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1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม ผู้ผลติ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย 
 ตัวบ่งชี้ผลิตภณัฑ์ตามระบบ GHS            

  ชื่อผลิตภณัฑ ์ Maintenance Liquid 14 

  หมายเลขชิน้ส่วน ML014-Z-BA / ML014-Z-K1 / ML014-Z-22 / ML014-Z-1L 

 ข้อแนะนำและข้อจำกัดตา่งๆ 

ในการใช้สารเดีย่วหรือสารผสม 

สารทำความสะอาดเครื่องพมิพ์อิงค์เจ็ท 

 รายละเอียดผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหนา่ย MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 
 ที่อยู ่ 2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 JAPAN 
 หมายเลขโทรศัพท ์ +81-268-64-2413 

 

นำเข้า / ผู้จัดจำหนา่ย บริษัท มิมาก ิ(ไทยแลนด์) จำกัด 

1780 อาคารเตียวฮง บางนา ชั้น จี และ ชั้น 1 ถนนเทพรตัน 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร: 020-126-585, 020-126-586 

 หมายเลขโทรศัพทฉ์ุกเฉิน 001 800 120 666 751 (เฉพาะภายในประเทศไทยเทา่นัน้) 

+65 3158 1074 

  

2. การบ่งชี้ความเปน็อันตราย 

 การจำแนกประเภทสารเดี่ยว/สารผสมตามระบบ 

GHS 
           

 ความเป็นอันตรายทางกายภาพและทางเคมี ของเหลวไวไฟ ประเภทยอ่ย 4 
 ความเป็นอันตรายต่อสขุภาพ ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางปาก) ไม่จำแนกประเภท 

          การทำลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา 

ประเภทย่อย 2A 

          
ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง - 

จากการรับสัมผัสครั้งเดียว ประเภทย่อย 3（ความเป็นพษิอย่างเสพติด 

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ） 

 ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ - อันตรายเฉียบพลัน 

ไม่จำแนกประเภท 

          ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ- อันตรายในระยะยาว 

ไม่จำแนกประเภท 
 องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS            

  รูปสัญลักษณ ์               

         
 

         

                  

                  

                  

                  

  คำสัญญาน ระวัง 
  ข้อความแสดงความเป็นอันตราย H227 ของเหลวติดไฟได ้
          H319 ระคายเคืองตอ่ดวงตาอย่างรุนแรง 
          H335 อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ 
          H336 อาจทำให้ง่วงซึมหรือมึนงง 
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  ข้อความแสดงข้อควรระวัง            

   การป้องกัน เก็บให้ไกลจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และพื้นผิวที่ร้อน 

ห้ามสูบบุหรี ่(P210) 
          หลีกเล่ียงการหายใจเอาละออง ไอ สเปรย์เข้าไป (P261) 
          ล้างหน้าให้สะอาดหลังการใช้งาน (P264) 
          ใช้นอกอาคารหรือบริเวณทีมี่อากาศถ่ายเทได้ดีเท่านั้น (P271) 
          สวมถุงมือป้องกัน แว่นตาป้องกัน และหนา้กากป้องกัน (P280) 

   
การตอบโต ้ หากหายใจเขา้ไป : 

เคล่ือนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสทุธิ์ 

ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก (P304+P340) 

          
หากเข้าตา : ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที 

ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ 

(P305+P351+P338) 
          โทรศัพท์หาศูนย์พษิวทิยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สกึไม่สบาย (P312) 

          หากเกิดการระคายเคืองตา ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม 

(P337+P313) 

          ในกรณทีี่เกดิเพลิงไหม้ : ใชส้ารดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับดับเพลิง 

(P370+P378) 

   การจัดเก็บ เก็บรกัษาในทีท่ี่มีอากาศถา่ยเทดี เก็บในภาชนะที่ปดิสนทิ 

(P403+P233) 
          เก็บรกัษาในทีท่ี่มีอากาศถา่ยเทดี เก็บในที่เย็น (P403+P235) 
          เก็บรกัษาในที่ปดิล๊อก (P405) 
   การกำจัด กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุ ณ ที่ฝังกลบที่ได้รับการรับรอง (P501) 

  

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกับส่วนผสม 
 สารเดีย่วหรือสารผสม สารผสม 
  ชื่อทางเคมี ช่วงความเข้มข้น หมายเลข CAS    

  Diethylene glycol diethyl ether 35-45% 112-36-7    

  Dipropylene glycol monomethyl ether 35-45% 34590-94-8    

  Triethylene glycol monomethyl ether 15-25% 112-35-6    

  

4. มาตรการปฐมพยาบาล 
 เมื่อสูดดม หากรู้สกึไม่สบาย ติดต่อศูนย์พิษวทิยาหรือแพทย ์

          
หากหายใจเขา้ไป 

เคล่ือนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 

และพกัในทา่ที่หายใจได้สะดวก ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรอืแพทย ์
 เมื่อสัมผัสผวิหนัง หากสัมผสัผิวหนัง : ล้างดว้ยสบู่และน้ำปริมาณมาก 

          หากเกิดการระคายเคืองทีผ่วิหนัง 

รับคำแนะนำทางการแพทย ์

 เมื่อสัมผัสดวงตา หากเข้าตา : 

ล้างด้วยนำ้อย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที 
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ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากถอดออกได้ง่าย 

และให้ชะล้างตาต่อไป 
          หากเกิดการระคายเคืองตา : รับคำแนะนำทางการแพทย ์
 เมื่อกลืนกิน ล้างปาก 

          หากกลนืกิน : 

ติดต่อศูนยพ์ิษวิทยาหรือแพทย์ทันทีหากรู้สึกไม่สบาย 

  

5. มาตรการผจญเพลิง 
 สารดับเพลิง ผงโฟมที่ทนแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ ทราย  
 สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม น้ำที่ฉดีจากสายยาง 

 
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี มีความเสี่ยงต่อการกอ่ให้เกดิก๊าซที่เป็นอันตราย เช่น  

คาร์บอนมอนอกไซด ์

และหลีกเลี่ยงการสูดดมควันหรือก๊าซ 

 การป้องกันในการผจญเพลิง สวมแว่นตานิรภัยที่มีหน้ากากกันฝุน่ 

และอุปกรณ์ป้องกนัอื่นๆที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

  

6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกรั่วไหลของสาร 

 
ข้อควรระวังส่วนบุคคล 

อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏบิัติในกรณเี

กิดเหตุฉุกเฉิน 

สวมแว่นตานิรภัยที่มีหน้ากากกันฝุน่ 

และอุปกรณ์ป้องกนัอื่นๆที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

          หากรัว่ไหลปริมาณมาก : อพยพออกจากพื้นที ่
          ต้องม่ันใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ 

 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามปล่อยโดยตรงลงสู่ท่อระบายนำ้ น้ำผิวดนิ  

หรือน้ำบาดาล 

 วิธีการ 

ภาชนะสำหรับกกัเก็บและทำความสะอาด 

หากรัว่ไหลปริมาณน้อย : ดดูซับดว้ยสาร 

เช่น สารที่ไม่ติดไฟ ล้างให้เรียบร้อยหลังใช้งานเสร็จ 

          หากรัว่ไหลปริมาณมาก :  

ทำเขื่อนกั้นสารที่หกรั่วไหลและกำจัดในพื้นทีท่ี่ปลอดภยั 

 มาตรการป้องกันภัยพบิัติรอง เก็บใหห้่างจากแหล่งของประกายไฟ 

และเตรียมสารดับเพลิง 
          มีความเสี่ยงต่อการล่ืนของสารที่หกทำใหพ้ื้นลื่น 
          ห้ามเดินผา่นสารทีห่กรั่วไหลอย่างไม่ระมัดระวัง 

  

7. การขนถ่าย เคล่ือนยา้ย ใช้งาน และเก็บรกัษา 
 ในการขนถา่ยเคล่ือนย้าย            

  มาตรการทางเทคนิค ใช้ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ในกรณทีี่มีควันหรอืละออง 

          สถานที่จัดเก็บหรือใชส้ารนีค้วรจะต้องมีการติดตั้งจุดล้างตาและฝกับัวล้

างตัว 
  ข้อแนะนำในการใช้งาน สวมถุงมือป้องกัน แว่นตาป้องกัน หนา้กากปอ้งกัน 
          ล้างมือให้สะอาดหลังการใชง้าน 
          ใช้ภายนอกอาคาร 
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หรือในพื้นทีท่ี่ระบายอากาศได้ดีเท่านั้น 
          เก็บในทีเ่ย็น 

          หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุ่น ควัน ก๊าซ ละออง ไอสเปรย์  

เข้าไป 
 เก็บรกัษา            

  สภาวะทีเ่หมาะสมในการจัดเก็บ เก็บรกัษาในที่ปดิล๊อก 
          เก็บในภาชนะที่ปดิสนทิในทีท่ี่มีอากาศถ่ายเทด ี

  

8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกันส่วนบุคคล 

 
  Exposure Limits 

(ACGIH) 

Exposure Limits 

(OSHA) 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับความป

ลอดภัยในการเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม 

(สารเคมี) 

 Dipropylene glycol 

monomethyl ether 

TWA 100 ppm,STEL 

150 ppm (Skin) 

100 ppm TWA; 600 

mg/m3 TWA; Skin 
ไม่ได้ก่อตั้ง 

 มาตรการทางวิศวกรรม ใช้ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ในกรณทีี่มีควันหรอืละออง 

          สถานที่จัดเก็บหรือใชส้ารนีค้วรจะต้องมีการติดตั้งจุดล้างตาและฝกับัวลา้

งตัว 

          ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกนัการระเบิด 

และป้องกันไฟฟา้สถิต 
 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล            

  อุปกรณ์ช่วยหายใจ หากจำเป็น ควรสวมอุปกรณช์่วยหายใจ 
  อุปกรณ์ป้องกันมือ สวมถุงมือป้องกัน 
  อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมแว่นตาป้องกัน หนา้กากป้องกัน 
  อุปกรณ์ป้องกันผิวหนังและรา่งกาย สวมชุดป้องกนั 

  

9. คณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี 
 สถานะทางกายภาพ ของเหลว 
 สี ใสไม่มีสี 
 กลิ่น กลิ่นตัวทำละลาย 
 ค่าขดีจำกัดของกลิ่นที่รบัได้ ไม่มีข้อมูล 
 ค่าความเปน็กรด-ด่าง ไม่มีข้อมูล 
 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง ไม่มีข้อมูล 
 จุดเดือดเริ่มต้น และชว่งของการเดือด ไม่มีข้อมูล 
 จุดวาบไฟ 76°C （ปิด Cleveland แบบอ้าไว้） 
 อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล 

 ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง 

และก๊าซ 

ไม่มีข้อมูล 

 ค่าขดีจำกัดสูงสุดและตำ่สุดของความไวไฟ 

หรือค่าจำกัดสูงสุดและตำ่สดุของการระเบิด 

ไม่มีข้อมูล 

 ความดันไอ ไม่มีข้อมูล 
 ความหนาแน่นไอ ไม่มีข้อมูล 
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 ความหนาแน่นสัมพทัธ ์ ไม่มีข้อมูล 
 ความสามารถในการละลายได้  ไม่มีข้อมูล 

 ค่าสัมประสทิธิ์การละลายของสารในชั้นของ 

n-octanol ต่อนำ้ 

ไม่มีข้อมูล 

 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเ้อง ไม่มีข้อมูล 
 อุณหภูมิของการสลายตัว ไม่มีข้อมูล 
 ความหนืด ไม่มีข้อมูล 

  

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกดิปฏิกริิยา 
 การเกิดปฏกิิริยา ไม่มีข้อมูล 
 ความเสถียรทางเคมี มีความเสถียรภายใตก้ารใชง้านตามปกติ 
 ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอนัตราย ไม่มีข้อมูล 
 สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง ไม่มีอะไรภายใต้สภาวะการใช้งานปกต ิ
 วัสดุทีเ่ขา้กันไม่ได ้ สารออกซิไดซ์ อินทรีย์เปอรอ์อกไซด ์

 ความเป็นอันตรายของสารทีเ่กิดจากการสลาย

ตัว 

จะไม่แยกชิน้ส่วน 

สร้างกา๊ซพิษเมื่อเผาไหม้ 

  

11. ข้อมูลดา้นพษิวทิยา 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางปาก ไม่จำแนกประเภท : 34590-94-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 112-36-7 

(ค่าความเปน็พษิ = 4970mg/kg แหล่งข้อมูล : NITE), 112-35-6 

(แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

ผลการจำแนก = ไม่จำแนกประเภท 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางผิวหนัง ไม่จำแนกประเภท:34590-94-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 112-35-6 

(แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้:112-36-7 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

ประกอบด้วยสารเดี่ยวของสารเคมีที่ไม่รู้จัก เปล่ียนจาก 

ไม่จำแนกประเภท เปน็ ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 

 ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางการหายใจ：

ก๊าซ) 

ไม่ใช่ก๊าซตามคำจำกดัความของ GHS 

 ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางการหายใจ：

ไอระเหย) 

ไม่สามารถจำแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางการหายใจ：ฝุ่น 

หมอก) 

ไม่จำแนกประเภท : 112-35-6 (แหล่งขอ้มูล : NITE) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : 34590-94-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 112-36-7 

(แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

ประกอบด้วยสารเดี่ยวของสารเคมีที่ไม่รู้จัก เปล่ียนจาก 

ไม่จำแนกประเภท เปน็ ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 

 การกดักร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่จำแนกประเภท : 34590-94-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 112-35-6 

(แหล่งข้อมูล : NITE) 
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ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : 112-36-7 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

ประกอบด้วยสารเดี่ยวของสารเคมีที่ไม่รู้จัก เปล่ียนจาก 

ไม่จำแนกประเภท เปน็ ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 

 

การทำลายดวงตาอยา่งรุนแรง 

หรือการระคายเคอืงต่อดวงตา 

ประเภทย่อย 2A : 112-36-7 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ประเภทย่อย 2B : 34590-94-8 (แหล่งขอ้มูล : NITE) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้:112-35-6 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

ยอดรวมส่วนประกอบหมวดหมู่ตา ประเภทที่ 2A >= 

ขีดจำกัดของความเข้มข้น (10%) ผลการจำแนก = หมวดหมู่ที่ 2A 
 ระบบทางเดนิหายใจ ไม่สามารถจำแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

ผิวหนัง ไม่จำแนกประเภท : 34590-94-8 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : 112-36-7 (แหล่งข้อมูล : NITE), 112-35-6 

(แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

ประกอบด้วยสารเดี่ยวของสารเคมีที่ไม่รู้จัก เปล่ียนจาก 

ไม่จำแนกประเภท เปน็ ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 
 การกลายพันธุ์ของเซลสืบพนัธุ์ ไม่สามารถจำแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 
 ความสามารถในการก่อมะเร็ง ไม่สามารถจำแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 
 ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธุ์ ไม่สามารถจำแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธุ์ 

ผลต่อสตรีที่ให้นมบตุร 

ไม่สามารถจำแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง 

- จากการรบัสัมผัสครั้งเดียว 

ประเภทย่อย 3 : 34590-94-8 (อวัยวะ = ความเป็นพิษอย่างเสพติด、

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่จำแนกประเภท : 112-35-6 (แหล่งขอ้มูล : NITE) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : 112-36-7 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

ประเภทย่อย 3 (ความเป็นพษิอย่างเสพติด) >= ขดีจำกดัของความเข้มข้น 

(20%) ผลการจำแนก = ประเภทย่อย 3 (ความเปน็พิษอยา่งเสพติด) 

ประเภทย่อย 3 (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ) >= 

ขีดจำกัดของความเข้มข้น (20%) ผลการจำแนก = ประเภทย่อย 3 

(ระคายเคืองต่อระบบทางเดนิหายใจ) 

 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง 

- การสัมผัสซ้ำ 

ไม่จำแนกประเภท : 34590-94-8 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : 112-36-7 (แหล่งข้อมูล : NITE), 112-35-6 

(แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

ประกอบด้วยสารเดี่ยวของสารเคมีที่ไม่รู้จัก เปล่ียนจาก 

ไม่จำแนกประเภท เปน็ ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 
 ความเป็นอันตรายจากการสำลัก ไม่สามารถจำแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

  

12. ข้อมูลดา้นนเิวศวทิยา 
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ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ - 

อันตรายเฉียบพลัน 

ไม่จำแนกประเภท : 34590-94-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 112-36-7 

(แหล่งข้อมูล : NITE), 112-35-6 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

(ปัจจัยคูณความเป็นพิษ×100×หมวดหมู่ที ่1)×(10×หมวดหมู่ที่ 

2)+หมวดหมู่ที ่3 >= ขีดจำกดัของความเข้มข้น (25%) ผลการจำแนก = 

ไม่จำแนก 

 

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ - 

อันตรายในระยะยาว 

ไม่จำแนกประเภท : 34590-94-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 112-36-7 

(แหล่งข้อมูล : NITE), 112-35-6 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

(ปัจจัยคูณความเป็นพิษ×100×หมวดหมู่ที ่1)×(10×หมวดหมู่ที่ 

2)+หมวดหมู่ที ่3 >= ขีดจำกดัของความเข้มข้น (25%) ผลการจำแนก = 

ไม่จำแนก 
 เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน ไม่สามารถจำแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

  

13. ข้อพิจารณาในการกำจดั 

 
การกำจัดของเสียที่หลงเหลืออยู่ ก่อนกำจัด ทำให้ของเสียไม่มีความเปน็อันตรายก่อน 

ทำให้เสถียร ทำให้เป็นกลาง 

และลดความเป็นอันตรายและความเป็นพิษของของเสีย 

          กำจดัของเสียตามข้อกำหนดของท้องถิน่รัฐ 

และสหพันธรัฐ 
 ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ทีป่นเปื้อน ส่งต่อให้หน่วยงานที่มีใบอนญุาตการกำจัดของเสีย 

          ในกรณทีี่กำจัดภาชนะบรรจเุปล่า 

ให้นำสารขา้งในออกให้หมด 

  

14. ข้อมูลการขนส่ง 
 กฏหมายระหวา่งประเทศ            

 ข้อมูล IMDG ไม่ใช่สินค้าอันตราย 
 ข้อมูล IATA ไม่ใช่สินค้าอันตราย 

  

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ 
 ไม่มีกฏหมายหลัก   
 การวเิคราะหส์่วนประกอบ - รายการคงคลัง                       
 Diethylene glycol diethyl ether (112-36-7) 

 
TSCA -  

United 

States 

ENCS -  

Japan 

KECI Annex 1, 

2 - Korea 

IECSC 

-  

China 

DSL/NDSL 

- Canada 

PICCS -  

Philippin

es 

AICS -  

Australia 

EINECS/ELINCS 

- European Union 

TCSI -  

Taiwan 

NZIoC -  

New 

Zealand 
 มี มี มี มี มี มี มี มี มี ม ี
 Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 

 
TSCA -  

United 

States 

ENCS -  

Japan 

KECI Annex 1, 

2 - Korea 

IECSC 

-  

China 

DSL/NDSL 

- Canada 

PICCS -  

Philippin

es 

AICS -  

Australia 

EINECS/ELINCS 

- European Union 

TCSI -  

Taiwan 

NZIoC -  

New 

Zealand 
 มี มี มี มี มี มี มี มี มี ม ี
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Triethylene glycol monomethyl ether (112-35-6) 

 
TSCA -  

United 

States 

ENCS -  

Japan 

KECI Annex 1, 

2 - Korea 

IECSC 

-  

China 

DSL/NDSL 

- Canada 

PICCS -  

Philippin

es 

AICS -  

Australia 

EINECS/ELINCS 

- European Union 

TCSI -  

Taiwan 

NZIoC -  

New 

Zealand 
 มี มี มี มี มี มี มี มี มี ม ี

  

16. ข้อมูลอื่นๆ 
 การอา้งอิง NITE GHS 
          EU CLP Regulation, AnnexVI 

 ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลในเอกสารดา้นความปลอดภัยนี้ เปน็ข้อมูลเบือ้งต้น 

และใช้เพื่อเปน็แนวทางอ้างอิงเท่านัน้ 

          
แม้จะเชือ่ว่าข้อมูลและคำแนะนำที่ระบุไว้นี้มีความถกูต้อง 

บริษัทไม่ได้ให้ประกันใดๆเกีย่วกับข้อมูลและคำแนะนำดงักล่าว 

รวมทั้งไม่รับผิดชอบใดๆต่อการอา้งอิงข้อมูลชุดนี ้
 


