เอกสารขอมูลความปลอดภัย
Sikafloor® 81 Epocem New ID Comp. C

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ
GHS (GHS product
identifier)

: Sikafloor® 81 Epocem New ID Comp. C

การบงชี้วิธีอื่น

: ไมมีขอมูล

ชนิดผลิตภัณฑ

: ผง

ขอแนะนําและขอจํากัดตางๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม
ไมมีผลบังคับใช
ผูจําหนาย/ผูผลิต

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จํากัด
700/37 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกงเฟส 2
กม.57 ถ.บางนา-ตราด
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

หมายเลขโทรศัพท

03821 4270-85

หมายเลขโทรสาร

03821 4286

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (
พรอมดวยเวลาทําการ)

: 03821 4270-85

ที่อยูอี-เมลของบุคคลที่รับผิด
ชอบใน SDS นี้

: Sikathai@th.sika.com

หมวดที่ 2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
การจําแนกประเภทสารหรือสาร : การกัดกรอน และการระคายเคืองตอผิวหนัง (Skin corrosion / irritation) - ๒
ผสม
การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการระคายเคืองตอดวงตา (Seriuos eye damage / eye
irritation) - ๑
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (Specific target
organ toxicity following single exposure) (การระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ) - ๓
องคประกอบของฉลาก GHS
รูปสัญลักษณความเปน
อันตราย

:

คําสัญญาณ (คําที่
บงบอกบอกลักษณะสําคัญ)

: อันตราย

ขอความเกี่ยวกับอันตราย

: ทําลายดวงตาอยางรุนแรง
ระคายเคืองตอผิวหนังมาก
อาจระคายเคืองตอทางเดินหายใจ

ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได
เปนผลจากการจําแนกตาม
ระบบ GHS เชน

ฉบับที่

: 3

: การจับตองและ/หรือการแปรรูปวัสดุนี้อาจกอใหเกิดฝุนละอองที่ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวง
ตา ผิวหนัง จมูก และลําคอได
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หมวดที่ 3. สวนประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
สารเดี่ยว/สารผสม

: สารผสม

หมายเลข CAS/ตัวบงชี้อื่นๆ
หมายเลข CAS

: ไมมีผลบังคับใช

รหัสผลิตภัณฑ

: 606156-1

ชื่อสวนผสม

%

หมายเลข CAS

Portland cement

>=35 - <50

65997-15-1

ไมมีการเพิ่มเติมสวนผสมในที่นี้,ภายในความรูปจจุบันของผูจําหนายและความเขมขนในการใชงาน,ถูกจัดใหเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือสิ่งแวดลอมและเนื่องดวยเหตุนี้จึงกําหนดการรายงานในสวนนี้
หากมีขีดจํากัดการรับสารในการทํางาน จะระบุไวในหมวดที่ 8

หมวดที่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
คําอธิบายเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลที่จําเปน
การสัมผัสถูกดวงตา

: ใหไปพบแพทยทันที โทรถึงศูนยควบคุมสารพิษหรือแพทย ใชน้ําจํานวนมากลางตาทันที ยก
เปลือกตาลางและเปลือกตาบนเปนครั้งคราว ตรวจหาคอนแทคเลนส แลวทําการถอดออก ให
ชะลางตออยางนอย 10 นาที อาการไหมจากสารเคมีตองไดรับการบําบัดรักษาโดยแพทยใน
ทันที

การสูดดม

: ใหไปพบแพทยทันที โทรถึงศูนยควบคุมสารพิษหรือแพทย ใหเคลื่อนยายผูไดรับสารไปยังที่
อากาศบริสุทธิ์และใหพักผอนในทาทางที่หายใจไดสบาย ถาสงสัยวายังมีควันของสารหลง
เหลืออยู ผูชวยชีวิตควรสวมหนากาก หรือใชอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสม หากไมหายใจ
หายใจไมเปนปกติ หรือระบบหายใจลมเหลว ใหทําการชวยหายใจ หรือใหออกซิเจนโดยผูที่ได
รับการฝกอบรมในเรื่องดังกลาวมาแลว การชวยชีวิตดวยวิธีปากตอปากอาจกอใหเกิดอันตราย
ได หากหมดสติ ใหจัดผูประสบภัยในทาชวยชีวิตและนําตัวสงแพทยทันที ทําใหอากาศโลงไว
คลายเสื้อผาสวนที่รัดแนนออก เชน ปกเสื้อ, เนคไท, เข็มขัด หรือสายรัดเอว

การสัมผัสถูกผิวหนัง

: ใหไปพบแพทยทันที โทรถึงศูนยควบคุมสารพิษหรือแพทย ลางผิวหนังที่สกปรกดวยนํ้า
จํานวนมาก ถอดเสื้อผาและรองเทาที่มีเชื้อโรคหรือสกปรก ใชน้ําลางเครื่องแตงกายที่เปรอะ
เปอนใหสะอาดหมดจดกอนถอดเครื่องแตงกายออกหรือสวมถุงมือขณะถอด ใหชะลางตออยาง
นอย 10 นาที อาการไหมจากสารเคมีตองไดรับการบําบัดรักษาโดยแพทยในทันที ซักเสื้อผา
กอนนํากลับมาใชใหม ทําความสะอาดรองเทาใหทั่วกอนนํามาใสใหม

การกลืนกิน

: ใหไปพบแพทยทันที โทรถึงศูนยควบคุมสารพิษหรือแพทย บวนปากดวยน้ํา ถอดฟนปลอม
ออกถามี ใหเคลื่อนยายผูไดรับสารไปยังที่อากาศบริสุทธิ์และใหพักผอนในทาทางที่หายใจได
สบาย หากกลืนกินสารเขาไปและผูที่ไดรับสารพิษนั้นยังมีสติรูสึกตัว ใหดื่มน้ําเล็กนอย หยุดให
น้ําหากผูไดรับสารพิษรูสึกคลื่นไสเพราะอาจเปนอันตรายจากการอาเจียนได หามทําใหอาเจียน
จนกวาจะมีคําสั่งจากแพทย หากเกิดการอาเจียน ใหศีรษะอยูในระดับต่ํา เพื่อไมใหอาเจียนเขา
ไปสูปอด อาการไหมจากสารเคมีตองไดรับการบําบัดรักษาโดยแพทยในทันที หามปอนสิ่งใดๆ
ทางปากแกผูที่หมดสติ หากหมดสติ ใหจัดผูประสบภัยในทาชวยชีวิตและนําตัวสงแพทยทันที
ทําใหอากาศโลงไว คลายเสื้อผาสวนที่รัดแนนออก เชน ปกเสื้อ, เนคไท, เข็มขัด หรือสายรัด
เอว

อาการ/ผลกระทบที่สําคัญที่สุด, เฉียบพลันและลาชา
ผลเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพ
การสัมผัสถูกดวงตา

: ทําลายดวงตาอยางรุนแรง

การสูดดม

: อาจระคายเคืองตอทางเดินหายใจ

การสัมผัสถูกผิวหนัง

: ระคายเคืองตอผิวหนังมาก

การกลืนกิน

: อาจทําใหปาก คอ และทองเกิดการไหมได

สัญญาณ/อาการของการไดรับสารมากเกินไป
การสัมผัสถูกดวงตา

ฉบับที่

: 3

: อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
ความเจ็บปวด
การใหน้ํา
อาการผื่นแดง
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หมวดที่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
การสูดดม

: อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
การระคายเคืองตอทางเดินหายใจ
การไอ

การสัมผัสถูกผิวหนัง

: อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
อาการปวดหรือระคายเคือง
อาการผื่นแดง
อาจเกิดอาการพอง

การกลืนกิน

: อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
ปวดทอง

แสดงใหเห็นวาตองไดรับการดูแลรักษาและการบําบัดแบบพิเศษในทันที หากจําเปน
หมายเหตุถึงแพทย

: รักษาตามอาการ หากสูดดมหรือรับสารนี้เขาสูรางกายเปนปริมาณมาก ใหรีบติดตอผูเชี่ยวชาญ
ดานการรักษายาพิษในทันที

การบําบัดเฉพาะ

: ไมมีวิธีรักษาเฉพาะ

การปองกันของผูใหการปฐม
พยาบาล

: ไมควรดําเนินการใดๆ ที่จะกอใหเกิดอันตราย หรือกระทําโดยไมไดผานการฝกอบรมที่เหมาะสม
ถาสงสัยวายังมีควันของสารหลงเหลืออยู ผูชวยชีวิตควรสวมหนากาก หรือใชอุปกรณชวย
หายใจที่เหมาะสม การชวยชีวิตดวยวิธีปากตอปากอาจกอใหเกิดอันตรายได ใชน้ําลางเครื่อง
แตงกายที่เปรอะเปอนใหสะอาดหมดจดกอนถอดเครื่องแตงกายออกหรือสวมถุงมือขณะถอด

โปรดดูขอมูลดานพิษวิทยา (หมวดที่ 11)

หมวดที่ 5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
สารที่ใชในการดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม

: ดับไฟโดยใชสารที่เหมาะสําหรับเปลวเพลิงที่ลุกไหมรอบๆ

สารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม

: ไมมีขอมูล

ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด
ขึ้นจากสารเคมี
สารอันตรายที่เกิดจากการ
สลายตัวดวยความรอน

: ไมมีอันตรายจากอัคคีภัยหรือการระเบิดโดยเจาะจง
: ผลิตภัณฑจากการสลายตัวอาจมีวัสดุดังตอไปนี้
ออกไซด/ออกไซดตางๆของโลหะ

ขอปฏิบัติพิเศษในการปองกัน
สําหรับนักผจญเพลิง

: ใหปดกั้นบริเวณที่เกิดเหตุในทันที โดยอพยพผูคนที่อยูในบริเวณนั้นออกไป หากมีเพลิงไหม
เกิดขึ้น ไมควรดําเนินการใดๆ ที่จะกอใหเกิดอันตราย หรือกระทําโดยไมไดผานการฝกอบรมที่
เหมาะสม

อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับ
พนักงานดับเพลิง

: นักดับเพลิงควรสวมอุปกรณปองกันที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจบรรจุอากาศในตัว (SCBA)
หนากากแบบครบชุดที่ทํางานดวยโหมดความดันแบบโพซิทีพ

หมวดที่ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental
release measures)
ขอควรระวังสวนบุคคล อุปกรณปองกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
สําหรับเจาหนาที่ที่ไมใชฝาย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน

: ไมควรดําเนินการใดๆ ที่จะกอใหเกิดอันตราย หรือกระทําโดยไมไดผานการฝกอบรมที่เหมาะสม
อพยพผูคนออกจากบริเวณโดยรอบ หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของและไมมีการปองกันที่ดีเขามาใน
พื้นที่ หามสัมผัสหรือเดินผานสารที่หก หามสูดฝุนละออง มีการระบายอากาศอยางเพียงพอ
สวมอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสม เมื่อมีการระบายที่อากาศไมเพียงพอ สวมใสอุปกรณปองกัน
ภัยสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัติการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน

: หากจําเปนตองใชเครื่องแตงกายชนิดพิเศษเพื่อจัดการกับการหกรั่วไหล ใหพิจารณาขอมูลจาก
หัวขอที่ 8 เกี่ยวกับวัสดุที่เหมาะสมและไมเหมาะสม ดูขอมูลใน "สําหรับเจาหนาที่ที่ไมใชฝาย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน" ดวย

การปกปองสิ่งแวดลอม

ฉบับที่

: 3

: หลีกเลี่ยงการทําใหวัตถุแตกกระจาย และสัมผัสกับพื้นดิน ทางเดินน้ํา ทอระบายน้ําและทอ
ระบายของเสียตางๆ หากผลิตภัณฑนี้ทําใหเกิดมลภาวะในสิ่งแวดลอม (ระบบบําบัดน้ําเสีย,
ทางน้ํา, ดินหรืออากาศ) กรุณาแจงหนวยงานที่รับผิดชอบในดานนี้
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หมวดที่ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental
release measures)
วิธีการและวัสดุในการจํากัดการแพรกระจายและการทําความสะอาด
การหกในปริมาณนอย

: เคลื่อนยายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่มีการหก หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดฝุนละออง การใช
เครื่องดูดฝุนที่มีแผนกรองอากาศชนิด HEPA จะชวยลดการกระจายฝุนละอองได นําสารที่หก
รั่วไหลทิ้งลงในภาชนะบรรจุของเสียที่กําหนดไวโดยเฉพาะและมีฉลากกํากับ กําจัดทิ้งโดย
ผานบริษัทผูรับเหมากําจัดขยะที่ไดรับอนุญาตแลว

การหกในปริมาณมาก

: เคลื่อนยายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่มีการหก ไดรับสารที่ปลอยออมาจากเหนือลม กันไม
ใหไหลเขาไปในทอน้ําทิ้ง ทางน้ําไหล ชั้นใตดิน หรือบริเวณพื้นที่จํากัด หลีกเลี่ยงการทําให
เกิดฝุนละออง หามกวาดในขณะแหง ดูดฝุนละอองดวยเครื่องที่ติดตั้งแผนกรองอากาศชนิด
HEPA แลวทิ้งลงในภาชนะบรรจุของเสียที่ปดสนิทและมีฉลากกํากับ หลีกเลี่ยงภาวะที่ทําให
เกิดฝุนละออง และปองกันลมที่จะทําใหฟุงกระจาย กําจัดทิ้งโดยผานบริษัทผูรับเหมากําจัด
ขยะที่ไดรับอนุญาตแลว หมายเหตุ: ดูหมวดที่ 1 สําหรับขอมูลติดตอกรณีฉุกเฉิน และหมวดที่
13 สําหรับการกําจัดของเสีย

หมวดที่ 7. การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา (Handling and
storage)
ขอควรระวังในการใชงานที่ปลอดภัย
มาตรการปองกัน

: เริ่มใชงานอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม (โปรดดูหมวดที่ 8) อยาใหเขาตา สัมผัสถูกผิว
หนังหรือเสื้อผา หามสูดฝุนละออง หามรับประทาน ใชไดเฉพาะที่ที่มีการระบายอากาศเพียง
พอ สวมอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสม เมื่อมีการระบายที่อากาศไมเพียงพอ เก็บไวในภาชนะ
บรรจุดั้งเดิมหรือภาชนะบรรจุทางเลือกอื่นที่ทําจากวัสดุที่เขากันไดซึ่งผานการเห็นชอบแลว และ
ปดฝาใหสนิทเมื่อไมใชงาน ภาชนะบรรจุเปลาจะมีสารตกคางอยูและอาจเปนอันตรายได หาม
นําภาชนะบรรจุกลับมาใชใหม

คําแนะนําเกี่ยวกับอาชีวสุข
ศาสตรทั่วไป

: หามรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่ ในบริเวณที่มีการใชงาน จัดเก็บ หรือแปรรูปสารชนิด
นี้อยู กอนรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา และสูบบุหรี่ คนงานควรลางมือและใบหนาใหสะอาด
ถอดเสื้อผาและอุปกรณปองกันภัยที่ปนเปอนกอนเขาสูบริเวณรับประทานอาหาร ดูหัวขอ 8 เพื่อ
อานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางสุขศาสตร

สภาวะการเก็บรักษาที่ปลอดภัย : จัดเก็บตามขอบังคับภายในประเทศ เก็บรักษาในภาชนะบรรจุดั้งเดิมใหพนจากการไดรับแสง
, สารที่เขากันไมได
อาทิตยโดยตรง ในพื้นที่ที่แหง เย็น และมีอากาศถายเทไดดี และใหพนจากวัสดุที่เขากันไมได
(ดูบทที่ 10) และใหหางจากอาหารและเครื่องดื่ม เก็บโดยปดล็อกไว เก็บภาชนะบรรจุให
มิดชิด และปดผนึกไวจนกวาจะพรอมใชงาน ควรปดผนึกภาชนะที่เปดออกใชแลวใหสนิท และ
เก็บในแนวตั้งเพื่อปองกันการรั่วหก หามเก็บไวในภาชนะที่ไมติดฉลาก ใชหลักการที่ถูกตอง
เพื่อปองกันการปนเปอนสิ่งแวดลอม

หมวดที่ 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกัน สวนบุคคล (Exposure
controls/personal protection)
ตัวแปรการควบคุม
ขีดจํากัดการสัมผัสสารในการทํางาน
ชื่อสวนผสม

ขีดจํากัดการรับสาร

Portland cement

Ministry of Interior (Thailand, 7/1977).
TWA: 50 mppel 8 hours.
TWA: 50 ppm 8 hours.

การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม

: ใชไดเฉพาะที่ที่มีการระบายอากาศเพียงพอ หากการปฏิบัติงานของผูใชทําใหเกิดผงฝุน ควัน
ไอระเหย หรือละออง ใหใชกระบวนการในระบบปด ใชการระบายอากาศเฉพาะที่ หรือใชการ
ควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆเพื่อใหคาการไดรับสัมผัสสารปนเปอนในอากาศของคนงานต่ํากวาคา
ที่แนะนําหรือคาที่กฎหมายกําหนด

การควบคุมการปลอยสารที่มี
ผลตอสิ่งแวดลอม

: ตองตรวจสอบสารที่ปลอยออกจากระบบระบายอากาศหรืออุปกรณในกระบวนการทํางาน เพื่อให
แนใจวาสอดคลองกับบัญญัติของกฎหมายปองกันสิ่งแวดลอม ในบางกรณี จําเปนตองใชเครื่อง
กําจัดควัน เครื่องกรอง หรือการดัดแปลงทางวิศวกรรมของอุปกรณในกระบวนการทํางาน เพื่อ
ลดระดับสารที่ปลอยออกมาใหอยูในระดับที่ยอมรับได

ฉบับที่

: 3

วันที่ออก : 20.01.2015.

Sikafloor® 81 Epocem New ID Comp. C

หนา: 5/9

หมวดที่ 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกัน สวนบุคคล (Exposure
controls/personal protection)
มาตรการการปองกันเฉพาะบุคคล
มาตรการดานสุขอนามัย

: ลางมือ แขนชวงลาง และหนาใหสะอาดหลังการทํางานเกี่ยวกับเคมีภัณฑ กอนรับประทาน
อาหาร กอนสูบบุหรี่ กอนการใชหองน้ํา และหลังจากหมดชั่วโมงทํางานแลว ควรใชเทคนิคที่
เหมาะสมในการกําจัดเสื้อผาที่อาจมีการปนเปอน ซักเสื้อผาที่ปนเปอนสารกอนนํามาใชใหม
จัดใหมีสถานที่สําหรับลางตาและมีฝกบัวชําระเพื่อความปลอดภัยใกลกับบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

การปองกันดวงตา/ใบหนา

: ควรสวมแวนตาปองกันอันตรายที่มีมาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับของเหลวที่อาจกระเด็นใส
ไอละออง หรือฝุนละอองตางๆ ตามการประเมินความเสี่ยงที่ระบุไววาจําเปน ถามีโอกาสสัมผัส
ได ควรสวมใสอุปกรณปองกันภัยดังตอไปนี้ ยกเวนการประเมินผลระบุใหใชอุปกรณปองกันที่มี
ประสิทธิภาพสูงกวา: แวนครอบตากันสารเคมีกระเซ็นและ/หรือหนากากปองกันใบหนา หากมี
อันตรายจากการสูดดม อาจตองใชอุปกรณชวยหายใจแบบคลุมเต็มใบหนาแทน

การปองกันผิวหนัง
การปองกันมือ

: ควรสวมถุงมือที่ทนสารเคมี
และกันการซึมผานที่ไดมาตรฐานตลอดเวลาที่ตองทํางานเกี่ยวขัองกับวัตถุเคมี หากการประเมิน
ความเสี่ยงระบุไววาเปนสิ่งจําเปน ตรวจสอบในระหวางการใชงานวา ถุงมือยังคงมีคุณสมบัติใน
การปองกันภัย โดยพิจารณาจากพารามิเตอรที่ผูผลิตถุงมือกําหนดไว โปรดทราบวาระยะเวลา
การแทรกผานผนังของถุงมือแตละชนิดอาจมีความแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับผูผลิตถุงมือแตละ
แหง ในกรณีของสารผสมที่ประกอบดวยสารหลายชนิด อาจไมสามารถคาดคะเนไดอยางแมน
ยําวาถุงมือสามารถปองกันภัยไดนานเพียงใด

การปองกันรางกาย

: ควรเลือกใชอุปกรณปองกันรางกายใหเหมาะสมตามลักษณะงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และควรไดรับการอนุมัติจากผูเชี่ยวชาญกอนการจัดการกับผลิตภัณฑ
: กอนที่จะจับตองเคลื่อนยายผลิตภัณฑนี้ ควรเลือกใชรองเทาและมีการปองกันผิวหนังเพิ่มเติม
ตามลักษณะของงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ พรอมทั้งควรไดรับการอนุมัติจากผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

การปองกันผิวหนังสวนอื่น

การปองกันการสูดดม

: ควรใชหนากากที่พอดี สามารถกรองฝุนละอองได ซึ่งไดมาตรฐาน หากการประเมินความเสี่ยง
ระบุไววาจําเปน การเลือกหนากากชวยหายใจขึ้นอยูกับระดับของการสัมผัสกับสารที่ทราบหรือ
ที่คาดไว, อันตรายจากผลิตภัณฑ และขีดจํากัดในการทํางานอยางปลอดภัยของหนากากชวย
หายใจที่เลือกนั้น

หมวดที่ 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical
properties)
ลักษณะภายนอก
สถานะทางกายภาพ

: ผง

สี

: สีขาวอมเทา

กลิ่น
ขีดจํากัดสูงสุดในการรับกลิ่น
คาความเปนกรดดาง

: ไมมีกลิ่น
: ไมมีขอมูล

จุดหลอมเหลว

: ไมมีขอมูล
: ไมมีขอมูล

จุดเดือด

: ไมมีขอมูล

จุดวาบไฟ

: ถวยปด: ไมมีผลบังคับใช

เวลาในการเผา

: ไมมีขอมูล

อัตราการเผา

: ไมมีขอมูล

อัตราการระเหย

: ไมมีขอมูล

ความสามารถในการติดไฟ (
ของแข็ง, กาซ)

: ไมมีขอมูล

ขีดจํากัดการระเบิด (การติดไฟ : ไมมีผลบังคับใช
) ต่ําสุดและสูงสุด
ความดันไอ

: ไมมีผลบังคับใช

ความหนาแนนของไอ

: ไมมีขอมูล

ความหนาแนนสัมพัทธ

: ไมมีขอมูล

ความหนาแนนเปนกลุมหลวม

: ~1700 kg/m3

ความสามารถในการละลาย

: ไมมีขอมูล

ฉบับที่

: 3

วันที่ออก : 20.01.2015.
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หมวดที่ 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical
properties)
ความสามารถในการละลายน้ํา

: ไมมีขอมูล

สัมประสิทธิ์การแบงสวน
ระหวางออกทานอลและน้ํา

: ไมมีขอมูล

อุณหภูมิที่สารติดไฟไดเอง

: ไมมีขอมูล

อุณหภูมิที่ทําใหสารเกิดการ
สลายตัว

: ไมมีขอมูล

ความหนืด

: กลศาสตร (40°C (104°F)): ไมมีผลบังคับใช

หมวดที่ 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
การทําปฏิกิริยา

: ขณะนี้ยังไมมีขอมูลการทดสอบเฉพาะดานใดๆ ที่เกี่ยวของกับความไวตอปฏิกิริยาของ
ผลิตภัณฑนี้หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ

ความเสถียรทางเคมี

: ผลิตภัณฑนี้มีความเสถียร

มีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาที่เปน : การเก็บรักษาและการใชงานภายใตสภาวะปกติจะไมทําใหเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตราย
อันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

: ไมมีขอมูลจําเพาะ

สารที่เขากันไมได

: ไมมีขอมูลจําเพาะ

สารอันตรายที่เกิดจากการ
สลายตัว

: เมื่อเก็บและใชงานในสภาพปกติ ไมควรมีผลิตภัณฑจากการสลายตัวที่เปนอันตรายเกิดขึ้น

หมวดที่ 11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)
ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
ความเปนพิษเฉียบพลัน
Not available.
การระคายเคือง/การกัดกรอน
Not available.
ทําใหเกิดการแพ
Not available.
การกลายพันธุ
Not available.
มีคุณสมบัติเปนสารกอมะเร็ง
Not available.
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
Not available.
การกอวิรูป (การผิดปกติของอวัยวะภายในของเด็ก)
Not available.
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย (เมื่อไดรับครั้งเดียว)
ชื่อ

หมวด

วิถีทางที่สัมผัส
สาร

อวัยวะที่ไดรับผล

Cement

๓

ไมมีผลบังคับใช

การระคายเคืองตอ
ระบบทางเดินหายใจ

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย (เมื่อไดรับซ้ํา)
ฉบับที่

: 3

วันที่ออก : 20.01.2015.
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หมวดที่ 11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)
ไมมีขอมูล
อันตรายจากการสําลักเขาสูทางเดินหายใจ
ขอมูลวิธีที่จะเขาสูรางกาย

: ไมมีขอมูล

ผลเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพ
การสัมผัสถูกดวงตา

: ทําลายดวงตาอยางรุนแรง

การสูดดม

: อาจระคายเคืองตอทางเดินหายใจ

การสัมผัสถูกผิวหนัง

: ระคายเคืองตอผิวหนังมาก

การกลืนกิน

: อาจทําใหปาก คอ และทองเกิดการไหมได

อาการปรากฏที่มีความสัมพันธกับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา
การสูดดม

: อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
การระคายเคืองตอทางเดินหายใจ
การไอ

การกลืนกิน

: อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
ปวดทอง

การสัมผัสถูกผิวหนัง

: อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
อาการปวดหรือระคายเคือง
อาการผื่นแดง
อาจเกิดอาการพอง

การสัมผัสถูกดวงตา

: อาจมีอาการที่ไมดีดังตอไปนี้
ความเจ็บปวด
การใหน้ํา
อาการผื่นแดง

ผลกระทบที่ลาชาและเฉียบพลัน รวมถึงผลเรื้อรังจากการสัมผัสในระยะสั้นและระยะยาว
การรับสัมผัสในระยะสั้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ทันที
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหลัง

: ไมมีขอมูล
: ไมมีขอมูล

การรับสัมผัสในระยะยาว
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ทันที

: ไมมีขอมูล

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหลัง

: ไมมีขอมูล

ผลเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพ
Not available.
ทั่วไป

: การสูดดมฝุนเขาไปบอยๆ หรือเปนเวลานานอาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ
เรื้อรัง

มีคุณสมบัติเปนสารกอมะเร็ง : ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรง
การกลายพันธุ

: ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรง

การกอวิรูป (การผิดปกติ
ของอวัยวะภายในของเด็ก)

: ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรง

ผลตอพัฒนาการ

: ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรง

ผลตอภาวะเจริญพันธุ

: ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรง

การวัดความเปนพิษในเชิงตัวเลข
การประเมินคาความเปนพิษเฉียบพลัน
ไมมีขอมูล
ฉบับที่

: 3

วันที่ออก : 20.01.2015.
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หมวดที่ 11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)

หมวดที่ 12. ขอมูลดานนิเวศวิทยา (Ecological information)
ความเปนพิษตอระบบนิเวศ
Not available.
การตกคางยาวนาน (persistence) และความสามารถในการยอยสลาย (degradability)
ไมมีขอมูล
Not available.
Not available.
แนวโนมการสะสมทางชีวภาพ
Not available.
การเคลื่อนที่ในดิน
สัมประสิทธิ์การแบงสวนดิน/
น้ํา (KOC)
อาการไมพึงประสงคอื่นๆ

: ไมมีขอมูล

: ยังไมพบผลใดๆ ที่สําคัญหรืออันตรายรายแรง

หมวดที่ 13. ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
วิธีกําจัด

: ควรหลีกเลี่ยงและลดการสรางขยะหากเปนไปได การกําจัดผลิตภัณฑ สารละลาย และผล
พลอยไดจากการผลิตควรเปนไปตามขอกําหนดการปองกันสิ่งแวดลอมและการกําจัดของเสีย
รวมทั้งขอกําหนดของทองถิ่นดวย การทิ้งผลิตภัณฑที่มีมากเกินพอและไมสามารถรีไซเคิล
ผานบริษัทผูรับกําจัดขยะที่ไดรับอนุญาต ของเสียที่ยังไมไดรับการบําบัดใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานทั้งหมดของหนวยงานที่มีอํานาจไมควรทิ้งทางทอระบายน้ําทิ้ง บรรจุภัณฑที่ใชกับ
ของเสียควรนํากลับมาใชใหม หากไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ควรนําไปเผาหรือการฝง
กลบเทานั้น ตองทิ้งสารและภาชนะนี้ดวยวิธีการที่ปลอดภัย ควรใชความระมัดระวังเมื่อจับตอง
เคลื่อนยายภาชนะบรรจุที่วางเปลาซึ่งยังไมไดผานการทําความสะอาดหรือการชะลาง ภาชนะ
บรรจุหรือถุงบรรจุภายในที่วางเปลาแลวอาจมีผลิตภัณฑตกคางอยู หลีกเลี่ยงการทําใหวัตถุ
แตกกระจาย และสัมผัสกับพื้นดิน ทางเดินน้ํา ทอระบายน้ําและทอระบายของเสียตางๆ

หมวดที่ 14. ขอมูลการขนสง (Transport information)
UN
หมายเลข UN

IMDG

IATA

ไมกําหนด

Not regulated.

Not regulated.

ประเภทความเปน
อันตรายสําหรับการ
ขนสง (transport
hazard class)

-

-

-

กลุมของการบรรจุ

-

-

-

อันตรายตอสิ่งแวด
ลอม

No

No

No

ชื่อที่ถูกตองในการ
ขนสงของสหประชา
ชาติ (UN proper
shipping name)

ฉบับที่

: 3

วันที่ออก : 20.01.2015.
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หมวดที่ 14. ขอมูลการขนสง (Transport information)
ขอมูลเพิ่มเติม

-

ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช
งาน

-

-

: การขนสงภายในขอบเขตของผูใช ตองขนสงในลักษณะภาชนะปดเสมอโดยวางตั้งตรงและผูก
ใหแนน และตองมั่นใจวาผูทําการขนสงผลิตภัณฑรูวิธีปฏิบัติเมื่อมีอุบัติเหตุหรือการหก

หมวดที่ 15. ขอมูลดานกฎขอบังคับ (Regulatory information)
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ค.ศ. 1992
ชนิด
ชื่อสวนผสม

ชนิด

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เงื่อนไขตางๆ

บัญชี ก. :ประกาศกระทรวงแรง : ไมอยูในรายการ
งานและสวัสดิการสังคม (สาร
เคมีที่เปนอันตราย)
บัญชี ข. :ประกาศกระทรวงแรง : ไมอยูในรายการ
งานและสวัสดิการสังคม
ไมมีกฎหมายระดับชาติและ/หรือระดับภูมิภาคตอไปนี้อาจเกี่ยวของกับผลิตภัณฑนี้ (รวมถึงสวน
ประกอบของผลิตภัณฑ)

หมวดที่ 16. ขอมูลอื่นๆ
ประวัติ
วันที่ตีพิมพ

: 20.01.2015.

วันที่ออก/วันที่ปรับปรุง
เอกสาร
วันที่พิมพครั้งที่แลว

: 20.01.2015.

ฉบับที่

: 3

: 30.07.2014.

คําอธิบายคํายอ

: ADN=ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศโดยทางน้ําภายใน
ประเทศ
ADR=ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางถนน
ATE=คาความเปนพิษเฉียบพลันขององคประกอบในสารผสม
BCF=คาปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ
GHS=การจําแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก
IATA=สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
IBC=บรรจุภัณฑ IBC
IMDG=การขนสงสินคาอันตรายทางทะเล
MARPOL 73/78=อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และ
พิธีสาร ค.ศ.1978
RID=ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายทางรถไฟ
UN=องคการสหประชาชาติ
LogPow=คาสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของสารในชั้นออกทานอลและชั้นน้ํา

ขอมูลอางอิง

: ไมมีขอมูล

แสดงขอมูลที่เปลี่ยนจากฉบับตีพิมพครั้งที่แลว
ขอสังเกต

ขอมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยูในเอกสารความปลอดภัยนี้ทําขึ้นโดยอาศัยขอมูลของผูทํา ณ วันที่ออกเอกสารนี้เทานั้น ไมถือ
เปนการรับประกันใดๆ เงื่อนไขตางๆ อาจมีการประยุกตได โปรดอานคูมือการใชงานผลิตภัณฑ (Technical Data Sheet)
กอนที่จะใชหรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ภาษา
อังกฤษ

ฉบับที่

: 3

วันที่ออก : 20.01.2015.

