
Diluted Alkydresin Paint P300022722TH-6

วันที�ออกให:้

วันที�ปรับปรุงแกไ้ข:

เวอรช์ั�น:

หวัขอ้ 1: การบง่ชี�สารเด ี�ยวหรอืสารผสม และผูผ้ลติ
   ตัวบง่ชี�ผลติภัณฑต์ามระบบ GHS

หรอืชื�อสารผสม       ：

หมายเลข EC       ：

หมายเลข REACH       ：

หมายเลข CAS       ：

   ขอ้แนะนําและขอ้จํากัดต่างๆ ในการใชส้ารเดี�ยวหรอืสารผสม
ภาคสว่นที�มกีารใชง้าน [SU]       ：

การใชส้ารเดี�ยว/สารผสม       ：
การใชง้านที�หา้มใช ้       ：

   รายละเอยีดผูผ้ลติ
ผูผ้ลติ       ：

ที�อยู่       ：
รหัสไปรษณีย์       ：

หมายเลขโทรศัพท์       ：
หมายเลขโทรสาร       ：

จดหมายอเิล็กทรอนกิส์       ：
   หมายเลขโทรศัพทฉุ์กเฉิน

 หมายเลขโทรศัพทฉุ์กเฉิน       ：

ขอ้สังเกต       ：

หวัขอ้ 2: การบง่ชี�ความเป็นอนัตราย

   การจําแนกประเภทสารเด ี�ยวหรอืสารผสมตามระบบ GHS：

   องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS：
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iBou Inc.

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสซํ�า:ประเภทย่อย 2 (ระบบประสาทสว่นกลาง ไต  

ประสาทตา ระบบทางเดนิหายใจ ระบบประสาท ตับ มา้ม)

2022/7/22

  มใีหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะระหว่างชั�วโมงทํางาน
234-5678

123-4567

iboughs@yahoo.co.jp

iBou Inc.

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสซํ�า:ประเภทย่อย 1 (ระบบเลอืด  อวัยวะปัสสาวะ)

Diluted Alkydresin Paint

ของเหลวไวไฟ:ประเภทย่อย 2

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางผวิหนัง:ไม่จัดเป็นประเภทนี�

การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงต่อดวงตา:ประเภทย่อย 2A

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางการหายใจ(สําหรับฝุ่น/และละออง):ไม่ถกูจัดหมวดหมู่

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางการหายใจ(สําหรับก๊าซ):ไม่จัดเป็นประเภทนี�

  การใชง้านต่างๆ ทางอุตสาหกรรม
  สารเคลอืบและส ีตัวเตมิ สารอุด ทนิเนอร์
  หา้มใชสํ้าหรับผลติภัณฑท์ี�จะสมัผัสกับอาหาร

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางการหายใจ(สําหรับไอ):ประเภทย่อย 5

2022/7/22

2022/7/22

ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ�งแวดลอ้มในนํ�า:ประเภทย่อย 2

ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั �นบรรยากาศ:ไม่สามารถจําแนกประเภทได ้

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ�งแวดลอ้มในนํ�า:ประเภทย่อย 2

123-5678

905-1153

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางปาก:ไม่จัดเป็นประเภทนี�

81 Nakao, Nago city, Okinawa pref., Japan

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพันธุ ์(ผลต่อการหลั�งนํ�านมของมารดาหรอืต่อเด็กที�ไดรั้บการเลี�ยงดว้ยนํ�านมมารดา):เพิ�มเตมิ

การกัดกร่อน และการระคายเคอืงต่อผวิหนัง:ประเภทย่อย 2

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสครั�งเดยีว:ประเภทย่อย 1 (ระบบประสาท
สว่นกลาง ความเป็นพษิต่อระบบ)

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสครั�งเดยีว:ประเภทย่อย 2 (ระบบประสาท
สว่นกลาง ระบบทางเดนิหายใจ ตับ ไต  ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบเลอืด)

การทําใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระบบทางเดนิหายใจ:ประเภทย่อย 1

สารทําใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อผวิหนัง:ประเภทย่อย 1

การก่อใหเ้กดิการกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ:์ประเภทย่อย 2

การก่อมะเร็ง:ประเภทย่อย 1A

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพันธุ:์ประเภทย่อย 1A

ความเป็นอันตรายจากการสําลัก:ประเภทย่อย 1

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสครั�งเดยีว:ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อ
ระบบทางเดนิหายใจ）

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั
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Diluted Alkydresin Paint P300022722TH-6 2022/7/22iBou Inc.

รปูสัญลักษณ์：

คําสัญญาณ： อันตราย

ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย：

ขอ้ควรระวัง：

 H225

 H304

 H315

 H317

 H319

 H333

 H334

 H335

 H341

 H350

 H360

 H362

 H370

 H371

 H372

 H373

 

 H401

 H411

 

 P201

 P202

 P210

 P233

 P240

 P241

 P242

 P243

 P260

 P261

 P263

 P264

 P270

 

 P271

 P272

 P273

 P280

 P284

· ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู  

·  อาจเป็นอันตรายถงึตายไดเ้มื�อกลนืกนิและผ่านเขา้ไปทางชอ่งลม  

·  ระคายเคอืงต่อผวิหนังมาก  

·  อาจทําใหเ้กดิการแหท้ี�ผวิหนัง  

·  ระคายเคอืงต่อดวงตารุนแรง  

·  อาจเป็นอันตรายเมื�อหายใจเขา้ไป  

·  อาจทําใหเ้กดิอาการแพ ้หรอืหอบหดื หรอืหายใจลําบากเมื�อหายใจเขา้ไป  

·  อาจระคายเคอืงต่อทางเดนิหายใจ  

·  มขีอ้สงสยัว่าอาจเกดิความผดิปกตติ่อพันธุกรรม   

·  อาจก่อใหเ้กดิมะเร็ง  

·  อาจเกดิอันตรายต่อการเจรญิพันธุห์รอืทารกในครรภ ์  

·  อาจก่อใหเ้กดิอันตรายต่อเด็กที�ไดรั้บการเลี�ยงดูดว้ยนํ�านมมารดา  

·  ทําอันตรายต่ออวัยวะ  (ระบบประสาทสว่นกลาง ความเป็นพษิต่อระบบ) 

·  อาจทําอันตรายต่ออวัยวะ  (ระบบประสาทสว่นกลาง ระบบทางเดนิหายใจ ตับ ไต  ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบ
เลอืด) 

·  ทําอันตรายต่ออวัยวะเมื�อรับสมัผัสเป็นเวลานาน หรอืรับสมัผัสซํ�า  (ระบบเลอืด  อวัยวะปัสสาวะ) 

·   อาจทําอันตรายต่ออวัยวะเมื�อรับสมัผัสเป็นเวลานาน หรอืรับสมัผัสซํ�า  (ระบบประสาทสว่นกลาง ไต  ประสาทตา 

ระบบทางเดนิหายใจ ระบบประสาท ตับ มา้ม) 

·  เป็นพษิต่อสิ�งมชีวีติในนํ�า  

·  เป็นพษิต่อสิ�งมชีวีติในนํ�า และมผีลกระทบระยะยาว  

【การป้องกัน】 

·ตอ้งไดรั้บคําแนะนําก่อนการใช ้

·หา้มดําเนนิการใด ๆ ก่อนอ่านและทําความเขา้ใจในขอ้ควรระวังดา้นความปลอดภัย 

·เก็บใหไ้กลจากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ และพื�นผวิที�รอ้น หา้มสบูบุหรี� 
·เก็บในภาชนะที�ปิดสนทิ 

·ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บตอ้งต่อสายดนิ 

·ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างตอ้งเป็นชนดิป้องกันการระเบดิ 

·ใชเ้ครื�องมอืที�ไม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ 

· จัดเตรยีมมาตรการขอ้ควรระวังในการป้องกันการเกดิไฟฟ้าสถติย ์

·หา้มหายใจเอา ฝุ่น ฟมู ก๊าซ ไอ หรอืสเปรย ์เขา้ไป 

·หลกีเลี�ยงหายใจเอา ฝุ่น ฟมู ก๊าซ ไอ หรอืสเปรย ์เขา้ไป 

·หลกีเลี�ยงการสมัผัสเมื�อตั �งครรภ ์หรอืระหว่างรับการรักษา 

·ลา้งนํ�าใหส้ะอาดตลอดหลังการดําเนนิการใด ๆ  

·หา้มกลนืกนิ ดื�ม หรอืสบูบุหรี�เมื�อใชผ้ลติภัณฑน์ี� หา้มกนิ ดื�ม หรอืสบูบุหรี�                                                               
     

·ใชน้อกอาคารหรอืบรเิวณที�อากาศถา่ยเทด ี

·เสื�อผา้ที�เปื�อนหา้มนําออกจากพื�นที�ปฏบัิตงิาน 

·หลกีเลี�ยงการปล่อยสูส่ ิ�งแวดลอ้ม 

·สวมถงุมอื เสื�อป้องกัน แว่นตา และหนา้กาก 

·สวมอุปกรณ์ชว่ยหายใจ 

ไม่เกี�ย
วขอ้ง
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 P403+P233
 P403+P235

 P405

 

 P501
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกับความเป็นอันตราย :

 หวัขอ้ 3: องคป์ระกอบและขอ้มลูเกี�ยวกบัสว่นผสม ： สารผสม

หวัขอ้ 4: มาตรการปฐมพยาบาล
   รายละเอยีดของมาตรการปฐมพยาบาล

5～10%

0～5%

0～5%

0～5%

0～5%

0～5%

0～5%

0～5%

45～50%

0～5%

0～5%

15～20%

0～5%

 

 P301+P310

 P302+P352

P303+P361+P353

  P304+P312

 P304+P340

P305+P351+P338

  P308+P311

 P308+P313

 P312

 P314

 P321

 P331

 P332+P313

 P333+P313

 P337+P313

 P342+P311

 P362+P364

 P370+P378

 P391

% (นํ�าหนัก)ชื�อสามัญ หมายเลข CAS

【มาตรการปฐมพยาบาล】
·ถา้กลืนกนิ โทรศพัทห์าศนูยพ์ษิวิทยาหรอืแพทยท์นัที 
·ถา้สมัผสัผิวหนัง ลา้งเบา ๆ ดว้ยสบู่และนํ'าจาํนวนมาก ๆ   

·ถา้สมัผสัผิวหนัง (ผม) เปลี)ยนหรอืถอดเสื 'อผา้ที)เปื'อนออกทนัที ชะลา้งผิวหนังดว้ยนํ'าหรอือาบนํ'า 
·ถา้หายใจเขา้ไป โทรศพัทห์าศนูยพ์ษิวิทยาหรอืแพทยท์นัที เมื)อรูส้ึกไม่สบาย 
·ถา้หายใจเขา้ไป เคลื)อนยา้ยผูไ้ดร้บัผลกระทบไปอยูใ่นที)ระบายอากาศบรสิุทธิ 2 ใหพ้กัผ่อนในสภาพที)หายใจไดส้ะดวก 
·ถา้เขา้ตา ชะลา้งดว้ยนํ'าอยา่งระมดัระวงัเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแท็ตเลนซอ์อก ถา้กระทําไดง้่าย และชะลา้งดว้ยนํ'า 
·ถา้ไดร้บัสมัผสัหรอืมีความกงัวล: โทรศพัทห์าศนูยพ์ษิวิทยาหรอืแพทย ์
·ถา้ไดร้บัสมัผสัหรอืมีความกงัวล  โทรศพัทห์าศนูยพ์ษิวิทยาหรอืแพทย ์
·โทรศพัทห์าศนูยพ์ษิวิทยาหรอืแพทย ์เมื)อรูส้ึกไม่สบาย 
·ขอคาํปรกึษาหรอืการรกัษาที)เหมาะสม เมื)อรูส้ึกไม่สบาย 
·การรกัษาโดยเฉพาะ (ใหด้ฉูลากนี')
·หา้มทําใหอ้าเจยีน 
·ถา้ผิวหนังเกดิระคายเคอืง ขอคาํปรกึษาหรอืการรกัษาที)เหมาะสม   

·ถา้ผิวหนังเกดิการระคายเคอืงหรอืเป็นผื)นคนั ขอคาํปรกึษาหรอืการรกัษาที)เหมาะสม   

·ถา้ตาเกดิระคายเคอืง ขอคาํปรกึษาหรอืการรกัษาที)เหมาะสม   

·ถา้มีอาการเกี)ยวกบัระบบการหายใจ โทรศพัทห์าศนูยพ์ษิวิทยาหรอืแพทย ์
·ถอดเสื 'อผา้ที)ปนเปื'อนและทําความสะอาดกอ่นที)จะนํามาใชใ้หม่ 
·ในกรณีเกดิไฟไหม ้ ใชถ้งัดบัเพลิงที)เหมาะสมในการดบั.

· เก็บรวบรวมสารที)หกร ั)วไหล 

【การเก็บรักษา】 

·เก็บรักษาในที�ที�มอีากาศถา่ยเทด ีเก็บในภาชนะที�ปิดสนทิ 

·เก็บรักษาในที�ที�มอีากาศถา่ยเทด ีเก็บในภาชนะที�ปิดสนทิ เก็บในที�เย็น 

·เก็บรักษาในที�ปิดล๊อก 

1330-20-7

Alkyd resins

Xylene, or mixed isomers

n-Amyl acetate

141-78-6

Titanium dioxide 13463-67-7

Formaldehyde 50-00-0

7446-14-2lead sulphate

109-60-4

0～5%

0～5%

5～10%

【การกําจัด】 

· กําจัดสารหรอืภาชนะบรรจุกําจัดสารเคม/ี ภาชนะบรรจุ ดว้ยวธิทีี�สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบของทอ้งถิ�น ภูมภิาค รวมถงึ
กฎระเบยีบแหง่ชาต ิ 

Isomelamine

628-63-7

Lead chromate (as Cr) 7758-97-6

n-Propyl acetate

White spirit, max 20% aromates 8052-41-3

63148-69-6

123-86-4

78-93-3

n-Butyl acetate

Butan-2-one

Toluene 108-88-3

108-78-1

Ethylbenzene 100-41-4

Ethyl acetate

0～5%

Propan-2-ol 67-63-0

2-Methylpropan-1-ol 78-83-1
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ขอ้มลูท ั�วไป :

การสูดดม：

การสมัผสัผวิหนัง

             ในกรณีที�สัมผัสกับสารเหลวรอ้น ใหบํ้าบัดรักษาผวิหนังดว้ย :

หลงัจากที�เขา้ตาt：

การกลนืกนิ :

        หากกลนืกนิ ใหด้ื�มสิ�งต่อไปนี�ทันท ี:

การป้องกนัตวัเองของผูป้ฐมพยาบาล :

   อาการผดิปกตแิละผลกระทบที�สําคญัที�สดุท ั�งที�เกดิขึ�นเฉยีบพลนัและในภายหลงั
อาการผดิปกติ
     อาการผดิปกตดัิงต่อไปนี�อาจเกดิขึ�นได ้:

ผลกระทบ :

   การระบวุา่จําเป็นตอ้งดแูลรกัษาพยาบาลและบําบดัเป็นพเิศษในทนัที
หมายเหตสุําหรบัแพทย ์:

การบําบดัพเิศษ :

  สมองบวม  อาการไอ  ภาวะชอ็กจากอาการแพอ้ย่างรุนแรง  ปฏกิริยิาภูมแิพ ้ อาการผดิปกตเิกี�ยวกับโรคหดื  อาการ
หายใจลําบาก  อาการผดิปกตเิกี�ยวกับทางเดนิหายใจ  การอาเจยีน  อาการไข ้ ปอดบวมนํ�า  การระคายเคอืงต่อปอด  

โรคปอดบวม  คลื�นไส ้ ผวิแหง้ แดง ปวด  ผวิหนังไหม ้ตุ่มพอง  ตาแดง ปวดและแสบตา  มองเหน็ภาพซอ้น  อาการ
แพ ้(ผื�น)

  นํ�า และ สบู่

  นํ�า และ สบู่
หา้มลา้งดว้ย :

  หา้มทําการผายปอดแบบปากต่อปากหรอืแบบเป่าลมเขา้จมูก ใชถ้งุ Ambu หรอืเครื�องชว่ยหายใจ  หา้มผูป้ฐม
พยาบาลทําการผายปอดโดยตรง  ผูป้ฐมพยาบาล: เอาใจใสต่่อการป้องกันตนเอง!

ลา้งทันทดีว้ย :

  จําเป็นตอ้งมกีารบําบัดรักษาทางการแพทย ์ ตดิต่อแพทยใ์นทุกกรณี!  ตดิต่อแพทยทั์นท ี รบีขอคําแนะนําจาก
แพทยทั์นท ี ในกรณีที�มอีาการภูมแิพ ้โดยเฉพาะอย่างยิ�งในแง่การหายใจ ใหข้อคําแนะนําจากแพทยทั์นท ี หากเกดิ
การอาเจยีน ใหร้ะวังความเสี�ยงจากการสําลัก  นําผูเ้คราะหร์า้ยออกจากบรเิวณที�เป็นอันตรายและใหน้อนลง  

เคลื�อนยา้ยผูเ้คราะหร์า้ยในลักษณะนอนราบ  อย่าทอดทิ�งผูเ้คราะหร์า้ยโดยไม่ดูแล  เคลื�อนยา้ยผูเ้คราะหร์า้ยออกจาก
พื�นที�อันตราย  ในกรณีที�เกดิอุบัตเิหตุหรอือาการป่วย ใหร้บีขอคําแนะนําจากแพทยทั์นท ี(แสดงวธิกีารใชง้านหรอื
เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย หากเป็นไปได)้  ถอดเสื�อผา้ที�ปนเปื�อนและอิ�มตัวออกทันท ี อาบนํ�าใหร่้างกายสะอาด 

(ดว้ยฝักบัวหรอือ่างอาบนํ�า)  อาการผดิปกตอิาจเกดิขึ�นในเวลาหลายชั�วโมงภายหลังการรับสมัผัส; เพราะฉะนั�นจงึ
จําเป็นตอ้งคอยสงัเกตดูอาการเป็นเวลาอย่างนอ้ย 48 ชั�วโมง  เมื�อสงสยัหรอืหากเหน็อาการผดิปกต ิใหป้รกึษาแพทย ์ 

หา้มป้อนสิ�งใดเขา้ปากของผูท้ี�หมดสตหิรอืบุคคลที�มอีาการตะครวิ  หากหมดสต ิจัดใหน้อนในท่าพักและขอคําแนะนําจ
ากแพทย์

  นําผูเ้คราะหร์า้ยไปยังบรเิวณที�มอีากาศบรสิทุธิFพรอ้มทั�งดูแลใหร่้างกายอบอุ่นและพักผ่อน  หา้มทําการผายปอดแบบ
ปากต่อปากหรอืแบบเป่าลมเขา้จมูก ใชถ้งุ Ambu หรอืเครื�องชว่ยหายใจ  หากมกีารหายใจผดิปกตหิรอืหยุดหายใจ ให ้
ทําการผายปอด  ภายหลังการสดูดมไอระเหย อาการแรกจากการไดรั้บสารพษิอาจเกดิขึ�นในเวลาอกีหลายชั�วโมงถดั
มา ดังนั�นขอใหป้รกึษาแพทยเ์สมอ  ในกรณีที�มกีารสดูดมละอองฝอยจากการฉีดพ่น ใหป้รกึษาแพทยทั์นทแีละนํา
บรรจุภัณฑห์รอืฉลากกํากับไปแสดง  ในกรณีที�เกดิอาการระคายเคอืงต่อทางเดนิระบบหายใจ ใหป้รกึษาแพทย ์ นําสง่
อากาศบรสิทุธิF  ในกรณีที�มกีารสดูดมละอองฝอยจากการฉีดพ่น ใหป้รกึษาแพทย ์ ปรกึษาแพทยทั์นทใีนกรณีที�มกีาร
สดูดมละอองฟุ้งจากการฉีดพ่น พรอ้มทั�งนําบรรจุภัณฑห์รอืฉลากกํากับไปแสดงใหดู้ดว้ย

  หา้มทาใหอ้าเจยีน  ใหโ้ซเดยีมซลัเฟตเป็นยาระบาย (1 ชอ้นโต๊ะในนํ�า 1 แกว้) พรอ้มดว้ยถา่นกัมมันตป์รมิาณมาก  

หากกลนืกนิโดยอุบัตเิหตุ ใหบ้ว้นปากดว้ยนํ�าปรมิาณมาก (เฉพาะในกรณีที�บุคคลมสีต)ิ และขอรับการดูแลรักษาจาก
แพทยทั์นท ี กระตุน้ใหอ้าเจยีนเมื�อผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบมอีาการหมดสติ

  ในกรณีที�เกดิอาการเขยีวคลํ�า (รมิฝีปาก ใบหสูว่นล่าง เล็บนิ�วมอื) ตอ้งใหอ้อกซเิจนโดยเร็วที�สดุเท่าที�เป็นไปได ้ ใน
กรณีที�เกดิการระคายเคอืงต่อปอด การบําบัดรักษาเบื�องตน้โดยใชส้เปรยค์อรต์คิอยด ์(corticoide) เชน่ สเปรย ์

Auxiloson สเปรย ์Pulmicort แบบจํากัดขนาดยา (Auxiloson และ Pulmicort เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน)  

บําบัดรักษาผวิหนังและเยื�อบุผวิดว้ยยาตา้นฮสิทามนีและคอรต์โิคสเตอรอยด์

  ในกรณีที�เกดิอาการระคายเคอืงต่อดวงตา ใหป้รกึษาจักษุแพทย ์ ในกรณีที�เขา้ตา ใหล้า้งดว้ยนํ�าปรมิาณมากในทันท ี

โดยเปิดใหนํ้�าไหลชะดวงตาเป็นเวลา 10 ถงึ 15 นาทขีณะที�ลมืตาไว ้แลว้ปรกึษาจักษุแพทย ์ ลา้งออกดว้ยนํ�าสะอาด
ทันทแีละระมัดระวัง ถอดคอนแทคเลนสอ์อกหากทําไดง่้าย ลา้งออกดว้ยนํ�าไหลเป็นเวลา 10 ถงึ 15 นาท ี ลา้งออก
ดว้ยนํ�าสะอาดทันทแีละระมัดระวัง ถอดคอนแทคเลนสอ์อกหากทําไดง่้าย ลา้งออกดว้ยนํ�าไหลเป็นเวลา 10 ถงึ 15 นาที
 จากนั�นไปพบแพทยจั์กษุแพทย์

  นํ�า ซึ�งอาจเตมิถา่นกัมมันตไ์ด ้

  โดยปกตแิลว้ การฟื�นตัวจะเกดิขึ�นเอง  การปฐมพยาบาล การกําจัดสิ�งปนเปื�อน การบําบัดรักษาอาการ  การปฐม
พยาบาล.  เครื�องชว่ยหายใจ เมื�อเหมาะสม  หลังจากที�กําจัดสิ�งปนเปื�อนบนผวิหนังแลว้ ใหบํ้าบัดรักษาอาการปวดและ
ป้องกันอาการชอ็ก  การสงัเกตโรคปอดบวมและอาการปอดบวมนํ�าในภายหลัง  บําบัดตามอาการ  บําบัดตามอาการ 

การจ่ายยาแกพ้ษิ.

  ภาวะชอ็กจากอาการแพอ้ย่างรุนแรง  ปฏกิริยิาภูมแิพ ้ อาการผดิปกตเิกี�ยวกับโรคหดื  อาการหายใจลําบาก  อาการ
ผดิปกตเิกี�ยวกับทางเดนิหายใจ  อาการวงิเวยีนศรีษะ  ภาวะที�ไม่รูส้กึตัว  ปอดบวมนํ�า  คลื�นไส ้ การระคายเคอืงต่อปอด
  โรคปอดบวม  ผวิแหง้ แดง ปวด  ผวิหนังไหม ้ตุ่มพอง  ตาแดง ปวดและแสบตา  มองเหน็ภาพซอ้น  อาการแพ ้(ผื�น)

  สารทําความสะอาด, ที�เป็นกรด  สารทําความสะอาด, ด่าง  ตัวทําละลาย/ทนิเนอร์
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หวัขอ้ 5: มาตรการผจญเพลงิ
   สารดบัเพลงิ

 สารดบัเพลงิที�เหมาะสม   ：

สารดบัเพลงิที�ไมเ่หมาะสม：

   ความเป็นอนัตรายพเิศษที�เกดิขึ�นจากสารเด ี�ยวหรอืสารผสม
 สารอนัตรายจากการเผาไหม ้ :

    คําแนะนําสําหรบัเจา้หนา้ที�ดบัเพลงิ
อปุกรณ์ป้องกันชนดิพเิศษสําหรับเจา้หนา้ที�ดับเพลงิ:

   ขอ้มลูเพิ�มเตมิ:

หวัขอ้ 6: มาตรการจดัการเม ื�อมกีารหกร ั�วไหลของสาร
   ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัภยัและข ั�นตอนปฏบิตัใินกรณีฉุกเฉนิ

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล :

อปุกรณ์ป้องกนั :

ข ั�นตอนปฏบิตัใินกรณีฉุกเฉนิ :

   ขอ้ควรระวงัดา้นสิ�งแวดลอ้ม :

   วธิกีารและวสัดอุปุกรณ์สําหรบัการเก็บกกัและการทําความสะอาด
สําหรบัการกกัเก็บ   

สารที�เหมาะสมกบัการดดูซบั:   

สําหรบัการทําความสะอาด      

   สารที�เหมาะสมสําหรบัการทําเจอืจางหรอืการทําใหเ้ป็นกลาง :

  ระบบฉีดนํ�าแรงดันสงูเต็มที�  นํ�าฉีดพ่นแรงดันสงู  ทราย (เปียก)  ระบบฉีดพ่นนํ�าแรงดันสงู

  ใชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจที�เหมาะสม  ชดุป้องกัน.  รองเทา้บูตยาง  ถงุมอืยาง.  ในกรณีเพลงิไหม:้ สวมใสเ่ครื�องชว่ย
หายใจแบบมถีงัอากาศในตัว  ถงุมอืป้องกัน

  คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  ไนโตรเจนออกไซด ์(NOx)  คารบ์อนมอนอกไซด ์ ผลติภัณฑจ์ากการแยกสลายดว้ย
ความรอ้น, เป็นพษิ

  ใชส้ารดับเพลงิที�เหมาะสมตามสาเหตุของเพลงิไหม ้ ไนโตรเจน  โฟมทนแอลกอฮอล ์ BC-ผง  ABC-ผง  

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  ทรายแหง้  ละอองฝอยของนํ�า

  หลกีเลี�ยงการทําใหเ้กดิฝุ่นละออง  ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันภัยสว่นบุคคล  โปรดระวังว่าแก๊สสามารถแพร่กระจายในระดับ
พื�นดนิได ้(หนักกว่าอากาศ) และเอาใจใสต่่อทศิทางลม  พงึระวังต่อการลุกตดิไฟซํ�า

  ฝาท่อระบายนํ�า.  ยับยั�งแก๊ส/ไอระเหย/ละอองฟุ้งโดยการฉีดละอองนํ�าแรงดันสงู  หา้มปล่อยใหเ้ขา้สูด่นิ/ดนิชั �นล่าง  

หา้มปล่อยใหเ้ขา้สูแ่หล่งนํ�าผวิดนิ หรอืท่อระบายนํ�า  ป้องกันการแพร่กระจายทั�วพื�นที�กวา้ง (เชน่ โดยการเก็บกัก หรอื
เครื�องกดีขวางนํ�ามัน)  กักเก็บนํ�าชะลา้งที�ปนเปื�อนและกําจัดทิ�ง  ในกรณีที�แก๊สเล็ดลอดหรอืเขา้สูท่างนํ�า ดนิ หรอืทาง
ระบายนํ�า ตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานที�รับผดิชอบทราบ  ใชโ้ฟมกับสารรั�วหกเพื�อลดไอระเหยใหน้อ้ยที�สดุ  ใชร้ะบบฉีดพ่น
นํ�าแรงดันสงูเพื�อลดไอระเหยใหน้อ้ยที�สดุหรอืเพื�อใหไ้อระเหยแพร่กระจาย  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารเก็บรวบรวมและ
เก็บกักของเสยี  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสามารถเก็บกักการรั�วไหลได ้เชน่ ในถงับรรจุพรอ้มอ่างรอง หรอืบรเิวณที�มขีอบ  

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารเก็บรวบรวมและบําบัดนํ�าเสยีทั �งหมดโดยอาศัยโรงบําบัดนํ�าเสยี

  กําจัดแหล่งจุดตดิไฟทั�งหมด  จัดใหม้กีารระบายอากาศที�เพยีงพอ  เคลื�อนยา้ยบุคคลไปยังสถานที�ที�ปลอดภัย

  ทราย  สารดูดซบั, อนิทรยี ์ kieselguhr  ดนิ  ขี�เลื�อย  นํ�า (ที�มสีารทําความสะอาด)

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  หา้มสดูแก๊สจากการระเบดิและการเผาไหมเ้ขา้สูร่่างกาย  การเผาไหมทํ้าใหเ้กดิควันหนา  ใชล้ะอองนํ�าฉีดพ่นดว้ย
แรงดันสงูเพื�อปกป้องบุคลากรและเพื�อทําความเย็นใหภ้าชนะบรรจุที�ตกอยู่ในอันตราย  อย่าปล่อยใหนํ้�าที�ไหลจากการ
ดับเพลงิไหลลงท่อระบายนํ�าหรอืทางนํ�า  เก็บรวบรวมนํ�าที�ปนเปื�อนจากการดับเพลงิใหแ้ยกไวต้่างหาก หา้มปล่อยลง
สูท่่อระบายนํ�าหรอืแหล่งนํ�าผวิดนิ  นําผลติภัณฑอ์อกจากบรเิวณที�เกดิเพลงิไหม ้ กําจัดความรอ้นออกเพื�อหลกีเลี�ยง
การเพิ�มความดัน  ยับยั�งและกักเก็บสารรั�วหก/รั�วไหลหากทําไดโ้ดยปลอดภัย หากทําไม่ได ้ปล่อยใหไ้ฟไหมโ้ดย
ควบคุมไว ้ เคลื�อนยา้ยภาชนะบรรจุที�ไม่เสยีหายออกจากบรเิวณที�เกดิอันตรายไดโ้ดยกะทันหนัหากสามารถทําไดโ้ดย
ปลอดภัย  ใชค้วามระมัดระวังเมื�อใชค้ารบ์อนไดออกไซดใ์นบรเิวณอับอากาศ คารบ์อนไดออกไซดส์ามารถเขา้แทนที�
ออกซเิจนได ้

  สวมใสอุ่ปกรณ์ชว่ยหายใจหากไดรั้บสมัผัสไอระเหย/ฝุ่นละออง/ละอองลอย  ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจที�
เหมาะสม  สวมถงุมอื เสื�อป้องกัน   สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที�เหมาะสม  สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที�เหมาะสม

5/14



Diluted Alkydresin Paint P300022722TH-6 2022/7/22iBou Inc.

   การอา้งองิถงึหวัขอ้อื�น :

หวัขอ้ 7: การขนถา่ย เคลื�อนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา
   ขอ้ควรระวงัเพื�อความปลอดภยัในการขนถา่ยเคลื�อนยา้ย

มาตรการป้องกนั  

   คําแนะนําเกี�ยวกบัการจบัตอ้งเคลื�อนยา้ยอยา่งปลอดภยั

หลกีเล ี�ยง :

จบัตอ้งเคลื�อนยา้ยภายใต ้(แกส๊) :

จบัตอ้งเคลื�อนยา้ยภายใต ้(ของเหลว):

ขอ้สงัเกต:

   มาตรการเพื�อป้องกนัเพลงิไหม้
เก็บใหเ้ปียกดว้ย :

หา้มผสมกบั :

เก็บใหห้า่งจาก :

ขอ้สงัเกต:

   มาตรการเพื�อป้องกนัการเกดิละอองลอยและฝุ่ นละออง
                 ในระหวา่งการเตมิน ั�น ควรมกีารวดัปรมิาณและการเก็บตวัอยา่งหากเป็นไปได:้

                 ใชร้ะบบระบายอากาศแบบดดูออกเฉพาะแหง่ :

   ขอ้ควรระวงัดา้นสิ�งแวดลอ้ม :

   ขอ้กําหนดหรอืกฎการจดัการเฉพาะดา้น :

  

คําแนะนําดา้นอาชวีอนามยัท ั�วไป :

  ไนโตรเจน  คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  แก๊สป้องกัน

  การสดูดม  การสดูดมไอระเหยหรอืละอองฝอย/ละอองฟุ้ง  การสดูดมฝุ่นละออง/อนุภาค  การสมัผัส
ทางผวิหนัง  เขา้ตา  การทําใหเ้กดิ/การเกดิละอองไอ  การทําใหเ้กดิ/การก่อใหเ้กดิฝุ่นละออง  ฝุ่น
ละอองสะสม

  การจับตอ้งเคลื�อนยา้ยอย่างปลอดภัย: ดู หวัขอ้ 7  การกําจัด: ดู หวัขอ้ 13  อุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล: ดู หวัขอ้ 8

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  หากไม่สามารถทําการดูดอากาศเฉพาะแหง่ไดห้รอืดูดไดไ้ม่เพยีงพอ จะตอ้งระบายอากาศในบรเิวณ
ที�ทํางานทั�งหมดโดยอาศัยวธิกีารทางเทคนคิ  เปิดและจับตอ้งเคลื�อนยา้ยภาชนะบรรจุดว้ยความ
ระมัดระวัง  หลกีเลี�ยงการรับสมัผัส - ขอรับคําแนะนําพเิศษก่อนใชง้าน  ควรออกแบบสถานที�ทํางาน
เพื�อใหส้ามารถทําความสะอาดไดทุ้กเมื�อ  หา้มหายใจเอาฝุ่นละอองเขา้สูร่่างกาย  หา้มหายใจเอาแก๊ส/

ควันไอ/ไอระเหย/ละอองฝอยเขา้สูร่่างกาย  ตอ้งปักปันเขตพื�นที�อันตรายและระบุไวโ้ดยใชป้้ายเตอืน
และป้ายความปลอดภัย  ใชเ้ฉพาะในบรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวกเท่านั�น  กําจัดของเหลว
ควบแน่นจากควันไอออกจากตูดู้ด ท่อ และพื�นผวิอื�น ๆ เป็นระยะ ๆ (สวมใสช่ดุป้องกันภัยสว่นบุคคล!) 

เพราะมโีอกาสเสี�ยงต่อการลุกตดิไฟ  หา้มฉีดพ่นไปยังเปลวไฟที�ไม่ปิดกั �นหรอืวัสดุที�เป็นไสห้ลอดไฟฟ้า
  ใชส้ารนั�นในสถานที�ที�สามารถแยกใหห้า่งจากแหล่งแสงไฟ เปลวไฟ และสารไวไฟอื�นๆ ที�เปิดโล่ง  

สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันภัยสว่นบุคคล (ใหดู้ในหวัขอ้ 8).  ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่นเสมอหลังจากที�นํา
ผลติภัณฑอ์อก  หา้มใชค้วามดันเพื�อถา่ยภาชนะบรรจุใหเ้กลี�ยง  จํากัดการเขา้ใชง้านในระหว่างการ
ระบายหรอืการดูแลรักษาหน่วย.  ปิดฝาของภาชนะบรรจุทันทภีายหลังการใชง้าน

  อุปกรณ์ที�ต่อสายดนิและกันนํ�า  อุปกรณ์ที�ใชก้ับการระบายอากาศเฉพาะแหง่

  ตูค้วันแบบรับสําหรับฝุ่นละออง.  ตูค้วันแบบรับสําหรับควันไอ/ไอระเหย  เครื�องมอืทั�วไปที�มรีะบบไอ
เสยีในตัว

  ไม่เกี�ยวขอ้ง

  ไม่มเีตา้รับที�ต่อลงดนิบนภาชนะบรรจุ  ดู หวัขอ้ 8.  ตอ้งป้องกันไม่ใหผ้ลติภัณฑเ์ขา้สูป่ล่องและท่อนํ�า
ทิ�ง

  สารออกซไิดซ์

  ใชม้าตรการป้องกันการปล่อยไฟฟ้าสถติ  เก็บใหพ้น้จากแหล่งจุดตดิไฟ - หา้มสบูบุหรี�  เก็บใหห้า่ง
จากแหล่งความรอ้น (เชน่ พื�นผวิที�รอ้น) ประกายไฟ และเปลวไฟที�ไม่ปิดกั �น  ต่อสายดนิใหภ้าชนะบรรจุ
 อุปกรณ์ ปัH ม รวมทั�งสถานที�และอุปกรณ์การระบายอากาศ  ใชอุ้ปกรณ์จักรกล อุปกรณ์ระบายอากาศ 

เครื�องมอื ฯลฯ ที�ทนแรงระเบดิได ้ ใชเ้ฉพาะเครื�องมอืที�มกีารป้องกันไฟฟ้าสถติ (ไม่เกดิประกายไฟฟ้า) 

เท่านั�น  สวมใสร่องเทา้และเสื�อผา้ที�ป้องกันไฟฟ้าสถติ  ตอ้งจัดใหม้กีารทําความเย็นฉุกเฉนิสําหรับกรณี
ที�เกดิเพลงิไหมใ้นบรเิวณใกลเ้คยีง  ไอระเหยสามารถทําใหเ้กดิสารผสมกับอากาศที�ระเบดิได ้ ป้องกัน
ไอระเหยมใิหรั้�วไหลของเขา้ไปในหอ้งเก็บของใตด้นิ ปล่องไฟ และทอ้งร่อง เนื�องจากมอีันตรายจาก
การระเบดิ  เมื�อรอ้น ผลติภัณฑจ์ะทําใหเ้กดิไอระเหยที�ไวไฟ  หา้มสบูบุหรี�เมื�อใชง้าน

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  พื�น ผนัง และพื�นผวิอื�นๆ ในบรเิวณที�เป็นอันตรายตอ้งไดรั้บการทําความสะอาดเป็นประจํา  ดําเนนิการ
บรรจุเฉพาะในสถานทีี�มสีถานที�ระบายอากาศเสยีเท่านั�น  สงัเกตและเอาใจใสต่่อสารปิดผนกึและเกลยีว
เชื�อมต่อเพื�อใหม้สีภาพที�เหมาะสม  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารจ่ายอากาศบรสิทุธิFไปยังเขตที�ผู ้
ปฏบัิตกิารใชห้ายใจและมกีารกําจัดอากาศเสยีออกทางดา้นหลัง!  ไม่แนะนําใหทํ้าการหมุนเวยีนอากาศ
เสยีซํ�า  หา้มใสผ่า้ทําความสะอาดที�ชุม่ดว้ยผลติภัณฑใ์นกระเป๋ากางเกงของท่าน
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   สภาพสําหรบัการจดัเก็บที�ปลอดภยั รวมท ั�งสารที�เขา้กนัไมไ่ด ้
วสัดสุําหรบับรรจภุณัฑ์

  ภาชนะบรรจ/ุวสัดอุปุกรณ์ที�เหมาะสม:

　ภาชนะบรรจ/ุวสัดอุปุกรณ์ที�ไมเ่หมาะสม
คําแนะนําเกี�ยวกบัการจดัเก็บรว่มกนั
   ประเภทการจดัเก็บ :

   วสัดทุ ี�ควรหลกีเล ี�ยง :

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัสภาพการจดัเก็บ

หวัขอ้ 8: การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนั สว่นบุคคล

   พารามเิตอรท์ ี�ใชค้วบคมุ
การรบัสมัผสัเช่นคา่ขดีจํากดัที�ยอมใหร้บัสมัผสัไดใ้นขณะปฏบิตังิาน

CAS NO. ประเทศ
ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3

7758-97-6 JP 0.01

108-88-3 JP 50 188

1330-20-7 JP 50 217

100-41-4 JP 20 87

67-63-0 JP 980 400

141-78-6 JP 200 720

109-60-4 JP 200 830

123-86-4 JP 100 475

628-63-7 JP 50 266.3 532.5 100

78-93-3 JP 200 590

50-00-0 JP 0.1 0.12 0.24 0.2

78-83-1 JP 50 150

7446-14-2 JP 0.03

13463-67-7 JP 0.3

คา่ขดีจํากดัทางชวีภาพ
CAS NO. EC No ประเทศ หน่วย ค่า จํากัด
108-88-3 JP mg/L 0.06

1330-20-7 JP mg/L 800

100-41-4 JP
mg/g 

creatinine
150

78-93-3 JP mg/L 5

7446-14-2 JP µg/100 mL 15

   การควบคมุการรบัสมัผสั
มาตรการควบคมุทางวศิวกรรมที�เหมาะสม
   ขอ้สังเกต
เบื�องตน้ :

   มาตรการที�เก ี�ยวขอ้งกบัสารเด ี�ยว/สารผสมเพื�อป้องกนัการรบัสมัผสัในระหวา่งการใชง้านที�ระบไุว ้:

พารามเิตอร์
toluene

total (o-,m- ,p-) methylhippuric acid

Mandelic acid

Methylethylketone

Lead

Toluene

Butan-2-one

Titanium dioxide

Xylene, or mixed isomers

Ethylbenzene

STEL

  ของเหลวไวไฟ

Ceiling

  โลหะ  สาร, ทนต่อตัวทําละลาย  พอลโิอเลฟิน  พอลเิททระฟลูออโรเอทลินี (PTFE)  

พอลเิอทลินี

สารเดี�ยว

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

TWA

  สารออกซไิดซ์

  อย่าใหส้มัผัสผวิหนัง ดวงตา และเสื�อผา้  เมื�อใชง้าน หา้มรับประทานอาหาร ดื�ม สบูบุหรี� หรอืดม  ทํางานในบรเิวณที�
มกีารระบายอากาศที�ดหีรอืใชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจที�เหมาะสม  ซกัลา้งเสื�อผา้ที�ปนเปื�อนก่อนนํากลับมาสวมใสอ่กีครั �ง  

ลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนหยุดพักงานและภายหลังการทํางาน  ทําความสะอาดผวิหนังใหทั้�วถงึภายหลังการจับตอ้ง
เคลื�อนยา้ยผลติภัณฑ ์ หา้มสวมใสช่ดุทํางานที�ใชแ้ลว้ภายนอกบรเิวณที�ทํางาน  ถอดเสื�อผา้ รองเทา้ หรอืถงุเทา้ใดๆ 

ที�ปนเปื�อนออกในทันท ี ควรเก็บชดุลําลองแยกต่างหากจากชดุทํางาน  ควรกําจัดสารที�ถกูปนเปื�อนออกจากสถานที�
ทํางานเมื�อส ิ�นสดุการทํางานในแต่ละวันและนําไปจัดเก็บไวภ้ายนอก

lead sulphate

Ethylbenzene

Formaldehyde

2-Methylpropan-1-ol

Propan-2-ol

Lead chromate (as Cr)

Xylene, or mixed isomers

Toluene

n-Propyl acetate

n-Butyl acetate

n-Amyl acetate

Ethyl acetate

Butan-2-one

สารเดี�ยว

lead sulphate

  ดูหวัขอ้ 7. ไม่จําเป็นตอ้งมมีาตรการเพิ�มเตมิ  อุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล (แว่นตาป้องกัน ถงุมอืป้องกัน หนา้กาก ฯลฯ)

 ควรไดรั้บการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอและบันทกึไวใ้นสมุดบันทกึ  ตรวจสอบนํ�ายาลา้งตา อุปกรณ์กําจัด ฯลฯ เป็น
ประจํา ใชใ้นกรณีฉุกเฉนิและบันทกึลงในสมุดบันทกึ  เพื�อรักษาความเขม้ขน้ของอากาศใหตํ้�ากว่าความเขม้ขน้ควบคุม
ที�แนะนํา/ความเขม้ขน้ที�อนุญาต ใหใ้ชม้าตรการต่างๆ เชน่ การปิดผนกึกระบวนการ การระบายอากาศเสยีเฉพาะที� และ
อุปกรณ์อื�นๆ

  เก็บไวเ้ฉพาะในภาชนะบรรจุดั �งเดมิในสถานที�ที�เย็นและมอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวกเท่านั�น  

จัดเก็บโดยลั�นกุญแจไว ้ ป้องกันภาชนะบรรจุใหพ้น้จากความเสยีหาย  เก็บภาชนะบรรจุที�ปิ
ดสนทิในสถานที�ที�เย็นและมอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  จัดเก็บโดยไม่ใหเ้กี�ยวขอ้งกัน

  จําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์เชน่เครื�องตรวจจับก๊าซ  อากาศบรสิทุธิF (เปิดประตูและหนา้ต่าง) เป็นสิ�งจําเป็น

7/14



Diluted Alkydresin Paint P300022722TH-6 2022/7/22iBou Inc.

   มาตรการทางเทคนคิเพื�อป้องกนัโอกาสรบัสมัผสั :

อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล
  อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/ใบหนา้    

     อปุกรณ์ป้องกนัดวงตาที�เหมาะสม :

ขอ้สงัเกต:

  การป้องกนัผวิหนงั
     การป้องกนัมอื   

ชนดิถงุมอืที�เหมาะสม :

สารที�เหมาะสม :

คณุสมบตัทิ ี�กําหนดไว ้:

ขอ้สงัเกต:

    การป้องกนัรา่งกาย

ชุดป้องกนัภยัที�เหมาะสม :

คณุสมบตัทิ ี�กําหนดไว ้:

วสัดทุ ี�แนะนํา :

  อปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจ 

    จําเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจที� :

    จากประสบการณ์ที�ผา่นมา สิ�งนี�หมายถงึภารกจิดงัตอ่ไปนี� :

   อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจที�เหมาะสม :

  ขอ้สงัเกต :

มาตรการควบคมุการรบัสมัผสัจากสิ�งแวดลอ้ม
  มาตรการทางเทคนคิเพื�อป้องกนัโอกาสรบัสมัผสั
     ใชช้นดิตวักรองดงัตอ่ไปนี�เพื�อทําความสะอาดแกส๊ที�เป็นของเสยี :

     ใชเ้ทคนคิการกอบกูแ้ละ/หรอืการบรรเทาดงัตอ่ไปนี�เพื�อทําความสะอาดแกส๊เสยี :

     ใชว้ธิกีารบําบดันํ �าเสยีทางเคมดีงัตอ่ไปนี� :

หวัขอ้ 9: คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ
สี
กลิ�น

  ลดการรับสมัผัสไอควันดว้ยการควบคุมอุณหภูมใิชง้านไวใ้หตํ้�าที�สดุเท่าที�เป็นไปได ้โดยนําค่าขดีจํากัดสารเคมทีี�
สมัผัสไดใ้นสถานที�ทํางานและอุณหภูมทิี�ปลอดภัยในการขนถา่ยเคลื�อนยา้ย (ดูหวัขอ้ 7) มาประกอบการพจิารณาดว้ย 

หากสามารถทําได ้ใหข้นถา่ยเคลื�อนยา้ยภายในกระบว  ตดิตั �งระบบไอเสยีในพื�นที�ที�ป้องกันการระเบดิ  ใชอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างตอ้งเป็นชนดิป้องกันการระเบดิ  ใชร้ะบบระบายอากาศภายใตอุ้ณหภูมสิงูหรอืเมื�อมี
หมอกเกดิขึ�น  ตดิตั �งอ่างลา้งตาและฝักบัวนริภัยในสถานที�ทํางานที�มกีารจัดเก็บหรอืจัดการสารนี�

  ตอ้งเลอืกถงุมอืป้องกันชนดิทนสารเคมโีดยคํานงึถงึคุณภาพที�เหมาะสมกับความเขม้ขน้และปรมิาณ
สารอันตรายที�ใชใ้นสถานที�ทํางานเฉพาะแหง่  ในกรณีที�เป็นจุดประสงคพ์เิศษ ขอแนะนําใหต้รวจสอบ
ว่าถงุมอืป้องกันมคีวามทนทานต่อสารเคม ีตามที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมทั�งตรวจสอบกับผูจํ้าหน่ายถงุมอื
เหล่านี�

  ABEK-P1

  ใหป้ฏบัิตติามขดีจํากัดเวลาสกึหรอตามที�ผูผ้ลติไดร้ะบุไว ้ หากมาตรการควบคุมไอเสยีหรอืการระบายอากาศในทาง
เทคนคิไม่สามารถเป็นไปไดห้รอืไม่เพยีงพอ จะตอ้งสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจ  ประเภทของตลับกรองตอ้ง
มคีวามเหมาะสมกับความเขม้ขน้สงูสดุของสิ�งปนเปื�อน (แก๊ส/ไอระเหย/ละอองลอย/ฝุ่นละออง) ที�อาจเกดิขึ�นเมื�อจับ
ตอ้งเคลื�อนยา้ยผลติภัณฑ ์หากมคีวามเขม้ขน้เกนิกว่านั�น จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีงัอากาศในตัว  ก่อนการ
ใชง้าน ใหต้รวจสอบสภาพตา้นทานรอยรั�ว/การซมึผ่านไม่ได ้ ในการป้องกันใหพ้น้จากการสมัผัสผวิหนังโดยตรง ชดุ
ป้องกันร่างกายเป็นสิ�งจําเป็นอย่างยิ�ง (เพิ�มขึ�นจากชดุทํางานตามปกต)ิ  สวมใสเ่ฉพาะชดุป้องกันที�พอดตีัว ใสส่บาย 

และสะอาดเท่านั�น

  ที�เกนิค่าขดีจํากัดการรับสมัผัส  การระบายอากาศไม่เพยีงพอ  การระบายไอเสยีไม่เพยีงพอ  การรับสมัผัสเป็น
เวลานาน  การจับตอ้งเคลื�อนยา้ยในปรมิาณมากขึ�น  การเกดิละอองลอยหรอืละอองฟุ้ง  ความเขม้ขน้สงู  การ
ก่อใหเ้กดิฝุ่นละออง

ของเหลว

กลิ�นฉุน

  การบําบัดดว้ยความรอ้น-การกลั�น/การแกไ้ข  การตกตะกอน  การแยกนํ�ามันกับนํ�า  การดูดซบั

  เครื�องฟอกแก๊ส  ระบบกําจัดแก๊สจากไอเสยี  การดูดซบั  การควบแน่น

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

ทบึแสง

  ตา้นไฟฟ้าสถติ  ที�กันไฟ  ที�มพีื�นรองเทา้แบบนําไฟฟ้า  ชนดิ 3 กันของเหลว
  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  ตา้นไฟฟ้าสถติ  กันของเหลว  กันแก๊สเขา้  ฝุ่นเขา้ไม่ได ้ ทนการตัด

  ถงุมอืป้องกัน / ชดุป้องกัน / แว่นตานริภัย / อุปกรณ์ป้องกันใบหนา้  การป้องกันทั�งศรีษะ ใบหนา้ และ
ลําคอ.  ปลอกแขนป้องกัน  ผา้กันเปื�อนป้องกัน

  แว่นตา  แว่นตาที�มเีกราะป้องกันดา้นขา้ง
  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  ถงุมอืป้องกัน  ถงุมอืยาวหุม้ขอ้มอื

  PVC (พอลไิวนลิคลอไรด)์  PE (พอลเิอทลินี)  NR (ยางธรรมชาต,ิ ลาเท็กซธ์รรมชาต)ิ  CR (พอลคิลอ
โรพรนี, ยางคลอโรพรนี)  NBR (ยางไนไตรล)์  บวิทลิคาโอช ู(ยางบวิทลิ)  FKM (ยางฟลูออโร)  PVA 

(พอลไิวนลิแอลกอฮอล)์

  กจิกรรมการชั�งนํ�าหนักและการวัด  การเก็บตัวอย่าง  การบรรจุและการถา่ยโอน  การบรรจุถงัผสม  งานทําความ
สะอาด  การเทฝุ่นออกจากเครื�องดักฝุ่นใหเ้กลี�ยง
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คา่ความเป็นกรด-ดา่ง 

จดุหลอมเหลวและจดุเยอืกแข็ง
จดุเดอืดเร ิ�มตน้และช่วงของการเดอืด
จดุวาบไฟ
อตัราการระเหย
ความสามารถในการลกุตดิไฟ

ความดนัไอ
ความหนาแนน่ไอ
ความหนาแนน่สมัพทัธ์
ความสามารถในการละลายได้
สมัประสทิธิ<การแบง่สว่นของ n-octanol 

อณุหภมูทิ ี�จดุตดิไฟไดเ้อง
อณุหภมูขิองการสลายตวั
ความหนดื
คณุสมบตัทิ ี�ระเบดิได้
คณุสมบตัใินการออกซไิดซ์

หวัขอ้ 10: ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา

   ความไวตอ่ปฏกิริยิา :

   ความเสถยีรทางเคม ี:

   ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตราย 

ในกรณีที�เกดิการหลอมเหลว :

ในกรณีที�มกีารระเหยเป็นไอ :

ในกรณีที�เกดิการเยอืกแข็ง :

   สภาวะที�ควรหลกีเล ี�ยง 

ในสภาพแหง้ :

ในสถานะที�แยกเป็นอสิระ :

ในการแพรก่ระจาย/การฉดีพน่/การพน่ละอองฝอยที�มขีนาดเล็กละเอยีด :

ในกรณีที�อุน่ข ึ�น :

ในกรณีที�ไดร้บัอทิธพิลจากแสง :

ในกรณีที�มอีทิธพิลจากแรงกระแทกหรอืความดนั :

ในกรณีที�มกีารสดูอากาศเขา้สูร่า่งกาย :

ในกรณีที�เกนิเวลาการจดัเก็บ :

ในกรณีที�เกนิอณุหภมูกิารจดัเก็บ :

   วสัดทุ ี�เขา้กนัไมไ่ด ้
วสัดทุ ี�ควรหลกีเล ี�ยง:

   ความเป็นอนัตรายของสารที�เกดิจากการสลายตวั:

   ขอ้มลูเพิ�มเตมิ:

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

ขดีจํากดัความไวไฟ ขดีบน/ขดี
ลา่ง หรอืคา่จํากดัการระเบดิ

  ไม่เกี�ยวขอ้ง

  ผลติภัณฑม์คีวามเสถยีรทางเคมภีายใตส้ภาวะที�แนะนําไวสํ้าหรับการจัดเก็บ การใช ้และอุณหภูมิ

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้
Insoluble

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  การเปลี�ยนรูปของภาชนะเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงปรมิาตร

200℃

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

19.5℃

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้
20.5000m㎡/s

  เปอรอ์อกไซด ์ สารออกซไิดซ,์ รุนแรง  สารออกซไิดซ์

  อันตรายจากการระเบดิ

  อันตรายจากภาชนะบรรจุปรแิตก

  ไม่สลายตัวเมื�อใชต้ามจุดประสงคท์ี�กําหนดไว ้

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  อันตรายจากไฟไหม ้ อันตรายจากการระเบดิ

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  ไม่เกี�ยวขอ้ง

82.00℃～110.60℃
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หวัขอ้ 11: ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา
    ขอ้มลูเกี�ยวกบัผลกระทบทางพษิวทิยา:

   อาการผดิปกตทิี�เก ี�ยวขอ้งกบัลกัษณะเฉพาะทางกายภาพ เคม ีและทางพษิวทิยา
ในกรณีที�กลนืกนิ :

ในกรณีที�สมัผสัผวิหนงั :

  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ชไ้ด ้

  มผีลชะลา้งไขมันบนผวิหนัง

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางปาก  

Isomelamine(ประเภทย่อย 5)LD50 3160mg/kg/Formaldehyde(ประเภทย่อย 4)LD50 750mg/kg/2-Methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 

5)LD50 2460mg/kg/Ethylbenzene(ประเภทย่อย 5)LD50 3500mg/kg  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางผวิหนัง  

Formaldehyde(ประเภทย่อย 3) /2-Methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 5) /Xylene, or mixed isomers(ประเภทย่อย 4)LD50 1700mg/kg  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางการหายใจ(สําหรับก๊าซ)  

Formaldehyde(ประเภทย่อย 2)LC50 480ppm  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางการหายใจ(สําหรับไอ)  

Toluene(ประเภทย่อย 4)LC50 4800ppm/Ethyl acetate(ประเภทย่อย 4)LC50 14640ppm/n-Propyl acetate(ประเภทย่อย 4)LC50 

8000ppm/Butan-2-one(ประเภทย่อย 4)LC50 11700ppm/2-Methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 4)LC50 6336ppm/Xylene, or mixed 

isomers(ประเภทย่อย 4)LC50 6350ppm/Ethylbenzene(ประเภทย่อย 4)LC50 4000ppm

การกัดกร่อน และการระคายเคอืงต่อผวิหนัง  

Toluene(ประเภทย่อย 2) /n-Butyl acetate(ประเภทย่อย 3) /n-Amyl acetate(ประเภทย่อย 2) /Formaldehyde(ประเภทย่อย 2) /Butan-2-one(

ประเภทย่อย 2) /2-Methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 2) /White spirit, max 20% aromates(ประเภทย่อย 2) /Xylene, or mixed isomers(

ประเภทย่อย 2) /Ethylbenzene(ประเภทย่อย 3)   

การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงต่อดวงตา  

Toluene(ประเภทย่อย 2B) /Propan-2-ol(ประเภทย่อย 2A) /Ethyl acetate(ประเภทย่อย 2B) /n-Propyl acetate(ประเภทย่อย 2B) /n-Butyl 

acetate(ประเภทย่อย 2B) /n-Amyl acetate(ประเภทย่อย 2B) /Formaldehyde(ประเภทย่อย 2A) /Butan-2-one(ประเภทย่อย 2A) /

2-Methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 1) /Xylene, or mixed isomers(ประเภทย่อย 2A) /Ethylbenzene(ประเภทย่อย 2B)   

การทําใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระบบทางเดนิหายใจ  

Formaldehyde(ประเภทย่อย 1) /Lead chromate (as Cr)(ประเภทย่อย 1)   

สารทําใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อผวิหนัง  

Formaldehyde(ประเภทย่อย 1) /Lead chromate (as Cr)(ประเภทย่อย 1)

การก่อใหเ้กดิการกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์ 
Formaldehyde(ประเภทย่อย 2) /Lead chromate (as Cr)(ประเภทย่อย 2)   

การก่อมะเร็ง  

Isomelamine(ประเภทย่อย 1A) /Formaldehyde(ประเภทย่อย 1A) /Lead chromate (as Cr)(ประเภทย่อย 1A) /lead sulphate(ประเภทย่อย 

1B) /Titanium dioxide(ประเภทย่อย 2) /Ethylbenzene(ประเภทย่อย 2)   

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพันธุ ์ 
Toluene(ประเภทย่อย 1A) /Propan-2-ol(ประเภทย่อย 2) /Lead chromate (as Cr)(ประเภทย่อย 1A) /lead sulphate(ประเภทย่อย 1A) /

Xylene, or mixed isomers(ประเภทย่อย 1B) /Ethylbenzene(ประเภทย่อย 1B)   

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสครั�งเดยีว  

Toluene(ประเภทย่อย 1) /Toluene(ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ）) /Toluene(ประเภทย่อย 3（ทําใหเ้กดิง่วง
หลับ หรอืใกลห้มดความรูส้กึชั�วคราว）) /Propan-2-ol(ประเภทย่อย 1) /Propan-2-ol(ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิ
หายใจ）) /Ethyl acetate(ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ）) /Ethyl acetate(ประเภทย่อย 3（ทําใหเ้กดิง่วงหลับ 

หรอืใกลห้มดความรูส้กึชั�วคราว）) /n-Propyl acetate(ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ）) /n-Propyl acetate(

ประเภทย่อย 3（ทําใหเ้กดิง่วงหลับ หรอืใกลห้มดความรูส้กึชั�วคราว）) /n-Butyl acetate(ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิ
หายใจ）) /n-Butyl acetate(ประเภทย่อย 3（ทําใหเ้กดิง่วงหลับ หรอืใกลห้มดความรูส้กึชั�วคราว）) /n-Amyl acetate(ประเภทย่อย 3（การ
ระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ）) /n-Amyl acetate(ประเภทย่อย 3（ทําใหเ้กดิง่วงหลับ หรอืใกลห้มดความรูส้กึชั�วคราว）) /

Formaldehyde(ประเภทย่อย 1) /Lead chromate (as Cr)(ประเภทย่อย 1) /lead sulphate(ประเภทย่อย 1) /Butan-2-one(ประเภทย่อย 2) /

Butan-2-one(ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ）) /Butan-2-one(ประเภทย่อย 3（ทําใหเ้กดิง่วงหลับ หรอืใกลห้มด
ความรูส้กึชั�วคราว）) /2-Methylpropan-1-ol(ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ）) /White spirit, max 20% 

aromates(ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ）) /White spirit, max 20% aromates(ประเภทย่อย 3（ทําใหเ้กดิง่วง
หลับ หรอืใกลห้มดความรูส้กึชั�วคราว）) /Xylene, or mixed isomers(ประเภทย่อย 1) /Xylene, or mixed isomers(ประเภทย่อย 3（ทําใหเ้กดิ
ง่วงหลับ หรอืใกลห้มดความรูส้กึชั�วคราว）) /Ethylbenzene(ประเภทย่อย 3（การระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ）) /Ethylbenzene(

ประเภทย่อย 3（ทําใหเ้กดิง่วงหลับ หรอืใกลห้มดความรูส้กึชั�วคราว）)

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสซํ�า  

Toluene(ประเภทย่อย 1) /Propan-2-ol(ประเภทย่อย 1) /Propan-2-ol(ประเภทย่อย 2) /n-Amyl acetate(ประเภทย่อย 1) /Isomelamine(

ประเภทย่อย 1) /Formaldehyde(ประเภทย่อย 1) /Lead chromate (as Cr)(ประเภทย่อย 1) /lead sulphate(ประเภทย่อย 1) /Titanium 

dioxide(ประเภทย่อย 1) /Butan-2-one(ประเภทย่อย 1) /White spirit, max 20% aromates(ประเภทย่อย 2) /Xylene, or mixed isomers(

ประเภทย่อย 1) /Ethylbenzene(ประเภทย่อย 2)   

ความเป็นอันตรายจากการสําลัก  

Toluene(ประเภทย่อย 1) /White spirit, max 20% aromates(ประเภทย่อย 1) /Xylene, or mixed isomers(ประเภทย่อย 1) /Ethylbenzene(

ประเภทย่อย 1)
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หลงัจากสดูดม :

   ขอ้มลูเพิ�มเตมิ :

หวัขอ้ 12: ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา
ความเป็นพษิตอ่ระบบนิเวศ ：

การตกคา้งยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลาย :

108-88-3、Toluene：   

Aerobic: good. test period 2 weeks, 100mg/L,  decomposition rate by BOD 112～  129 %, Anaerobic:no report

 Abiotic: Reactivity with OH radical: 

in troposphere air reaction rate constant 6.1*10E-12 cm3/mol.sec half time under OH radical concentration 

5.0*10E5～1*10E6mol./cm3 is calculated 1～  3 days

50-00-0、Formaldehyde：   

 Aerobic: good. decomposition rate by BOD 91 %,,

 Anaerobic: no report 

Abiotic: Reactivity with OH radical: in clear air half time is reported 19 hours, in durty air, half time is reported 19/2 

 hours. reactivity by direct photodecomposition: half time is reported 6.0 hours

100-41-4、Ethylbenzene：   

Aerobic: good, decomposition rate by BOD 81～  126 %, 

Aerobic: by aerobic reactor, not decomposed afte 110 days reported. under condition of aerobic aquifer 

environment, survival rate after 120 weeks is less than 1 %, Ethylbenzene is supposed to be aerobic decomposed 

completely.

108-88-3、Toluene：   

Algae：Chlorella　vulgaris EC50( mg/L ) 245(24-h)　　　　　　Scenedesmus　subspicatus EC50( mg/L ) 160(48-h), 

 Selenastrum capricornutum EC50( mg/L )> 433(96-h):

Crustacean：  Daphnia magna EC50( mg/L ) 19.6(48-h):Swimming inhibition

Fish：  Brachydanio rerio LC50( mg/L ) 25(48-h)Cyprinodon

variegatus LC50( mg/L ) 13(96-h)Gambusia affinis LC50( mg/L ) 1,180(96-h),Lepomis macrochirus LC50( mg/L ) 

24(96-h)Poecilia reticulata LC50( mg/L ) 59.3(96-h)

  ใชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจที�เหมาะสม  ชดุป้องกัน.  รองเทา้บูตยาง  ถงุมอืยาง.  ในกรณีเพลงิไหม:้ สวมใสเ่ครื�องชว่ย
หายใจแบบมถีงัอากาศในตัว

  เมื�อหายใจเขา้ไปจะสง่ผลต่อปอดและหลอดลม

Others:Photobacterium　  phosphoreum EC50( mg/L) 19.7(30-min)

50-00-0、Formaldehyde：   

Algae:Scnedesmus. sp. EC50( mg/L ) 0.3(－  ) 

Crustacean：Cypridopsis sp.　shrimp LC50( mg/L ) 1.05(96-h),Daphnia magna LC50( mg/L ) 2.0(48-h)　　　　　　　　
　　　　　　　
Fish：Oncorhynchus　mykiss LC50( mg/L ) 73.5(96-h), Lepomis macrochirus LC50( mg/L ) 100(96-h), Morne 

saxatilis (Striped bass) LC50( mg/L ) 6.7(96-h)

Others：Chilomonas paramecium LC50( mg/L ) 4.5(48-h)  Corbicula sp LC50( mg/L ) 126(96-h),Notonecta sp. 

LC50( mg/L ) 835(96-h),　E.coli LC50( mg/L )  about 1(－  )

100-41-4、Ethylbenzene：   

Algae： Selenastrum　capricornutum EC50(mg/L ) 4.6(72-h): Proliferation inhibition, Selenastrum： Daphnia　
magna EC50(mg /L) 2.1(48-h) Swimming inhibition, Artemia salina EC50(mg /L ) 9.2(48-h), Fish： Morone　

 saxatillised bass LC50(mg /L ) 4.0(96-h, )Oncorhynchus

 Mykiss LC50(mg / L) 4.2(96-h)

67-63-0、Isopropyl alcohol：   

Algae：Scenedesmus　Subspicatus EC50( mg/L ) >1,000(72-h) : Proliferation inhibition, Selenastru： Daphnia 

magna EC50( mg/L ) 9,714(24-h) : swimming inhibition, Crangon crangon LC50( mg/L ) 903(96-h), Fish：
Rasbora　  Heteomorpha LC50( mg/L ) 4,200(96-h), Pimephales promelas LC50( mg/L ) 6,120(96-h)

108-78-1、Melamine：   

Algae: Scenedesmus pannonicus EC50(mg/L) 940(96-h) :  Proliferation inhibition, Selenastru: Daphnia magna 

 EC50(mg/L) >2,000(48-h) : swimming inhibition, Fish: Poecilia reticulata LC50(mg/L) >3,000(96-h)

11/14



Diluted Alkydresin Paint P300022722TH-6 2022/7/22iBou Inc.

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ  :

การเคลื�อนยา้ยในดนิ  :

ความเป็ นอนัตรายตอ่โอโซนในช ันบรรยากาศ :

ผลกระทบในทางเสยีหายอื�นๆ :

หวัขอ้ 13: ขอ้พจิารณาในการกําจดั

   วธิกีารบําบดัของเสยี
การกําจดัผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ์
    คณุสมบตัขิองของเสยี ซึ�งทําใหเ้ป็นของเสยีอนัตราย :

　ทางเลอืกในการบําบดัของเสยี :

           การกําจดัทิ�งที�เหมาะสม / ผลติภณัฑ์

          การกําจดัทิ�งที�เหมาะสม / บรรจภุณัฑ์

　ขอ้สงัเกต :

108-88-3、Toluene：   None

50-00-0、Formaldehyde：   None

100-41-4、Ethylbenzene：   None

67-63-0、Isopropyl alcohol：   None

108-78-1、Melamine：   None

   

Abiotic: reactivity with OH radical;  in ratetroposphere air, half time is reported, 5.5 hours in summer time, 24 hours 

in winter time. as reaction products, Eethylphenol, Benzaldehyde, Acetophenone and m -,p- Ethylnitrobenzene are 

reported. Photodecomposition in water;  photodecomposed under Acetophenone by sensitizer, 1-Phenylethanol, 1-

 Phenylethanone and Benzaldehyde are reported to be produced.    

67-63-0、Isopropyl alcohol：   

 Aerobic: good, decomposition rate by BOD  86 %,  

 Anaerobic: no report.  

Abiotic: Reactivity with OH radical; in ratetroposphere air, reaction rate, 6.2*10E-12 cm3/mol.sec(room temp.), OH 

radical conc. 5.0*10E5～1*10E6 mol/cm3, half time is calculated 1.1-～  2.3 days. 

Reactivity with NO3 radical; reaction rate 2.3*10E-15 m3/mol.sec.(25 deg.C), in ratetroposphere air, NO3 radical 

 conc. 2.4*10E8 mol./cm3 in night, half time is reported 145 days. 

108-78-1、Melamine：   

 Aerobic: difficult,  Decomposition rate by BOD 0 %. 

 Anaerobic: no report. 

 Abiotic: no report

108-88-3、Toluene：   No report

50-00-0、Formaldehyde：   No report

100-41-4、Ethylbenzene：   Logistic number of concentration factor: 1.9(golden fish), 0.67(clam) 

67-63-0、Isopropyl alcohol： No report

108-78-1、Melamine： Low concentration,  test period 6 weeks, No.1section:test conc 2 mg/L, concentration factor < 

 0.38 No.2 section:  conc. 0.2 mg/L, concentration factor < 3.8 

  กําจัดของเสยีตามที�ระบุไวใ้นระเบยีบขอ้บังคับที�เกี�ยวขอ้ง

  อาจนําบรรจุภัณฑท์ี�ว่างเปล่าไปรไีซเคลิได ้ สง่คนื IBC ไปยังซพัพลายเออร ์ บรรจุภัณฑท์ี�ไม่ปนเปื�อนสามารถรี
ไซเคลิได ้ จับตอ้งเคลื�อนยา้ยบรรจุภัณฑท์ี�ปนเปื�อนในลักษณะเดยีวกันกับที�ทํากับตัวสารเอง

  ตอ้งจําแนกประเภทและตดิฉลากใหข้องเสยีที�จะกําจัดทิ�ง  ปรกึษาผูจั้ดสง่สนิคา้เกี�ยวกับการกําจัดของเสยี  ปรกึษา
กับหน่วยงานที�เหมาะสมเกี�ยวกับการกําจัดของเสยี  หา้มผสมกับของเสยีอื�นๆ  การจัดสง่ไปยังบรษัิทกําจัดของเสยีที�
อนุมัตไิว.้  นําไปทิ�งตามกฎหมาย

  ก่อกลายพันธุ ์ เป็นพษิต่อระบบสบืพันธุ ์ มฤีทธิFก่อมะเร็ง  เป็นพษิ  เป็นอันตราย  ทําใหร้ะคายเคอืง.  ไวไฟสงู  ที�
ก่อใหเ้กดิการแพ ้

108-88-3、Toluene：   Not  applicable

50-00-0、Formaldehyde：   Not  applicable

100-41-4、Ethylbenzene：   Not  applicable

67-63-0、Isopropyl alcohol：   Not  applicable

108-78-1、Melamine：   Not  applicable

  ปฏบัิตติามระเบยีบขอ้บังคับในทอ้งถิ�นเกี�ยวกับการบําบัดนํ�าทิ�ง  หากผลติภัณฑล์งสูด่นิ จะสามารถเคลื�อนที�ไดแ้ละ
อาจทําใหนํ้�าบาดาลปนเปื�อน  ตอ้งหลกีเลี�ยงการปล่อยสูส่ ิ�งแวดลอ้ม  คุณสมบัตทิางพษิวทิยาต่อนเิวศของสารผสมถกู
กําหนดโดยคุณสมบัตทิางพษิวทิยาต่อนเิวศของสว่นประกอบแต่ละชนดิ (ดูบทที� 3)
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หวัขอ้ 14: ขอ้มลูการขนสง่
   หมายเลขสหประชาชาติ

  การขนสง่ทางบก (ADR/RID) 1263

  ยานยนตใ์นทางนํ �าภายในประเทศ (ADN1263

  การขนสง่ทางทะเล (IMDG) 1263

  การขนสง่ทางอากาศ (ICAO-TI / IATA1263

   ชื�อที�ถกูตอ้งในการขนสง่ของสหประชาชาติ
  การขนสง่ทางบก (ADR/RID) Paint or Paint related material

  ยานยนตใ์นทางนํ�าภายในประเทศ (ADN) Paint or Paint related material

  การขนสง่ทางทะเล (IMDG) Paint or Paint related material

  การขนสง่ทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR)Paint or Paint related material

   ประเภทความเป็นอนัตรายสําหรบัการขนสง่
  การขนสง่ทางบก (ADR/RID) 3

  ยานยนตใ์นทางนํ�าภายในประเทศ (ADN) 3

  การขนสง่ทางทะเล (IMDG) 3

  การขนสง่ทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR)3

   กลุม่การบรรจุ
  การขนสง่ทางบก (ADR/RID) II

  ยานยนตใ์นทางนํ�าภายในประเทศ (ADN) II

  การขนสง่ทางทะเล (IMDG) II

  การขนสง่ทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR)II

   ความเป็นอนัตรายตอ่สิ�งแวดลอ้ม
  การขนสง่ทางบก (ADR/RID) ไม่เกี�ยวขอ้ง

  ยานยนตใ์นทางนํ�าภายในประเทศ (ADN)ไม่เกี�ยวขอ้ง

  การขนสง่ทางทะเล (IMDG) ไม่เกี�ยวขอ้ง

  การขนสง่ทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR)ไม่เกี�ยวขอ้ง

ไม่เกี�ยวขอ้ง

   มลภาวะทางทะเล ： ไม่เกี�ยวขอ้ง

หวัขอ้ 15: ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั
   ขอ้บงัคบั/กฎหมายดา้นความปลอดภยั สขุภาพ และสิ�งแวดลอ้ม สําหรบัสารเด ี�ยวหรอืสารผสมโดยเฉพาะ
      พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2560

ฉบบัที� 4.1:

      คลงัสารเคมทีี�มอียู่คร ั.งแรกของประเทศไทย พ.ศ. 2563

      พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน
ตารางบัญชรีายช ือสารเคมอีันตราย:

       การประเมนิความปลอดภยัของสารเคม:ี

หวัขอ้ 16: ขอ้มูลอื�นๆ รวมท ั.งขอ้มูลการจดัทาํและการปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั
วนัที�ของการเตรยีมความพรอ้ม ：

2022/07/22 15:13:24

78-93-3,2-BUTANONE；141-78-6,ETHYL ACETATE；50-00-0,FORMALDEHYDE (CONCENTRATION >=90%)；67-63-

0,ISOPROPYL ALCOHOL；7758-97-6,LEAD CHROMATE；628-63-7,PENTYL ACETATE；109-60-4,PROPYL ACETATE；108-

88-3,TOLUENE；1330-20-7,XYLENE,mixture of isomers；

   การขนส่งดว้ยภาชนะขนาดใหญ่ (ใหเ้ป็นไปตาม Annex II ของ
   MAROL 73/78 และ IBC Code) :

  การประเมนิความปลอดภัยทางเคมไีดดํ้าเนนิการกับสารบางชนดิที�มอียู่ในของผสมนี�

วัตถอุันตรายชนดิที� 4：50-00-0,Formaldehyde：methanal；

63148-69-6,Long oil alkyd resin,xx-xx-x；109-60-4,Acetic acid, propyl ester,xx-xx-x；628-63-7,PRIMARYL AMYL ACETATE,xx-xx-

x；108-78-1,Melamine resin,xx-xx-x；8052-41-3,Stoddard solvent,xx-xx-x；123-86-4,n-butylacetate,xx-xx-x；100-41-

4,ethylbenzene,xx-xx-x；108-88-3,Volatile(Toluene),xx-xx-x；78-93-3,methyl ethyl ketone (2-butanone),xx-xx-x；67-63-0,2-

propanol,xx-xx-x；78-83-1,2-methyl-1-propanol,xx-xx-x；50-00-0,Formaldehde,xx-xx-x；141-78-6,ethyl acetate,xx-xx-x；1330-20-

7,XYLENEs,60-xx-x；13463-67-7,Tiranium Dioxide,xx-xx-x；7446-14-2,Lead Sulfates,CoC,60-I-CoC；7758-97-6,Lead 

Chromate,xx-xx-x；
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รุน่จํานวน：

แหลง่ขอ้มลู:

  คําอธบิายในเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยนี�องิตามวัสดุ ขอ้มูล และขอ้มูลที�มอียู่ในขณะนี� แต่อาจไดรั้บการแกไ้ขเนื�องจากการแกไ้ข
กฎหมายและขอ้บังคับหรอืการคน้พบใหม่ เมื�อใชผ้ลติภัณฑน์ี� โปรดดูคําอธบิายและใชม้าตรการดา้นความปลอดภัยตามสถานการณ์จรงิโดย
ยอมรับความเสี�ยงเอง

P300022722TH-6
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