ี :  ใส, ไมม่สี,ี เหลอืงเขม้ 
  

กลนิ  :  คลา้ยเอมนี 
  

คา่ขดีจํากัดของกลนิทรีับได ้ :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ความเป็นกรด-ด่าง  : โดยประมาณ 11.5 
 

จุดหลอมเหลว/ชว่งของจุด
หลอมเหลว / จุดเยอืกแข็ง  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

จุดเดอืด/ชว่งของจุดเดอืด  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

จุดวาบไฟ  : > 100 °C (> 212 °F) 

(วธิกีาร: ถว้ยปิด) 
 

อัตราการระเหย  :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแข็ง กา๊ซ) 
  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สงูสดุทอีาจเกดิระเบดิ / : ไมม่ขีอ้มลู 



เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
 

 

Sikadur®-42 MP Slow HC TH  Part B 
 
 

ฉบับท ี 
2.1 

วันทแีกไ้ข:  
2021/06/24 

หมายเลข SDS:  
100000010153 

วันทเีผยแพร่ครงัล่าสดุ: 2020/10/29 

วันทเีผยแพร่ครงัแรก: 2015/09/10 

 

7 / 13 

ขดีจํากัดสงูสดุของความไวไฟ 
 

 

คา่ตําสดุทอีาจเกดิระเบดิ / 

ขดีจํากัดตําสดุของความไวไฟ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความดันไอ  : 0.07 hPa 
 

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่น  : โดยประมาณ 0.96 g/cm3 (20 °C (68 °F)) 
 

ความสามารถในการละลาย 
ความสามารถในการละลายใน
นํา  

: ไมล่ะลาย  
 

ความสามารถในการละลายใน
ตัวทําละลายอนื  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สมัประสทิธกิารละลายของสาร
ในชนัของเอ็น-ออกทานอล/นํา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูทิลีุกตดิไฟไดเ้อง  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูขิองการสลายตัว  :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนืด 
ความหนืดไดนามกิ  : โดยประมาณ 35 mPa.s (20 °C (68 °F)) 

 
ความหนืดไคนีแมตกิ  : > 20.5 mm2/s ( 40 °C (104 °F)) 

 
สมบัตทิางการระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
คณุสมบัตใินการออกซไิดซ ์ : ไมม่ขีอ้มลู 

 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา 
  

:  ไมม่ปีฏกิริยิาอันตรายใดๆเกดิขนึในสภาวะใชง้านตามปกต ิ
  

ความเสถยีรทางเคม ี
  

:  ผลติภัณฑน์มีคีวามเสถยีรทางเคม ี
  

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อันตราย  
  

: เสถยีรภายใตส้ภาวะการเก็บรักษาทแีนะนํา 
 

สภาวะทคีวรหลกีเลยีง 
  

: ไมม่ขีอ้มลู 
  

วัสดุทเีขา้กันไม่ได ้
  

:  ไมม่ขีอ้มลู 
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11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

เป็นอันตรายเมอืกลนืกนิ 
อาจเป็นอันตรายเมอืสมัผัสผวิหนัง 

สว่นประกอบ: 

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine: 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,030 mg/kg  
 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอื
หายใจเขา้ไป  

:  LC50 (หนูแรท): > 5.01 mg/l  

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 h 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 
 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอื
สมัผัสผวิหนัง  

:  LD50 ทางผวิหนัง (กระต่าย): > 2,000 mg/kg 
 

3,6-diazaoctanethylenediamin: 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,716 mg/kg  
 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอื
สมัผัสผวิหนัง  

:  LD50 ทางผวิหนัง (กระต่าย): 1,465 mg/kg 
 

benzyl alcohol: 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,620 mg/kg  
 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอื
หายใจเขา้ไป  

:  LC50 (หนูแรท): > 4.178 mg/l  

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 h 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 
 

(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl: 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 4,650 mg/kg  

วธิกีาร: แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 401 
 

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol: 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 2,169 mg/kg  
 

Adduct IA (epoxy amine adduct): 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท, ตัวเมยี): 300 - 2,000 mg/kg  

วธิกีาร: แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 423 
 

2-piperazin-1-ylethylamine: 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 2,097 mg/kg  
 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอื
สมัผัสผวิหนัง  

:  LD50 ทางผวิหนัง (กระต่าย): โดยประมาณ 866 mg/kg 
 

3,6,9-triazaundecamethylenediamine: 
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ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,716.2 mg/kg  
 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมอื
สมัผัสผวิหนัง  

:  LD50 ทางผวิหนัง (หนูแรท): 1,260 mg/kg 
 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

กอ่ใหเ้กดิการไหมท้รีุนแรง 

สว่นประกอบ: 

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง : กระตา่ย 
การประเมนิ : กัดกร่อน 
วธิกีาร : แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 404 

 

การทําลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง 

สว่นประกอบ: 

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง : กระตา่ย 
การประเมนิ : ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง 

 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ในระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

สารททีําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนงั 

อาจทําใหเ้กดิการแพท้ผีวิหนัง 

การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การกอ่กลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การกอ่มะเร็ง 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
อาจเกดิอันตรายต่อการเจรญิพันธุห์รอืทารกในครรภ ์
อาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายต่อเด็กทไีดร้ับการเลยีงดว้ยนา้นมมารดา 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัครงัเดยีว 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซํา 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิจากการสําลกั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่
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12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

สว่นประกอบ: 

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine: 

ความเป็นพษิต่อสาหร่าย/พชืนํา  :  ErC50 (Desmodesmus subspicatus (สาหร่ายสเีขยีว)): > 10 - 100 
mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 72 h 
 

3,6-diazaoctanethylenediamin: 

ความเป็นพษิต่อปลา  :  LC50 (Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต)): > 100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 h 
 

ความเป็นพษิต่อไรนําและสัตวไ์ม่
มกีระดกูสันหลังอนืทอีาศัยในนํา  

:  EC50 (Daphnia (ไรนํา)): 10 - 100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 h 
 

ความเป็นพษิต่อสาหร่าย/พชืนํา  :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว)): 10 - 
100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 72 h 
 

benzyl alcohol: 

ความเป็นพษิต่อปลา  :  LC50 (ปลา): > 100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 h 
 

ความเป็นพษิต่อไรนําและสัตวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลังอนืทอีาศัยในนํา  

:  EC50 (Daphnia magna (ไรนํา)): > 100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 h 
 

(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl: 

ความเป็นพษิต่อไรนําและสัตวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลังอนืทอีาศัยในนํา  

:  LC50 (Daphnia magna (ไรนํา)): 0.167 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 h 
 

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol: 

ความเป็นพษิต่อสาหร่าย/พชืนํา  :  EC50 (Scenedesmus capricornutum (สาหร่ายนําจดื)): > 10 - 100 
mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 72 h 
 

Adduct IA (epoxy amine adduct): 

ความเป็นพษิต่อสาหร่าย/พชืนํา  :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (เซเลนาสตรัม คาปรคิอร์
นูตัม)): 3.13 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 72 h 
 

ความเป็นพษิต่อปลา (ความเป็น
พษิเรอืรัง)  

: LC50 (Danio rerio (ปลามา้ลาย)): 1.62 mg/l  

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 h 



เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
 

 

Sikadur®-42 MP Slow HC TH  Part B 
 
 

ฉบับท ี 
2.1 

วันทแีกไ้ข:  
2021/06/24 

หมายเลข SDS:  
100000010153 

วันทเีผยแพร่ครงัล่าสดุ: 2020/10/29 

วันทเีผยแพร่ครงัแรก: 2015/09/10 

 

11 / 13 

 
ความเป็นพษิต่อไรนําและสัตวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลังอนืทอีาศัยในนํา 

(ความเป็นพษิเรอืรัง)  

: EC50 (Daphnia magna (ไรนํา)): 1.75 mg/l  

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 h 
 

2-piperazin-1-ylethylamine: 

ความเป็นพษิต่อปลา  :  LC50 (ปลา): > 100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 h 
 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ไมม่ขีอ้มลู 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การเคลอืนยา้ยในดนิ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ผลกระทบในทางเสยีหายอนืๆ 

ผลติภณัฑ:์ 

ขอ้มลูเพมิเตมิดา้นนเิวศวทิยา  :  ไม่สามารถมองขา้มอันตรายต่อสงิแวดลอ้มไดใ้นกรณีทกีารจัดการและ
ทงิอยา่งไมถ่กูหลักอาชพี 
เป็นพษิตอ่สงิมชีวีติในนา้และมผีลกระทบระยะยาว 
 

13. ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

วธิกีารกําจดั 

ของเสยีจากสารตกคา้ง 
  

: หา้มไมใ่หป้ล่อยผลติภัณฑนี์ลงสูท่่อระบาย,แหลง่นําหรอืดนิ 
หา้มทําใหบ้่อนํา ทางนํา หรอืคูนําปนเปือนดว้ยสารเคมหีรอืภาชนะที
ใชแ้ลว้ 
สง่ไปยังบรษัิทจัดการของเสยีทมีใีบอนุญาต 
  

บรรจุภัณฑท์ปีนเปือน 
  

: ทําใหถ้ังวา่งเปลา่ 
กําจัดโดยวธิเีดยีวกับผลติภัณฑท์ยีังไมไ่ดใ้ชง้าน 
หา้มนําภาชนะบรรจุทใีชห้มดแลว้กลับมาใชซ้ํา 
  

14. ขอ้มลูการขนสง่ 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

UNRTDG 
 

หมายเลขสหประชาชาต ิ : UN 1760 

ชอืทถีกูตอ้งในการขนสง่ : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
   (ไตรเอทธลินีเตตระมนี, 3-อะมโินเมทธลิ-3,5,5-ไตรเมทธลิไซโคล

เฮกซลิอะมนี) 



เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
 

 

Sikadur®-42 MP Slow HC TH  Part B 
 
 

ฉบับท ี 
2.1 

วันทแีกไ้ข:  
2021/06/24 

หมายเลข SDS:  
100000010153 

วันทเีผยแพร่ครงัล่าสดุ: 2020/10/29 

วันทเีผยแพร่ครงัแรก: 2015/09/10 

 

12 / 13 

ประเภท : 8  

กลุม่การบรรจุ : III 

ฉลาก : 8 

IATA-DGR 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1760 

ชอืทถีกูตอ้งในการขนสง่ : Corrosive liquid, n.o.s. 

ประเภท : 8  

กลุม่การบรรจุ : III 

ฉลาก : Corrosive 

คําสงัในการบรรจุหบีหอ่ 
(เครอืงบนิขนสง่) 

: 856  

ขอ้ปฏบิัตใินการบรรจุหบีหอ่ 
(เครอืงบนิบรรทุกผูโ้ดยสาร) 

: 852  

รหสั IMDG 
 

หมายเลขสหประชาชาต ิ : UN 1760 

ชอืทถีกูตอ้งในการขนสง่ : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
( 

ประเภท : 8  

กลุม่การบรรจุ : III 

ฉลาก : 8 

EmS รหัส : F-A, S-B 

มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช ่

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดกั้บผลติภัณฑต์ามทใีหม้า 

ขอ้ควรระวงัพเิศษสําหรบัผูใ้ช ้

การจําแนกประเภทการขนสง่ทรีะบไุวใ้นทนีมีวัีตถปุระสงคเ์พอืใหข้อ้มลูเทา่นัน และอา้งองิตามคณุสมบัตขิองวัสดทุี
ไมไ่ดบ้รรจุเทา่นันตามทอีธบิายไวใ้นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคม ี(MSDS) น ีการจําแนกประเภทการ
ขนสง่อาจแตกตา่งกันไปตามรูปแบบการขนสง่ ขนาดบรรจุภัณฑ ์และความแตกต่างของกฎขอ้บังคับของภมูภิาค
หรอืประเทศ 

15. ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกยีวกบัความปลอดภยั/สุขภาพและสงิแวดลอ้มทเีฉพาะเจาะจงสําหรบัสารเดยีวและ
สารผสม 

พระราชบัญญัตวัิตถอัุนตราย 
 

: จะตอ้งพจิารณาเงอืนไขของการจํากัด
สําหรับรายการต่อไปนี: 

ไตรเอทลินีเตตรามนี 
(บัญช ี๕.๑, เลขในรายการ 204) 
 

พระราชกําหนดป้องกันการใชส้ารระเหย 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

กําหนดรายการของอนุสัญญาระหวา่งประเทศเกยีวกับอาวธุ
เคม(ีCWC)ของสารพษิ และสารตังตน้ 

: ไมม่ขีอ้มลู 
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สารประกอบอนิทรยีร์ะเหย  : คําสงัสภายโุรป 2010/75/EU ณ วันท ี24 พฤศจกิายน 2010 วา่ดว้ย
การปลอ่ยสารมลพษิทางอตุสาหกรรม (ประกอบดว้ยการป้องกันและ
ควบคมุมลภาวะ) 
สว่นทเีป็นสารประกอบอนิทรยีท์รีะเหยง่าย (VOC): 9.2% w/w 
 

16. ขอ้มลูอนืๆ รวมทงัขอ้มูลการจดัทําและการปรบัปรงุแกไ้ขเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

รูปแบบวันท ี : ปี / เดอืน / วัน 

ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อนืๆ 

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 

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 


