เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย

Sikadur®-42 MP Slow HC TH Part C
ฉบับที
1.0

วันทีแก ้ไข:
2021/06/24

หมายเลข SDS:
100000038579

วันทีเผยแพร่ครังล่าสุด: วันทีเผยแพร่ครังแรก: 2021/06/24

1. การบ่งชีผลิตภ ัณฑ์และบริษ ัท

Sikadur®-42 MP Slow HC TH Part C

ชือผลิตภัณฑ์

:

รหัสผลิตภัณฑ์

: 100000038579

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
: Epoxy-Cementitious system
วิธก
ี ารใช ้งานผลิตภัณฑ์

2. การบ่งชีความเป็นอ ันตราย
การจําแนกประเภทสารเดียวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
ทีเป็นระบบเดียวก ันทวโลก)
ั
การกัดกร่อน และการระคายเคือง : ประเภทย่อย 2
ต่อผิวหนัง
การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและ :
การระคายเคืองต่อดวงตา
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมาย
อย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สัมผัสครังเดียว

:

ประเภทย่อย 1
ประเภทย่อย 3 (ระบบหายใจ)

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS
:
รูปสัญลักษณ์ความเป็ นอันตราย

คําสัญญาณ

:

อันตราย

ข ้อความแสดงความเป็ นอันตราย

:

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H318 ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง
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H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
ข ้อความทีแสดงข ้อควรระวัง

:

การป้องก ัน:
P261 หลีกเลียงการสูดดมผงฝุ่ น
P264 ล ้างผิวให ้ทัวหลังจากการสัมผัส
P271 ใช ้ภายนอกอาคารเท่านั นหรือบริเวณทีมีการระบายอากาศดี
P280 สวมถุงมือป้ องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันตา/ หน ้า
การตอบสนอง:
P302 + P352 หากสัมผัสผิวหนั ง :ล ้างผิวหนังด ้วยสบู่และนํ าปริมาณ
มาก
P304 + P340 + P312 หากหายใจเข ้าไป :โทรหาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือ
แพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ ้ารู ้สึกไม่สบาย โทรหาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือ
แพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ ้ารู ้สึกไม่สบาย
P305 + P351 + P338 + P310 หากเข ้าดวงตา ล ้างด ้วยนํ าเป็ นเวลา
หลายๆนาที ให ้ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ ้ามีคอนแทคเลนส์และสามารถ
ถอดออกได ้ง่าย ให ้ล ้างตาต่อไป รีบโทรหาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือแพทย์ /
โรงพยาบาลทันที
P332 + P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึน: รับคําแนะนําจาก
แพทย์ / พบแพทย์
P362 ถอดเสือผ ้าทีปนเปื อนและซักล ้างก่อนนากลับมาใช ้ใหม่
การจ ัดเก็บ:
P403 + P233 เก็บในภาชนะทีปิ ดสนิทมีการระบายอากาศได ้ดี
P405 เก็บปิ ดล็อคไว ้
การกําจ ัด:
P501 กําจัดสิงทีบรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสียทีได ้รับการรับรอง

ความเป็นอ ันตรายอืนทีไม่ได้เป็นผลจากการจําแนกตามระบบ
ไม่มข
ี ้อมูล
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกียวก ับส่วนผสม
: สารผสม

สารเดียว/สารผสม
ส่วนประกอบ
ชือทางเคมี
Quartz (SiO2)
Cement (chromium reduced)

หมายเลข CAS
14808-60-7
65997-15-1

ความเข ้มข ้น (% w/w)
>= 70 -< 90
>= 20 -< 30

4. มาตรการปฐมพยาบาล
คําแนะนํ าทัวไป

:

ให ้ย ้ายออกจากบริเวณทีอันตราย
ปรึกษาแพทย์
แสดงเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยฉบับนีให ้แพทย์
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หากหายใจเข ้าไป

:

เคลือนย ้ายไปยังทีทีมีอากาศบริสท
ุ ธิ
ปรึกษาแพทย์หลังจากมีการสัมผัสในปริมาณทีมีนัยสําคัญ

ในกรณีทสั
ี มผัสกับผิวหนั ง

:

ถอดเสือผ ้าและรองเท ้าทีปนเปื อนทันที
ล ้างออกด ้วยสบูแ
่ ละนํ าปริมาณมาก
ถ ้ายังคงมีอาการ ให ้ปรึกษาแพทย์

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 ้ามให ้นม หรือเครืองดืมแอลกอฮอล์
ห ้ามให ้สิงใดทางปากแก่ผู ้ทีไม่ได ้สติ
ไปพบแพทย์

อาการและผลกระทบทีสําคัญ
ทีสุดทังแบบเฉียบพลัน และเกิด
ในภายหลัง

:

ผลทําให ้เกิดการระคายเคือง
ไอ
ความผิดปกติของระบบหายใจ
การหลังนํ าตามากเกิน
ผิวหนังอักเสบ
ดูในหมวด 11 สําหรับรายละเอียดเพิมเติมของผลกระทบต่อสุขภาพ
และอาการ
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง
อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ

คําแนะนํ าสําหรับแพทย์

:

รักษาตามอาการ

สารดับเพลิงทีเหมาะสม

:

การใช ้มาตรการดับเพลิงทีเหมาะกับสภาวะแวดล ้อมเฉพาะทีและ
สิงแวดล ้อมรอบๆ

สารทีมีอันตรายจากการเผาไหม ้

:

ไม่เป็ นทีทราบว่ามีผลิตภัณฑ์อันตรายจากการเผาไหม ้

วิธก
ี ารดับเพลิงเฉพาะ

:

วิธก
ี ารปฏิบัตม
ิ าตรฐานสําหรับไฟจากสารเคมี

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสําหรับนัก
ผจญเพลิง

:

ในขณะทีเกิดเพลิงไหม ้ให ้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้ องระบบหายใจทีมีถัง
อากาศแบบพกพา (SCBA)

5. มาตรการผจญเพลิง

6. มาตรการจ ัดการเมือมีการหกรวไหลของสาร
ั
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คําเตือนสําหรับบุคคล อุปกรณ์
ป้ องกัน และวิธรี ับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน

:

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
หลีกเลียงการหายใจเอาฝุ่ นเข ้าไป
ห ้ามบุคคลทีไม่มก
ี ารป้ องกันเข ้าปฏิบัตงิ าน

ข ้อควรระวังด ้านสิงแวดล ้อม

:

่ อ
พยายามป้ องกันไม่ให ้สารไหลเข ้าสูท
่ ระบายหรือแหล่งนํ า
ไม่มข
ี ้อควรระวังพิเศษทางสิงแวดล ้อมกําหนด

วิธก
ี ารและวัสดุสําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด

:

รวบรวมและจัดให ้มีการกําจัดโดยไม่กอ
่ ให ้เกิดฝุ่ น
เก็บในภาชนะปิ ดทีเหมาะสมเพือการกําจัด

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

:

หลีกเลียงการเกิดฝุ่ น
โดยเฉพาะทีมีฝนเกิ
ุ่
ดขึน

ข ้อแนะนํ าในการจัดการอย่าง
ปลอดภัย

:

ห ้ามสูดดมไอ/ฝุ่ นเข ้าไปในร่างกาย
หลีกเลียงการทําให ้ความเข ้มสารเกินกว่าค่าขีดจํากัดการรับสัมผัสจาก
การทํ างาน (ดูหัวข ้อที 8)
ห ้ามให ้สารเข ้าตา โดนผิวหนังหรือเสือผ ้า
สําหรับการป้ องกันภัยส่วนบุคคลให ้ดูหัวข ้อที 8
ห ้ามไม่ให ้สูบบุหรี กิน และดืม ในบริเวณปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัตต
ิ ามมาตรการสุขอนามัยมาตรฐานขณะใช ้งานสารเคมี

สภาวะการเก็บทีปลอดภัย

:

เก็บในภาชนะเดิม
เก็บในทีทีอากาศถ่ายเทได ้สะดวก
ดูฉลากคําเตือน
เก็บรักษาตามข ้อบังคับของท ้องถิน

ข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับ
เสถียรภาพในการเก็บรักษา

:

เก็บไว ้ในทีเย็น
ไม่มก
ี ารสลายตัวหากเก็บและนํ าไปใช ้ดังทีได ้แนะนํ าไว ้

ั ัสและการป้องก ันส่วนบุคคล
8, การควบคุมการร ับสมผ
ส่วนประกอบทีมีคา่ ควบคุมในสถานทีทํางาน
ส่วนประกอบ

หมายเลข CAS

Quartz (SiO2)

14808-60-7

ชนิดของค่า
(รูปแบบของ
การรับสาร)
TWA (อนุภาค
ขนาดเล็กที
อาจสูดเข ้าสู่
ระบบทางเดิน
หายใจได ้)
TWA (ชินส่วน
ทีสามารถเข ้าสู่
ระบบหายใจ
ได ้)
TWA (ชินส่วน
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ค่าต่างๆ ทีใช ้
ควบคุม / ความ
เข ้มข ้นทียอมให ้
0.025 mg/m3
(ซิลก
ิ า)

ฐานอ ้างอิง

0.025 mg/m3

ACGIH

0.025 mg/m3

ACGIH
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Cement

65997-15-1

ทีสามารถเข ้าสู่
ระบบหายใจ
ได ้)
TWA (ชินส่วน
ทีสามารถเข ้าสู่
ระบบหายใจ
ได ้)
TWA (ชินส่วน
ทีสามารถเข ้าสู่
ระบบหายใจ
ได ้)
TWA (ชินส่วน
ทีสามารถเข ้าสู่
ระบบหายใจ
ได ้)

วันทีเผยแพร่ครังล่าสุด: วันทีเผยแพร่ครังแรก: 2021/06/24
(ซิลก
ิ า)

0.025 mg/m3

ACGIH

0.025 mg/m3
(ซิลก
ิ า)

ACGIH

1 mg/m3

ACGIH

อุปกรณ์ป้องก ันอ ันตรายส่วนบุคคล
การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ : ใช ้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจหากการระบายอากาศไม่
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

:

ผง

สี

:

เทา
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กลิน

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ค่าขีดจํากัดของกลินทีรับได ้

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ค่าความเป็ นกรด-ด่าง

:

ไม่มข
ี ้อมูล

จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุด
หลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด

:

ไม่มข
ี ้อมูล

:

ไม่มข
ี ้อมูล

จุดวาบไฟ

:

ไม่มข
ี ้อมูล

อัตราการระเหย

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได ้
(ของแข็ง ก๊าซ)

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ค่าสูงสุดทีอาจเกิดระเบิด /
ขีดจํากัดสูงสุดของความไวไฟ

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ค่าตําสุดทีอาจเกิดระเบิด /
ขีดจํากัดตําสุดของความไวไฟ

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความดันไอ

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความหนาแน่น

:

โดยประมาณ 2.5 g/cm3

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

:

โดยประมาณ 1,500 kg/m3

:

ไม่มข
ี ้อมูล

:

ไม่มข
ี ้อมูล

:

ไม่มข
ี ้อมูล

:

ไม่มข
ี ้อมูล

อุณหภูมข
ิ องการสลายตัว

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความหนืด
ความหนืดไดนามิก

:

ไม่มข
ี ้อมูล

:

ไม่มข
ี ้อมูล

สมบัตท
ิ างการระเบิด

:

ไม่มข
ี ้อมูล

คุณสมบัตใิ นการออกซิไดซ์

:

ไม่มข
ี ้อมูล

ความหนืดไคนีแมติก
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ย
ิ า
การเกิดปฏิกริ ย
ิ า

:

ไม่มป
ี ฏิกริ ย
ิ าอันตรายใดๆเกิดขึนในสภาวะใช ้งานตามปกติ

ความเสถียรทางเคมี

:

ผลิตภัณฑ์นมี
ี ความเสถียรทางเคมี

ความเป็ นไปได ้ในเกิดปฏิกริ ย
ิ า
อันตราย

:

ไม่มอ
ี ันตรายระบุเป็ นพิเศษ

สภาวะทีควรหลีกเลียง

:

ไม่มข
ี ้อมูล

วัสดุทเข
ี ้ากันไม่ได ้

:

ไม่มข
ี ้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ความเป็นพิษแบบเฉียบพล ัน
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
การก ัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหน ัง
ระคายเคืองต่อผิวหนั งมาก
การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง
การกระตุน
้ ให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนงั
สารทีทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ทางผิวหน ัง
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ตอ
่ ระบบทางเดินหายใจ
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
ื พน
การก่อกลายพ ันธุข
์ องเซลล์สบ
ั ธุ ์
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
การก่อมะเร็ง
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพ ันธุ ์
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
ั ัสครงเดี
ความเป็นพิษต่ออว ัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสมผ
ั ยว
อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
ั ัสซํา
ความเป็นพิษต่ออว ัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสมผ
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
ความเป็นพิษจากการสําล ัก
ไม่มก
ี ารจําแนกโดยขึนกับข ้อมูลทีมีอยู่
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12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ
ไม่มข
ี ้อมูล
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย
ไม่มข
ี ้อมูล
ั
ศกยภาพในการสะสมทางชี
วภาพ
ไม่มข
ี ้อมูล
การเคลือนย้ายในดิน
ไม่มข
ี ้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหายอืนๆ
ผลิตภ ัณฑ์:
:

ไม่มข
ี ้อมูลทีสามารถหาได ้สําหรับผลิตภัณฑ์นี

ของเสียจากสารตกค ้าง

:

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

ข ้อมูลเพิมเติมด ้านนิเวศวิทยา
13. ข้อพิจารณาในการกําจ ัด
วิธก
ี ารกําจ ัด

14. ข้อมูลการขนส่ง
กฏข้อบ ังค ับระหว่างประเทศ
UNRTDG
ไม่จัดเป็ นสินค ้าอันตราย
IATA-DGR
ไม่จัดเป็ นสินค ้าอันตราย
รห ัส IMDG
ไม่จัดเป็ นสินค ้าอันตราย
การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รห ัส IBC
ไม่สามารถใช ้ได ้กับผลิตภัณฑ์ตามทีให ้มา
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15. ข้อมูลด้านกฎข้อบ ังค ับ
ข้อบ ังค ับ/กฎหมายเกียวก ับความปลอดภ ัย/สุขภาพและสิงแวดล้อมทีเฉพาะเจาะจงสําหร ับสารเดียวและ
สารผสม
: จะต ้องพิจารณาเงือนไขของการจํากัด
พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย
สําหรับรายการต่อไปนี:
ไม่มข
ี ้อมูล
พระราชกําหนดป้ องกันการใช ้สารระเหย

:

ไม่มข
ี ้อมูล

กําหนดรายการของอนุสัญญาระหว่างประเทศเกียวกับอาวุธ
เคมี(CWC)ของสารพิษ และสารตังต ้น

:

ไม่มข
ี ้อมูล

: คําสังสภายุโรป 2010/75/EU ณ วันที 24 พฤศจิกายน 2010 ว่าด ้วย
การปล่อยสารมลพิษทางอุตสาหกรรม (ประกอบด ้วยการป้ องกันและ
ควบคุมมลภาวะ)
ไม่มข
ี ้อมูล

สารประกอบอินทรียร์ ะเหย

16. ข้อมูลอืนๆ รวมทงข้
ั อมูลการจ ัดทําและการปร ับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย
รูปแบบวันที

:

ปี / เดือน / วัน

ข้อความเต็มของต ัวย่ออืนๆ
ACGIH

:

TH OEL

:

ACGIH / TWA
TH OEL / TWA
ADR

:
:
:

CAS
DNEL
EC50
GHS
IATA
IMDG
LD50

:
:
:
:
:
:
:

LC50

:

MARPOL

:

OEL

:

ค่าขีดจํากัด (TLV) โดยสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแห่ง
สหรัฐอเมริกา (ACGIH)
บัญชีท ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง ความปลอดภัยในการทํ า
งานเกียวกับภาวะแวดล ้อม (สารเคมี)
ถ่วงนํ าหนักค่าเฉลียโดยใช ้เวลา 8 ชัวโมง
ความเข ้มข ้นเฉลียตลอดระยะเวลาทํางานปกติ
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
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PBT
PNEC
REACH

:
:
:

SVHC
vPvB

:
:

วันทีเผยแพร่ครังล่าสุด: วันทีเผยแพร่ครังแรก: 2021/06/24

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
(Technical Data Sheet) ก่อนทีจะใช ้หรือดําเนินการใดๆ เกียวกับผลิตภัณฑ์
TH / TH
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