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1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมและผู้ผลติ/ผู้จัดจ าหน่าย (Identification of the substance and of the supplier) 
 

ช่ือผลิตภณัฑ ์
หมายเลขสั่งซ้ือ 

BS3 ink  Magenta 
SPC-0667M / SPC-0693M  

การใชท้ัว่ไป หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จ็ท  
รายละเอียดผลิตภณัฑ ์ หมึกสีตวัท าละลาย 
รายละเอียดผูผ้ลิต 
บริษทั 
ท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัท ์ 

 
Mimaki Engineering Co., Ltd. 
2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 JAPAN 
+81-268-64-2413 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน +81-268-64-2281 

ผูน้ าเขา้ / ผูจ้ดัจ าหน่าย บริษัท มิมากิ  (ไทยแลนด์)  จ ากัด  
1780 อาคารเตียวฮง บางนา ชั้น จี และ ชั้น 1 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
โทร: 020-126-585, 020-126-586 แฟกซ์ : 020-126-588 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน 001 800 120 666 751 ( เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้ น)  
+65 3158 1074 

 

2. การบ่งชี้ความเป็นอนัตราย (Hazards Identification) 

  การจ าแนกประเภทตามระบบ  GHS: 
ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ  
ของเหลวไวไฟ 

 
ประเภทยอ่ย 4 

ความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) ประเภทยอ่ย 5 
ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางผิวหนงั) ประเภทยอ่ย 5 
การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทยอ่ย 1 
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ                                                                          ประเภทยอ่ย 

1B 
ความเป็นพิษต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสัคร้ังเดียว 
 (ระบบสร้างเลือด ไต ระบบประสาทส่วนกลาง) 

ประเภทยอ่ย 1 

ความเป็นพิษต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสัคร้ังเดียว ประเภทยอ่ย 3 
ความเป็นพิษต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสัซ ้า ประเภทยอ่ย 2 
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(ระบบสร้างเลือด ไต) 
ความเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม    

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า ประเภทยอ่ย 3 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า ประเภทยอ่ย 3 
 รายการดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมประเภทยอ่ย ท่ีไม่สามารถจ าแนกไดห้รือไม่สามารถใชไ้ด ้ 
 
องค์ประกอบของฉลาก: 

 

 

ค าสัญญาณ       
อนัตราย 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 
H227 ของเหลวติดไฟได ้
H303 อาจเป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน. 
H313 อาจเป็นอนัตรายเม่ือสัมผสัผิวหนงั. 
H318 ท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง 
H336 อาจท าใหง่้วงซึม หรือมึนงง 
H360 อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพนัธ์ุหรือทารกในครรภ ์  
H370 ท าอนัตรายต่ออวยัวะ ระบบสร้างเลือด ไต ระบบประสาทส่วนกลาง 
H373 อาจท าอนัตรายต่ออวยัวะเมอรับสัมผสัเปนเวลานาน หรือรับสัมผสัซ า ระบบสร้างเลือด ไต 
H412 เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้าและมีผลกระทบระยะยาว   
ข้อความแสดงข้อควรระวัง 
การป้องกัน 
P201 รับเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (Safety Data Sheet) และคู่มือการใชง้านของเคร่ืองพิมพก่์อนการใชง้าน. 
P202 หา้มใชจ้นกวา่จะอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนดา้นความปลอดภยัทั้งหมด  
P210 เก็บใหห่้างจากความร้อน/ประกายไฟ/ เปลวไฟ / พื้นผิวท่ีร้อน   -หา้มสูบบุหร่ี 
P260 หา้มหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเขา้ไป 
P264 ลา้งมือหลงัการใชส้าร 
P270 หา้มกิน ด่ืมหรือสูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑ์ 
P271 ใชภ้ายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณท่ีมีการระบายอากาศไดดี้ 
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P273 หลีกเล่ียงการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม    
P280 สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา/อุปกรณ์ป้องกนัหนา้ 
การตอบโต้ 
P304+P340 หากหายใจเขา้ไป   ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและใหพ้กัในท่าท่ีหายใจไดส้ะดวก 
P305+P351+P338 หากเขา้ตา ลา้งดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายๆนาที   ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากถอดออกไดง่้ายและลา้งตาต่อไป 
P308+P311 หากเขา้ตา หากสัมผสัหรือเก่ียวขอ้ง   ติดต่อศูนยพ์ิษหรือแพทยท์นัที   
P305+ P310 ติดต่อศูนยพ์ิษหรือแพทยท์นัที   
P312   ติดต่อศูนยพ์ิษหรือแพทยท์นัที หากรู้สึกไม่สบาย                                                                   
P370+P378 ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้ ใชส้ารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม 
การจัดเก็บ  
P403+P233+P235 เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศดี เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในท่ีเยน็ 
P405 เก็บปิดลอ็กไว ้
การก าจัด  
P501 ก าจดัสารและภาชนะบรรจุตามขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน/กฎหมายของประเทศและต่างประเทศ      
NFPA Rating (scale 0 – 4) 
ความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ = 3 
ความไวไฟ = 2 
ความไวในการเกิดปฏิกิริยา  = 0                                                                           
ขอ้มูลพิเศษ =  ไม่มี 

  
CANADIAN WHMIS SYMBOLS: B3, D2A, D2B 

    
 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients) 
 
ล าดบั ช่ือสารเคมี Wt% CAS No. 

1 Ethylene glycolbuthyl ether acetate 50-60 112-07-2 
2 Propylene glycolmethyl ether acetate 10-20 108-65-6 
3 Gamma-butyrolactone 10-20 96-48-0 
 4 Epoxidized soya bean oil 1-5 8013-07-8 
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5 Vinyl chloride / Vinyl acetate copolymer resin 1-5 9003-22-9 
6 Quinacridone Magenta  1-5 980-26-7 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures) 
 
การหายใจเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและใหพ้กัใ

นท่าท่ีหายใจไดส้ะดวก     
ติดต่อศูนยพ์ิษหรือแพทยท์นัที                         

การสัมผสัดวงตา ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดอยา่งนอ้ย 15 นาที   
ถอดคอนแทคเลนส์ออก 
หากถอดออกไดง่้ายและลา้งตาต่อไป    
รับค าแนะน าจากแพทยห์รือไปพบแพทยท์นัที 

การสัมผสัทางผิวหนงั ลา้งดว้ยสบู่และน ้าปริมาณมาก    
ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกแลว้น าไปซกัก่อนน ากลบัมาใช ้    
ไปพบแพทย ์ หากมีอาการระคายเคืองเกิดขึ้น                                                     

การกลืนกิน หากกลืนกิน  ไปพบแพทย ์  
อาการ/ผลกระทบท่ีส าคญั   
เฉียบพลนั 
 
ภายหลงั 

 
ท าลายดวงตา   ท าอนัตรายต่อเลือด  
ระบบประสาทส่วนกลาง     ความเป็นพิษต่อระบบ       
ท าอนัตรายต่อไต 
มีผลกระทบต่อระบบสืบพนัธ์ุ        
ท าอนัตรายต่อเลือดและไต                                                                    

ขอ้ควรพิจารณาทางการแพทยท่ี์ตอ้งท าทนัทีและการดูแลรักษาเฉพ
าะท่ีส าคญัท่ีควรด าเนินการ 

ใหรั้กษาตามอาการและดูแล   

 

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting   Measures) 
 

สมบติัไวไฟ จุดวาบไฟ :  66±1 oC    (TCC) 
อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟไดเ้อง :   ไม่มีขอ้มูล 
ช่วงไวไฟ   :  ไม่มีขอ้มูล  

สารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม คาร์บอนไดออกไซด ์ ผงเคมีแหง้  ละอองน ้า โฟมตา้นแอลกอฮอล ์
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สารดบัเพลิงท่ีไม่เหมาะสม หา้มฉีดน ้าเป็นล าซ่ึงมีแรงดนัสูง จะท าใหส้ารท่ีหกร่ัวไหลกระจายไป     
ความเป็นอนัตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้
นจากสารเคมี 

ของเหลวติดไฟได ้

ผลิตภณัฑอ์นัตรายจากการเผาไ
หม ้   

oxides of carbon, oxides of nitrogen  

มาตรการดบัเพลิง   เคล่ือนยา้ยภาชนะออกจากบริเวณไฟไหมห้ากสามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งเส่ียง     
หา้มฉีดน ้าเป็นล าท่ีมีแรงดนัสูง จะท าใหส้ารท่ีหกร่ัวไหลกระจายไป    
หล่อเยน็ภาชนะบรรจุดว้ยละอองน ้าจนกวา่เพลิงจะดบั   ใหอ้ยูห่่างจากหลงัรถแทงค ์  
หลีกเล่ียงการหายใจเอาสารหรือผลิตภณัฑจ์าก 
การเผาไหม ้  ส าหรับการเกิดเพลิงไหมใ้นสินคา้หรือพื้นท่ีเก็บ   
ใหห้ล่อเยน็ภาชนะบรรจุท่ีมีน ้าจากท่อหรือใชห้วัฉีดจนกวา่เพลิงจะดบั   หากเป็นไปไม่ได ้
ใหใ้ชข้อ้ควรระวงัต่อไปน้ี: 
ใหแ้ยกคนท่ีไม่จ าเป็นออกไปจากพื้นท่ีอนัตรายและปฏิเสธการเขา้ไป    ปล่อยใหไ้ฟไหม ้  
ถอนตวัออกทนัทีในกรณีท่ีมีเสียงดงัขึ้นจากการระบายออกของอุปกรณ์ความปลอดภยัหรื
อจนมีการเปล่ียนแปลงของสีท่ีรถแทงค ์เน่ืองจากไฟ  

อุปกรณ์ป้องกนัพิเศษและขอ้คว
รระวงัส าหรับ 
นกัดบัเพลิง 

สวมชุดดบัเพลิงและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดถงับรรจุอากาศแบบพกพา  ( Self 
–Contained Breathing Apparatus , SCBA )  
เพื่อป้องกนัการสัมผสั 

 

6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกและร่ัวไหลของสาร (Accidental Release Measures) 

 
ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล สวมชุดป้องกนัและอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ดูขอ้ 8  
ขอ้ควรระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้ม หลีกเล่ียงการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม    
วิธีการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด ก าจดัแหล่งก าเนิดไฟทั้งหมดหากสามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภยั 

หยดุการร่ัวไหลหากเป็นไปไดโ้ดยไม่มีความเส่ียงส่วนบุคคล   
ลดการระเหยดว้ยการฉีดละอองน ้า 
การร่ัวไหลขนาดเลก็  :  ดูดซบัดว้ยทรายหรือวสัดุอ่ืนท่ีไม่ติดไฟ   
เก็บสารท่ีหกร่ัวไหลใส่ในภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมเพื่อการก าจดั  
การร่ัวไหลขนาดใหญ ่  :  ท าท านบส าหรับก าจดั   
ใหค้นท่ีไม่จ าเป็นออกไป 
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จากพื้นท่ีอนัตรายและปฏิเสธการเขา้ไปในบริเวณท่ีร่ัวไหล   
ใหไ้ปอยูเ่หนือลมและใหอ้อกจากพื้นท่ีท่ีต ่า 

 

7. การขนถ่ายเคล่ือนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษา (Handling and Storage) 

  
ขอ้ควรระวงัในการขนถ่าย เคล่ือนยา้ย  
ใชง้านอยา่งปลอดภยั 
 
 

รับค าแนะน าเป็นพิเศษก่อนใช ้   
หา้มใชจ้นกวา่จะอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนดา้นความปลอดภยัทั้งหมด   
เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/ เปลวไฟ / พื้นผิวท่ีร้อน   -
หา้มสูบบุหร่ี   หา้มหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเขา้ไป  
หลีกเล่ียงการสัมผสักบัดวงตา ผิวหนงัและเส้ือผา้   หา้มกิน 
ด่ืมหรือสูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑ ์  
สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา/อุปกรณ์ป้องกนัหนา้   
ลา้งมือหลงัการใชส้าร   หลีกเล่ียงการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม    

สภาวะการเก็บรักษาอยา่งปลอดภยั การจดัเก็บและการใชใ้หส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบในปัจจุบนัและ 
มาตรฐาน       เก็บในท่ีมีการระบายอากาศถ่ายเทไดดี้  ปิดภาชนะใหแ้น่น    
เก็บในท่ีเยน็    ต่อสายดินและเช่ือมประจุ   เก็บปิดลอ็คไว ้ 
ใหแ้ยกออกจากสารท่ีเขา้กนัไม่ได ้            

 

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection) 

 
ค่าขีดจ ากดัการรับสัมผสั 
ล าดบั ช่ือสารเคมี  TWA 

1 
Ethylene glycol monobuthyl 
ether acetate (112-07-2) 

ACGIH 20 ppm  TWA  
 NIOSH 5  ppm   TWA    33  mg/m3 TWA 

 
ค่าขีดจ ากดัทางชีวภาพขอ
งส่วนประกอบ    

ไม่มีค่าขีดจ ากดัทางชีวภาพส าหรับส่วนประกอบของผลิตภณัฑน้ี์ 

การควบคุมทางสัมผสั 
การควบคุมทางสัมผสัใน
การท างาน 
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การควบคุมทางวิศวกรรม
ท่ีเหมาะสม 

อุปกรณ์ระบายอากาศควรจะทนต่อการระเบิด หากความเขม้ขน้ของวสัดุท่ีมีอยู ่ระเบิด     
จดัใหมี้ท่ีดูดอากาศเฉพาะท่ีหรือมีระบบการระบายอากาศท่ีปิดกระบวนการผลิต    
มัน่ใจวา่ไดป้ฏิบติั สอดคลอ้งกบั 
ขีดจ ากดัการรับสัมผสั  

อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุ
คคล 
การป้องกนัระบบหายใจ 
 

 
ปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีสุขภาพและความปลอดภยัระดบัวิชาชีพส าหรับอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหาย
ใจท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเหมาะสมส าหรับการใชง้านของคุณ   

การป้องกนัมือ สวมถุงมือท่ีทนต่อสารเคมีท่ีเหมาะสม    
การป้องกนัตา 
 

สวมแว่นตานิรภยัพร้อมกระบงัหนา้    จดัใหมี้ท่ีลา้งตาฉุกเฉิน และฝักบวัฉุกเฉินในพื้นท่ีท างาน  

การป้องกนัผิวหนงั  สวมชุดป้องกนัท่ีทนต่อสารเคมี  
อ่ืนๆ ชุดผา้กนัเป้ือน    P.V.C.    ครีมทาผิว 

ครีมท าความสะอาดผิว      ท่ีลา้งตา   
 

9.สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties) 
 
ลกัษณะ     สถานะทางกายภาพ 
                  สี 

ของเหลว  
มีสีม่วงแดงเขม้ 

กล่ิน  กล่ินตวัท าละลาย 
ค่าความเป็นกรดด่าง ไม่มีขอ้มูล 
จุดเดือด/ช่วงของการเดือด 145-209 oC   
จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแขง็ <  -30 oC   
อุณหภูมิของการสลายตวั ไม่มีขอ้มูล 
จุดวาบไฟ 66±1 oC      
อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟไดเ้อง ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการลุกติดไฟไดข้องของแขง็และก๊าซ ไม่สามารถใชไ้ด ้
สมบติัการระเบิด ไม่มีขอ้มูล 
สมบติัออกซิไดซ์ ไม่มีขอ้มูล 
ค่าขีดจ ากดัสูงสุดและต ่าสุดของความไวไฟ 
หรือค่าขีดจ ากดัสูงสุดและต ่าสุดของการระเบิด (%, v/v) 

ไม่มีขอ้มูล 
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ความดนัไอ 0.493  k Pa (200C) 
ความถ่วงจ าเพาะ   0.995 ± 0.01 ( 25  0C) 
ความสามารถในการละลายได ้ ปริมาณท่ีนอ้ยมาก                                                  
ความสามารถในการละลายน ้า ไม่มีขอ้มูล 
ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในชั้นของ n - octanol ต่อน ้า (log k ow ) ไม่มีขอ้มูล 
ความหนืด 4.0 ± 0.3 m Pa *s   (25oC) 
ความหนาแน่นไอ ไม่มีขอ้มูล 
อตัราการระเหย ไม่มีขอ้มูล 

 

10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา (Stability and Reactivity) 

 
การเกิดปฏิกิริยา คาดวา่ไม่เกิดอนัตรายจากการเกิดปฏิกิริยา  
ความเสถียรทางเคมี เสถียรภายใตส้ภาวะการใชง้านปกติ 
ความเป็นไปไดใ้นการเกิดปฏิกิริยาอนัตราย   ไม่เกิดโพลิเมอร์ไรเซชัน่ 
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง หลีกเล่ียงเปลวไฟ  ประกายไฟและแหล่งติดไฟอ่ืน ๆ    

ภาชนะบรรจุอาจแตกหรือระเบิดไดห้ากสัมผสักบัความร้อน 
หลีกเล่ียงการสัมผสักบัวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้

วสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้ acids, bases, oxidizing materials, amines 
ผลิตภณัฑจ์ากการสลายตวัท่ีเป็นอนัตราย การเผาไหม:้ ออกไซดข์องคาร์บอน   ออกไซดข์องไนโตรเจน   

 

11. ข้อมูลด้านพษิวิทยา (Toxicological Information) 

 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั  
ส่วนประกอบ 
ของสารผสมน้ีไดรั้บการทบทวนแหล่งท่ีมาต่างๆและไดเ้ผยแพร่ค่าค
วามเป็นพิษท่ีเลือกดงัต่อไปน้ี  

LD50/LC50 

Ethylene glycol monobuthyl  ether acetate (112-07-2) 
ผิวหนงั  กระต่าย LD50 1480 mg/kg;ทางปาก หนูพุก LD50 1600 
mg/kg 
Propylene glycol monomethyl ether acetate (108-65-6) 
ผิวหนงั  กระต่าย LD50 >5 g/kg;ทางปาก หนูพุก LD50 8532 mg/kg 
γ--Butyrolactone (96-48-0) 
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ทางการหายใจ หนูพุก LC50 >5100 mg/m3 4 h;      
ทางปาก หนูพุก LD50  1540 mg/kg 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางท่ีมีแนวโนม้ของการไดรั้บสาร 
การหายใจ 
 

การระคายเคือง  เจ็บหนา้อก  หายใจล าบาก  ปวดศีรษะ  
สูญเสียการไดย้นิคล่ืนไส้   ง่วงซึม   มึนงง 
สูญเสียของการประสานงาน   หมดสติ   ไอ    
มีผลกระทบต่อระบบสืบพนัธ์ุ    ท าอนัตรายต่อไต   
มีความเป็นพิษต่อระบบ  

การกลืนกิน 
 

ระคายเคือง  คล่ืนไส้  ปวดหวั  ง่วงซึม   มึนงง      
สูญเสียของการประสานงาน   หมดสติ   อาการโคม่า   เจ็บคอ   
อาเจียน   ปวดทอ้ง 

การสัมผสัทางผิวหนงั 
ระคายเคือง  คล่ืนไส้  ปวดหวั   ง่วงซึม   มึนงง    หมดสติ  
อาการโคม่า 

การสัมผสัทางดวงตา ท าลายดวงตา     

ผลกระทบทนัที 
 

ท าลายดวงตา   ท าอนัตรายต่อเลือด  ระบบประสาทส่วนกลาง    
มีความเป็นพิษต่อระบบ   ท าอนัตรายต่อไต                                                                  

ผลกระทบภายหลงั มีผลกระทบต่อระบบสืบพนัธ์ุ        ท าอนัตรายต่อเลือดและไต   

สภาวะทางการแพทยท่ี์ท าใหเ้ลวลงจากการสัมผสั ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ 

การกดักร่อน/การระคายเคือง  ท าลายดวงตา    
การท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อ 
ระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนงั                      

ไม่มีขอ้มูลส าหรับผลิตภณัฑ์ 

การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุของเซลลสื์บพนัธ์ุ                                 ไม่มีขอ้มูลส าหรับผลิตภณัฑ์ 
การก่อมะเร็ง                                 ส่วนประกอบท่ีก่อมะเร็ง 

Ethylene glycol monobuthyl  ether acetate (112-07-2) 
ACGI
H 

A3 -ไดรั้บการยนืยนัเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว ์ 
ท่ีไม่ททราบความสัมพนัธ์กนักบัมนุษย ์

DFG ประเภท 4 
(ไม่มีผลสนบัสนุนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะเป็นมะเร็งของม
นุษย)์  

γ--Butyrolactone (96-48-0) 
IARC Monograph 71 [1999]; Supplement 7 [1987];  
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Monograph 11 [1976] (Group 3 (not classifiable)) 
Vinyl chloride / Vinyl acetate copolymer resin 

IARC Supplement 7 [1987]; Monograph 19 [1979] (Group 3 
(not classifiable))  

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ   ส่วนประกอบท่ีมีขอ้มูลลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑน้ี์เป็นอนัตรายต่
อระบบสืบพนัธ์ุ 

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจา
กการรับสัมผสัคร้ังเดียว\    

เลือด  ระบบประสาทส่วนกลาง     ความเป็นพิษต่อระบบ    ไต                   
ระบบเลือด                                                               

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะ 
เจาะจงจากการรับสัมผสัซ ้า                                                                

เลือด  ไต    

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั     ไม่มีขอ้มูลส าหรับผลิตภณัฑ์ 
 

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological Information) 

  
ตอ้งบนัทึกการใช ้  เพราะวา่อาจมีผลต่อสภาพแวดลอ้มเม่ือร่ัวไหลและท้ิงสาร   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บนัทึกท่ีวา่ผลิตภณัฑไ์ม่ได ้ปล่อยให้ไหลลงพื้นแม่น ้าและท่อระบายน ้าโดยตรง    
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ 
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ 

เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า       

ความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า 
                                              
 

Ethylene glycol monobuthyl  ether acetate (112-07-2) 
 สาหร่าย 72 Hr EC50 Desmodesmus 

subspicatus: >500 mg/L 
สัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงั 48 Hr EC50 Daphnia magna: 

37 mg/L 
 

Propylene glycol monomethyl ether acetate (108-65-6) 
ปลา 96 Hr LC50 Pimephales 

promelas: 161 mg/L [static] 
สัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงั 48 Hr EC50 Daphnia magna: 

>500 mg/L 
 

γ--Butyrolactone (96-48-0) 
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สาหร่าย 72 Hr EC50 Desmodesmus 
subspicatus: 360 mg/L; 
 96 Hr EC50 Desmodesmus 
subspicatus: 79 mg/L 

สัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงั 48 Hr EC50 Daphnia magna 
Straus: >500 mg/L 
 

 

ความคงอยู่นานและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ                           ไม่มีขอ้มูล 
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ ไม่มีขอ้มูล  
การเคล่ือนย้ายในดิน ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ ไม่มีขอ้มูล 

 

13. ข้อพจิารณาในการก าจัด (Disposal Considerations) 

 
ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา ในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน 
ไม่ท้ิงผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีเขา้ไปในท่อระบายน ้า   บนพื้นดินหรือเขา้แหล่งน ้าใด ๆ 
 
วิธีการก าจดั 
หมายเลขกากของเสียของส่วนประกอบ 

ก าจดัใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด 
U.S EPA 
ยงัไม่ไดตี้พิมพห์มายเลขกากของเสียของส่วนประกอบของผลิตภณัฑน้ี์ 

ภาชนะและบรรจุภณัฑท่ี์ปนเป้ือน 
 

ภาชนะเปล่าอาจมีสารตกคา้งของผลิตภณัฑ ์     
ก าจดัใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด 

 

14. ข้อมูลเกีย่วกบัการขนส่ง (Transport Information) 
ตรวจสอบส่ิงท่ีไม่มีการร่ัวไหลในภาชนะ   ด าเนินการป้องกนัการลม้พงัทลายของการขนส่งสินคา้อยา่งถาวร  
 
ขอ้มูล   IATA ไม่ไดก้ าหนดวา่เป็นสินคา้อนัตรายส าหรับการขนส่ง 
ขอ้มูล ICAO ไม่ไดก้ าหนดวา่เป็นสินคา้อนัตรายส าหรับการขนส่ง 
ขอ้มูล IMDG ไม่ไดก้ าหนดวา่เป็นสินคา้อนัตรายส าหรับการขนส่ง 
มลภาวะทางทะเล Ethylene glycol monobuthyl  ether acetate (112-07-2) 

IBC Code  :  Category Y 
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Propylene glycol monomethyl ether acetate (108-65-6) 
IBC Code  :  Category  Z 
γ--Butyrolactone (96-48-0) 
IBC Code  :  Category Y 

ขอ้มูล TDG ไม่ไดก้ าหนดวา่เป็นสินคา้อนัตรายส าหรับการขนส่ง 
ขอ้มูล US DOT ไม่ไดก้ าหนดวา่เป็นสินคา้อนัตรายส าหรับการขนส่ง * 1 

* 1 ประเภทของเหลวติดไฟ (NA 1993) กลุ่มบรรจุภณัฑ ์III ส าหรับปริมาณ 450 ลิตร (119 แกลลอน) หรือมากกวา่นั้น  
ไม่ได ้ก าหนดส าหรับปริมาณขนาดเลก็ 
 

15. ข้อมูลเกีย่วกบักฎข้อบังคับ (Regulatory Information) 
 

U.S. Federal Regulations  ไม่มีส่วนประกอบของผลิตภณัฑน้ี์ท่ีอยูใ่นทะเบียนภายใต ้ 
SARA Sections 302/304 (40 CFR 355 Appendix A), 
SARA Section 311/312 (40 CFR 370.21), SARA 
Section 313 (40 CFR 372.65), CERCLA (40 CFR 
302.4), TSCA 12(b), or require an OSHA process safety 
plan.  

SARA Title III 
Section 311/312  

Acute Health      :  ใช่ 
Chronic Health   :  ใช่ 

Fire  :  ใช่ 
Pressure  :  ไม่ 
Reactive :  ไม่ 

 

U.S. State Regulations    ส่วนประกอบต่อไปน้ีอยูใ่นหน่ึงหรือมากกวา่รายช่ือสารท่ีเป็นอนัตรายของรัฐ:          
ส่วนประกอบ CAS No. CA MA MN NJ PA 

Ethylene glycol monobuthyl  ether acetate 112-07-2 ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ 
 ไม่ไดก้ าหนดภายใต ้ California Proposition   65 
 

Canada  : WHMIS CLASSIFICATION: B3, D2A, D2B.  
Canadian WHMIS Ingredient Disclosure List (IDL)  : ไม่มีส่วนประกอบของผลิตภณัฑน้ี์ท่ีอยูใ่นทะเบียนของ                              

Ingredients Disclosure List (IDL).  
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กฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
เร่ืองบญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2556 
กระทรวงแรงงาน 

Ethylene glycol monobuthyl  ether acetate CAS No.112-
07-2  
ล าดบัท่ี   211    
จดัอยูใ่นบญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตราย 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย  
พ.ศ.2556 (บญัชี 5.1 ) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 γ--Butyrolactone CAS No. 96-48-0 ล าดบัท่ี  69   ชนิด 
3 
จดัอยูใ่นบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย 

 

16.ข้อมูลอ่ืนๆ (Other Information) 
วนัท่ีจดัท าเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั      :   13   มกราคม  2554 
วนัท่ีปรับปรุงเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั:    17  ธนัวาคม   2558 
ค าส าคญั/ค าอธิบาย 
 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;  
ADR - European Road Transport; CAS - Chemical Abstracts Service;  
CLP - Classification, Labelling and Packaging;  
EEC - European Economic Community;  
EIN (EINECS) - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances;  
ELN (ELINCS) - European List of Notified Chemical Substances;  
IARC - International Agency for Research on Cancer;  
IATA - International Air Transport Association;  
IMDG - International Maritime Dangerous Goods;  
IBC Code - International Bulk Chemical Code; Kow - Octanol/water partition coefficient;  
LEL - Lower Explosive Limit; LOLI - List Of LIsts™ - ChemADVISOR's Regulatory Database;  
MAK - Maximum Concentration Value in the Workplace;  
MEL - Maximum Exposure Limits; NTP = National Toxicology Program;  
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals;  
RID - European Rail Transport;  
STEL - Short-term Exposure Limit;  TWA - Time Weighted Average;    
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UEL - Upper Explosive Limit  
 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ 
ขอ้มูลน้ีไดใ้หไ้วโ้ดยไม่มีการรับประกนัหรือโดยแสดงเป็นนยั   ยกเวน้วา่เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นความรู้ท่ีดีท่ีสุด           
ของ บริษทั  Mimaki Engineering Corporation     
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวสัดุเฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นท่ีน้ีเท่านั้นและไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชร่้วมกบัวสัดุอ่ืน ๆ 
หรือกระบวนการอ่ืน      บริษทั   Mimaki Engineering Corporation 
ถือวา่ไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายส าหรับการใชง้านหรือการอาศยัจากขอ้มูลน้ี 

 


