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1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม ผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย 

 
ตัวบ่งชี้ผลิตภณัฑ์ตามระบบ GHS 

           

  
ชื่อผลิตภณัฑ ์ IJ Primer PR-200 

  หมายเลขชิน้ส่วน PR200-Z-22/PR200-Z-60/PR200-Z-BA/PR200-Z-B2 

PR200-Z-C6/PR200-Z-CA 

  Ink Ver. 3 

 

ข้อแนะน าและข้อจ ากัดตา่งๆ ในการใช้

สารเดีย่วหรือสารผสม 

หมึกไพรเมอร ์IJ ส าหรบัเครือ่งอบสียูว ี

 
รายละเอียดผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ าหนา่ย MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 

 
ที่อยู ่ 2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 JAPAN 

 
หมายเลขโทรศัพท ์ +81-268-64-2413 

 ผู้น าเข้า / ผู้จดัจ าหนา่ย บริษัท มิมาก ิ(ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
 ที่อยู ่ 1780 อาคารเตียวฮง บางนา ชั้น จี และ ชั้น 1 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

  หมายเลขโทรศัพท ์ 020-126-585, 020-126-586 

 
หมายเลขโทรศัพทฉ์ุกเฉิน 001 800 120 666 751 (เฉพาะภายในประเทศไทยเทา่นัน้) 

+65 3158 1074 

  

2. การบ่งชี้ความเปน็อันตราย 

 

การจ าแนกประเภทสารเดี่ยว/สารผสม

ตามระบบ GHS            

 
ความเป็นอันตรายต่อสขุภาพ ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางปาก) ประเภทย่อย 5 

          
การกดักร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 2 

          
การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย 2A 

          
การท าให้ไวต่อการกระตุน้อาการแพ้ต่อผวิหนัง ประเภทย่อย 1 

          

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง - จากการรบัสัมผัสครั้งเดียว 

ประเภทย่อย 3（ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ） 

 
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า - อันตรายเฉียบพลัน ประเภทย่อย 1 

          
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า- อันตรายในระยะยาว ประเภทย่อย 1 

 
องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS 
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รูปสัญลักษณ ์

   

 

  
ค าสัญญาน ระวัง 

  
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย H303 อาจเป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน 

          
H315 ระคายเคืองตอ่ผิวหนังอย่างมาก 

          
H319 ระคายเคืองตอ่ดวงตาอย่างรุนแรง 

          
H317 อาจท าใหเ้กิดการแพท้ี่ผิวหนัง 

          
H335 อาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 

          
H400 เป็นพษิร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 

          
H410 เป็นพษิร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า และมีผลกระทบระยะยาว 

  
ข้อความแสดงข้อควรระวัง 

           

   
การป้องกัน หลีกเล่ียงการหายใจเอาละออง ไอ สเปรย์เขา้ไป (P261) 

          
ล้างหน้าให้สะอาดหลังการใช้งาน (P264) 

          
ใช้นอกอาคารหรือบริเวณทีมี่อากาศถ่ายเทได้ดีเท่านั้น (P271) 

          
เสื้อผา้ที่เปื้อนหา้มน าออกจากพื้นทีป่ฏิบตัิงาน (P272) 

          
หลีกเล่ียงการปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม (P273) 

          
สวมถุงมือป้องกัน หน้ากากป้องกัน และแว่นตาป้องกัน (P280) 

   
การตอบโต ้ หากสัมผสัผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ าปริมาณมากๆ (P302+P352) 

          

หากหายใจเขา้ไป : เคล่ือนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยูใ่นที่ที่มีอากาศบรสิุทธิ์ 

ให้พักผ่อนในท่าที่หายใจได้สะดวก (P304+P340) 

          

หากเข้าตา : ชะล้างด้วยน้ าอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทค

เลนส์ออก ถ้ากระท าได้ง่าย และชะล้างดว้ยน้ า (P305+P351+P338) 

          
โทรศัพท์หาศูนย์พษิวทิยาหรือแพทย ์เมื่อรู้สึกไม่สบาย (P312) 

          
การรกัษาโดยเฉพาะ (P321) 

          

หากผวิหนังเกิดการระคายเคืองหรือเป็นผื่นคัน ขอค าปรึกษาหรือการรักษาที่

เหมาะสม (P333+P313) 

          

หากเกิดการระคายเคืองตา ขอค าปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม 

(P337+P313) 

          
ถอดเสือ้ผ้าที่เปื้อนและซกัท าความสะอาด หากต้องการใช้ซ้ า (P362) 

          
เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล (P391) 
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การจัดเก็บ เก็บรกัษาในทีท่ี่มีอากาศถา่ยเทด ีเก็บในภาชนะที่ปดิสนทิ (P403+P233) 

          
เก็บรกัษาในที่ปดิล๊อก (P405) 

   
การก าจัด ก าจัดสารหรือภาชนะบรรจ ุณ ที่ฝังกลบที่ได้รับการรับรอง (P501) 

  

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกับส่วนผสม 

 
สารเดีย่วหรือสารผสม สารผสม 

  
ชื่อทางเคมี ช่วงความเข้มข้น หมายเลข CAS 

   

  
Aliphatic monomer 80-90% ความลับทางการคา้ 

   

  
aromatic monomer 1-10% ความลับทางการคา้ 

   

  
Polyester Oligomer <5% ความลับทางการคา้ 

   

  
Photopolymerization initiator <5% ความลับทางการคา้ 

   

  
Other <1% ความลับทางการคา้ 

   

  
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) <0.2% 128-37-0 

   
  

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 
เมื่อสูดดม หากรู้สกึไม่สบาย ติดต่อศูนย์พิษวทิยาหรือแพทย ์

 
เมื่อสัมผัสผวิหนัง หากสัมผสัผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก 

          
หากเกิดการระคายเคืองทีผ่วิหนัง รับค าแนะน าทางการแพทย ์

 

เมื่อสัมผัสดวงตา หากเข้าตา : ล้างด้วยน้ าอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทค

เลนส์ออกหากถอดออกได้ง่าย และให้ชะล้างตาต่อไป 

 
เมื่อกลืนกิน ล้างปาก 

          
หากกลนืกิน : ติดต่อศูนยพ์ษิวิทยาหรือแพทย์ทันทีหากรู้สึกไม่สบาย 

  

5. มาตรการผจญเพลิง 

 
สารดับเพลิง ผงโฟมที่ทนแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด ์ทราย 

 
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม น้ าที่ฉดีจากสายยาง 

 

ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจาก

สารเคมี 

มีความเสี่ยงต่อการกอ่ให้เกดิก๊าซที่เป็นอันตราย เช่น คาร์บอนมอนอกไซด ์

และหลีกเลี่ยงการสูดดมควันหรือก๊าซ 

 

การป้องกันในการผจญเพลิง สวมแว่นตานิรภัยที่มีหน้ากากกันฝุน่ และอุปกรณป์้องกันอื่นๆทีเ่หมาะสมกับ

สถานการณ ์

  

6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกรั่วไหลของสาร 



 
 

เอกสารข้อมลูดา้นความปลอดภัย 

ชือ่สารเคม:ี IJ Primer PR-200 

SDS No. 037-O065966 

ประเด็นแรก：2021/01/29 

ปรบัปรุง： 

 

____________________________________________________________ 
Page 4 of 11 

 

 

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกนั

และขั้นตอนการปฏบิัติในกรณีเกดิเหตุ

ฉุกเฉิน 

สวมแว่นตานิรภัยที่มีหน้ากากกันฝุน่ และอุปกรณป์้องกันอื่นๆทีเ่หมาะสมกับ

สถานการณ ์

          
หากรัว่ไหลปริมาณมาก : อพยพออกจากพื้นที ่

          
ต้องม่ันใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ 

 
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามปล่อยโดยตรงลงสู่ท่อระบายน้ า น้ า ผิวดิน หรือน้ าบาดาล 

 

วิธีการและภาชนะส าหรับกกัเก็บและท า

ความสะอาด 

หากรัว่ไหลปริมาณน้อย : ดดูซับดว้ยสาร เช่น สารที่ไม่ติดไฟ ล้างให้

เรียบร้อยหลังใช้งานเสร็จ 

          

หากรัว่ไหลปริมาณมาก : ท าเขือ่นกั้นสารที่หกรัว่ไหลและก าจดัในพื้นที่ที่

ปลอดภัย 

 
มาตรการป้องกันภัยพบิัติรอง เก็บให้ห่างจากแหล่งของประกายไฟ และเตรียมสารดับเพลิง 

          
มีความเสี่ยงต่อการล่ืนของสารที่หก ท าให้พื้นล่ืน 

          
ห้ามเดินผา่นสารทีห่กรั่วไหลอย่างไม่ระมัดระวัง 

  

7. การขนถ่าย เคล่ือนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 

 
ในการขนถา่ยเคล่ือนย้าย 

           

  
มาตรการทางเทคนิค ใช้ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ในกรณทีี่มีควันหรอืละออง 

          
สถานที่จัดเก็บหรือใชส้ารนีค้วรจะต้องมีการติดตั้งจุดล้างตาและฝกับัวลา้งตัว 

 
เก็บรกัษา 

           

  
สภาวะทีเ่หมาะสมในการจัดเก็บ เก็บรกัษาในทีท่ี่มีอากาศถา่ยเทด ี

  

8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกันส่วนบุคคล 
 

 

  Exposure Limits (ACGIH) Exposure Limits 

(OSHA) 
ประกาศกรมสวัสดกิารและ

คุ้มครองแรงงาน (ข้อจ ากัด

ของสารเคมีอันตราย) 

 
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) TWA 2 mg/m3(IFV),STEL - ไม่ได้ก่อตั้ง ไม่ได้ก่อตั้ง 

 

 
มาตรการทางวิศวกรรม ใช้ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ในกรณทีี่มีควันหรอืละออง 

          
สถานที่จัดเก็บหรือใชส้ารนีค้วรจะต้องมีการติดตั้งจุดล้างตาและฝกับัวลา้งตัว 

          
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกนัการระเบิด และป้องกนัไฟฟ้าสถิต 

 
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

           

  
อุปกรณ์ช่วยหายใจ หากจ าเป็น สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
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อุปกรณ์ป้องกันมือ หากจ าเป็น สวมถุงมือป้องกนั 

  
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา หากจ าเป็น สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา 

  
อุปกรณ์ป้องกันผิวหนังและรา่งกาย หากจ าเป็น สวมใส่ชุดป้องกนั 

  

9. คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี 

 
สถานะทางกายภาพ ของเหลว 

 
สี เหลือง 

 
กลิ่น มีกลิ่นอ่อนๆ 

 
ค่าขดีจ ากัดของกลิ่นที่รบัได้ ไม่มีข้อมูล 

 
ค่าความเปน็กรด-ด่าง ไม่มีข้อมูล 

 
จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง ไม่มีข้อมูล 

 
จุดเดือดเริ่มต้น และชว่งของการเดือด ไม่มีข้อมูล 

 
จุดวาบไฟ 106℃ 

 
อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล 

 

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของ

ของแข็ง และกา๊ซ 

ไม่มีข้อมูล 

 

ค่าขดีจ ากัดสูงสุดและต่ าสุดของความ

ไวไฟ หรือค่าจ ากดัสูงสุดและต่ าสุดของ

การระเบิด 

ไม่มีข้อมูล 

 
ความดันไอ ไม่มีข้อมูล 

 
ความหนาแน่นไอ ไม่มีข้อมูล 

 
ความหนาแน่นสัมพทัธ ์ ไม่มีข้อมูล 

 
ความสามารถในการละลายได้ แบบไม่ละลายน้ า 

 

ค่าสัมประสทิธิ์การละลายของสารในชั้น

ของ n-octanol ต่อน้ า 

ไม่มีข้อมูล 

 
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเ้อง ไม่มีข้อมูล 

 
อุณหภูมิของการสลายตัว ไม่มีข้อมูล 

 
ความหนืด ไม่มีข้อมูล 

  

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกดิปฏิกริิยา 

 

การเกิดปฏกิิริยา เมื่อได้รับความร้อน จะสลายตัวเพื่อผลิตก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดแ์ละ

คาร์บอนไดออกไซด ์
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ความเสถียรทางเคมี มีความเสถียรภายใตก้ารใชง้านตามปกต ิ

 

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยา

อันตราย 

ไม่มีข้อมูล 

 

สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง แสงแดด ความร้อน เปลวไฟอุณหภูมิสูง ประกายไฟ ไฟฟ้าสถิต และแหล่งจุด

ระเบิดอื่นๆ 

 
วัสดุทีเ่ขา้กันไม่ได ้ ไม่มีข้อมูล 

 

ความเป็นอันตรายของสารทีเ่กิดจากการ

สลายตวั 

การเผาไหม้ผลิตก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์

  

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางปาก ประเภทย่อย 4 : Other (ค่าที่แปลง = 500mg/kg แหล่งข้อมูล : Registered 

substances (ECHA)) 

ไม่จ าแนกประเภท : 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (แหล่งข้อมูล : 

NITE), Aliphatic monomer (ค่าความเปน็พษิ = 5000mg/kg แหล่งข้อมูล : 

Registered substances (ECHA)) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : aromatic monomer (แหล่งขอ้มูล : Registered 

substances (ECHA)), Photopolymerization initiator (แหล่งข้อมูล : 

1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : Polyester Oligomer (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่

อ้างอิง) 

 

ผลการค านวณ = 4887.6889849mg/kg ผลการจ าแนก = ประเภทย่อย 5 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางผิวหนัง ไม่จ าแนกประเภท : 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (แหล่งข้อมูล : 

NITE) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : Other (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 

(ECHA)), Aliphatic monomer (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 

(ECHA)), aromatic monomer (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 

(ECHA)), Photopolymerization initiator (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : Polyester Oligomer (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่

อ้างอิง) 

 

ประกอบด้วยสารเดี่ยวของสารเคมีที่ไม่รู้จัก เปล่ียนจาก ไม่จ าแนกประเภท 

เป็น ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 
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ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางการ

หายใจ：ก๊าซ) 

ไม่ใช่ก๊าซตามค าจ ากดัความของ GHS 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางการ

หายใจ：ไอระเหย) 

ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางการ

หายใจ：ฝุ่น หมอก) 

ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

การกดักร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 2 : aromatic monomer (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC), 

Aliphatic monomer (แหล่งข้อมูล : Registered substances (ECHA)) 

ไม่จ าแนกประเภท : 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (แหล่งข้อมูล : 

NITE) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : Other (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 

(ECHA)), Photopolymerization initiator (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : Polyester Oligomer (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่

อ้างอิง) 

 

ยอดรวมของสว่นประกอบหมวดหมู่ที ่2 >= ขีดจ ากัดของความเข้มข้น (10%) 

ผลการจ าแนก = หมวดหมู่ที ่2 

 

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงหรือการ

ระคายเคืองต่อดวงตา 

ประเภทย่อย 1 : Other (แหล่งข้อมูล : Registered substances (ECHA)) 

ประเภทย่อย 2 : aromatic monomer (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC), 

Aliphatic monomer (แหล่งข้อมูล : Registered substances (ECHA)) 

ประเภทย่อย 2B : 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : Photopolymerization initiator (แหล่งข้อมูล : 

1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : Polyester Oligomer (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่

อ้างอิง) 

 

ยอดรวมส่วนประกอบหมวดหมู่ตา ประเภทที ่2A >= ขีดจ ากัดของความ

เข้มขน้ (10%) ผลการจ าแนก = หมวดหมู่ที่ 2A 

 
ระบบทางเดนิหายใจ ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

ผิวหนัง ประเภทย่อย 1 : Aliphatic monomer (แหล่งข้อมูล : Registered substances 

(ECHA)), Photopolymerization initiator (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ประเภทย่อย 1B : aromatic monomer (แหล่งข้อมูล : Registered 

substances (ECHA)) 
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ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (แหล่งขอ้มูล : 

NITE), Other (แหล่งข้อมูล : Registered substances (ECHA)) 

ไม่มีข้อมูล : Polyester Oligomer (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่

อ้างอิง) 

 

aromatic monomer >= 1% ผลการจ าแนก = ประเภทย่อย 1 

 
การกลายพันธุ์ของเซลสืบพนัธุ์ ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 
ความสามารถในการก่อมะเร็ง ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธุ์ ประเภทย่อย 2 : 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : Other (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 

(ECHA)), Aliphatic monomer (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 

(ECHA)), aromatic monomer (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 

(ECHA)), Photopolymerization initiator (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : Polyester Oligomer (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่

อ้างอิง) 

 

มีความเปน็พิษผสมอยู ่แต่มีความเข้มข้มน้อยกวา่ขดีจ ากัด จึงเป็น ไม่จ าแนก

ประเภท แต่มีสว่นผสมของสารที่ไม่รู้จักมาก่อน มีความเข้มข้นเกินขีดจ ากัด 

จึงเป็น ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 

 

ส่วนประกอบที่ไม่เกีย่วข้องกบัการจ าแนก 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (หมวดหมู่ = ประเภทย่อย 2 

แหล่งข้อมูล : NITE) 

 

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธุ์ ผลต่อสตรทีี่

ให้นมบุตร 

ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมาย

เฉพาะเจาะจง - จากการรับสัมผัสครั้ง

เดียว 

ประเภทย่อย 1 : 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (อวัยวะ = ระบบประสาท 

แหล่งข้อมูล : NITE) 

ประเภทย่อย 3 : aromatic monomer (อวัยวะ = ระคายเคอืงต่อระบบทางเดิน

หายใจ แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC), Aliphatic monomer (อวัยวะ = 

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ แหล่งข้อมูล : Registered substances 

(ECHA)) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : Other (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 
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(ECHA)), Photopolymerization initiator (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : Polyester Oligomer (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่

อ้างอิง) 

 

ประเภทย่อย 3 (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ) >= ขีดจ ากัดของความ

เข้มขน้ (20%) ผลการจ าแนก = ประเภทย่อย 3 (ระคายเคืองต่อระบบทางเดนิ

หายใจ) 

 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมาย

เฉพาะเจาะจง - การสัมผัสซ้ า 

ประเภทย่อย 2 : 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (อวัยวะ = ตับ、ปอด 

แหล่งข้อมูล : NITE), Other (อวัยวะ = ม้าม、ตับ แหล่งขอ้มูล : Registered 

substances (ECHA)) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : Aliphatic monomer (แหล่งข้อมูล : Registered 

substances (ECHA)), aromatic monomer (แหล่งข้อมูล : Registered 

substances (ECHA)), Photopolymerization initiator (แหล่งข้อมูล : 

1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : Polyester Oligomer (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่

อ้างอิง) 

 

มีความเปน็พิษผสมอยู ่แต่มีความเข้มข้มน้อยกวา่ขดีจ ากัด จึงเป็น ไม่จ าแนก

ประเภท แต่มีสว่นผสมของสารที่ไม่รู้จักมาก่อน มีความเข้มข้นเกินขีดจ ากัด 

จึงเป็น ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 

 
ความเป็นอันตรายจากการส าลัก ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

  

12. ข้อมูลด้านนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า - 

อันตรายเฉียบพลัน 

ประเภทย่อย 1 : 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (แหล่งข้อมูล : NITE), 

Aliphatic monomer (แหล่งข้อมูล : Registered substances (ECHA)) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : Other (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 

(ECHA)), aromatic monomer (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 

(ECHA)), Photopolymerization initiator (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : Polyester Oligomer (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่

อ้างอิง) 

 

หมวดหมู่ที ่1 × ปัจจัยคณูความเปน็พิษ >= ขีดจ ากัดของความเข้มข้น (25%) 

ผลการจ าแนก = หมวดหมู่ที ่1 
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ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า - 

อันตรายในระยะยาว 

ประเภทย่อย 1 : 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (แหล่งข้อมูล : NITE), 

Aliphatic monomer (แหล่งข้อมูล : Registered substances (ECHA)) 

ประเภทย่อย 2 : aromatic monomer (แหล่งข้อมูล : Registered substances 

(ECHA)) 

ประเภทย่อย 4 : Photopolymerization initiator (แหล่งข้อมูล : 

1272/2008/EC) 

ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ : Other (แหล่งขอ้มูล : Registered substances 

(ECHA)) 

ไม่มีข้อมูล : Polyester Oligomer (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่

อ้างอิง) 

 

หมวดหมู่ที ่1 × ปัจจัยคณูความเปน็พิษ >= ขีดจ ากัดของความเข้มข้น (25%) 

ผลการจ าแนก = หมวดหมู่ที ่1 

 
เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

  

13. ข้อพิจารณาในการก าจดั 

 

การก าจัดของเสียที่หลงเหลืออยู่ ก่อนก าจัด ท าให้ของเสียไม่มีความเปน็อันตรายก่อน ท าให้เสถียร ท าให้เป็น

กลาง ลดความเป็นอันตรายและความเป็นพษิของของเสยี 

          
ก าจัดของเสียตามข้อก าหนดของท้องถิน่รัฐ และสหพันธรัฐ 

 
ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ทีป่นเปื้อน ส่งต่อให้หน่วยงานที่มีใบอนญุาตการก าจัดของเสีย 

          
ในกรณทีี่ก าจัดภาชนะบรรจเุปล่า ให้น าสารขา้งในออกให้หมด 

  

14. ข้อมูลการขนส่ง 

 
กฏหมายระหวา่งประเทศ 

           

 
ข้อมูล IMDG 

           

  
หมายเลขสหประชาชาต ิUN No. 3082 

  

ชื่อที่ถกูต้องในการขนส่งของ

สหประชาชาต ิ

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

  

ประเภทความเปน็อันตรายส าหรับการ

ขนส่ง 

9 

  
กลุ่มการบรรจุ Ⅲ 

  พิเศษ บทบญัญัต ิ 2.10.2.7 *1 

 
ข้อมูล IATA 
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หมายเลขสหประชาชาต ิUN No. 3082 

  

ชื่อที่ถกูต้องในการขนส่งของ

สหประชาชาต ิ

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

  

ประเภทความเปน็อันตรายส าหรับการ

ขนส่ง 

9 

  
กลุ่มการบรรจุ Ⅲ 

  พิเศษ บทบญัญัต ิ A197 *1 

 *1 บรรจุภัณฑ์ช้ินเดยีวหรอืบรรจุภัณฑด์้านในที่มีปริมาตรน้อยกวา่ 5 ลิตร (ของเหลว) หรอืหนักไม่เกิน 5 กก. (ของแข็ง) 

จะได้รับการยกเว้นจากข้อก าหนดวา่ดว้ยสินคา้อันตราย – โปรดดูข้อก าหนดพิเศษของสหประชาชาติ 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ 

 

ไม่มีกฏหมาย

หลัก                 

 

การวเิคราะหส์่วนประกอบ - รายการคง

คลัง            

 

 
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (BHT) (128-37-0) 

 

TSCA -  

United 

States 

ENCS -  

Japan 

KECI Annex 

1, 2 - Korea 

IECSC -  

China 

DSL/NDSL 

- Canada 

PICCS -  

Philippines 

AICS -  

Australia 

EINECS/ELINCS 

- European 

Union 

TCSI -  

Taiwan 

NZIoC -  

New 

Zealand 

 
มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี 

 
  

16. ข้อมูลอื่นๆ 

 
การอา้งอิง NITE GHS 

          
EU CLP Regulation, AnnexVI 

          

กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องการจ าแนกประเภท และระบบการสือ่สารของ

สารอันตราย 

 

ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลในเอกสารดา้นความปลอดภัยนี ้เป็นข้อมูลเบือ้งต้น และใช้เพื่อเปน็

แนวทางอา้งอิงเทา่นั้น 

          

แม้จะเชือ่ว่าข้อมูลและค าแนะน าที่ระบุไว้นี้มีความถกูต้อง บริษัทไม่ได้ให้

ประกนัใดๆเกี่ยวกับข้อมูลและค าแนะน าดังกล่าว รวมทั้งไม่รับผิดชอบใดๆต่อ

การอา้งอิงข้อมูลชุดนี ้

 


