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* * *หวัขอ้ที ่1 - รายละเอยีดบง่ชี*้ * * 

ตงับง่ชีผ้ลติภณัฑ:์ SS21 ink Cyan   

รายละเอยดผลตภณฑ 

SPC-0501C-3 / SPC-0588C-3 / SS21-C-60-3 

การใชผ้ลติภณัฑ ์

เมดสหมกสหรบเครองพมพองคเจท 

ขอ้จ ากดัในการใช ้

ไม่ทราบ 

ขอ้มลูของผูผ้ลติ 

Mimaki Engineering Co., Ltd 
หมายเลขโทรศัพท์: +81-268-64-2413 

2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 

389-0512 Japan 

 

ผูน้ าเขา้ / ผูจ้ดัจ าหนา่ย 

บริษัท มิมาก ิ(ไทยแลนด์) จ ากัด หมายเลขโทรศัพท์: 020-126-585, 020-126-586 

1780 อาคารเตียวฮง บางนา ชั้น จี และ ชั้น 1 ถนนเทพรตัน 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

หมายเลขโทรศพัทฉ์กุเฉนิ 

001 800 120 666 751 (เฉพาะภายในประเทศไทยเทา่นัน้) 

+65 3158 1074 

 

 

* * *หวัขอ้ที ่2 - ขอ้บง่ชีเ้กีย่วกบัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้* * * 

การจ าแนกหมวดหมู ่GHS 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน ทางปาก: ประเภทย่อย 5 

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง: ประเภทย่อย 3 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา: ประเภทย่อย 1 

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุ: ประเภทย่อย 1B 

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว: ประเภทย่อย 2 

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ า: ประเภทย่อย 2 
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ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อย 4 

สว่นประกอบในฉลาก 

 
 

ค าสัญญาณ 

อันตราย 

ขอ้ความบง่ชี้อนัตราย 

H303  อาจเปน็อันตรายหากกลืนกนิ.  

H316  ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กนอ้ย.  

H318  ท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง.  

H360  อาจเกดิอันตรายต่อช่วงปฏิสนธิหรือทารกในครรภ.์  

H371  อาจท าลายระบบการสร้างอวัยวะ.  

H373  อาจท าลายระบบการสร้างอวัยวะเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานหรือสัมผัสซ้ า.  

H227  ของเหลวติดไฟได้ง่าย.   

ค าชี้แจงขอ้ควรระวงั 

การปอ้งกนั 

P201  ต้องได้รับค าแนะน าเฉพาะกอ่นการใช.้  

P210  เก็บให้ไกลจากแหล่งความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่น หา้มสูบบุหรี.่  

P260  ห้ามสูดหายใจเอาฝุ่น/ฟูม/กา๊ซ/ไอ/ละออง/สเปรย์เขา้ไป.  

P280  สวมถุงมือป้องกัน ชุดป้องกนั แว่นตานิรภัย และเครื่องปอ้งกันใบหน้า.  

P281  สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบคุคลตามที่ก าหนด.  

P270  ห้ามกลืนกนิ ด่ืม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑน์ี.้ 

การจดัการ 

P305+P351+P338   หากเขา้ตา ช าระล้างด้วยน้ าอยา่งระมัดระวังเป็นเวลานานๆ ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าใส่

อยู่และถอดได้ง่าย ช าระล้างด้วยน้ าอย่างต่อเนื่อง.  

P308+P313  หากได้รับสัมผสัหรือคาดวา่จะได้รับสัมผัส ขอค าแนะน า/ปรึกษาแพทย.์  

P309+P311  หากได้รับสัมผสัหรือเม่ือคณุรู้สกึไม่สบาย โทรศัพท์หาศูนย์พษิวิทยาหรอืแพทย.์  

P310  โทรศัพท์หาศูนย์พษิวทิยา/แพทย/์หน่วยปฐมพยาบาลทันท.ี  
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P370+P378  ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้สเปรย์/ละอองน้ าส าหรับการดบัเพลิง.  

P332+P313  หากผิวหนังมีอาการระคายเคือง ขอค าแนะน า/ปรึกษาแพทย.์ 

การจดัเก็บ 

P403+P235  เก็บรักษาในทีท่ี่มีอากาศถ่ายเทด ีเก็บในทีเ่ย็น.  

P405  เก็บรกัษาในภาชนะทีป่ิดล๊อก. 

การก าจดั 

P501  ก าจัดสารหรือบรรจุภณัฑ์โดยหลุมฝังกลบสารเคมีที่ได้รับอนุญาตหรอืถ้าเป็นสารอินทรยี์ให้เผาในเตาเผา

อุณหภูมิสูง. 

 

* * *หวัขอ้ที ่3 - องคป์ระกอบ / ขอ้มลูสว่นประกอบ* * * 

สาร  

ดูด้านล่างส าหรบัองค์ประกอบของผสม  

ผสม 

CAS ชิ้นส่วน เปอรเ์ซน็ต ์

ความลับทางการคา้ รงควัตถ ุ 1-5 

ความลับทางการคา้ เรซินไวนิล 1-5 

ความลับทางการคา้ ตัวท าละลายอีเธอร์ไกลคอล 75-85 

ความลับทางการคา้ ชุดตัวท าละลาย Lactone 10-20 

ความลับทางการคา้ ตัวยับยั้งการกัดกรอ่น 0.1-1 

 

* * *หวัขอ้ที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล* * * 

ค าอธบิายของมาตรการปฐมพยาบาล 

การสมัผสักบัดวงตา 

าสิ่งนี้ได้สัมผสักับดวงตา: 

เปิดดวงตาอยา่งทันที และล้างด้วยน้ าไหลที่สะอาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอยา่งน้อย 15 นาท ี

ล้างดวงตาให้ทั่วโดยถา่งเปลือกตาให้อยู่ห่างจากกนัและห่างจากดวงตา 

และขยับเปลือกตาเป็นบางครั้งโดยดึงเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างขึ้น ฉีดน้ าล้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งแพทย ์

หรือศูนย์ข้อมูลเกีย่วกบัสารพิษจะสั่งให้หยุด หรอือย่างน้อย 15 นาท ี

น าสู่โรงพยาบาล หรอืแพทยโ์ดยทันท ี
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การถอด contact lenses ออกหลังจากได้รับบาดเจ็บทีด่วงตาควรที่จะปฏิบตัิโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 

การสมัผสักบัผวิหนงั 

ถ้าวตัถุไดส้ัมผัสกบัผิวหนัง: ล้างบริเวณที่ไดส้ัมผัสดว้ยน้ าอย่างถี่ถ้วน ( ใช้สบู่ด้วยถ้ามี ) ควรได้รับการรกัษาทาง

แพทย์ถ้ามีอาการระคายเคือง 

การสดู 

หากได้สูดควัน ละอองในอากาศ หรือสิ่งที่เกิดจากการเผาไหม้ ให้ออกจากพืน้ที่ที่มีการปนเปื้อน 

โดยทั่วไปแล้ว ไม่จ าเปน็ต้องมีการปฏิบตัิอื่นๆ เพิ่มเติม 

การรบัประทาน 

บ้วนปากดว้ยน้ าในปริมาณมาก ถ้ายังมีการระคายเคืองอยู่อีกควรได้รบัการรักษาทางแพทย์ 

งบง่ชีข้องการรกัษาพยาบาลใด ๆ ไดท้นัทแีละการรกัษาพเิศษทีจ่ าเปน็ 

 รักษาตามอาการ   

 

* * *หวัขอ้ที ่5 - มาตรการผจญเพลงิ* * * 

สิง่ทีใ่ชใ้นการดบั 

•โฟม  

•ผงสารเคมีแห้ง  

•BCF ( ในกรณีที่ได้รับอนญุาต )  

•Carbon dioxide  

•ละอองน้ าหรือหมอก - เพลิงใหญ่เท่านัน้ 

อนัตรายทีเ่กดิจากขอ้พืน้ผวิหรอืผสม 

ใชร้ว่มกบัไฟไมไ่ด ้

ไม่มี 

ค าแนะน าส าหรบันกัผจญเพลงิ 

การดบัเพลงิ 

•แจ้งเจา้หนา้ที่ดับเพลิง และแจ้งให้เขาทราบวา่เหตุเกิดขึ้นที่ไหนและเป็นอยา่งไร  

•ใส่ชุดป้องกนัเต็มตัวพร้อมกับเครือ่งช่วยหายใจ  

•ป้องกันไม่ให้สิ่งที่หกเข้าไปในท่อระบายน้ าและทางน้ าตา่งๆ  

•สเปรยน์้ าเพื่อที่จะควบคุมไฟและท าให้บริเวณข้างเคยีงเย็นลง  

•เลี่ยงการสเปรย์น้ าลงบนสารเหลว  
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•ห้ามเข้าไปใกล้ภาชนะทีส่งสัยว่ารอ้น  

•ท าให้ภาชนะที่ได้สัมผสักับไฟเย็นลงโดยสเปรย์น้ าจากสถานที่ทีป่ลอดภัย  

•ถ้าปลอดภัยดแีล้วน าภาชนะออกจากทางไฟ 

การเปน็อนัตรายจากไฟ / ระเบดิ 

•ลุกเป็นไฟได้  

•ท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้เล็กน้อยเมื่อได้สัมผัสกับความรอ้นหรือเปลวไฟ  

•การขยายตวัหรือการสลายตัวเม่ือได้รับความร้อนอาจท าให้ภาชนะระเบิดอย่างรุนแรง  

•เมื่อได้ลุกเปน็ไฟอาจท าใหเ้กิดควันที่ระคายเคอืง / ควันพิษ  

•อาจผลิตควนัที่ท าให้รู้สกึแสบ  

•ละอองที่มีสารที่ลกุเป็นไฟได้อาจระเบิดได ้

อาจปล่อยควันพษิออกมา 

อาจปล่อยควันที่มีฤทธิก์ัดกรอ่น 

  

* * *หวัขอ้ที ่6 - มาตรการกรณอีบุตัเิหตจุากสารเคมรีัว่ไหล* * * 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคลอปุกรณป์อ้งกนัและวธิกีารในกรณฉีกุเฉนิ 

ดูมาตรา 8 

ขอ้ควรระวงัสิง่แวดลอ้ม 

ดูมาตรา 12 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบัการบรรจแุละการท าความสะอาดขึน้ 

การหกของสารทีเ่ปน็เหตเุลก็นอ้ย 

น าสิ่งทีท่ าให้ระเบดิได้ออกไป ช าระล้างสิ่งที่หกทุกอยา่งโดยทันที หลีกเลีย่งการสูดไอและการสัมผัสตอ่ผิวหนัง

และดวงตา ควบคุมการสัมผสัต่อรา่งกายโดยใช้อุปกรณป์้องกัน ดูดซบัสิ่งที่หกด้วยทราย ดนิ วัตถุที่ไม่มีปฏิกิริยา 

หรือ vermiculite เช็ดให้สะอาด ใส่ในภาชนะทีต่ิดฉลากที่เหมาะสมเพื่อรอการก าจัดทิ้ง 

การหกของสารทีเ่ปน็เหตใุหญโ่ต 

เป็นอันตรายขนาดปานกลาง เคล่ือนยา้ยเจา้หนา้ที่ออกไปจากบรเิวณนั้นให้หมด และเคล่ือนตัวไปในทางทีต่้าน

ลม แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และแจ้งให้เขาทราบว่าเหตเุกดิขึ้นที่ไหนและเป็นอย่างไร ใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อม

กับถุงมือป้องกนั ปอ้งกันไม่ให้สิ่งที่หกออกมาเขา้ไปในทอ่ระบายน้ าหรือทางน้ าต่างๆ ห้ามสูบบุหรี ่หา้มสัมผัสกับ

แสงโดยตรง และสิ่งที่ท าใหร้ะเบิดได ้เพิ่มการถ่ายเทอากาศ หยดุสิ่งที่รัว่ถา้คิดวา่ปลอดภัยดีแลว้ ดดูซับสิ่งที่หก

ด้วยทราย ดิน หรอื vermiculite รวบรวมวตัถทุี่น ากลับคืนมาได้ไว้ในภาชนะทีต่ิดฉลากเพื่อที่จะ recycle ดูดซับสิ่ง
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ที่หลงเหลือด้วยทราย ดิน หรือ vermiculite รวบรวมสิ่งทีห่ลงเหลือประเภทแข็งและเกบ็ไว้ใน drums ที่มีฉลากติด

และปดิผนึกเพื่อที่จะก าจัดทิง้ ล้างบริเวณนั้นและป้องกนัไม่ให้น้ าเขา้ไปในท่อระบายน้ า ถ้าท่อระบายน้ าหรือทาง

น้ าตา่งๆถูกเจอืปนดว้ยสาร ควรแจ้งศูนยบ์ริการในเหตุฉกุเฉิน 

แนะน าอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลที่มีอยู่ในมาตรา 8 ของ SDS 

* * *หวัขอ้ที ่7 - การใชง้านและจดัเกบ็* * * 

ขอ้ควรระวงัในการใชง้านอยา่งปลอดภยั 

หลีกเล่ียงการสัมผัสต่อร่างกายโดยทกุทาง รวมทั้งการสดูเขา้ไป ใส่ชดุป้องกันเมื่อมีการเสี่ยง 

ในการสัมผัส ใช้ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี ป้องกันไม่ให้รวมตัวกันในแอ่งและหลุม ห้ามเข้าไปในที่ปิดล้อมจนกว่าได้

ตรวจสอบสภาพบรรยากาศแล้ว เล่ียงการสูบบุหรี่ การสัมผัสกับแสงโดยตรง ความร้อน และสิ่งที่ท าให้ระเบิดได้ เล่ียงการ

สัมผัสกับวัตถุที่เข้ากันไม่ได้ เม่ือใช้อยู่ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ ควรปิดผนึกภาชนะไว้อย่างแน่นหนา

เม่ือไม่ได้ใช้ เลี่ยงไม่ให้ภาชนะถูกท าลาย ล้างมือด้วยสบู่และน้ าทุกครั้งหลังจากใช้เสร็จแล้ว เสื้อผ้าที่ใส่ในการประกอบ

อาชีพควรแยกซัก กระท าตามวิธีปฏิบัติตัวในสถานที่ประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง ควรท าตามค าแนะน าการเก็บและการใช้

จากผู้ผลิต ควรตรวจอากาศเป็นประจ าว่าอยู่ในระดับมาตรฐานของการสัมผัสหรือไม่เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของ

สถานที่ประกอบอาชีพ  

เงื่อนไขในการจดัเก็บอย่างปลอดภยั 

เก็บไว้ในภาชนะเดิมที่มากับสารเคมี 

เก็บในภาชนะที่ปดิผนึกอย่างแน่นหนา 

ห้ามสูบบุหรี ห้ามจุดไฟ หรือห้ามมีแหล่งจุดติดไฟ 

เก็บในทีท่ี่เยน็ แห้ง และระบายอากาศได้ด ี

เก็บให้ห่างจากสารเคมีที่ไม่เข้ากันและภาชนะที่บรรจุอาหาร 

ป้องกันภาชนะจากการท าลายทางกายภาพและตรวจเชค็การรัว่ไหลอย่างสม่ าเสมอ 

ปฏิบัตติามค าแนะน าการเก็บและการดแูลของผู้ผลิตที่ในข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 

เข้ากันไมไ่ด ้

ไม่ทราบ 

 

* * *หวัขอ้ที ่8 - การควบคมุการรบัสมัผสัเเละการปอ้งกนัสว่นบคุคล* * * 

พารามเิตอรก์ารควบคมุ  

ขดี จ ากดั การระเบดิอาชวี (OEL)  

ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นประกอบ 
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แหล่ง ส่วนผสม ชื่อวัตถ ุ TWA STEL จุดสูงสุด บันทึกยอ่ยๆ 

ประเทศไทยอาชวีขดี จ ากัด การระเบิด 

- ความปลอดภัยในการท างานและ

สภาพของสิ่งแวดล้อม (สารเคมี) 1 

ตารางที ่

รงควัตถ ุ ความลับ

ทางการคา้ 

1 mg/m3 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

วงเงนิฉกุเฉนิ 

ส่วนผสม ชื่อวัตถ ุ TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3 

เรซินไวนิล ความลับทางการคา้ 120 mg/m3 1,300 mg/m3 7,900 mg/m3 

ชุดตัวท าละลาย Lactone ความลับทางการคา้ 3.6 mg/m3 39 mg/m3 310 mg/m3 

 

ส่วนผสม เดิม IDLH IDLH ปรับปรุง 

รงควัตถ ุ ไม่มี ไม่มี 

เรซินไวนิล ไม่มี ไม่มี 

ตัวท าละลายอีเธอร์ไกลคอล ไม่มี ไม่มี 

ชุดตัวท าละลาย Lactone ไม่มี ไม่มี 

ตัวยับยั้งการกัดกรอ่น ไม่มี ไม่มี 

 

การควบคมุการไดร้บัสมัผสั 

การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม 

การถา่ยเทไอเสยีทั่วไปพอเพียงส าหรบักรรมวธิีตา่งๆที่เป็นไปตามปกติ ถ้ามีความเสีย่งในการได้สัมผสัสารมาก

เกินขนาดควรใสเ่ครื่องชว่ยหายใจประเภทที่ได้รับการรบัรองจาก SAA เครื่องช่วยหายใจควรมีขนาดพอดีส าหรบั

การป้องกันทีเ่พียงพอ โรงพสัดุหรือสถานที่เก็บพัสดุที่ปิดแคบควรมีอากาศถา่ยเทได้ด ีสิ่งเจือปนในอากาศทีผ่ลิต

ในสถานที่ประกอบอาชพีมีความเร็วประเภท "escape" ที่แตกตา่งกันไป ความเรว็นี้จะเป็นตัวก าหนดความเรว็

ประเภท "capture" ของอากาศบริสุทธิ์ที่จ าเปน็ต่อการขจัดสิ่งเจือปน 

อุปกรณป์อ้งกันสว่นบุคคล 

ดวงตา/ใบหนา้  

แว่นตาป้องกันอนัตรายชนิดที่มีส่วนปอ้งกันดา้นข้าง 

แว่นตาป้องกันสารเคมี 
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คอนแทคเลนส์อาจท าใหเ้กดิอันตรายเปน็พิเศษ เลนส์ออ่นอาจดูดซึมสิ่งทีท่ าให้ระคาย 

ปอ้งกนัมอื / เทา้  

ใส่ถุงมือป้องกันสารเคมี เชน่ ประเภท PVC 

ใส่รองเท้าป้องกันอนัตรายหรือรองเท้า gumboots เช่น ประเภทยาง 

การปอ้งกนัตวั 

ผ้ากันเปื้อนชนิด PVC 

การปอ้งกนัระบบทางเดนิหายใจ 

ใหปรกษากบบคลากรมออาชพดานสขภาพและความปลอดภยเกยวกบอปกรณชวยหายใจทเหมาะสมกบการใชงานของทาน

โดยเฉพาะ 

อนัตรายจากความรอ้น 

ไม่มี 

 

* * *หวัขอ้ที ่9 - คณุสมบตัทิางกายภาพและสมบตัทิางเคม*ี * * 

ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมพีืน้ฐาน 

ลกัษณะ: ไม่มี 

รูปร่าง ของเหลว ความหนาแน่นของไอระเหย (Water = 1) 0.966 

กลิ่น Slight ค่าสัมประสทิธิ์ Partition n-octanol / น้ า ไม่มี 

เกณฑก์ลิ่น ไม่มี อุณหภูมิทีท่ าให้มีการจุดไฟอย่าง

อัตโนมัต ิ(°C) 

169 

pH (ตามที่ได้จัดมา) ไม่มี อุณหภูมิสลายตวั ไม่มี 

จุดจุดหลอมเหลว / แชแ่ข็ง (° C) ไม่มี ความเหนียว ไม่มี 

จุดเดือดเริ่มต้นและชว่งของจุด

เดือด (° C) 

176-204 น้ าหนกัโมเลกุล (g/mol) ไม่มี 

จุดวาบไฟ (°C) 71.1 ล้ิมรส ไม่มี 

อัตราความเร็วของการระเหย ไม่มี คุณสมบตัิของการระเบิด ไม่มี 

การติดไฟได ้ เผาไหม้ได ้ คุณสมบตัิของออกซิไดซิ่ง ไม่มี 

ขีดจ ากัดขั้นสูงของการระเบดิ (%) 33 แรงตึงผวิ (dyn/cm or mN/m) ไม่มี 

ขีดจ ากัดขั้นต่ าของการระเบดิ (%) 2 ส่วนทีร่ะเหยได้อย่างรวดเรว็ (%ปริมาตร) ไม่มี 

ความดันไอ ไม่มี กลุ่มก๊าซ ไม่มี 
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การละลายในน้ า (กรัม/ลิตร) ผสมกัน ค่าความเปน็กรดเป็นวิธแีก้ปญัหา (1%) ไม่มี 

ไอความหนาแน่น (อากาศ = 1) ไม่มี VOC g/L ไม่มี 

 

* * *หวัขอ้ที ่10 - ความคงตวัและการท าปฏกิริยิา* * * 

การมปีฏกิริยิา 

ไม่คาดว่าจะมีอันตรายจากการที่มีปฏิกิรยาเคมี 

เสถยีรภาพทางเคม ี

ไม่เสถียรหากอยู่กบัสารที่เขา้กันไม่ได ้

ผลิตภัณฑน์ับวา่มีความเสถยีร 

ความเปน็ไปไดข้องปฏกิริยิาทีเ่ปน็อนัตราย 

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่นชนิดที่เปน็อันตรายจะไม่เกิดขึน้ 

เงือ่นไขทีจ่ะหลกีเลีย่ง 

ดูส่วน 7 

สารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้

ดูส่วน 7 

ผลติภณัฑอ์นัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั 

มาตรา 5 

 

* * *หวัขอ้ที ่11 - ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา* * * 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

ไดส้ดูเขา้ไป 

สารตวันี้ไม่คิดว่าท าให้มีผลกระทบทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือท าให้ระคายเคืองทางระบบหายใจ ( จากระบบ 

EC Directives โดยการใช้สตัว์เป็นรูปแบบ ( animal models ) ) อย่างไรกต็ามการปฏิบัตติามสขุวทิยาควรประกอบ

ไปด้วย การสัมผัสสารในปรมิาณน้อยที่สุดเทา่ที่จะท าได้ และการใช้ระบบควบคุมความปลอดภัยทีเ่หมาะสมในที่

ท างาน 

การรบัประทาน 

วัตถ ุที่ยังไม่ได ้ผา่นการจ าแนกโดยกฏระเบียบข้อบังคับของเครอืสหภาพยุโรป (EC Directives) หรือระบบการ

จ าแนกอื่นๆ ในฐานะที่ "เป็นวัตถทุี่อันตรายโดยการกนิ".  

ที่เป็นอยา่งนี้เพราะวา่ยังขาดหลักฐานการยืนยันจากมนษุย์และสตัว์อยู่ 
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การสมัผสักบัผวิหนงั 

สารเหลวอาจผสมกับไขมันหรือน้ ามันได้ และอาจท าใหผ้ิวหนังสูญเสียไขมันซึ่งท าให้มีอาการทางผวิหนังที่

เรียกวา่ non-allergic contact dermatitis สารคงไม่ท าให้เป็น irritant dermatitis ตามค าอธิบายใน EC Directive 

แผลเปดิ ผวิทีถู่กขีดขว่น หรอืผิวที่ระคายเคืองไม่ควรสัมผัสกับสารชนิดนี ้

สารทีเ่ขา้ไปในกระแสเลือดผ่านทางแผลเปิดหรือแผลถลอกอาจเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ให้ตรวจดู

ผิวหนังก่อนใช้สารชนิดดังกล่าว หากมีบาดแผลบนผิวหนังควรปิดแผลให้เรียบร้อยกอ่น 

ดวงตา 

ถ้าได้ใช้กบัดวงตาสารตวันีท้ าให้ตาเสียอย่างรนุแรง 

เรือ้รงั 

มีหลักฐานจากการทดลองมากพอที่บ่งชี้วา่การที่มีความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลงเกิดขึน้จากการสัมผัสสารตวันี้

โดยตรง 

มีหลักฐานจากการทดลองมากพอที่บ่งชี้วา่การเจรญิเตบิโตที่ผดิปกติเกิดขึน้จากการสัมผัสสารตวันี้ในมนุษย์

โดยตรง 

 

 การเป็นพษิ การเป็นพษิ 

เป็นผลิตภัณฑ ์ ไม่มี ไม่มี 

รงควัตถ ุ ไม่มี ไม่มี 

เรซินไวนิล ไม่มี ไม่มี 

ตัวท าละลายอีเธอร์ไกลคอล ไม่มี ไม่มี 

ชุดตัวท าละลาย Lactone ไม่มี ไม่มี 

ตัวยับยั้งการกัดกรอ่น ไม่มี ไม่มี 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ข้อมูลที่จ าเป็นที่จะท าให้การจัดหมวดหมู่ที่มีอยู ่

ระคายเคืองต่อผิว / กดักร่อน ข้อมูลที่จ าเป็นที่จะท าให้การจัดหมวดหมู่ที่มีอยู ่

ความเสียหายตาจริงจัง / ระคายเคือง ข้อมูลที่จ าเป็นที่จะท าให้การจัดหมวดหมู่ที่มีอยู ่

ระบบทางเดนิหายใจหรือผิวหนัง ข้อมูลที่มีอยู่ แต่ไม่เต็มเกณฑ์ส าหรับการจดัหมวดหมู่ 

Mutagenicity ข้อมูลที่มีอยู่ แต่ไม่เต็มเกณฑ์ส าหรับการจดัหมวดหมู่ 

การกอ่มะเร็ง ข้อมูลที่มีอยู่ แต่ไม่เต็มเกณฑ์ส าหรับการจดัหมวดหมู่ 

เจริญพันธุ ์ ข้อมูลที่จ าเป็นที่จะท าให้การจัดหมวดหมู่ที่มีอยู ่
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STOT - สัมผัสเพียงครั้งเดียว ข้อมูลที่จ าเป็นที่จะท าให้การจัดหมวดหมู่ที่มีอยู ่

STOT - การสัมผัสซ้ า ข้อมูลที่จ าเป็นที่จะท าให้การจัดหมวดหมู่ที่มีอยู ่

อันตรายส าลัก ข้อมูลที่มีอยู ่แต่ไม่เต็มเกณฑ์ส าหรับการจดัหมวดหมู่ 

 

* * *หวัขอ้ที ่12 - ขอ้มลูเชงินเิวศน*์ * * 

การเปน็พษิ 

ส่วนผสม จุดจบ ะยะเวลาการ

ทดสอบ 

(ชั่วโมง) 

สายพนัธุ ์ มูลค่า แหล่ง 

รงควัตถ ุ LC50 96 ปลา 4610.012mg/L 3 

EC50 96 ใช้ไม่ได้ 30524.744mg/L 3 

EC50 384 สัตวน์้ าที่มเีปลือกแข็ง 1049.064mg/L 3 

ตัวท าละลายอีเธอร์ไกลคอล LC50 96 ปลา 713.772mg/L 3 

EC50 96 ใช้ไม่ได้ 4246.290mg/L 3 

EC50 384 สัตวน์้ าที่มเีปลือกแข็ง 163.553mg/L 3 

ชุดตัวท าละลาย Lactone LC50 96 ปลา 220mg/L 1 

EC50 48 สัตวน์้ าที่มเีปลือกแข็ง >500mg/L 1 

EC50 96 ใช้ไม่ได้ 16.400mg/L 3 

EC20 72 ใช้ไม่ได้ =14mg/L 1 

NOEC 24 ปลา =5mg/L 1 

ตัวยับยั้งการกัดกรอ่น LC50 96 ปลา 1514.080mg/L 3 

EC50 48 สัตวน์้ าที่มเีปลือกแข็ง 374mg/L 2 

EC50 96 ใช้ไม่ได้ 61.454mg/L 3 

EC50 504 สัตวน์้ าที่มเีปลือกแข็ง 59.8mg/L 2 

NOEC 504 สัตวน์้ าที่มเีปลือกแข็ง 3.99mg/L 2 

ค าอธบิาย: น ามาจาก 1. ฐานข้อมูลสารพิษ IUCLID 2. Europe ECHA Registered Subtances - ข้อมูลความเป็นพษิ

จากสารเคมี - ความเปน็พิษทางน้ า 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - ฐานข้อมูลความเป็นพษิทางน้ า (ประมาณ

การ) 



 
 

เอกสารข้อมลูดา้นความปลอดภัย 

ชือ่สารเคม:ี SS21 ink Cyan 

SDS No. 037-S083735 

ประเด็นแรก：2018/02/13 

ปรบัปรุง：2019/09/30 

 

____________________________________________________________ 

หน้า 12 ของ 14 

 

ระดับมาตรฐานของน้ าดื่ม: hydrocarbon ทั้งหมด : 10 ug/ลิตร (UK max) 

ห้ามปล่อยไปในท่อระบายน้ าหรือทางน้ าต่างๆ 

 

ความคงทนและยอ่ยสลาย 

ส่วนผสม วิริยะ: น้ า / ดิน วิริยะ: แอร ์

รงควัตถ ุ สูง สูง 

ตัวท าละลายอีเธอร์ไกลคอล ต่ า ต่ า 

ชุดตัวท าละลาย Lactone ต่ า ต่ า 

ตัวยับยั้งการกัดกรอ่น ต่ า ต่ า 

ที่มศีกัยภาพ Bioaccumulative 

ส่วนผสม การสะสมในสิ่งมีชีวติ 

รงควัตถ ุ ต่ า (BCF = 11) 

ตัวท าละลายอีเธอร์ไกลคอล ต่ า (LogKOW = 0.0093) 

ชุดตัวท าละลาย Lactone ต่ า (BCF = 1.8) 

ตัวยับยั้งการกัดกรอ่น ต่ า (LogKOW = -0.6047) 

เคล่ือนที่ในดนิ 

ส่วนผสม Mobility 

รงควัตถ ุ ต่ า (KOC = 10000000000) 

ตัวท าละลายอีเธอร์ไกลคอล ต่ า (KOC = 10) 

ชุดตัวท าละลาย Lactone ต่ า (KOC = 7.134) 

ตัวยับยั้งการกัดกรอ่น สูง (KOC = 1) 

 

* * *หวัขอ้ที ่13 - ขอ้พจิารณาในการก าจดัทิง้* * * 

วธิีการก าจดั 

ก าจัดสารเคมีตามระเบียบข้อบังคับของสารเคมีที่ก าหนดไว้ 

อย่า ให้น้ าเสียที่เกิดจากการล้างท าความสะอาดหรือกระบวนการของอุปกรณ์เขา้ไปในท่อน้ าทิ้ง 

 

* * *หวัขอ้ที ่14 - ขอ้มลูการขนสง่* * * 
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ตอ้งการฉลาก 

มลภาวะตอ่ทะเล : ไม่ 

การขนสง่ทางบก (ADR) 

ไม่มีกฎหมายภายใต ้UN CODE ส าหรบัการขนส่งสิ่งทีอ่ันตราย 

การขนสง่ทางอากาศ (ICAO-IATA / DGR) 

ไม่มีกฎหมายภายใต ้UN CODE ส าหรบัการขนส่งสิ่งทีอ่ันตราย 

การขนสง่ทางทะเล (IMDG-Code / GGVSee) 

ไม่มีกฎหมายภายใต ้UN CODE ส าหรบัการขนส่งสิ่งทีอ่ันตราย 

การคมนาคมขนสง่ในกลุม่ตามภาคผนวก II ของ MARPOL และรหสั IBC 

ใช้ไม่ได้ 

 

* * *หวัขอ้ที ่15 - ขอ้มลูระเบยีบขอ้บงัคบั* * * 

กฎระเบยีบดา้นความปลอดภยัสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม / กฎหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัสารหรอืสว่นผสม 

รงควตัถ ุพบในรายการกฎเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

ประเทศไทยอาชวีขดี จ ากัด การระเบิด - ความปลอดภยัในการท างานและสภาพของสิ่งแวดล้อม (สารเคม)ี 1 

ตารางที ่

เรซนิไวนลิ พบในรายการกฎเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

ใช้ไม่ได้ 

ตวัท าละลายอเีธอรไ์กลคอล พบในรายการกฎเกณฑด์งัตอ่ไปนี้  

ใช้ไม่ได้ 

ชดุตวัท าละลาย Lactone พบในรายการกฎเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

ใช้ไม่ได้ 

ตวัยบัยัง้การกดักรอ่น พบในรายการกฎเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

ใช้ไม่ได้ 

 

ภาชนะทั่วไป สถานะ 

ออสเตรเลีย - AICS Y 

แคนาดา - DSL N 

แคนาดา - NDSL Y 
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ประเทศจีน - IECSC Y 

ยุโรป - EINEC / ELINCS / NLP Y 

ญี่ปุ่น - ENCS Y 

เกาหลี - KECI Y 

นิวซแีลนด ์- NZIoc Y 

ฟิลิปปินส ์- PICCS N 

ประเทศสหรัฐอเมริกา - TSCA Y 

ค าอธบิาย: Y = ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในภาชนะ 

N = ไม่ใช่สารเคมีทั้งหมดทีอ่ยู่ในภาชนะและไม่ได้รับการยกเว้นในการบนัทกึรายการ (ดูสว่นประกอบ

เฉพาะในวงเล็บ) 

  

* * *หวัขอ้ที ่16 - ขอ้มลูอืน่ ๆ* * * 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นและใช้เพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงเท่านั้น 

แม้จะเชื่อว่าข้อมูลและค าแนะน าที่ระบุไว้นี้มีความถูกต้อง บริษัทไม่ได้ให้ประกันใดๆ เก่ียวกับข้อมูลและค าแนะน าดังกล่าว 

รวมทั้งไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการอ้างอิงข้อมูลชุดน 

ใหอานเอกสารขอมลความปลอดภยสารเคมกอนขนถายเคลอนยายผลตภณฑ 

 


