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หวัขอ้ 1: การบง่ชี้สารเดีย่วหรอืสารผสม เเละบรษิทัหรอืกจิการ  

ตังบ่งชี้ผลิตภณัฑ ์ 

ชื่อผลติภณัฑ ์ 

UVink ของเหลวท ำควำมสะอำด F-200, ของเหลวท ำควำมสะอำด F-200/LF-200  

รำยละเอยดผลตภณฑ 

SPC-0516FS / SPC-0568 / SPC-0569 

กำรใชง้ำนผลิตภณัฑ ์ 

สำรท ำควำมสะอำดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท.  

ขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 

ไม่ทรำบ.  

รำยละเอยีดผู้ผลิตเอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภยั 

Mimaki Engineering Co., Ltd 

2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 Japan 

โทรศัพท์: +81-268-64-2413 

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหนำ่ย 

บริษัท มิมำกิ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

1780 อำคำรเตียวฮง บำงนำ ชั้น จี และ ชั้น 1 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 

โทร: 020-126-585, 020-126-586 

หมำยเลขโทรศพัทฉ์กุเฉนิ 

001 800 120 666 751 (เฉพำะภำยในประเทศไทยเท่ำน้ัน) 

+65 3158 1074 

หวัขอ้ 2: กำรบง่ชีค้วำมเปน็อนัตรำย  

กำรจ ำเเนกตำมระบบ GHS  

กำรท ำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรง/กำรระคำยเคืองต่อดวงตำ - ประเภท 2A  

องค์ประกอบของฉลำก  

สัญลักษณค์วำมเป็นอนัตรำย  

 

ค ำสัญญำณ  

ค ำเตือน  

ขอ้ควำมเเสดงควำมเป็นอนัตรำย  

H319 ท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงเเรง.  

ขอ้ควำมเเสดงขอ้ควรระวงั  
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กำรปอ้งกนั  

P280 สวมใส่ถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้ำป้องกัน/เครื่องป้องกันดวงตำ/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ.  

P264 ล้ำงมือให้สะอำดหลังกำรหยิบจับ.  

กำรจดักำร  

P305+P351+P338 หำกเข้ำตำ: ให้ล้ำงด้วยน้ ำหลำย ๆ นำที ถอดคอนเเทกเลนส์ออก ถ้ำมีเเละท ำได้ง่ำย ล้ำงตำอย่ำง

ต่อเนื่อง.  

P337+P313 หำกยังรู้สึกระคำยเคืองตำ: พบ/ปรึกษำแพทย์.  

กำรจดัเก็บ  

ไม่จ ำเป็นตำมเกณฑ์กำรจ ำเเนก.  

กำรก ำจดั  

P501 ทิ้งสิ่งของที่อยู่ภำยใน / ภำชนะให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของท้องถ่ิน / ภูมิภำค / ประเทศ / นำนำชำติ.  

ควำมเปน็อันตรำยอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ปน็ผลจำกกำรจ ำเเนก  

ไม่ทรำบ.  

หวัขอ้ 3: องคป์ระกอบเเละขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม  

CAS ชื่อสว่นประกอบ เปอรเ์ซน็ต ์ ตัวบ่งชีท้ี่มี

ลักษณะเฉพำะอืน่ ๆ 

สตูรโมเลกลุ น้ ำหนกั

โมเลกลุ 

112-15-2 
ไดเอทิลีนไกลคอลโม

โนเอทิลอีเทอร์อะซิเตต 
90-100 

หมำยเลข EC: 203-

940-1 
:C 8:H 16:O 4: 176.21 

สิง่เจอืปนเเละสำรปรงุเเต่งใหเ้สถียรทีเ่อือ้ตอ่กำรจ ำแนกประเภทตำมระบบ GHS  

ไม่มี  

หวัขอ้ 4: มำตรำกำรปฐมพยำบำล  

กำรหำยใจเข้ำไป 

ให้ย้ำยไปยังที่ที่มีอำกำศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หำยใจได้สะดวก. โทรศัพท์หำศูนย์ควบคุมพิษหรือเเพทย์ถ้ำ

รู้สึกไม่สบำย.  

กำรสมัผสัทำงผวิหนัง  

ล้ำงโดยใช้สบู่และน้ ำให้ทั่ว. หำกเกิดกำรระคำยเคืองที่ผิวหนัง: รับค ำปรึกษำ/กำรรักษำจำกแพทย์.  

กำรสมัผสัทำงตำ  

ล้ำงด้วยน้ ำเป็นเวลำหลำย ๆ นำที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกถอดออกได้ง่ำย ให้ล้ำงตำต่อไป. หำกยังรู้สึกระคำย

เคืองตำ: พบ/ปรึกษำแพทย์.  

กำรกลนืกนิ 

รีบพบแพทย์หำกกลืนกินเข้ำไป.  

อำกำรหรอืผลกระทบทีส่ ำคัญ  

อำกำร: ทีเ่กดิขึน้เฉยีบพลนั  

ระคำยเคืองต่อดวงตำ  

อำกำร: ทีเ่กดิขึน้ภำยหลัง  

ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับผลข้ำงเคียงที่ส ำคัญ.  
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ขอ้ควรพจิำรณำทำงเเพทย์ทีต่อ้งท ำทันที เเละกำรดเูเลรกัษำเฉพำะทีค่วรด ำเนินกำร  

รักษำตำมอำกำรหรือประคับประคอง.  

หวัขอ้ 5: มำตรำกำรผจญเพลงิ  

สำรดับเพลิงทีเ่หมำะสม  

สำรเคมีแห้งปกติ, คำร์บอนไดออกไซด์, ละอองน้ ำ, โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์  

สำรดับเพลิงทีไ่มเ่หมำะสม 

ห้ำมท ำให้สำรเคมีที่หกกระจำยออกด้วยกระแสน้ ำที่มีแรงดันสูง.  

อันตรำยพเิศษเนือ่งจำกสำรหรอืสว่นประกอบ  

มีอันตรำยจำกกำรติดไฟเล็กน้อย. ก๊ำซหรือฟูมที่เป็นพิษและ/ หรือที่ท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองอำจถูกปล่อยออกเมื่อ

ผลิตภัณฑ์สลำยตัว.  

อุปกรณป์อ้งกันและขอ้ควรระวงัส ำหรับนักดบัเพลงิ 

สวมใส่ชุดและอุปกรณ์ดับเพลิงแบบป้องกันทั้งตัว ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์ช่วยหำยใจแบบมีถังอำกำศในตัว (SCBA) เพื่อ

ป้องกันโอกำสที่จะรับสัมผัสสำร.  

มำตรกำรกำรดบัเพลงิ 

เคลื่อนย้ำยภำชนะบรรจุสำรเคมีออกจำกบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หำกสำมำรถกระท ำได้โดยไม่เสี่ยงต่ออันตรำย. ท ำให้

ภำชนะบรรจุเย็นตัวลงด้วยกำรพ่นละอองน้ ำจนกระทั่งหลังจำกที่ไฟดับสนิทไปนำนพอควรแล้ว. อยู่ห่ำงจำกท้ำยถัง. กัน

ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกไป, แยกพื้นที่ที่เป็นอันตรำยไว้ต่ำงหำก และห้ำมไม่ให้เข้ำไปในบริเวณดังกล่ำว. หลีกเลี่ยงกำรสูด

ดมสำรเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรเผำไหม้สำรเคมี.  

กำรเผำไหม ้ 

ออกไซด์ของคำร์บอน  

หวัขอ้ 6: มำตรำกำรจดักำรเมือ่มกีำรหกรัว่ไหลของสำร  

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล อุปกรณ์ปอ้งกนัและขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรกรณฉีุกเฉิน  

สวมใส่ชุดเเละอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนต้ว ดูหัวข้อ 8.  

ขอ้ควรระวงัดำ้นสิง่แวดลอ้ม  

หลีกเล่ียงอย่ำให้รั่วไหลเข้ำสิ่งแวดล้อมภำยนอก.  

วธิีกำรเเละวสัดสุ ำหรบักกัเก็บเเละท ำควำมสะอำด  

หลีกเล่ียงควำมร้อน, เปลวไฟ, ประกำยไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ. ถ้ำเป็นไปได้ ให้ยุติกำรรั่วไหลโดยไม่ให้บุคคลเสี่ยงภัย. 

ลดไอระเหยด้วยกำรพ่นละอองน้ ำ. รั่วไหลเล็กน้อย: ดูดซับด้วยทรำยหรือวัตถุที่ไม่สำมำรถลุกติดไฟได้. เก็บรวบรวม

สำรเคมีที่หกไว้ในภำชนะบรรจุที่เหมำะสมเพื่อน ำไปก ำจัด. กำรหกในปริมำณมำก: แนวก้ันส ำหรับทิ้งในภำยหลัง. กันผู้

ที่ไม่เก่ียวข้องออกไป, แยกพื้นที่ที่เป็นอันตรำยไว้ต่ำงหำก และห้ำมไม่ให้เข้ำไปในบริเวณดังกล่ำว. อยู่เหนือทิศทำงลม

และหลีกเลี่ยงกำรอยู่ใต้ทิศทำงลม.  

หวัขอ้ 7: กำรขนถำ่ย เคลือ่นยำ้ย กำรใชง้ำน เเละกำรเกบ็รกัษำ  

ขอ้ระวงัในกำรขนถำ่ย เคลือ่นยำ้ย กำรใช้งำน เเละกำรเกบ็รกัษำ  

หลีกเล่ียงไม่ให้สำรเคมีสัมผัสกับดวงตำ ผิวหนัง และเสื้อผ้ำ. สวมถุงมือ/ชุดป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตำ/ใบหน้ำ. 

ล้ำงมือให้สะอำดหลังกำรหยิบจับ.  

สภำวะกำรเกบ็รักษำ รวมทัง้ควำมไมเ่หมำะสมต่ำง ๆ  
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ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสภำพกำรจัดเก็บ: เก็บรักษำและใช้งำนตำมระเบียบข้อบังคับและมำตรฐำนทั้งหมดที่ก ำหนดไว้ใน

ปัจจุบัน. เก็บให้พ้นจำกสำรที่เข้ำกันไม่ได้.  

วสัดทุีเ่ขำ้กนัไมไ่ด ้ 

กรด  

หวัขอ้ 8: กำรควบคมุกำรรบัสัมผสัเเละกำรปอ้งกนัสว่นบคุคล  

ค่ำขดีจ ำกดัสำรเคมทีีส่มัผสัไดข้องสว่นประกอบ  

ประเทศไทยเเละองค์กรนักสุขศำสตร์อุตสำหกรรมภำครัฐแห่งประเทศอเมริกำ (ACGIH) ยังไม่ได้ก ำหนดค่ำขีดจ ำกัด

สำรเคมีที่สัมผัสได้ของส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์น้ี.  

สหภำพยโุรป - กำรสมัผสัสำรในสถำนทีท่ ำงำน (98/24/EC) - ค่ำขดีจ ำกดัทำงชวีภำพและมำตรกำรกำรเฝำ้ระวงัสขุภำพ  

ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้ีไม่มีค่ำขีดจ ำกัดทำงชีวภำพ.  

มำตรกำรควบคุมทำงวศิวกรรม  

ต้องจัดให้มีระบบระบำยอำกำศเสียเฉพำะแห่ง. ให้แน่ใจว่ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเรื่องควำมเข้มข้นในกำรรับสำรเคมีของ

ผู้ปฏิบัติงำน.  

อุปกรณป์อ้งกันภยัส่วนตัว  

กำรปอ้งกนัดวงตำ/ หน้ำ  

สวมแว่นตำนิรภัยที่สำมำรถป้องกันกำรกระเด็น. จัดให้มีน้ ำส ำหรับล้ำงตำฉุกเฉินและอุปกรณ์ล้ำงตัวฉุกเฉินในบริเวณที่

ปฏิบัติงำน.  

ชดุปอ้งกัน  

ต้องสวมเครื่องแต่งกำยที่ทนต่อสำรเคมีตำมควำมเหมำะสม.  

ค ำแนะน ำเกีย่วกับถงุมือ 

ต้องสวมถุงมือทนสำรเคมีตำมควำมเหมำะสม.  

กำรปอ้งกนัระบบทำงเดนิหำยใจ 

ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญด้ำนอนำมัยและควำมปลอดภัยเก่ียวกับอุปกรณ์ช่วยหำยใจที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนของท่ำน.  

หวัขอ้ 9: คณุสมบัตทิำงกำยภำพเเละทำงเคมี  

ลักษณะทัว่ไป  ของเหลวใส  สถำนะทำงกำยภำพ  ของเหลว  

กลิน่  กลิ่นตัวท ำละลำย  ส ี ใส  

ขดีจ ำกดัของกลิน่ที่

ไดร้บั  
ไม่ได้หำค่ำไว้  ค่ำควำมเปน็กรดดำ่ง  (เป็นกลำง ) 

จดุหลอมเหลว  <-25 ℃ จดุเดือด  ไม่ได้หำค่ำไว้  

ช่วงของกำรเดอืด  217 ℃ จดุเยอืกแขง็  ไม่ได้หำค่ำไว้  

อัตรำกำรระเหย  ไม่ได้หำค่ำไว้  
ควำมสำมำรถในกำรลุกตดิไฟได้ 

(ของเเขง็เเละก๊ำซ)  
ไม่ได้หำค่ำไว้  
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อณุหภูมทิีจ่ดุตดิไฟ

ไดเ้อง  
>360 ℃ จดุวำบไฟ  116 °C 

ค่ำขดีจ ำกดัต่ ำสดุของ

กำรระเบดิ  
0.9 % อณุหภูมิกำรสลำยตวั  ไม่ได้หำค่ำไว้  

ค่ำขดีจ ำกดัสูงสดุของ

กำรระเบดิ  
8.5 % ควำมดนัไอ  13 Pa (20 °C ) 

ควำมหนำเเนน่ไอ 

(อำกำศ=1)  
6.1 ควำมถ่วงจ ำเพำะ (น้ ำ = 1)  ไม่ได้หำค่ำไว้  

กำรละลำยน้ ำ  
(สำมำรถละลำยได้

อย่ำงสมบูรณ์ ) 

ค่ำสมัประสทิธิ์กำรละลำยของสำรใน

ชั้นของ: n-octanol ต่อน้ ำ  
ไม่ได้หำค่ำไว้  

ควำมหนดื  ไม่ได้หำค่ำไว้  ควำมสำมำรถในกำรละลำยได ้(อืน่ๆ)  
สำมำรถละลำยได้ในตัว

ท ำละลำยอินทรีย์  

ควำมหนำแนน่  1.01 g/cm3 (20 °C ) น้ ำหนกัเชงิโมเลกลุ  ไม่ได้หำค่ำไว้  

หวัขอ้ 10: ควำมเสถยีรเเละกำรเกดิปฏกิริยิำ  

กำรเกดิปฏิกริยิำ  

ไม่คำดว่ำจะมีอันตรำยจำกกำรเกิดปฏิกิริยำ.  

ควำมเสถยีรทำงเคม ี 

มีควำมเสถียรที่อุณหภูมิและควำมดันปกติ.  

โอกำสในกำรกอ่ปฏิกริยิำทีเ่ป็นอันตรำย  

จะไม่เกิดปฏิกิริยำโพลิเมอไรเซชั่น.  

สภำวะที่ควรหลีกเลีย่ง  

หลีกเล่ียงควำมร้อน, เปลวไฟ, ประกำยไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ. ภำชนะบรรจุอำจปริแยกหรือระเบิดได้ถ้ำถูกควำมร้อน. 

เก็บให้พ้นจำกสำรที่เข้ำกันไม่ได้.  

วสัดทุี่ควรหลีกเลีย่ง (ที่เขำ้กนัไมไ่ด)้  

กรด  

ผลติภณัฑจ์ำกกำรสลำยตวัทีเ่ปน็อนัตรำย  

ออกไซด์ของคำร์บอน  

หวัขอ้ 11: ขอ้มลูดำ้นพษิวทิยำ  

ขอ้มลูเกีย่วกับเสน้ทำงที่มแีนวโน้มของกำรไดร้ับสำร  

กำรหำยใจเข้ำไป  

ผลกระทบต่ำงๆ ต่อระบบประสำทส่วนกลำง  

กำรสมัผสัทำงผวิหนัง  
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กำรระคำยเคือง  

กำรสมัผสัดวงตำ  

กำรระคำยเคือง  

กำรกลนืกนิ  

ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับผลข้ำงเคียงที่ส ำคัญ.  

ผลกระทบเฉยีบพลนั  

ระคำยเคืองต่อดวงตำ  

ผลขำ้งเคยีงแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป  

ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับผลข้ำงเคียงที่ส ำคัญ.  

ขอ้มลูกำรระคำยเคอืง/ กำรกดักร่อน  

ระคำยเคืองต่อดวงตำ  

กำรท ำใหไ้วตอ่กำรกระตุ้นอำกำรเเพ้ตอ่ระบบทำงเดนิหำยใจ  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

กำรท ำใหไ้วตอ่กำรกระตุ้นอำกำรเเพต้อ่ผวิหนงั  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

ควำมสำมำรถในกำรกอ่มะเรง็  

ควำมสำมำรถในกำรกอ่มะเรง็เนื่องจำกสว่นประกอบ  

ไม่มีส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อของ ACGIH, IARC, NTP, DFG หรือ OSHA  

ขอ้มลูกำรกอ่ให้เกดิกำรกลำยพนัธุ์  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

ขอ้มลูผลกระทบตอ่ระบบสบืพันธุ์  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

ขอ้มลูกำรกอ่มะเรง็  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

ควำมเปน็พษิต่ออวยัวะเป้ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจง - จำกกำรสมัผสัครั้งเดยีว  

ไม่ระบุอวัยวะเป้ำหมำย.  

ควำมเปน็พษิต่ออวยัวะเป้ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจง - จำกกำรสมัผสัซ้ ำ  

ไม่ระบุอวัยวะเป้ำหมำย.  

ควำมเปน็อันตรำยจำกกำรส ำลกั  

ไม่คำดว่ำจะเป็นอันตรำยจำกกำรสูดดมเข้ำไป.  

อำกำรอำจรุนแรงขึ้นตำมระดบักำรสมัผสั  

ไม่มีข้อมูล.  

กำรประมำณควำมเปน็พษิเฉยีบพลนั  

ทำงปำก  > 5000 mg/kg 

ค่ำควำมเปน็พษิที่วดัเป็นตัวเลข  

กำรวเิครำะหส์่วนประกอบ - LD50/LC50  

ส่วนประกอบภำยในสำรเคมีนี้ได้รับกำรพิจำรณำจำกแหล่งที่หลำกหลำยโดยพบว่ำจุดยุติที่เลือกต่อไปนี้ได้รับกำร

ตีพิมพ์:  

ไดเอทิลนีไกลคอลโมโนเอทลิอเีทอรอ์ะซเิตต (112-15-2) 

LD50 โดยกำรกิน หนู 11 g/kg 
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หวัขอ้ 12: ขอ้มลูดำ้นนเิวศวทิยำ  

ขอ้มลูวิเครำะหส์ว่นประกอบ - ควำมเปน็พษิต่อระบบนเิวศนใ์นน้ ำ  

ไม่มีข้อมูลด้ำนพิษวิทยำเชิงนิเวศน์ LOLI ส ำหรับส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์นี้  

ศักยภำพในกำรสะสมทำงชวีภำพ  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

กำรยอ่ยสลำยทำงชวีภำพ  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

กำรตกคำ้งยำวนำน  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

กำรเคลือ่นยำ้ยในดนิ  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

ผลกระทบในทำงเสยีหำยอืน่ ๆ  

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม.  

หวัขอ้ 13: ขอ้พจิำรณำในกำรก ำจดั  

กำรก ำจดัของเสยี  

ก ำจัดสำรเคมีตำมระเบียบข้อบังคับของสำรเคมีที่ก ำหนดไว้.  

กำรก ำจดับรรจุภณัฑท์ี่ปนเปือ้น  

ภำชนะบรรจุเปล่ำอำจมีผลิตภัณฑ์หลงเหลือ. ก ำจัดสำรเคมีตำมระเบียบข้อบังคับของสำรเคมีที่ก ำหนดไว้.  

หวัขอ้ 14: ขอ้มลูเกีย่วกบักำรขนสง่  

ขอ้มลู IATA:  

ไม่มีกำรจัดหมวดหมู่ไว้.  

 

ขอ้มลู ICAO:  

ไม่มีกำรจัดหมวดหมู่ไว้.  

 

ขอ้มลู IMDG:  

ไม่มีกำรจัดหมวดหมู่ไว้.  

มลภำวะทำงทะเลจำกสว่นประกอบ (IMDG)  

ไม่ได้ถูกควบคุมให้เป็นวัตถุอันตรำย.  

กำรขนสง่ด้วยภำชนะขนำดใหญ่  

วัสดุนี้ประกอบด้วยหนึ่งหรือมำกกว่ำของสำรเคมีดังต่อไปนี้ตำมรหัส IBC ที่ระบุให้เป็นสำรเคมีอันตรำยเม่ืออยู่ในภำชนะ

ขนำดใหญ่.  

ไดเอทิลนีไกลคอลโมโนเอทลิอเีทอรอ์ะ

ซเิตต 
112-15-2 



 

 
 

เอกสารขอ้มลูด้านความปลอดภัย 

ชื่อสารเคม:ี UVink ของเหลวท าความสะอาด F-200,  

ของเหลวท าความสะอาด F-200/LF-200 

SDS No. 037-C071910 

ประเด็นแรก：2017/03/08 

ปรับปรงุ：2019/11/25 

 

____________________________________________________________ 

หน้า 8 แห่ง 9 

 

รหัส IBC:  
กลุ่ม Y (ที่เก่ียวข้องกับ Poly(2-8)alkylene glycol monoalkyl (C1-6) ether 

acetate) 

ขอ้ควรระวงัพเิศษ  

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม.  

หวัขอ้ 15: ขอ้มลูดำ้นกฏขอ้บงัคบั  

วสัดอุันตรำยของประเทศไทย  

ไม่มีส่วนประกอบอยู่ในบัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำยของประเทศไทย.  

กำรวเิครำะหส์่วนประกอบ - รำยกำรคงคลงั  

ไดเอทิลนีไกลคอลโมโนเอทลิอเีทอรอ์ะซเิตต (112-15-2) 

สหรัฐอ

เมริกำ  

แคน

ำดำ  

สห

ภำ

พ

ยุโร

ป  

ออสเต

รเลีย  

ฟิลิป

ปินส์  

ญ่ีปุ่

น - 

EN

CS  

ญ่ี

ปุ่น 

- 

IS

H

L  

ท ำเนี

ยบ

ข้อมูล

สำรเ

คมีที่

มีอยู่

เเล้ว

ของ

ประเ

ทศ

เกำห

ลี - 

ภำคผ

นวก 

1  

ท ำเนี

ยบ

ข้อมูล

สำรเ

คมีที่

มีอยู่

เเล้ว

ของ

ประเ

ทศ

เกำห

ลี - 

ภำคผ

นวก 

2  

ประเทศ

เกำหลี - 

พระรำช

บัญญัติ

ควบคุม

สำรเคมี 

REACH  

ประ

เทศ

จีน  

นิวซีแ

ลนด์  

ประเท

ศเท็ก

ซิโก  

ประ

เทศ

ไต้ห

วัน  

มี  DSL  EIN  มี  มี  มี  ไม ่ มี  ไม ่ ไม ่ มี  มี  มี  มี  

หวัขอ้ 16: ขอ้มลูอืน่ๆ  

คีย ์/ สญัลกัษณ ์

ACGIH -องค์กรนักสุขศำสตร์อุตสำหกรรมภำครัฐแห่งประเทศอเมริกำ; ADR - ข้อตกลงของยุโรปว่ำด้วยกำรขนส่ง

สินค้ำอันตรำยระหว่ำงประเทศทำงถนน; AU - ออสเตรเลีย; BOD -ควำมต้องกำรออกซิเจนในกำรย่อยสลำยทำง

ชีวภำพ; C - เซลเซียส; CA - เเคนนำดำ; CA/MA/MN/NJ/PA - รัฐแคลิฟอร์เนีย/ รัฐเเมสซำชูเซตส์/ รัฐมินนิโซตำ/ รัฐ

นิวเจอร์ซีย์/ รัฐเพนซิลเวเนีย; CAS -ชุดตัวเลขที่ใช้ชี้บ่งสำรเคมีอันตรำย; CERCLA - กฏหมำยว่ำด้วยควำมรับผิด กำร

ชดเชย และควำมรับผิดชอบทำงสิ่งแวดล้อมอย่ำงคลอบคลุมของสหรัฐอเมริกำ; CFR - ประมวลกฎหมำยและระเบียบของ

รัฐบำลกลำง (ประเทศสหรัฐอเมริกำ); CLP - กำรจ ำแนกประเภท กำรติดฉลำก และบรรจุภัณฑ์; CN - จีน; CPR - กฏ

ข้อบังคับผลิตภัณฑ์ควบคุมของประเทศเเคนนำดำ; DFG - มูลนิธิกำรวิจัยของประเทศเยอรมนี; DOT - กรมกำรขนส่ง

แห่งสหรัฐอเมริกำ; DSD -ค ำสั่งว่ำด้วยสำรอันตรำย; DSL - รำยกำรวัสดุภำยในประเทศ; EC - คณะกรรมำธิกำรยุโรป; 
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EEC - ประชำคมเศรษฐกิจยุโรป; EIN - รำยกำรสำรเคมีที่มีอยู่ในยุโรปที่ใช้ในเชิงพำณิชย์; EINECS -บัญชีรำยชื่อ

สำรเคมีของยุโรปที่ใช้เพื่อกำรพำณิชย์; ENCS - ท ำเนียบข้อมูลสำรเคมีใหม่เเละที่มีอยู่ของประทศญ่ีปุ่น; EPA -องค์กำร

พิทักษ์สิ่งเเวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกำ; EU - สหภำพยุโรป; F - ฟำเรนไฮต์; IARC - องค์กรเพื่อกำรวิจัยโรคมะเร็งระหว่ำง

ประเทศ; IATA - สมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ; ICAO - องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ; IDL - 

รำยกำรกำรเปิดเผยข้อมูลของส่วนผสม; IDLH -อันตรำยต่อชีวิตเเละสุขภำพในทันที; IMDG - กำรขนส่งสินค้ำอันตรำย

ระหว่ำงประเทศทำงทะเล; ISHL - กฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและสุขภำพในอุตสำหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น; 

IUCLID - ฐำนควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยด้ำนสำรเคมี; JP - ญ่ีปุ่น; Kow - ค่ำสัมประสิทธิ์กำรละลำยของสำรในชั้นของ 

octanol ต่อน้ ำ; KR KECI Annex 1- ประเทศเกำหลี KECI ภำคผนวก 1 - ท ำเนียบข้อมูลสำรเคมีที่มีอยู่เเล้วของประเทศ

เกำหลี/ รำยกำรสำรเคมีที่มีอยู่เเล้วของประเทศเกำหลี; KR KECL Annexd 2 - ประเทศเกำหลี KECI ภำคผนวก 2 - 

ท ำเนียบข้อมูลสำรเคมีที่มีอยู่เเล้วของประเทศเกำหลี/ รำยกำรสำรเคมีที่มีอยู่เเล้วของประเทศเกำหลี; KR - เกำหลี; 

LD50/LC50; LEL - ค่ำขีดจ ำกัดต่ ำสุดของกำรระเบิด; LLV - ค่ำระดับขีดจ ำกัด; LOLI - List Of LIsts™ - ฐำนข้อมูลกฏ

ระเบียบของ ChemADVISOR; MAK - ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดในสถำนที่ท ำงำน; MEL - ค่ำขีดจ ำกัดสูงสุดในกำรสัมผัส; 

MX - เม็กซิโก; NDSL - บัญชีรำยชื่อวัตถุนอกประเทศ (ประเทศแคนำดำ); NFPA - สมำคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชำติแห่ง

สหรัฐอเมริกำ; NIOSH - สถำบันเเห่งชำติเพื่ออำชีวอนำมัยเเละควำมปลอดภัยแห่งสหรัฐอเมริกำ; NJTSR - ทะเบียน

ควำมลับทำงกำรค้ำของนิวเจอร์ซีย์; NTP - ศูนย์พิษวิทยำแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ; NZ - นิวซีเเลนด์; OSHA - 

ส ำนักงำนอำชีวอนำมัยเเละควำมปลอดภัย; PEL - ค่ำขีดจ ำกัดสำรเคมีที่ยอมให้สัมผัสได้ในสถำนที่ท ำงำน; PH - 

ฟิลิปปินส์; RCRA - กฏหมำยว่ำด้วยกำรอนุรักษ์เเละกำรกู้คืนทรัพยำกรของสหรัฐอเมริกำ; REACH-กำรจดทะเบียน กำร

ประเมิน กำรอนุญำต และกำรจ ำกัดกำรใช้สำรเคมีของสหภำพยุโรป; RID - ข้อตกลงของยุโรปว่ำด้วยกำรขนส่งสินค้ำ

อันตรำยระหว่ำงประเทศทำงรถไฟ; SARA - กฎหมำยว่ำด้วยกำรแก้ไขซูเปอร์ฟันด์และกำรให้อนุญำตซ้ ำของ

สหรัฐอเมริกำ; STEL - ค่ำขีดจ ำกัดส ำหรับกำรสัมผัสในระยะสั้น ๆ; TCCA - พระรำชบัญญัติควบคุมสำรเคมีที่เป็นพิษ

ของประเทศเกำหลี,; TDG - กำรขนส่งสินค้ำอันตรำย; TLV - ค่ำขีดจ ำกัดสำรเคมีที่สัมผัสได้ในสถำนที่ท ำงำน ; TSCA - 

กฏหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมสำรพิษของสหรัฐอเมริกำ; TW - ไต้หวัน; TWA - ค่ำควำมเข้มข้นเฉลี่ยตลอดเวลำกำร

ท ำงำน; UEL -ค่ำขีดจ ำกัดสูงสุดของกำรระเบิด; UN/NA - องค์กำรสหประชำชำติ/ อเมริกำเหนือ; US - สหรัฐอเมริกำ; 

VLE - ค่ำขีดจ ำกัดสำรเคมีที่สัมผัสได้ (ประเทศเม็กซิโก); WHMIS - ระบบข้อมูลวัตถุอันตรำยในสถำนที่ปฏิบัติงำน 

(ประเทศแคนำดำ).  

ขอ้มลูอื่น ๆ  

กำรจัดท ำข้อมูลนี้ได้ด ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิตไม่ให้รับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งกำรรับประกัน

กำรซื้อขำย โดยตรงหรือโดยอ้อมเกียวกับข้อมูลน้ี ผู้ผลิตไม่ได้เป็นตัวเเทนเเละปฏิเสธกำรรับผิดชอบควำมเสียหำยที่

เกิดขึ้นโดยตรง โดยบังเอิญหรือจำกอุบัติเหตุ ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือควำมเสียหำยอื่น ๆ ที่เป็นผลมำจำกกำรใช้งำนอย่ำง

ถูกหรือผิดวิธี  

ขอ้สงวนสทิธิ ์ 

ข้อมูลในเอกสำรข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นและใช้เพื่อเป็นแนวทำงอ้ำงอิงเท่ำนั้น แม้จะเชื่อว่ำข้อมูล

และค ำแนะน ำที่ระบุไว้นี้มีควำมถูกต้อง บริษัทไม่ได้ให้ประกันใดๆ เก่ียวกับข้อมูลและค ำแนะน ำดังกล่ำว รวมทั้งไม่

รับผิดชอบใดๆ ต่อกำรอ้ำงอิงข้อมูลชุดน.  

 


