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1. การบง่ชผีลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

ชอืผลติภัณฑ ์
 

: SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®  Part C 

 
รหสัผลติภัณฑ ์ : 000000612913  

ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจําหนา่ย 

บรษัิท : บรษัิท ซกิา้ (ประเทศไทย) จํากดั 
700/37 หมู ่5 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ถนนบางนา-ตราด กม.57 
ตําบลคลองตาํหร ุ
อําเภอเมอืง 
จังหวดัชลบรุ ี20000 
ประเทศไทย 

โทรศัพท ์ : 03810 9500 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ : 03821 4270-85 

โทรสาร : 03821 4286 

ทอียูอ่เีมล ์ : Sikathai@th.sika.com 
 

2. การบง่ชคีวามเป็นอนัตราย 

การจําแนกประเภทสารเดยีวหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมี
ทเีป็นระบบเดยีวกนัทวัโลก) 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืง
ตอ่ผวิหนัง 
 

: ประเภทยอ่ย 2 

การทําลายดวงตาอยา่งรนุแรงและ
การระคายเคอืงตอ่ดวงตา 
 

: ประเภทย่อย 1 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมาย
อยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สมัผัสครงัเดยีว 
 

: ประเภทย่อย 3 (ระบบหายใจ) 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมาย
อยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สมัผัสซํา (ถา้หายใจเขา้ไป) 
 

: ประเภทย่อย 2 (ปอด) 

ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลนัตอ่
สงิแวดลอ้มในนํา 
 

: ประเภทย่อย 3 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รปูสญัลกัษณ์ความเป็นอันตราย :  

      

    

คําสญัญาณ  : อนัตราย 
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ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย 
 

: H315 ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 
H318 ทําลายดวงตาอย่างรนุแรง 
H335 อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 
H373 อาจทําความเสยีหายตอ่อวยัวะ (ปอด) จากการสมัผสัเป็นระยะ
เวลานานๆหรอืซําๆ ถา้สดูดม 
H402 เป็นอนัตรายตอ่สงิมชีวีติในนํา 
 

ขอ้ความทแีสดงขอ้ควรระวงั 
 

: 
การป้องกนั:  

P260 หา้มหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / กา๊ซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / 
ละอองลอย 
P264 ลา้งผวิใหท้วัหลงัจากการสมัผัส 
P271 ใชภ้ายนอกอาคารเทา่นันหรอืบรเิวณทมีกีารระบายอากาศด ี
P273 หลกีเลยีงการรวัไหลสูส่งิแวดลอ้ม 
P280 สวมถงุมอืป้องกนั/ อปุกรณ์ป้องกนัตา/ หนา้ 

การตอบสนอง:  

P302 + P352 หากสมัผัสผวิหนัง :ลา้งผวิหนังดว้ยสบูแ่ละนําปรมิาณ
มาก 
P304 + P340 + P312 หากหายใจเขา้ไป :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอื
แพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอื
แพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย 
P305 + P351 + P338 + P310 หากเขา้ดวงตา ลา้งดว้ยนําเป็นเวลา
หลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกถา้มคีอนแทคเลนสแ์ละสามารถ
ถอดออกไดง้่าย ใหล้า้งตาตอ่ไป รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ 
โรงพยาบาลทันท ี
P314 รับคาํแนะนําจากแพทย ์/ พบแพทย ์ทันท ี
P332 + P313 หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังขนึ: รบัคําแนะนําจาก
แพทย ์/ พบแพทย ์
P362 ถอดเสอืผา้ทปีนเปือนและซกัลา้งกอ่นนากลบัมาใชใ้หม ่

การจดัเก็บ:  

P403 + P233 เก็บในภาชนะทปิีดสนทิมกีารระบายอากาศไดด้ ี

P405 เก็บปิดล็อคไว ้

การกําจดั:  

P501 กําจดัสงิทบีรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสยีทไีดร้บัการรบัรอง 
 

ความเป็นอนัตรายอนืทไีมไ่ดเ้ป็นผลจากการจําแนกตามระบบ 

ไมม่ขีอ้มลู 

3. องคป์ระกอบและขอ้มูลเกยีวกบัสว่นผสม 

สารเดยีว/สารผสม  : สารผสม 

สว่นประกอบ 

ชอืทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (% w/w) 
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Quartz (SiO2) 14808-60-7 >= 50 -< 70 

Cement (chromium reduced) 65997-15-1 >= 20 -< 30 

Quartz (SiO2) <5µm 14808-60-7 >= 1 -< 10 

Cement, portland, chemicals 65997-15-1 >= 3 -< 10 

sodium nitrite 7632-00-0 >= 0.25 -< 1 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คําแนะนําทวัไป  : ใหย้า้ยออกจากบรเิวณทอัีนตราย 
ปรกึษาแพทย ์
แสดงเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัฉบบันีใหแ้พทย ์

 
หากหายใจเขา้ไป 
  

: เคลอืนยา้ยไปยงัททีมีอีากาศบรสิทุธ ิ
ปรกึษาแพทยห์ลงัจากมกีารสมัผัสในปรมิาณทมีนัียสําคญั 
  

ในกรณีทสีมัผัสกบัผวิหนัง 
  

: ถอดเสอืผา้และรองเทา้ทปีนเปือนทนัท ี
ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละนําปรมิาณมาก 
ถา้ยงัคงมอีาการ ใหป้รกึษาแพทย ์
  

ในกรณีทเีขา้ตา 
  

: ปรมิาณทกีระเซน็สูต่าแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ทําใหเ้นอืเยอืถกูทําลายอยา่ง
ถาวรและทําใหต้าบอด 
ในกรณีทมีกีารสมัผัสกับตา ใหล้า้งตาโดยทันทดีว้ยนําปรมิาณมากและ
ควรปรกึษาแพทย ์
ลา้งตาอยา่งตอ่เนืองในระหวา่งเดนิทางไปโรงพยาบาล 
ถอดคอนแทคเลนส ์
ใหเ้ปิดตาใหก้วา้งขณะทําการลา้งตา 
  

หากกลนืกนิ 
  

: บว้นปากดว้ยนําและดมืนําตามปรมิาณมาก 
หา้มใหน้ม หรอืเครอืงดมืแอลกอฮอล ์
หา้มใหส้งิใดทางปากแกผู่ท้ไีมไ่ดส้ต ิ
ไปพบแพทย ์
  

อาการและผลกระทบทสีาํคญั
ทสีดุทงัแบบเฉียบพลนั และเกดิ
ในภายหลงั  

: ผลทําใหเ้กดิการระคายเคอืง 
ไอ 
ความผดิปกตขิองระบบหายใจ 
การหลงันําตามากเกนิ 
ผวิหนังอกัเสบ 
ดใูนหมวด 11 สําหรับรายละเอยีดเพมิเตมิของผลกระทบตอ่สขุภาพ
และอาการ 
ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 
ทําลายดวงตาอย่างรนุแรง 
อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 
อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่อวยัวะโดยการรับสารเขา้สูร่า่งกายเป็น
เวลานานหรอืซําๆ ดว้ยการสดูดม 
  

คําแนะนําสาํหรับแพทย ์
  

: รกัษาตามอาการ 
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5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดบัเพลงิทเีหมาะสม 
  

: การใชม้าตรการดับเพลงิทเีหมาะกบัสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทแีละ
สงิแวดลอ้มรอบๆ 
  

สารทมีอีนัตรายจากการเผาไหม ้
 

:  ไม่เป็นททีราบวา่มผีลติภัณฑอ์ันตรายจากการเผาไหม ้
 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ 
  

: วธิกีารปฏบิตัมิาตรฐานสาํหรบัไฟจากสารเคม ี
  

อปุกรณ์ป้องกันพเิศษสาํหรบันัก
ผจญเพลงิ 
  

: ในขณะทเีกดิเพลงิไหมใ้หส้วมใสอ่ปุกรณ์ปกป้องระบบหายใจทมีถีงั
อากาศแบบพกพา (SCBA) 
  

6. มาตรการจดัการเมอืมกีารหกรวัไหลของสาร 

คําเตอืนสาํหรบับคุคล อปุกรณ์
ป้องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณ์
ฉุกเฉนิ 
 

: สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล 
หา้มบคุคลทไีมม่กีารป้องกนัเขา้ปฏบิตังิาน 
 

ขอ้ควรระวงัดา้นสงิแวดลอ้ม 
 

: หา้มชะลา้งทงิสูแ่หลง่นําผวิดนิหรอืระบบบําบดัของเสยี 
ถา้ผลติภณัฑน์ทํีาใหแ้มนํ่า ทะเลสาบ หรอื ทอ่ระบายปนเปือนใหแ้จง้
หนว่ยงานของรัฐทรีับผบิชอบ 
 

วธิกีารและวสัดสุําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด  
 

: รวบรวมและจดัใหม้กีารกําจดัโดยไม่กอ่ใหเ้กดิฝุ่ น 
เก็บในภาชนะปิดทเีหมาะสมเพอืการกาํจัด 
 

7. การขนถา่ย เคลอืนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

ขอ้แนะนําในการป้องกนัไฟไหม ้
และการระเบดิ 
 

:  มาตรการทวัไปในการป้องกนัไฟไหม ้
 

ขอ้แนะนําในการจดัการอยา่ง
ปลอดภยั  

: หลกีเลยีงการทําใหค้วามเขม้สารเกนิกวา่คา่ขดีจํากัดการรบัสมัผัสจาก
การทํางาน (ดหูวัขอ้ท ี8) 
หา้มใหส้ารเขา้ตา โดนผวิหนังหรอืเสอืผา้ 
สาํหรบัการป้องกนัภัยสว่นบคุคลใหด้หูัวขอ้ท ี8 
หา้มไม่ใหส้บูบหุร ีกนิ และดมื ในบรเิวณปฏบิตังิาน 
ปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามัยมาตรฐานขณะใชง้านสารเคม ี
 

สภาวะการเก็บทปีลอดภยั  : เก็บในภาชนะเดมิ 
เก็บในททีอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก 
ดฉูลากคาํเตอืน 
เก็บรกัษาตามขอ้บงัคบัของทอ้งถนิ 
 

8, การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบคุคล 

สว่นประกอบทมีคีา่ควบคมุในสถานททํีางาน 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS ชนดิของคา่ คา่ตา่งๆ ทใีช ้ ฐานอา้งองิ 
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(รูปแบบของ
การรบัสาร) 

ควบคมุ / ความ
เขม้ขน้ทยีอมให ้

Quartz (SiO2) 14808-60-7 TWA (อนุภาค
ขนาดเล็กที
อาจสดูเขา้สู่
ระบบทางเดนิ
หายใจได)้ 

0.025 mg/m3 TH OEL 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 ACGIH 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 

(ซลิกิา) 

ACGIH 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 ACGIH 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 

(ซลิกิา) 

ACGIH 

Cement 65997-15-1 TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

1 mg/m3 ACGIH 

Quartz (SiO2) <5µm 14808-60-7 TWA (อนุภาค
ขนาดเล็กที
อาจสดูเขา้สู่
ระบบทางเดนิ
หายใจได)้ 

0.025 mg/m3 TH OEL 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 ACGIH 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 

(ซลิกิา) 

ACGIH 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 ACGIH 

  
TWA (ชนิสว่น 0.025 mg/m3 ACGIH 
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ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

(ซลิกิา) 

Cement 65997-15-1 TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

1 mg/m3 ACGIH 

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ  : ใชอ้ปุกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจหากการระบายอากาศไม่
เพยีงพอ หรอืมกีารป ระเมนิวา่ การสมัผัสอยู่ในขอบเขตทแีนะนํา 
ชนดิของไสก้รองทใีชใ้นเครอืงชว่ยหายใจจะตอ้งเหมาะกับขนาด
ความเขม้ขน้สงูสดุของสงิปนเปือน (แกส๊/ไอ/ละอองลอย/อนุภาค) 
ซงึคาดวา่จะเกดิขนึขณะทใีชผ้ลติภัณฑ ์หากความเขม้ขน้ดงักลา่วสงู
กวา่คา่ทกีําหนดจะตอ้งใชเ้ครอืงชว่ยหายใจแบบมถัีงอากาศสาํหรับ
หายใจ  

 
การป้องกันมอื  : ควรสวมถงุมอืททีนสารเคมทีไีดร้ับการรับรองตามมาตรฐาน

ตลอดเวลาเมอืใชง้านสารเคมแีละมกีารประเมนิวา่มคีวามเสยีงและ
จําเป็นตอ้งใช ้
  

การป้องกันดวงตา  : ควรใชแ้วน่ตานริภยัทไีดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานเมอืมกีารประเมนิ
วา่มคีวามเสยีงและจําเป็นตอ้งใช ้
  

การป้องกันผวิหนังและลําตวั  : เลอืกใชอ้ปุกรณป้์องกันร่างกายตามประเภท ตามความเขม้ขน้และ
ปรมิาณของสารอนัตราย และตามลกัษณะของสถานททํีางานแตล่ะ
แหง่ 
  

มาตรการดา้นสขุอนามยั  : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามยัทดีขีองโรงงานอตุสาหกรรมและ
ตามแนวปฏบิตัเิพอืความปลอดภยั 
เมอืใชง้านหา้มรบัประทานอาหารหรอืดมื 
เมอืใชง้านหา้มสบูบหุร ี
ลา้งมอืกอ่นพักและเมอืสนิสดุวันทํางาน 
  

9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

ลกัษณะ  : ของแข็ง 
  

ส ี :  เทา 
  

กลนิ  :  ลกัษณะเฉพาะ 
  

คา่ขดีจํากดัของกลนิทรีบัได ้ :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง  : ไมม่ขีอ้มลู  
 

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุ
หลอมเหลว / จดุเยอืกแข็ง  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

จดุเดอืด/ชว่งของจดุเดอืด  : ไมม่ขีอ้มลู 
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จดุวาบไฟ  : > 93.3 °C (> 199.9 °F) 

(วธิกีาร: ถว้ยปิด) 
 

อตัราการระเหย  :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแข็ง ก๊าซ) 
  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สงูสดุทอีาจเกดิระเบดิ / 

ขดีจํากัดสงูสดุของความไวไฟ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ตาํสดุทอีาจเกดิระเบดิ / 

ขดีจํากัดตําสดุของความไวไฟ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความดนัไอ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่น  : 2 g/cm3 (20 °C (68 °F)) 
 

ความสามารถในการละลาย 
ความสามารถในการละลายใน
นํา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการละลายใน
ตวัทําละลายอนื  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สมัประสทิธกิารละลายของสาร
ในชนัของเอ็น-ออกทานอล/นํา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

อุณหภมูทิลีกุตดิไฟไดเ้อง  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

อุณหภมูขิองการสลายตวั  :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนดื 
ความหนดืไดนามกิ  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความหนดืไคนแีมตกิ  : ไมม่ขีอ้มลู  

 
สมบตัทิางการระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
คณุสมบัตใินการออกซไิดซ ์ : ไมม่ขีอ้มลู 

 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา 
  

:  ไมม่ปีฏกิริยิาอันตรายใดๆเกดิขนึในสภาวะใชง้านตามปกต ิ
  

ความเสถยีรทางเคม ี
  

:  ผลติภัณฑน์ีมคีวามเสถยีรทางเคม ี
  

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อนัตราย  

: เสถยีรภายใตส้ภาวะการเก็บรักษาทแีนะนํา 
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สภาวะทคีวรหลกีเลยีง 
  

: ไมม่ขีอ้มลู 
  

วสัดทุเีขา้กนัไมไ่ด ้
  

:  ไมม่ขีอ้มลู 
  

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มลูทมีอียู่ 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

การทําลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

ทําลายดวงตาอย่างรนุแรง 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ในระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

สารททีาํใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนงั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มลูทมีอียู่ 

การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มลูทมีอียู่ 

การกอ่กลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มลูทมีอียู่ 

การกอ่มะเร็ง 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มลูทมีอียู่ 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มลูทมีอียู่ 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัครงัเดยีว 

อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซํา 

อาจทําความเสยีหายตอ่อวัยวะ (ปอด) จากการสมัผสัเป็นระยะเวลานานๆหรอืซาํๆ ถา้สดูดม 

ความเป็นพษิจากการสาํลกั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มลูทมีอียู่ 

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ไมม่ขีอ้มลู 
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ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การเคลอืนยา้ยในดนิ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ผลกระทบในทางเสยีหายอนืๆ 

ผลติภณัฑ:์ 

ขอ้มลูเพมิเตมิดา้นนเิวศวทิยา  :  ไม่มขีอ้มลูทสีามารถหาไดส้าํหรบัผลติภัณฑนี์ 
 

13. ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

วธิกีารกําจดั 

ของเสยีจากสารตกคา้ง 
  

: หา้มไม่ใหป้ลอ่ยผลติภณัฑน์ลีงสูท่อ่ระบาย,แหลง่นําหรอืดนิ 
หา้มทําใหบ้อ่นํา ทางนํา หรอืคนํูาปนเปือนดว้ยสารเคมหีรอืภาชนะที
ใชแ้ลว้ 
สง่ไปยังบรษัิทจัดการของเสยีทมีใีบอนุญาต 
  

บรรจุภณัฑท์ปีนเปือน 
  

: ทําใหถ้งัวา่งเปลา่ 
กําจัดโดยวธิเีดยีวกบัผลติภณัฑท์ยีังไมไ่ดใ้ชง้าน 
หา้มนําภาชนะบรรจทุใีชห้มดแลว้กลบัมาใชซ้ํา 
  

14. ขอ้มลูการขนสง่ 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

UNRTDG  
ไมจ่ดัเป็นสนิคา้อนัตราย 

IATA-DGR  

ไมจ่ดัเป็นสนิคา้อนัตราย 

รหสั IMDG  
ไมจ่ดัเป็นสนิคา้อนัตราย 

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภัณฑต์ามทใีหม้า 

15. ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกยีวกบัความปลอดภยั/สุขภาพและสงิแวดลอ้มทเีฉพาะเจาะจงสําหรบัสารเดยีวและ
สารผสม 

 
กําหนดรายการของอนุสญัญาระหวา่งประเทศเกยีวกับอาวธุ
เคม(ีCWC)ของสารพษิ และสารตงัตน้ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
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พระราชบัญญตัวิัตถอัุนตราย 
 

: จะตอ้งพจิารณาเงอืนไขของการจํากัด
สาํหรบัรายการตอ่ไปนี: 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชกําหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

16. ขอ้มลูอนืๆ รวมทงัขอ้มลูการจดัทําและการปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

รปูแบบวนัท ี : ปี / เดอืน / วนั 

ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อนืๆ 

ACGIH : คา่ขดีจํากดั (TLV) โดยสมาคมนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแหง่
สหรัฐอเมรกิา (ACGIH) 

TH OEL : บัญชทีา้ยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอืง ความปลอดภยัในการทํ า
งานเกยีวกับภาวะแวดลอ้ม (สารเคม)ี 

ACGIH / TWA : ถว่งนําหนักคา่เฉลยีโดยใชเ้วลา 8 ชัวโมง 
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 Reg-
istration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency 

SVHC : Substances of Very High Concern 
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative 
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ขอ้มลูทงัหมดทปีรากฏอยู่ในเอกสารความปลอดภยันีทําขนึโดยอาศยัขอ้มลูของผูทํ้า ณ วันทอีอกเอกสารนี
เท่านัน ไม่ถอืเป็นการรับประกนัใดๆ เงอืนไขตา่งๆ อาจมกีารประยกุตไ์ด ้โปรดอา่นคูม่อืการใชง้านผลติภัณฑ ์
(Technical Data Sheet) กอ่นทจีะใชห้รอืดําเนนิการใดๆ เกยีวกบัผลติภณัฑ ์
TH / TH 


