เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย

Sikadur®-42 MP Slow HC TH Part B
ฉบับที
2.1

วันทีแก ้ไข:
2021/06/24

หมายเลข SDS:
100000010153

วันทีเผยแพร่ครังล่าสุด: 2020/10/29
วันทีเผยแพร่ครังแรก: 2015/09/10

1. การบ่งชีผลิตภ ัณฑ์และบริษ ัท

Sikadur®-42 MP Slow HC TH Part B

ชือผลิตภัณฑ์

:

รหัสผลิตภัณฑ์

: 100000010153

ผูผ
้ ลิต/ผูจ
้ ัดจําหน่าย
บริษัท

โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
โทรสาร
ทีอยูอ
่ เี มล์

: บริษัท ซิก ้า (ประเทศไทย) จํากัด
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนนบางนา-ตราด กม.57
ตําบลคลองตําหรุ
อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
ประเทศไทย
: 03810 9500
: 03821 4270-85
: 03821 4286
: Sikathai@th.sika.com

้ ารเคมี
ข้อแนะนําและข้อจําก ัดต่างๆในการใชส
: สําหรับผู ้ชํานาญการเท่านัน
วิธก
ี ารใช ้งานผลิตภัณฑ์

2. การบ่งชีความเป็นอ ันตราย
การจําแนกประเภทสารเดียวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
ทีเป็นระบบเดียวก ันทวโลก)
ั
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) : ประเภทย่อย 4
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (ผิวหนั ง)

:

ประเภทย่อย 5

การกัดกร่อน และการระคายเคือง
ต่อผิวหนัง

:

ประเภทย่อย 1

การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและ :
การระคายเคืองต่อดวงตา

ประเภทย่อย 1

การทําให ้ไวต่อการกระตุ ้นอาการ
แพ ้ต่อผิวหนัง

:

ประเภทย่อย 1

ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

:

ประเภทย่อย 1B

:

ประเภทย่อย 2

ผลต่อการหลังนานมของมารดา
้ํ
หรือต่อเด็กทีได ้รับการเลียงด ้วย
นานมมารดา
้ํ
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อ
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สิงแวดล ้อมในนํ า
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อ
สิงแวดล ้อมในนํ า

:

ประเภทย่อย 2

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS
:
รูปสัญลักษณ์ความเป็ นอันตราย

คําสัญญาณ

:

อันตราย

ข ้อความแสดงความเป็ นอันตราย

:

H302 เป็ นอันตรายเมือกลืนกิน
H313 อาจเป็ นอันตรายเมือสัมผัสผิวหนั ง
H314 ทําให ้ผิวหนังไหม ้อย่างรุนแรงและทําลายดวงตา
H317 อาจทําให ้เกิดการแพ ้ทีผิวหนัง
H360 อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุห
์ รือทารกในครรภ์
H362 อาจก่อให ้เกิดอันตรายต่อเด็กทีได ้รับการเลียงด ้วยน ้านมมารดา
H411 เป็ นพิษต่อสิงมีชวี ต
ิ ในน ้าและมีผลกระทบระยะยาว

ข ้อความทีแสดงข ้อควรระวัง

:

การป้องก ัน:
P201 ต ้องได ้รับคําแนะนํ าก่อนการใช ้
P202 ห ้ามใช ้จนกว่าจะอ่านและทําความเข ้าใจคําเตือนด ้านความ
ปลอดภัยทังหมด
P261 หลีกเลียงการหายใจเอาฝุ่ น / ฟูม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอ
ระเหย / ละอองลอย
P263 หลีกเลียงการสัมผัสในระหว่างตังครรภ์/ขณะดูแลบุตร
P264 ล ้างผิวให ้ทัวหลังจากการสัมผัส
P270 ห ้ามกิน ดืมหรือสูบบุหรีเมือใช ้ผลิตภัณฑ์
P272 เสือทํางานทีปนเปื อนไม่ควรนํ าออกจากสถานทีทํางาน
่ งแวดล
ิ
P273 หลีกเลียงการรัวไหลสูส
้อม
P280 สวมถุงมือป้ องกัน / อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย/อุปกรณ์ป้องกัน
ดวงตา/ใบหน ้า
P281 ใช ้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามทีกําหนด
การตอบสนอง:
P301 + P312 + P330 หากกลืนกิน :โทรหาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือแพทย์ /
โรงพยาบาลหรือถ ้ารู ้สึกไม่สบาย ล ้างปาก
P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให ้บ ้วนปาก ห ้ามทําให ้อาเจียน
P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง ( หรือเส ้นผม ) ถอดเสือผ ้าที
ปนเปื อนทังหมดออกทันที ล ้างผิวหนังด ้วยนํา / ฝั กบัว
P304 + P340 + P310 หากหายใจเข ้าไป :โทรหาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือ
แพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ ้ารู ้สึกไม่สบาย รีบโทรหาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือ
แพทย์ / โรงพยาบาลทันที
P305 + P351 + P338 + P310 หากเข ้าดวงตา ล ้างด ้วยนํ าเป็ นเวลา
หลายๆนาที ให ้ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ ้ามีคอนแทคเลนส์และสามารถ
ถอดออกได ้ง่าย ให ้ล ้างตาต่อไป รีบโทรหาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือแพทย์ /
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โรงพยาบาลทันที
P308 + P313 หากสัมผัสหรือเกียวข ้อง ให ้รับคําแนะนํ าจากแพทย์ / พบ
แพทย์
P333 + P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผืนแดงเกิดขึน :รับคา
แนะนาจากแพทย์ / พบแพทย์
P363 ซักเสือผ ้าทีปนเปื อนให ้สะอาดก่อนนํ ามาใช ้อีกครัง
P391 เก็บสารทีหกรัวไหล
การจ ัดเก็บ:
P405 เก็บปิ ดล็อคไว ้
การกําจ ัด:
P501 กําจัดสิงทีบรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสียทีได ้รับการรับรอง
ความเป็นอ ันตรายอืนทีไม่ได้เป็นผลจากการจําแนกตามระบบ
ไม่มข
ี ้อมูล
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกียวก ับส่วนผสม
: สารผสม

สารเดียว/สารผสม
ส่วนประกอบ

ชือทางเคมี
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
3,6-diazaoctanethylenediamin
benzyl alcohol
(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
Adduct IA (epoxy amine adduct)
2-(2-aminoethylamino)ethanol
2-piperazin-1-ylethylamine
3,6,9-triazaundecamethylenediamine

หมายเลข CAS
2855-13-2
112-24-3
100-51-6
25640-78-2
90-72-2
68609-08-5
111-41-1
140-31-8
112-57-2

ความเข ้มข ้น (% w/w)
>= 30 -< 50
>= 30 -< 50
>= 1 -< 10
>= 2.5 -< 10
>= 1 -< 3
>= 1 -< 2.5
>= 0.3 -< 1
>= 0.25 -< 1
>= 0.25 -< 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล
คําแนะนํ าทัวไป

:

ให ้ย ้ายออกจากบริเวณทีอันตราย
ปรึกษาแพทย์
แสดงเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยฉบับนีให ้แพทย์

หากหายใจเข ้าไป

:

เคลือนย ้ายไปยังทีทีมีอากาศบริสท
ุ ธิ
ปรึกษาแพทย์หลังจากมีการสัมผัสในปริมาณทีมีนัยสําคัญ

ในกรณีทสั
ี มผัสกับผิวหนั ง

:

ถอดเสือผ ้าและรองเท ้าทีปนเปื อนทันที
ล ้างออกด ้วยสบูแ
่ ละนํ าปริมาณมาก
ถ ้าแผลเกิดจากการกัดกร่อนทีผิวหนังทีไม่ได ้รักษาเกิดการสมานตัวช ้า
และลําบาก ควรจะทําการรักษาทันทีถ ้ามีความจําเป็ น
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ในกรณีทเข
ี ้าตา

:

่ าแม ้เพียงเล็กน ้อยก็ทําให ้เนือเยือถูกทําลายอย่าง
ปริมาณทีกระเซ็นสูต
ถาวรและทําให ้ตาบอด
ในกรณีทมี
ี การสัมผัสกับตา ให ้ล ้างตาโดยทันทีด ้วยนํ าปริมาณมากและ
ควรปรึกษาแพทย์
ล ้างตาอย่างต่อเนืองในระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล
ถอดคอนแทคเลนส์
ให ้เปิ ดตาให ้กว ้างขณะทําการล ้างตา

หากกลืนกิน

:

บ ้วนปากด ้วยนํ าและดืมนําตามปริมาณมาก
ห ้ามทําให ้อาเจียน
ห ้ามให ้นม หรือเครืองดืมแอลกอฮอล์
ห ้ามให ้สิงใดทางปากแก่ผู ้ทีไม่ได ้สติ
พาผู ้ประสบภัยไปโรงพยาบาลทันที

อาการและผลกระทบทีสําคัญ
ทีสุดทังแบบเฉียบพลัน และเกิด
ในภายหลัง

:

ความไม่สบายในกระเพาะอาหารและลําไส ้
อาการแพ ้
ผิวหนังอักเสบ
ดูในหมวด 11 สําหรับรายละเอียดเพิมเติมของผลกระทบต่อสุขภาพ
และอาการ
การบาดเจ็บของสุขภาพอาจไม่เห็นผลในทันที
ผลเนืองจากการกัดกร่อน
ผลทําให ้เกิดอาการแพ ้
ผลกระทบของพิษต่อระบบสืบพันธุ์
เป็ นอันตรายเมือกลืนกิน
อาจเป็ นอันตรายเมือสัมผัสผิวหนั ง
อาจทําให ้เกิดการแพ ้ทีผิวหนัง
ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง
อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุห
์ รือทารกในครรภ์
อาจก่อให ้เกิดอันตรายต่อเด็กทีได ้รับการเลียงด ้วยน ้านมมารดา
ก่อให ้เกิดการไหม ้ทีรุนแรง

คําแนะนํ าสําหรับแพทย์

:

รักษาตามอาการ

สารดับเพลิงทีเหมาะสม

:

การใช ้มาตรการดับเพลิงทีเหมาะกับสภาวะแวดล ้อมเฉพาะทีและ
สิงแวดล ้อมรอบๆ

ความเป็ นอันตรายเฉพาะขณะ
ผจญเพลิง
สารทีมีอันตรายจากการเผาไหม ้

:

ห ้ามปล่อยนํ าจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายนํ าหรือแหล่งนํ า

:

ไม่เป็ นทีทราบว่ามีผลิตภัณฑ์อันตรายจากการเผาไหม ้

วิธก
ี ารดับเพลิงเฉพาะ

:

แยกเก็บนํ าดับเพลิงทีปนเปื อน โดยต ้องระวังไม่ปล่อยลงท่อระบายนํ า
เศษซากทีเหลือจากการเผาไหม ้และนํ าดับเพลิงทีปนเปื อนต ้องแยก
ทิงตามกฎระเบียบของท ้องที

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสําหรับนัก
ผจญเพลิง

:

ในขณะทีเกิดเพลิงไหม ้ให ้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้ องระบบหายใจทีมีถัง
อากาศแบบพกพา (SCBA)

5. มาตรการผจญเพลิง
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6. มาตรการจ ัดการเมือมีการหกรวไหลของสาร
ั
คําเตือนสําหรับบุคคล อุปกรณ์
ป้ องกัน และวิธรี ับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน

:

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ห ้ามบุคคลทีไม่มก
ี ารป้ องกันเข ้าปฏิบัตงิ าน

ข ้อควรระวังด ้านสิงแวดล ้อม

:

่ หล่งนํ าผิวดินหรือระบบบําบัดของเสีย
ห ้ามชะล ้างทิงสูแ
ถ ้าผลิตภัณฑ์นีทําให ้แม่นํา ทะเลสาบ หรือ ท่อระบายปนเปื อนให ้แจ ้ง
หน่วยงานของรัฐทีรับผิบชอบ

วิธก
ี ารและวัสดุสําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด

:

ซับด ้วยวัสดุดูดซับทีเป็ นสารเฉือย (เช่น ทรายซิลก
ิ าเจล สารยึดจับ
กรด สารยึดจับอเนกประสงค์ ขีเลือย)
เก็บในภาชนะปิ ดทีเหมาะสมเพือการกําจัด

7. การขนถ่าย เคลือนย้าย ใชง้ าน และเก็บร ักษา
ข ้อแนะนํ าในการป้ องกันไฟไหม ้
และการระเบิด

:

มาตรการทัวไปในการป้ องกันไฟไหม ้

ข ้อแนะนํ าในการจัดการอย่าง
ปลอดภัย

:

ห ้ามสูดดมไอหรือหมอกละอองเข ้าไป
หลีกเลียงการทําให ้ความเข ้มสารเกินกว่าค่าขีดจํากัดการรับสัมผัสจาก
การทํ างาน (ดูหัวข ้อที 8)
ห ้ามให ้สารเข ้าตา โดนผิวหนังหรือเสือผ ้า
สําหรับการป้ องกันภัยส่วนบุคคลให ้ดูหัวข ้อที 8
ไม่ควรให ้บุคคลทีมีประวัตก
ิ ารแพ ้ของผิวหนัง หรือ หอบหืด,ภูมแ
ิ พ ้,
โรคระบบทางเดินหายใจแบบเรือรังหรือเป็ นซําๆทํางานในกระบวนการ
ใดๆทีใช ้ผลิตภัณฑ์นี
ห ้ามไม่ให ้สูบบุหรี กิน และดืม ในบริเวณปฏิบัตงิ าน
ผู ้หญิงทีกําลังท ้องหรืออยูใ่ นวัยเจริญพันธุไ์ ม่ควรสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
ชนิดนี
ปฏิบัตต
ิ ามมาตรการสุขอนามัยมาตรฐานขณะใช ้งานสารเคมี

สภาวะการเก็บทีปลอดภัย

:

เก็บในภาชนะเดิม
ปิ ดฝาภาชนะบรรจุให ้แน่น เก็บในทีแห ้งและอากาศถ่ายเท
ภาชนะทีมีถูกเปิ ดจะต ้องปิ ดใหม่อย่างระมัดระวังและวางตังตรงเพือ
ป้ องกันการรัวไหล
ดูฉลากคําเตือน
เก็บรักษาตามข ้อบังคับของท ้องถิน

ั ัสและการป้องก ันส่วนบุคคล
8, การควบคุมการร ับสมผ
ส่วนประกอบทีมีคา่ ควบคุมในสถานทีทํางาน
ไม่มส
ี ารทีมีค่าขีดจํากัดทีให ้รับสัมผัสได ้ขณะปฏิบัตงิ าน
อุปกรณ์ป้องก ันอ ันตรายส่วนบุคคล
การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ : ใช ้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจหากการระบายอากาศไม่
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Sikadur®-42 MP Slow HC TH Part B
ฉบับที
2.1

วันทีแก ้ไข:
2021/06/24

หมายเลข SDS:
100000010153

วันทีเผยแพร่ครังล่าสุด: 2020/10/29
วันทีเผยแพร่ครังแรก: 2015/09/10

เพียงพอ หรือมีการป ระเมินว่า การสัมผัสอยู่ในขอบเขตทีแนะนํา
ชนิดของไส ้กรองทีใช ้ในเครืองช่วยหายใจจะต ้องเหมาะกับขนาด
ความเข ้มข ้นสูงสุดของสิงปนเปื อน (แก๊ส/ไอ/ละอองลอย/อนุภาค)
ซึงคาดว่าจะเกิดขึนขณะทีใช ้ผลิตภัณฑ์ หากความเข ้มข ้นดังกล่าวสูง
กว่าค่าทีกําหนดจะต ้องใช ้เครืองช่วยหายใจแบบมีถังอากาศสําหรับ
หายใจ
การป้ องกันมือ

:

ควรสวมถุงมือทีทนสารเคมีทได
ี ้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ตลอดเวลาเมือใช ้งานสารเคมีและมีการประเมินว่ามีความเสียงและ
จําเป็ นต ้องใช ้

การป้ องกันดวงตา

:

ควรใช ้แว่นตานิรภัยทีได ้รับการรับรองตามมาตรฐานเมือมีการประเมิน
ว่ามีความเสียงและจําเป็ นต ้องใช ้

การป้ องกันผิวหนังและลําตัว

:

เลือกใช ้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามประเภท ตามความเข ้มข ้นและ
ปริมาณของสารอันตราย และตามลักษณะของสถานทีทํางานแต่ละ
แห่ง

มาตรการด ้านสุขอนามัย

:

ใช ้งานตามมาตรฐานด ้านสุขอนามัยทีดีของโรงงานอุตสาหกรรมและ
ตามแนวปฏิบัตเิ พือความปลอดภัย
เมือใช ้งานห ้ามรับประทานอาหารหรือดืม
เมือใช ้งานห ้ามสูบบุหรี
ล ้างมือก่อนพักและเมือสินสุดวันทํางาน

9. คุณสมบ ัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ

:

ของเหลว

สี

:

ใส, ไม่มส
ี ,ี เหลืองเข ้ม

กลิน

:

คล ้ายเอมีน

ค่าขีดจํากัดของกลินทีรับได ้

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ค่าความเป็ นกรด-ด่าง

:

โดยประมาณ 11.5

จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุด
หลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด

:

ไม่มข
ี ้อมูล

:

ไม่มข
ี ้อมูล

จุดวาบไฟ

:

> 100 °C (> 212 °F)
(วิธก
ี าร: ถ ้วยปิ ด)

อัตราการระเหย

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได ้
(ของแข็ง ก๊าซ)

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ค่าสูงสุดทีอาจเกิดระเบิด /

:

ไม่มข
ี ้อมูล
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เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย

Sikadur®-42 MP Slow HC TH Part B
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วันทีเผยแพร่ครังแรก: 2015/09/10

ขีดจํากัดสูงสุดของความไวไฟ
ค่าตําสุดทีอาจเกิดระเบิด /
ขีดจํากัดตําสุดของความไวไฟ

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความดันไอ

:

0.07 hPa

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความหนาแน่น

:

โดยประมาณ 0.96 g/cm3 (20 °C (68 °F))

:

ไม่ละลาย

:

ไม่มข
ี ้อมูล

:

ไม่มข
ี ้อมูล

:

ไม่มข
ี ้อมูล

อุณหภูมข
ิ องการสลายตัว

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความหนืด
ความหนืดไดนามิก

:

โดยประมาณ 35 mPa.s (20 °C (68 °F))

:

> 20.5 mm2/s ( 40 °C (104 °F))

สมบัตท
ิ างการระเบิด

:

ไม่มข
ี ้อมูล

คุณสมบัตใิ นการออกซิไดซ์

:

ไม่มข
ี ้อมูล

การเกิดปฏิกริ ย
ิ า

:

ไม่มป
ี ฏิกริ ย
ิ าอันตรายใดๆเกิดขึนในสภาวะใช ้งานตามปกติ

ความเสถียรทางเคมี

:

ผลิตภัณฑ์นมี
ี ความเสถียรทางเคมี

ความเป็ นไปได ้ในเกิดปฏิกริ ย
ิ า
อันตราย

:

เสถียรภายใต ้สภาวะการเก็บรักษาทีแนะนํ า

สภาวะทีควรหลีกเลียง

:

ไม่มข
ี ้อมูล

วัสดุทเข
ี ้ากันไม่ได ้

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความสามารถในการละลาย
ความสามารถในการละลายใน
นํ า
ความสามารถในการละลายใน
ตัวทําละลายอืน
ค่าสัมประสิทธิการละลายของสาร
ในชันของเอ็น-ออกทานอล/นํ า
อุณหภูมท
ิ ลุ
ี กติดไฟได ้เอง

ความหนืดไคนีแมติก

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ย
ิ า
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Sikadur®-42 MP Slow HC TH Part B
ฉบับที
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วันทีแก ้ไข:
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ความเป็นพิษแบบเฉียบพล ัน
เป็ นอันตรายเมือกลืนกิน
อาจเป็ นอันตรายเมือสัมผัสผิวหนั ง
ส่วนประกอบ:
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือกลืน : LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,030 mg/kg
กิน
: LC50 (หนูแรท): > 5.01 mg/l
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือ
หายใจเข ้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: 4 h
บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก
:
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือ
สัมผัสผิวหนัง
3,6-diazaoctanethylenediamin:
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือกลืน :
กิน
:
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือ
สัมผัสผิวหนัง
benzyl alcohol:
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือกลืน :
กิน
:
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือ
หายใจเข ้าไป

(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl:
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือกลืน :
กิน

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

LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,716 mg/kg
LD50 ทางผิวหนัง (กระต่าย): 1,465 mg/kg

LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,620 mg/kg
LC50 (หนูแรท): > 4.178 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 4 h
บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก

LD50 ทางปาก (หนูแรท): 4,650 mg/kg
วิธก
ี าร: แนวปฏิบัตก
ิ ารทดสอบ OECD 401

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือกลืน : LD50 ทางปาก (หนูแรท): 2,169 mg/kg
กิน
Adduct IA (epoxy amine adduct):
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือกลืน : LD50 ทางปาก (หนูแรท, ตัวเมีย): 300 - 2,000 mg/kg
กิน
วิธก
ี าร: แนวปฏิบัตก
ิ ารทดสอบ OECD 423
2-piperazin-1-ylethylamine:
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือกลืน : LD50 ทางปาก (หนูแรท): 2,097 mg/kg
กิน
: LD50 ทางผิวหนัง (กระต่าย): โดยประมาณ 866 mg/kg
ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือ
สัมผัสผิวหนัง
3,6,9-triazaundecamethylenediamine:
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:

LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,716.2 mg/kg

:

LD50 ทางผิวหนัง (หนูแรท): 1,260 mg/kg

การก ัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหน ัง
ก่อให ้เกิดการไหม ้ทีรุนแรง
ส่วนประกอบ:
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:
: กระต่าย
ชนิดของสัตว์ทดลอง
: กัดกร่อน
การประเมิน
: แนวปฏิบัตก
วิธก
ี าร
ิ ารทดสอบ OECD 404
การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง
ส่วนประกอบ:
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:
: กระต่าย
ชนิดของสัตว์ทดลอง
: ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง
การประเมิน
การกระตุน
้ ให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนงั
สารทีทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ทางผิวหน ัง
อาจทําให ้เกิดการแพ ้ทีผิวหนัง
การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ตอ
่ ระบบทางเดินหายใจ
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
ื พน
การก่อกลายพ ันธุข
์ องเซลล์สบ
ั ธุ ์
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
การก่อมะเร็ง
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพ ันธุ ์
อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุห
์ รือทารกในครรภ์
อาจก่อให ้เกิดอันตรายต่อเด็กทีได ้รับการเลียงด ้วยน ้านมมารดา
ความเป็นพิษต่ออว ัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการส ัมผ ัสครงเดี
ั ยว
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
ั ัสซํา
ความเป็นพิษต่ออว ัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสมผ
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
ความเป็นพิษจากการสําล ัก
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
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12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ
ส่วนประกอบ:
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine:
ความเป็ นพิษต่อสาหร่าย/พืชนํ า : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (สาหร่ายสีเขียว)): > 10 - 100
mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 72 h
3,6-diazaoctanethylenediamin:
: LC50 (Pimephales promelas (ปลาซิวหัวโต)): > 100 mg/l
ความเป็ นพิษต่อปลา
ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h
ความเป็ นพิษต่อไรนํ าและสัตว์ไม่ :
มีกระดูกสันหลังอืนทีอาศัยในนํ า

EC50 (Daphnia (ไรนํ า)): 10 - 100 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h

ความเป็ นพิษต่อสาหร่าย/พืชนํ า

:

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว)): 10 100 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 72 h

benzyl alcohol:
ความเป็ นพิษต่อปลา

:

LC50 (ปลา): > 100 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h

ความเป็ นพิษต่อไรนํ าและสัตว์ไม่ :
มีกระดูกสันหลังอืนทีอาศัยในนํ า

EC50 (Daphnia magna (ไรนํ า)): > 100 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h

(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl:
ความเป็ นพิษต่อไรนํ าและสัตว์ไม่ :
มีกระดูกสันหลังอืนทีอาศัยในนํ า

LC50 (Daphnia magna (ไรนํ า)): 0.167 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:
ความเป็ นพิษต่อสาหร่าย/พืชนํ า : EC50 (Scenedesmus capricornutum (สาหร่ายนํ าจืด)): > 10 - 100
mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 72 h
Adduct IA (epoxy amine adduct):
ความเป็ นพิษต่อสาหร่าย/พืชนํ า : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (เซเลนาสตรัม คาปริคอร์
นูตัม)): 3.13 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 72 h
ความเป็ นพิษต่อปลา (ความเป็ น
พิษเรือรัง)

:

LC50 (Danio rerio (ปลาม ้าลาย)): 1.62 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h
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เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย

Sikadur®-42 MP Slow HC TH Part B
ฉบับที
2.1

วันทีแก ้ไข:
2021/06/24

หมายเลข SDS:
100000010153

ความเป็ นพิษต่อไรนํ าและสัตว์ไม่ :
มีกระดูกสันหลังอืนทีอาศัยในนํ า
(ความเป็ นพิษเรือรัง)
2-piperazin-1-ylethylamine:
ความเป็ นพิษต่อปลา

:

วันทีเผยแพร่ครังล่าสุด: 2020/10/29
วันทีเผยแพร่ครังแรก: 2015/09/10

EC50 (Daphnia magna (ไรนํ า)): 1.75 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h

LC50 (ปลา): > 100 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 96 h

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย
ไม่มข
ี ้อมูล
ั
ศกยภาพในการสะสมทางชี
วภาพ
ไม่มข
ี ้อมูล
การเคลือนย้ายในดิน
ไม่มข
ี ้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหายอืนๆ
ผลิตภ ัณฑ์:
:

ไม่สามารถมองข ้ามอันตรายต่อสิงแวดล ้อมได ้ในกรณีทการจั
ี
ดการและ
ทิงอย่างไม่ถก
ู หลักอาชีพ
เป็ นพิษต่อสิงมีชวี ต
ิ ในน ้าและมีผลกระทบระยะยาว

ของเสียจากสารตกค ้าง

:

่ ่อระบาย,แหล่งนําหรือดิน
ห ้ามไม่ให ้ปล่อยผลิตภัณฑ์นลงสู
ี
ท
ห ้ามทําให ้บ่อนํ า ทางนํ า หรือคูนําปนเปื อนด ้วยสารเคมีหรือภาชนะที
ใช ้แล ้ว
ส่งไปยังบริษัทจัดการของเสียทีมีใบอนุญาต

บรรจุภัณฑ์ทปนเปื
ี
อน

:

ทําให ้ถังว่างเปล่า
กําจัดโดยวิธเี ดียวกับผลิตภัณฑ์ทยั
ี งไม่ได ้ใช ้งาน
ห ้ามนํ าภาชนะบรรจุทใช
ี ้หมดแล ้วกลับมาใช ้ซํา

:
:

UN 1760
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(ไตรเอทธิลน
ี เตตระมีน, 3-อะมิโนเมทธิล-3,5,5-ไตรเมทธิลไซโคล
เฮกซิลอะมีน)

ข ้อมูลเพิมเติมด ้านนิเวศวิทยา

13. ข้อพิจารณาในการกําจ ัด
วิธก
ี ารกําจ ัด

14. ข้อมูลการขนส่ง
กฏข้อบ ังค ับระหว่างประเทศ
UNRTDG
หมายเลขสหประชาชาติ
ชือทีถูกต ้องในการขนส่ง
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เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย

Sikadur®-42 MP Slow HC TH Part B
ฉบับที
2.1

วันทีแก ้ไข:
2021/06/24

หมายเลข SDS:
100000010153

วันทีเผยแพร่ครังล่าสุด: 2020/10/29
วันทีเผยแพร่ครังแรก: 2015/09/10

:
:
:

8
III
8

:
:
:
:
:
:

UN 1760
Corrosive liquid, n.o.s.
8
III
Corrosive
856

:

852

รห ัส IMDG
หมายเลขสหประชาชาติ
ชือทีถูกต ้องในการขนส่ง

:
:

ประเภท
กลุม
่ การบรรจุ
ฉลาก
EmS รหัส
มลภาวะทางทะเล

:
:
:
:
:

UN 1760
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(
8
III
8
F-A, S-B
ไม่ใช่

ประเภท
กลุม
่ การบรรจุ
ฉลาก
IATA-DGR
หมายเลข UN/ID
ชือทีถูกต ้องในการขนส่ง
ประเภท
กลุม
่ การบรรจุ
ฉลาก
คําสังในการบรรจุหบ
ี ห่อ
(เครืองบินขนส่ง)
ข ้อปฏิบัตใิ นการบรรจุหบ
ี ห่อ
(เครืองบินบรรทุกผู ้โดยสาร)

การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รห ัส IBC
ไม่สามารถใช ้ได ้กับผลิตภัณฑ์ตามทีให ้มา
ข้อควรระว ังพิเศษสําหร ับผูใ้ ช ้
การจําแนกประเภทการขนส่งทีระบุไว ้ในทีนีมีวัตถุประสงค์เพือให ้ข ้อมูลเท่านัน และอ ้างอิงตามคุณสมบัตข
ิ องวัสดุที
ไม่ได ้บรรจุเท่านันตามทีอธิบายไว ้ในเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) นี การจําแนกประเภทการ
ขนส่งอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบการขนส่ง ขนาดบรรจุภัณฑ์ และความแตกต่างของกฎข ้อบังคับของภูมภ
ิ าค
หรือประเทศ
15. ข้อมูลด้านกฎข้อบ ังค ับ
ข้อบ ังค ับ/กฎหมายเกียวก ับความปลอดภ ัย/สุขภาพและสิงแวดล้อมทีเฉพาะเจาะจงสําหร ับสารเดียวและ
สารผสม
: จะต ้องพิจารณาเงือนไขของการจํากัด
พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย
สําหรับรายการต่อไปนี:
ไตรเอทิลน
ี เตตรามีน
(บัญชี ๕.๑, เลขในรายการ 204)
พระราชกําหนดป้ องกันการใช ้สารระเหย

:

ไม่มข
ี ้อมูล

กําหนดรายการของอนุสัญญาระหว่างประเทศเกียวกับอาวุธ
เคมี(CWC)ของสารพิษ และสารตังต ้น

:

ไม่มข
ี ้อมูล
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เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย

Sikadur®-42 MP Slow HC TH Part B
ฉบับที
2.1

วันทีแก ้ไข:
2021/06/24

หมายเลข SDS:
100000010153

วันทีเผยแพร่ครังล่าสุด: 2020/10/29
วันทีเผยแพร่ครังแรก: 2015/09/10

: คําสังสภายุโรป 2010/75/EU ณ วันที 24 พฤศจิกายน 2010 ว่าด ้วย
การปล่อยสารมลพิษทางอุตสาหกรรม (ประกอบด ้วยการป้ องกันและ
ควบคุมมลภาวะ)
ส่วนทีเป็ นสารประกอบอินทรียท
์ ระเหยง่
ี
าย (VOC): 9.2% w/w

สารประกอบอินทรียร์ ะเหย

16. ข้อมูลอืนๆ รวมทงข้
ั อมูลการจ ัดทําและการปร ับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย
รูปแบบวันที

:

ปี / เดือน / วัน

ข้อความเต็มของต ัวย่ออืนๆ
ADR

:

CAS
DNEL
EC50
GHS
IATA
IMDG
LD50

:
:
:
:
:
:
:

LC50

:

MARPOL

:

OEL
PBT
PNEC
REACH

:
:
:
:

SVHC
vPvB

:
:

Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route
Chemical Abstracts Service
Derived no-effect level
Half maximal effective concentration
Globally Harmonized System
International Air Transport Association
International Maritime Code for Dangerous Goods
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)
Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)
International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
Occupational Exposure Limit
Persistent, bioaccumulative and toxic
Predicted no effect concentration
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and
of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(REACH), establishing a European Chemicals Agency
Substances of Very High Concern
Very persistent and very bioaccumulative

ข ้อมูลทังหมดทีปรากฏอยูใ่ นเอกสารความปลอดภัยนีทําขึนโดยอาศัยข ้อมูลของผู ้ทํา ณ วันทีออกเอกสารนี
เท่านัน ไม่ถอ
ื เป็ นการรับประกันใดๆ เงือนไขต่างๆ อาจมีการประยุกต์ได ้ โปรดอ่านคูม
่ อ
ื การใช ้งานผลิตภัณฑ์
้หรื
(Technical Data Sheet) ก่อนทีจะใช อดําเนินการใดๆ เกียวกับผลิตภัณฑ์
TH / TH
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