
1. การบง่ชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลติ

ชือ่ผลติภณัฑ:์ DOWANOL™ PMA Glycol Ether Acetate 

ขอ้แนะน าและขอ้จ ากดัตา่งๆในการใชส้ารเคมี 

การระบุการใชง้าน: ตวัท าละลายในอตุสาหกรรมส าหรับใชเ้ ป็นสว่นผสมของน ้ายาท าความสะอาดและเคลอืบผวิ

ข้อมลูบริษ ัท 

บรษัิท โกลบอล เคม ีเอเอสซซี ีจํากดั
140/31 หมู ่12 ต.ราชาเทวะ 
อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540

หมายเลขโทรศพัทข์องศนูยข์อ้มูลลกูคา้: 02-763-7782-4
www.gctcl.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉนิ 

หมายเลขติดต่อเมือ่มเีหตฉุุกเฉนิตลอด 24 ช่วัโมง: 081 9285826

2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีี่

เป็นระบบเดยีวกนัท ัว่โลก) 

ของเหลวไวไฟ - ประเภทยอ่ย 3 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับสมัผัสครัง้เดยีว  - ประเภทยอ่ย 3 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รูปสญัลกัษณค์วามเป็นอนัตราย 

ค าสญัญาณ: ระวงั! 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคม ี
Safety Data Sheet 
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ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 

อาจท าใหง้ว่งซมึหรอืมนึงง 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั

การป้องกนั 

เก็บใหห้า่งจากความรอ้น / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พืน้ผวิทีร่อ้น หา้มสบูบหุรี่ 

ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ 

ภาชนะบรรจแุละอปุกรณ์จัดเก็บตอ้งตอ่สายดนิ  

ใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้า/ อปุกรณ์ระบายอากาศ/ อปุกรณ์ใหแ้สงสวา่ง ทีป้่องกนัการระเบดิ  

ใชเ้ครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ 

จัดเตรยีมมาตรการขอ้ควรระวงัในการป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติย์  

หลกีเลีย่งหายใจเอา ฝุ่ น ฟูม กา๊ซ ไอ หรอืสเปรย ์เขา้ไป 

ใชน้อกอาคารหรอืบรเิวณทีอ่ากาศถา่ยเทดี 
สวมถงุมอืป้องกนั/ อปุกรณ์ป้องกนัตา/ หนา้ 

การตอบสนอง 

หากสมัผัสผวิหนัง ( หรอืเสน้ผม ) ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนทัง้หมดออกทนัท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้า / ฝักบวั 

หากหายใจเขา้ไป :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย โทรหาศนูย์
พษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย  

ในกรณีไฟไหม ้: ใชห้ัวฉดีพ่นน ้า โฟมทีท่นแอลกอฮอล ์สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซดใ์นการดบั
ไฟ 

การเก็บรกัษา 

เก็บรักษาในทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทด ีเก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ 

เก็บรักษาในทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทด ีเก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ เก็บในทีเ่ย็น  

เก็บรักษาในทีปิ่ดลอ๊ก 

การก าจดั 

ก าจัดสิง่ทีบ่รรจุ/ ภาชนะ ในโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรอง  

อนัตรายอืน่ๆ 

ไมม่ขีอ้มลู 

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม

ผลติภัณฑน์ีจ้ัดเป็นสารเดีย่ว (substance) 

สว่นประกอบ 

CASRN 

(หมายเลข 
CAS) 

ความเขม้ขน้

Propylene glycol monomethyl 

ether acetate 

108-65-6 > 99.5 %

Methoxy-1-propanol acetate 70657-70-4 < 0.3 % 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล

ค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาลทีจ่ าเป็น 

ขอ้แนะน าท ัว่ไป:  

หากมโีอกาสการทีจ่ะสมัผัสสารใหอ้า้งองิสว่นที่ 8 ของเอกสารนีเ้พือ่ค าแนะน าส าหรับชนดิและอปุกรณ์ป้องกนั
อนัตรายสว่นบคุคล   

การหายใจ: เคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปยังทีอ่ากาศบรสิทุธิ์ ถา้มอีาการใดเกดิขึน้ ใหป้รกึษาแพทย์  

สมัผสักบัผวิหนงั: ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก   

สมัผสักบัตา: ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดเป็นเวลาหลายนาที โดยใหถ้อดคอนแทคเลนสห์ลงัจากลา้งตาไปแลว้  1 - 2 

นาท ีจากนัน้ใหล้า้งตาตอ่ไป หากยังมอีาการหรอืระคายเคอืงตา ใหป้รกึษาแพทย ์โดยเฉพาะจักษุแพทย์  บรเิวณ

พืน้ทีท่ างานควรจัดใหม้อีา่งลา้งตาฉุกเฉนิอยา่งเหมาะสมและสามารถใชง้านไดท้นัที    

การกลนืกนิ: หากกลนืกนิ ใหป้รกึษาแพทย ์หา้มท าใหอ้าเจยีน เวน้แตเ่ป็นค าสัง่แพทย์  

อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุท ัง้แบบเฉยีบพลนั  และเกดิในภายหลงั: นอกเหนอืจากขอ้มลูทีพ่บไดใ้น

ค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดงัขา้งตน้ในสว่นที ่4 ของเอกสาร) และการชีบ้ง่ทางการแพทยแ์ละการ

รักษาพเิศษทีจ่ าเป็น, อาการและผลกระทบส าคญัใดๆ  ทีม่เีพิม่เตมิไดถ้กูอธบิายไวใ้นสว่นที่ 11 ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

สิง่ทีต่อ้งระบุถงึขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัที และการดแูลรกัษาเฉพาะทีส่ าคญัทึค่วร

ด าเนนิการ 

หมายเหตถุงึแพทย:์ ไมม่ยีารักษาโดยเฉพาะ  การรักษาผูป่้วยทีไ่ดรั้บสารควรมุง่แนวทางไปทีก่ารควบคมุอาการ

และพยาธสิภาพของผูป่้วย   

5. มาตรการผจญเพลงิ

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: มา่นน ้า หรอื ละอองน ้า  ถังดบัเพลงิชนดิสารเคมแีหง้  ถังดบัเพลงิชนดิ
คารบ์อนไดออกไซด์  โฟม  โฟมชนดิทีท่นแอลกอฮอล์ (ชนดิ ATC) จะเหมาะทีส่ดุ โฟมสงัเคราะหส์ าหรับใชท้ัว่ไป 

(รวมถงึ AFFF) หรอืโฟมโปรตนีอาจจะใชไ้ดแ้ตไ่ดผ้ลนอ้ยกวา่   

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม  

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม้: ระหวา่งไฟไหม ้ควนัอาจจะมตีวัสารเองและสารทีเ่กดิจากการเผาไหม  ้ทีอ่าจจะ

เป็นพษิและ/หรอืท าใหร้ะคายเคอืง  ผลติภัณฑจ์ากการเผาไหมจ้ะรวมถงึสารดงัตอ่ไปนีแ้ละอาจมสีารอืน่ๆ
ประกอบดว้ย สารเหลา่นีไ้ดแ้ก่:  คารบ์อนมอนอกไซด์  คารบ์อนไดออกไซด์   

อนัตรายทีไ่มป่กตจิากไฟและการระเบดิ: การเกดิขึน้หรอืการปะทขุึน้ของไอน ้าทีรุ่นแรงอาจจะเกดิขึน้ทนัททีีฉ่ดี
น ้าไปยังของเหลวรอ้นโดยตรง  ไอหนักกวา่อากาศและอาจจะเดนิทางเป็นระยะทางไกลและจะกองสะสมในบรเิวณ

ทีอ่ยูต่ า่ การตดิไฟยอ้นกลบัและ/หรอืลกูไฟอาจจะเกดิขึน้    

ค าแนะน าส าหรบันกัผจญเพลงิ
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วธิผีจญเพลงิ: กนัคนออกจากบรเิวณ กัน้บรเิวณทีไ่ฟไหมแ้ละกนัไมใ่หผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้   ใหอ้ยูเ่หนอืลม ใหอ้อกหา่ง
จากพืน้ทีต่ า่ซึง่กา๊ซ(หรอืฟมู)ของสารจะสะสมอยูไ่ด  ้ ของเหลวทีต่ดิไฟอาจดบัไดด้ว้ยการเจอืจางดว้ยน ้า   หา้มใชน้ ้า

ฉดีโดยตรง อาจจะท าใหไ้ฟกระจายตวั   ก าจัดแหลง่ก าเนดิประกายไฟ  ของเหลวทีต่ดิไฟอาจเคลือ่นยา้ยไดโ้ดยใช ้

น ้าชะเพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัทรัพยส์นิและบคุคล    

อุปกรณป้์องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ: สวมหนา้กากป้องกนัสารเคมทีีม่อีากาศประกอบและชดุผจญเพลงิ  

(รวมทัง้หมวกผจญเพลงิ เสือ้คลมุ กางเกงขายาว รองเทา้บูต๊ และถงุมอื)  ถา้ไมม่อีปุกรณ์ป้องกนัหรอืไมไ่ดใ้ช  ้ให ้
ดบัไฟไหมจ้ากต าแหน่งทีไ่ดรั้บการป้องกนัหรอือยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัย   

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร

ค าเตอืนส าหรบับุคคล อุปกรณป้์องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณฉุ์กเฉนิ: ก าจัดแหลง่ก าเนดิประกายไฟใน

บรเิวณใกลเ้คยีงกบัจดุทีส่ารร่ัวไหลหรอืจดุไอทีถ่กูปลดปลอ่ยออกมาเพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งไฟไหมห้รอืการระเบดิ   ไอ
ของสารมอีนัตรายจากการระเบดิ ใหอ้ยูห่า่งไกลจากทอ่น ้าเสยี  หา้มสบูบหุรีใ่นพืน้ที ่ กนับรเิวณทีม่กีารร่ัวไหลของ

สาร  กนัผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งและไมไ่ดใ้สอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสมออกจากพืน้ที่   กัน้คนไวไ้มใ่หเ้ขา้พืน้ทีต่ า่  

ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในหัวขอ้ที ่7 การท างานกบัสารและการจัดเก็บ ส าหรับขอ้ควรระวงัเพิม่เตมิ  ใหใ้ชอ้ปุกรณ์

ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหต้รวจดทูีห่ัวขอ้ที ่8 การควบคมุการสมัผัสสาร และ การป้องกนั
สว่นบคุคล   

ขอ้ควรระวงัทางสิง่แวดลอ้ม: ป้องกนัไมใ่หส้ารลงสูด่นิ คคูลอง ทอ่ระบายน ้า ทางน ้า และ/หรอืน ้าใตด้นิ ดสูว่นที ่
12 หัวขอ้ขอ้มลูทางนเิวศวทิยา   

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด: สารทีห่กร่ัวไหลจ านวนเล็กนอ้ย:  ซบัดว้ยสารดดูซบั เชน่  

ทราย  Vermiculite  เก็บไวใ้นภาชนะทีเ่หมาะสมและตดิป้ายบอก   การหกร่ัวไหลในปรมิาณมาก  กกัสารทีห่กร่ัวไหล 

ถา้ท าได ้ ป๊ัมสารโดยใชอ้ปุกรณ์ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟและกนัการระเบดิ  (explosion-proof equipment) ถา้

สามารถท าไดใ้หใ้ชโ้ฟมปกคลมุหรอืกดสารไว  ้ ใหปั้ม้เขา้ไปในภาชนะทีเ่หมาะสมและตดิป้ายฉลากใหถ้กูตอ้ง   

ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่13 หัวขอ้การก าจัดของเสยี ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ   

7. การใชแ้ละการเก็บรกัษา

ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา: หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัดวงตา  ลา้งมอืให ้

สะอาดภายหลงัการสมัผัส  เก็บสารใหห้า่งจากความรอ้น, ประกายไฟ และ เปลวไฟ  หา้มสบูบหุรี ่ท าใหเ้กดิเปลวไฟ
หรอืแหลง่ก าเนดิประกายไฟ ในบรเิวณขนยา้ยและจัดเก็บ  ไอหนักกวา่อากาศและอาจจะเดนิทางเป็นระยะทางไกล

และจะกองสะสมในบรเิวณทีอ่ยูต่ า่ การตดิไฟยอ้นกลบัและ/หรอืลกูไฟอาจจะเกดิขึน้  ตอ่สายดนิอปุกรณ์ทีใ่ช ้

ทัง้หมด  การใชเ้ครือ่งมอืทีไ่มเ่กดิประกายไฟหรอืเครือ่งมอืทีป้่องกนัการระเบดิอาจจะจ าเป็น  ขึน้กบัชนดิของการ

ปฏบิตังิาน  ภาชนะบรรจ ุแมแ้ตภ่าชนะทีว่า่ง ก็ยังอาจจะมไีอของสารอยู่ หา้มตดั เจาะ ขดัเจยี เชือ่ม หรอืด าเนนิการ

ทีค่ลา้ยคลงึกนันีบ้นหรอืใกลก้บัภาชนะบรรจทุีว่า่งเปลา่   การร่ัวไหลของอนิทรวีตัถบุนฉนวนเสน้ใยรอ้นมีความเป็นไป
ไดท้ีจ่ะท าใหเ้กดิการตดิไฟดว้ยตวัเองทีอ่ณุหภมูทิีต่ า่ลงและอาจท าใหเ้กดิการเผาไหมข้ึน้ไดเ้อง   ศกึษาขอ้มลู

เพิม่เตมิในสว่นที ่8 หัวขอ้การควบคมุการสมัผัสสาร / การป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล   ผลติภัณฑน์ีเ้ป็นสือ่น าไฟฟ้าที่
ไมด่แีละสามารถเกดิการสะสมของประจไุฟฟ้าสถติยไ์ด ้ถงึแมจ้ะมกีารตอ่พ่วงกบัอปุกรณ์สายดนิก็ตาม  หากประจุ

ไฟฟ้ามกีารสะสมทีเ่พยีงพอ การลกุเป็นไฟของสารผสมไวไฟ  สามารถเกดิขึน้ได ้ การปฏบิตังิานเกีย่วกบัการใชส้าร
ทีส่ามารถสนับสนุนใหเ้กดิการสะสมของประจสุถติย์ ไมจ่ ากดัเพยีงแคก่ารผสมสาร แตร่วมถงึ การกรองสาร การสบู

สารทีอ่ตัราการไหลสงู การเตมิสารแบบสาด การเกดิไอของสาร (mists) และการพ่นสาร (sprays) การเตมิสารลง

ถังและภาชนะบรรจุ การท าความสะอาดถังบรรจุ การสุม่ตวัอยา่ง การวดั การสลบัการถา่ยเทสาร การปฏบิตังิานกบั
รถบรรทกุสญุญากาศ  

DOWANOL™ PMA Glycol Ether Acetate     Page 4 of 12

___________________________ ________________________  __________________________________________ 

GF-509      May 2018 



สภาวะการเก็บทีป่ลอดภยั: เก็บใหห้า่งจากการไดรั้บแสงแดดโดยตรง   ลดแหลง่ทีท่ าใหเ้กดิประกายไฟ เชน่
ไฟฟ้าสถติย ์ความรอ้น ประกายไฟ หรอืเปลวไฟ  เก็บในภาชนะทีท่ าจาก  เหล็กผสมคารบ์อน  เหล็กกลา้ไรส้นมิ  ถัง

เหล็กทีเ่คลอืบรอยเชือ่มดว้ยสารฟินอลกิ (Phenolic lined steel drums)  หา้มเก็บใน:  อลมูเินยีม  ทองแดง  เหล็ก

กลัวาไนซ ์(Galvanized iron)  เหล็กกลา้กลัวาไนซ์ (Galvanized steel)  ใหศ้กึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่10 ของ
เอกสารฉบบันี้   

เสถยีรภาพในการเก็บรกัษา 

ระยะเวลาในการจดัเก็บ: 

ถงัเหล็ก  

24 เดอืน 

Bulk 

6 เดอืน 

8. การควบคมุการรบัสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล

คา่ควบคมุ 

ถา้สารมคีา่ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ จะมกีารแสดงคา่ตามรายการดา้นลา่งนี ้แตถ่า้ไมม่กีารแสดงคา่ขดีจ ากดัความ
เขม้ขน้ของสาร น่ันก็หมายถงึวา่สารนัน้ไมม่คีา่ขดีจ ากดัความเขม้ขน้  
สว่นประกอบ ขอ้บงัคบั ประเภทของบญัชรีายการ ความหมาย / หมายเหต ุ

Propylene glycol monomethyl 

ether acetate 

US WEEL TWA   50 ppm 

Dow IHG TWA   30 ppm 

Dow IHG TWA    SKIN 

Dow IHG STEL   90 ppm 

Dow IHG STEL    SKIN 

ขดีจ ากดัของการรบัสารทางชวีภาพในสถานทีท่ างาน  

สว่นประกอบ หมายเลข 

CAS 

คา่ควบคมุ ตวัอยา่ง

ทางขวี

ภาพ 

เวลาใน

การเก็บ

ตวัอยา่ง 

ความเขม้ขน้ที่

ยอมให ้

ฐานอา้งองิ

Propylene glycol 

monomethyl ether 

acetate 

108-65-6 100 mg/g 

การควบคมุการสมัผสัสาร 

การควบคมุทางวศิวกรรม: ใหใ้ชก้ารระบายอากาศเฉพาะจดุหรอืวธิกีารควบคมุทางวศิวกรรมอืน่ๆเพือ่ควบคมุระดบั
ความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหต้ า่กวา่ระดับของการสมัผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืระดบัทีแ่นะน า  หาก

ระดบัของการสมัผัสสารไมถ่กูก าหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะน าไว  ้การระบายอากาศโดยทัว่ไปน่าจะเพยีงพอ
ในการปฏบิตังิานสว่นใหญ่  การระบายอากาศในเฉพาะจดุจ าเป็นส าหรับการปฏบิตังิานบางอยา่ง    

มาตรการป้องกนัสว่นบุคคล 

การป้องกนัตา/ใบหนา้: ใหใ้ช ้แวน่ตานริภัยเคมทีีค่รอบปิดตา  

การป้องกนัผวิหนงั 

การป้องกนัมอื: ใหใ้ชถ้งุมอืทีท่นทานทางเคมตีอ่วสัดนุี้ หากมกีารสมัผัสเป็นระยะเวลานานหรอื
สมัผัสซ ้ากนับอ่ย  ตวัอยา่งวสัดทุีใ่ชท้ าถงุมอืทีแ่นะน าใหใ้ช  ้ไดแ้ก ่:  ยางบวิทวิ  โพลเีอธลีนี  

คลอรนีเนทโพลเีอธลีนี  Ethyl vinyl alcohol laminate ("EVAL")  ตวัอยา่งวสัดทุีใ่ชท้ าถงุมอืที่
สามารถใชไ้ด ้ไดแ้ก ่:  Viton  ยางดบิธรรมชาต ิ(ลาเท็กซ)์  โพลไีวนลิคลอไรด ์("PVC" หรอื 

"vinyl")  ยางไนไตรล/์บวิตะไดอนี (ไนไตรลห์รอื "NBR")  หมายเหต:ุ การเลอืกถงุมอืเฉพาะ
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อยา่งส าหรับการใชง้านเฉพาะอยา่งและในชว่งเวลาในการท างานตา่งๆ  จะตอ้งพจิารณาปัจจัยอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย เชน่ การทนสารเคมอีืน่ทีต่อ้งท างานดว้ย คณุสมบตัทิางกายภาพ (การป้องกนั

การตดั/การเจาะ ความคลอ่งตวั การป้องกนัความรอ้น) และ คณุสมบตัอิืน่ๆ พรอ้มทัง้ค าแนะน า/

ขอ้ก าหนดทีผู่จ้ าหน่ายถงุมอืจัดเตรยีมไวใ้ห  ้  

การป้องกนัอนัตรายอืน่ๆ: หากมกีารสมัผัสเป็นระยะเวลานานหรอืสมัผัสซ ้ากนับอ่ย  ๆ ใหใ้ช ้

เครือ่งนุ่งหม่ป้องกนัสารเคมทีีท่นตอ่วสัดนุี้ การเลอืกสิง่ของตา่ง ๆ เป็นการเฉพาะ เชน่ กระบงักนั
หนา้ ถงุมอื รองเทา้บูท๊ ผา้กนัเป้ือน หรอืชดุป้องกนัทัง้ตวัจะขึน้กบัการปฏบิตังิาน    

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมือ่มโีอกาสทีร่ะดบัความเขม้ขน้

ของสารในบรรยากาศจะสงูกวา่ระดบัของการสมัผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืระดบัทีแ่นะน า  หาก
ระดบัของการสมัผัสสารไมถ่กูก าหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะน าไว  ้ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการ

หายใจเมือ่เกดิอาการไมด่ ีเชน่มกีารระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจหรอืรูส้กึไมส่บาย  หรอืใหใ้ชอ้ปุกรณ์
ป้องกนัทางการหายใจเมือ่ขบวนการประเมนิความเสีย่งของทา่นแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามจ าเป็นตอ้งใช  ้ 

ส าหรับสภาวะการณ์สว่นใหญ่ การป้องกนัการหายใจไมจ่ าเป็น อยา่งไรก็ตาม ถา้รูส้กึไมส่บาย ใหใ้ช ้

หนา้กากป้องกนัสารทีม่ไีสก้รองอากาศทีม่มีาตราฐาน    

เพือ่ใหอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ไสก้รองอากาศทีใ่ชค้วรจะท าจากวสัดุ

ดงัตอ่ไปนี้:  ไสก้รองไอสารอนิทรยี ์(Organic vapor cartridge)   

9. สมบตัทิางกายภาพและเคมี

ลกัษณะ 

สถานะทางกายภาพ ของเหลว   

ส ี ไมม่สี ี  

กลิน่ อเีทอร ์  

ความเขม้ขน้ทีจ่ะเร ิม่รบักลิน่ได้ ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง  

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง 

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุ
หลอมเหลว 

ไมอ่าจใชก้บัของเหลวได  ้

จดุเยอืกแข็ง -66 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

จดุเดอืด (760 mmHg) 145.8 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

จดุวาบไฟ ถว้ยปิด 45.5 ฐC ASTM D3828 

อตัราการระเหย (Butyl Acetate = 
1) 

ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง

ความสามารถในการลกุตดิไฟได  ้

(ของแข็ง กา๊ซ) 

ไมค่าดหมายวา่จะกอ่ตวัเป็นสว่นผสมของฝุ่ นกบัอากาศทีร่ะเบดิได ้  

คา่ต า่สดุทีอ่าจเกดิระเบดิ 1.5 %(V)  ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ   

คา่สงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ 7.0 %(V)  ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ   

ความดนัไอ 2.66 mmHg  ที ่20 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ  ์(อากาศ = 
1) 

4.6  ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

ความหนาแนน่สมัพทัธ  ์(น า้ = 1) 0.964  ที ่25 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

ความสามารถในการละลายน า้  19.8 % ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารใน

ช ัน้ของนอรม์อล-ออกตานอลตอ่น า้ 

log Pow: 1.2 ถกูวดั  
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อุณหภูมทิ ีล่กุตดิไฟไดเ้อง 333 ฐC  ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ   

อุณหภูมขิองการสลายตวั ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง   

ความหนดืพลวตั 1.1 mPa.s ที ่25 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

ความหนดืเชงิจลน  ์ 1.23 mm2/s ที ่20 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

สมบตัทิางการระเบดิ ไมร่ะเบดิ  

สมบตัใินการออกซไิดซ  ์ ไมใ่ช ่ 

ความหนาแนน่ของของเหลว 0.967 g/cm3 ที ่20 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

น า้หนกัโมเลกลุ 132.2 g/mol  ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ   

ขอ้มลูทางกายภาพทีแ่สดงขา้งตน้นีเ้ป็นคา่โดยทัว่ไปไมถ่อืวา่เป็นรายละเอยีดเฉพาะของผลติภัณฑ์  

10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา

การเกดิปฏกิริยิา: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเสถยีรทางเคม:ี เสถยีรภายใตส้ภาพการเก็บรักษาทีแ่นะน า โปรดศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่น 7 หัวขอ้การ
เก็บรักษา   

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย: ปฏกิริยิาโพลเีมอไรเซซัน่จะไมเ่กดิขึน้

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง: ผลติภัณฑส์ามารถเกดิปฏกิริยิาออกซไิดซไ์ดเ้มือ่อณุหภมูสิงูขึน้  หลกีเลีย่งการสมัผัสกบั

ประจไุฟฟ้าสถติย์  ไอทีต่ดิไฟไดง้า่ยสามารถถกูปลอ่ยออกมาทีอ่ณุหภมูทิีส่งูขึน้   

วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด :้ หลกีเลีย่งการสมัผัสถกูสารออกซไิดซ์  หลกีเลีย่งการสมัผัสถกู  กรดแก่  สารออกซไิดซร์ุนแรง  

 ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย: ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการการสลายตวัขึน้กบัอณุหภมู ิอากาศทีม่ ีและ

วสัดอุืน่ทีม่อียู่   

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา

ขอ้มลูทางพษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี้ เมือ่มขีอ้มลู 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่กลนืกนิ  

ความเป็นพษิต า่มากถา้ถกูกลนืเขา้ไป  ไมค่าดวา่จะเกดิผลทีเ่ป็นอนัตราย จากการกลนืสารเขา้ไปจ านวน

เล็กนอ้ย  อาการทีส่งัเกตไดใ้นสตัวร์วมถงึ:  ความเซือ่งซมึ   

LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg  

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่สมัผสัผวิหนงั 

การสมัผัสถกูผวิหนังเป็นเวลานานในปรมิาณสงูมาก ๆ อาจกอ่ใหเ้กดิอาการคลืน่ไสแ้ละงว่งซมึ   

LD50, กระตา่ย, > 5,000 mg/kg  

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป  
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คาดวา่ไมน่่าจะมผีลเสยีอะไรทีเ่กดิจากการไดรั้บไอของสารเพยีงครัง้เดยีว   ส าหรับการระคายเคอืงระบบ
ทางเดนิหายใจและผลกระทบยาเสพตดิ   ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมส่ามารถใชไ้ด  ้  

LC0, หนูแรท, 6 h, ไอ, > 23.5 mg/l ไมม่กีารเสยีชวีติเกดิขึน้ทีค่วามเขม้ขน้นี้ 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

การสมัผัสเป็นเวลานานจะไมร่ะคายเคอืงกบัผวิหนัง  

การสมัผัสซ ้าอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงของผวิหนังร่วมกบัมรีอยแดงเป็นจดุ  

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา  

อาจกอ่ใหเ้กดิความเจ็บปวดซึง่ไมเ่ป็นสดัสว่นกบัระดบัความระคายเคอืงตอ่เนือ้เย  

อาจท าใหร้ะคายเคอืงดวงตาเล็กนอ้ย 

อาจเกดิอาการบาดเจ็บแกว้ตาเล็กนอ้ย 

การแพต้อ่สาร 

ไมท่ าใหเ้กดิอาการภมูแิพท้ีผ่วิหนังเมือ่ทดสอบกบัหนูแกสบี้ (Guinea pig) 

ส าหรับการท าใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 

ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว  

อาจท าใหง้ว่งซมึหรอืมนึงง 

เสน้ทางการสมัผัส: ทางปาก 

อวยัวะเป้าหมาย: ระบบประสาทสว่นกลาง 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซ า้  

ในสตัวท์ดลองมรีายงานวา่พบผลกระทบตอ่อวยัวะดงัตอ่ไปนี้ : 

ไต 

ตบั 

เนือ้เยือ่ในจมกู 

การกอ่มะเร็ง 

สารทีค่ลา้ยคลงึกนัไมก่อ่ใหเ้กดิมะเร็งเมือ่ทดสอบกบัสตัวท์ดลอง   

การท าใหท้ารกมรีูปรา่งผดิปกต  ิ

ไมท่ าใหเ้กดิความผดิปกตขิองทารกแรกเกดิหรอืผลกระทบอืน่ๆตอ่ตวัออ่นแมว้า่ตวัแมจ่ะไดรั้บสารจนกระทัง่ถงึระดบั
ทีเ่ป็นพษิตอ่ตวัแมแ่ลว้ก็ตาม   

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
จากการศกึษาในสตัว์ พบวา่ไมก่ระทบตอ่ระบบสบืพันธุ์  จากการศกึษาในสตัวพ์บไมว่า่มผีลกระทบตอ่ความสามารถ

ในการสบืพันธุ ์  

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์ 

ผลการศกึษาความเป็นพษิตอ่พันธกุรรมของสิง่มชีวีติในหลอดแกว้ไดข้อ้สรุปวา่ไมม่ผีล   

อนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจส่วนลา่งหรอืท าใหป้อดอกัเสบ (Aspiration Hazard) 

ตามคณุสมบตัทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ    
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12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา

ขอ้มลูทางนเิวศนพ์ษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี้ เมือ่มขีอ้มลู 

ขอ้มูลท ัว่ไป 

สารนีไ้มถ่กูจัดวา่เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชี ีวติทีอ่าศยัอยูใ่นน ้า (คา่ LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 มากกวา่ 100 

มลิลกิรัม/ลติร ในสิง่มชีวีติทอีอ่นไหว)   

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 

ในทางปฏบิตัแิลว้ สารนีถ้อืไดว้า่ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นน ้าในลกัษณะของความเป็นพษิอยา่ง

เฉยีบพลนั (คา่ LC50/EC50/EL50/LL50 > 100 มล/ล ในสิง่มชีวีติทีอ่อ่นไหวทีส่ดุ  

LC50, Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์, 96 h, 134 mg/l, ยังไมก่ าหนดวธิ.ี 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั  (aquatic invertebrates) 

EC50, Daphnia magna (ไรน ้า), 48 h, 408 mg/l, ยังไมก่ าหนดวธิ.ี 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สาหรา่ย/พชืในน า้ 

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่าย), การทดสอบทางสถติ, 96 h, > 1,000 mg/l, 

ขอ้แนะน าที ่201 ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่ 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย  

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: สารชนดินีส้ามารถสลายตวัทางชวีภาพ ผา่นการทดสอบ 

OECD ในเรือ่งความสามารถทีจ่ะสลายตวัทางชวีภาพได  ้ สารชนดินีส้ามารถสลายตวัทางชวีภาพไดใ้นขัน้
สดุทา้ยมกีารสลายตวัของแร่ธาตมุากกวา่  70% ในการทดสอบ OECD ส าหรับความสามารถในการ

สลายตวัทางชวีภาพ   

10-day Window: ผา่น

การสลายตวัทางชวีภาพ:  83 %

ระยะเวลารบัสมัผสั: 28 d
วธิกีาร: ขอ้แนะน าที ่301F ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่

10-day Window: ไมเ่กีย่วขอ้ง
การสลายตวัทางชวีภาพ:  100 %

ระยะเวลารบัสมัผสั: 28 d

วธิกีาร: ขอ้แนะน าที ่302B ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่

ปรมิาณออกซเิจนทีต่อ้งการตามทฤษฎี:  1.82 mg/mg  

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

การสะสมทางชวีภาพ: โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมในสิง่มชีวีติมนีอ้ย  (BFC นอ้ยกวา่ 100 หรอืคา่ log Pow 

นอ้ยกวา่ 3)   
คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในช ัน้ของนอรม์อล-ออกตานอลตอ่น า้(log Pow): 1.2 ถกูวดั  

การเคลือ่นทีใ่นดนิ_ 

ความสามารถในการเคลือ่นทีใ่นดนิมสีงูมาก (คา่ Koc อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 50) 
สมัประสทิธิก์ารกระจายตวั (Koc): 1.7 ไดจ้ากการประมาณคา่ 

ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB 
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สารนีไ้มจั่ดอยูใ่นประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็นพษิ  (Persistent Bioaccumulative 
and Toxic: PBT)  สารนีไ้มจั่ดอยูใ่นประเภทสารทีค่งทนอยูไ่ดน้านมากสามารถสะสมทางชวีภาพได ้

ยาวนานมากและเป็นพษิ (very persistent and very bioaccumulating: vPvB)   

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ 

สารนีไ้มไ่ดอ้ยูใ่นบญัชขีอง Montreal Protocol วา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน  

13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั

วธิกีารก าจดั: หา้มทิง้สารเขา้ไปในทอ่ระบายน ้า บนพืน้ หรอืเขา้ไปในแหลง่น ้าใดๆ  วธิกีารก าจัดของเสยีจะตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ   ขอ้ก าหนดของแตล่ะทอ้งถิน่อาจแตกตา่งกนัไป   

การตรวจสอบของเสยีและการด าเนนิการก าจัดตามกฎหมายเป็นหนา้ทีข่องผูท้ าใหเ้กดิของเสยี   ในฐานะผูจ้ าหน่าย
,บรษัิทไมม่สีว่นในการควบคมุกระบวนการจัดการหรอืกระบวนการผลติของผูท้ีค่รอบครองสารหรอืผูท้ีใ่ชส้าร   วธิกีาร

ก าจัดตามทีก่ลา่วใชส้ าหรับผลติภัณฑท์ีอ่ยูใ่นสภาวะทีร่ะบไุวใ้นขอ้มลูความปลอดภัยของสารเคมสีว่นที่  2 

(องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นประกอบ)  ส าหรับสารทีไ่มไ่ดใ้ชห้รอืสารทีไ่มป่นเป้ือน วธิกีารก าจัดทีเ่หมาะสมคอื
การสง่ไปใหผู้รั้บก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาต  โดยใชว้ธิกีาร:  เตาเผาดว้ยความรอ้นสงู หรอือปุกรณ์ท าลายดว้ย

ความรอ้นอืน่ๆ   

การก าจัดผลติภัณฑน์ีเ้มือ่ไมใ่ชแ้ลว้หรอืใชไ้มห่มดใหท้ าการก าจัดเหมอืนกบัการก าจัดของเสยีอนัตราย

14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางถนนและทางรถไฟ : 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ ESTERS, N.O.S.(Propylene glycol monomethyl ether acetate) 

หมายเลขยเูอ็น UN  3272 

ประเภท 3

กลุม่การบรรจุ III 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางทะเล (IMO/IMDG) 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ ESTERS, N.O.S.(Propylene glycol monomethyl ether acetate) 

หมายเลขยเูอ็น UN  3272 

ประเภท 3
กลุม่การบรรจุ III 

มลภาวะทางทะเล ไม่

การขนสง่ในรูปแบบ Bulk 
สอดคลอ้งตาม Annex I 

หรอื II ของ MARPOL 
73/78 และ IBC หรอื IGC 

Code 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO) 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ Esters, n.o.s.(Propylene glycol monomethyl ether acetate) 

หมายเลขยเูอ็น UN  3272 

ประเภท 3

กลุม่การบรรจุ III 
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ขอ้มลูนีไ้มไ่ดต้ัง้ใจทีจ่ะสือ่ถงึกฏระเบยีบเฉพาะหรอืขอ้ก าหนดในการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑน์ี้  การจัด

ประเภทของการขนสง่อาจจะแตกตา่งกนัไปตามปรมิาณของภาชนะบรรจแุละอาจจะขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของภมูภิาค

หรอืประเทศนัน้ๆ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่เพิม่เตมิสามารถสอบถามไดจ้ากตวัแทนฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้ และจรงิๆแลว้การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่สารเคมหีรอืวสัดใุดๆ  

นัน้ ถอืเป็นความรับผดิชอบของผูข้นสง่หรอืผูท้ีรั่บหนา้ทีใ่นการขนสง่สารนัน้ๆ 

15. ขอ้มลูเกีย่วกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบั

ประเทศไทย: ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  (บญัชรีายชือ่สารเคมอีนัตราย) 

สว่นประกอบของผลติภัณฑน์ีท้ัง้หมดไมอ่ยูใ่นรายชือ่ตามกฎหมาย  

พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

ตอ้งหา้ม และ/หรอืจ ากดัการใช ้  

พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 

ไมเ่กีย่วขอ้ง   

16. ขอ้มลูอืน่ๆ

บทความเกีย่วกบัผลติภณัฑ  ์

ขอ้มลูเพิม่เตมิของผลติภัณฑน์ีส้ามารถขอไดโ้ดยตดิตอ่ฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลกูคา้   ใหข้อเอกสารแนะน า
ผลติภัณฑ ์(product brochure)   

ระบบการจดัระดบัอนัตราย 
NFPA 

สขุภาพ ความสามารถใน

การลกุตดิไฟ 

ความไมเ่สถยีร 

1 2 0 

ค าอธิบาย 

Dow IHG Dow IHG 

SKIN ดดูซมึทางผวิหนัง 

STEL ปรมิาณสงูสดุของสารทีรั่บเขา้สูร่่างกายไดใ้นระยะสัน้

TWA คา่เฉลีย่ถว่งเวลา 
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ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อืน่ๆ 

AICS - รายการสนิค ้าทีไ่ด ้รับอนุญาตของออสเตรเลยี; ANTT - การขนสง่ทางบกแหง่บราซลิ; ASTM - สมาคม
อเมรกินัเพือ่การทดสอบวสัดุ; bw - น ้าหนักตวั; CMR - สารกอ่มะเร็ง สารกอ่การกลายพันธุ์ หรอืสารทีเ่ป็นพษิตอ่
ระบบสบืพันธุ;์ CPR - กฎหมายผลติภัณฑค์วบคมุ; DIN - มาตรฐานของสถาบนัเพือ่การก าหนดมาตรฐานแหง่
เยอรมน;ี DSL - รายการสนิค ้าทีไ่ด ้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข ้มข ้นทีเ่กีย่วข ้องกบัรอ้ยละของ 
การตอบสนอง; ELx - อตัราการบรรจทุีเ่กีย่วข ้องกบัรอ้ยละของการตอบสนอง ; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉนิ; ENCS - 
สารเคมทีีไ่ด ้รับอนุญาตและสารเคมชีนดิใหม่ (ญีป่่ ุน); ErCx - ความเข ้มข ้นทีเ่กีย่วข ้องกบัรอ้ยละการตอบสนองของ 
อตัราการเจรญิ; ERG - คูม่อืการปฏบิตัเิมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ; GHS - ทีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก; GLP - แนวปฏบิตัใิน

ห ้องปฏบิตักิารทีด่;ี IARC - องคก์ารวจิัยโรคมะเร็งนานาชาต ;ิ IATA - สมาคมการขนสง่ทางอากาศระหว่าาง
ประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาตวิา่ด ้วยการตอ่เรอืและอปุกรณ์ของเรอืทีใ่ช ้บรรทกุสารเคมอีนัตรายในระวางเป็น
ปรมิาตรรวม; IC50 - ความเข ้มข ้นทีต่ ้องใชเ้ พือ่ลดปฎกิริยิาลงเหลอื 50%; ICAO - องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง
ประเทศ; IECSC - รายการสารเคมทีีไ่ด ้รับอนุญาตของประเทศจนี; IMDG - การขนสง่สนิค ้าอนัตรายข ้ามแดนทาง 
น ้า; IMO - องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ; ISHL - กฎหมายอตุสาหกรรมวา่ด ้วยความปลอดภัยและสขุภาพ 
(ญีป่่ ุน); ISO - องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ด ้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมทีีไ่ด ้รับอนุญาตของประเทศ
เกาหล;ี LC50 - ความเข ้มข ้นของสารทีท่ าให ้สตัวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่; LD50 - ปรมิาณสารทีท่ าให ้สตัวท์ดลอง
ตายไปครึง่หนึง่ (ปรมิาณถงึฆาตมัธยฐาน); MARPOL - อนุสญัญาวา่ด ้วยการป้องกนัมลภาวะจากเรอื ; n.o.s. - 
ไมไ่ด ้ระบเุป็นอยา่งอืน่; Nch - มาตรฐานชลิ;ี NO(A)EC - ความเข ้มข ้นทีไ่มพ่บผล (อนัไมพ่งึประสงค)์; NO(A)EL -
ระดบัทีไ่มพ่บผล (อนัไมพ่งึประสงค)์; NOELR - อตัราการบรรจทุีไ่มพ่บผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซโิก; 
NTP - ศนูยพ์ษิวทิยาแหง่ชาต;ิ NZIoC - รายการสารเคมขีองประเทศนวิซแีลนด์; OECD - องคก์ารเพือ่ความร่วมมอื

ทางเศรษฐกจิและการพัฒนา; OPPTS - ส านักงานความปลอดภัยสารเคมแีละการป้องกนัมลพษิ ; PBT - สารตกค ้าง 
สะสมในสิง่มชีวีติ และเป็นพษิ; PICCS - รายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส์; (Q)SAR - ความสมัพันธข์อง
ปฏกิริยิาและโครงสรา้งสามมติิ (เชงิปรมิาณ); REACH - ข ้อบงัคบั (คณะกรรมาธกิารยโุรป) เลขที่ 1907/2006 
ข ้อบงัคบัวา่ด ้วยการขึน้ทะเบยีน การประเมนิ การอนุญาต และการจ ากดัการใช ้สารเคมี; SADT - อณุหภมูทิีส่าร
สลายตวัไดเ้ อง; SDS - เอกสารข ้อมลูความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมขีองประเทศไต ้หวนั; TDG - การ

ขนสง่สนิค ้าอนัตราย; TSCA - กฎหมายควบคมุสารพษิ (สหรัฐอเมรกิา); UN - สหประชาชาต;ิ UNRTDG - คูม่อืการ
ขนสง่สนิค ้าอนัตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค ้างได ้มากและสะสมในสิง่มชีวีติได ้มาก; WHMIS - เอกสาร 
ระบบข อ้ม ลูวตัถอุนัตรายในสถานทีป่ฏบิตังิาน 

การเผยแพร่ขอ้มลูความ
ปลอดภยั
MSDS Distribution 

: ขอ้มลูตา่งๆ ในเอกสารน�ีจะตอ้งเผยแพร่ใหแ้กบ่คุคลที�ทํางานเกี�ยวขอ้งกบัสารนี�

จัดทําโดย 

Prepared By 

: ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 
บรษัิท โกลบอล เคมี� เอเอสซซี ีจํากดั 

 การปฏเิสธสทิธ ิ: ในขอบขา่ยแหง่ความร ้ตูามหนา้ที ในการปฏบิตังิานขอ้ความที ปรากฏในแบบขอ้มลูนเีป็น
ความจรงิแตเ่นื�องจาก ไมส่ามารถควบคมุเงื�อินไขการใชแ้ละ/หรอืประโยชนข์องผลติภณัฑ์
ได ้ การรับรองในขอ้แนะนําหรอืขอ้เสนอแนะที�ปรากฏจงึอาจกระทําไมไ่ด ้ อยา่งไรกต็ามการ
แปลความตามขอ้แนะนําในการใชแ้ละ/หรอืประโยชนข์อง
ผลติภณัฑใ์ดที�ปรากฏ จะตอ้งไมข่ดัแย้งกบัเนื�อหาหรอืการใชป้ระโยชนต์ามสทิธบิตัรที�ไดจ้ด
ทะเบยีนไวแ้ล้ว 
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