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* * *หัวขอ้ที ่1 - รายละเอยีดบง่ชี*้ * * 

 

ตงับง่ชีผ้ลติภณัฑ:์ BS4 หมกสมวงแดง   

รายละเอยดผลตภณฑ 

BS4-M-60-2 / BS4-M-2L-2 

การใช้ผลิตภณัฑ ์

เมดสหมกสหรบเครองพมพองคเจท 

ขอ้จ ากดัในการใช้ 

ไม่ทราบ 

 

ขอ้มลูของผู้ผลิต 

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 

 

* * *หัวขอ้ที ่2 - ขอ้บง่ชีเ้กีย่วกบัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้* * * 

การจ าแนกหมวดหมู ่GHS 

ของเหลวไวไฟ, กลม 4 

เป็นอันตรายต่อดวงตา/การระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง หมวด 2A 

ความเป็นพิษเฉพาะที่ต่ออวัยวะ - การสัมผัส เดี่ยว หมวด 2 (ระบบประสาทส่วนกลาง) 

สว่นประกอบในฉลาก 
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ค าสัญญาณ 

ค าเตือน 

ขอ้ความบง่ชี้อนัตราย 

H227 วัตถุเหลวที่ติดไฟง่าย 

H319 ท าให้ดวงตาระคายเคืองอย่างรุนแรง 

H371 อาจเป็นอันตรายกับ ระบบประสาทส่วนกลาง 

ค าชี้แจงขอ้ควรระวงั 

การปอ้งกนั 

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสูบบุหรี่ P260 

ห้ามสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/หมอก/ไอระเหย/ละออง P270 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ี 

P280 สวมใส่ถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/เครื่องป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า P264 

ล้างสารเคมีออกให้หมดหลังการใช้งาน 

การจดัการ 

P370+P378 ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย: ใช้สารที่เหมาะสมส าหรบการดับเพลิง P308+P313 หากได้สัมผัสสารหรือเกิดความกังวล:  

พบ/ปรึกษาแพทย์ P305+P351+P338 ในกรณีที่เข้าตา:  ล้างตาด้วยน้ าเปล่าอย่างระมัดระวังเป็นเวลาช่ัวครู่  

ถอดคอนแทคเลนส์หากสวมใส่อยู่และถอดได้โดยง่าย  ล้างน้ าต่อไป P337+P313 หากยังรู้สึกระคายเคืองตา:  พบ/ปรึกษาแพทย์ 

การจดัเก็บ 

P405 จัดเก็บแยกไว้เป็นการเฉพาะ P403 เก็บในสถานที่ซึ่งมีอากาศถ่ายเทดี P235 ควบคุมอุณหภูมิให้เย็นอยู่เสมอ 

การก าจดั 

P501 ทิ้งของสิ่งที่อยู่ภายใน / ภาชนะให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของท้องถ่ิน / ภูมิภาค / ประเทศ / นานาชาติ 

อันตรายอื่นๆ ทีไ่มม่ีการจ าแนกประเภท 

ไม่ทราบ 

* * *หัวขอ้ที ่3 - องคป์ระกอบ / ขอ้มลูสว่นประกอบ* * * 

 

CAS สว่นประกอบที ่ เปอรเ์ซน็ต ์
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เป็นความลับทางการค้า ตวทละลายไกลคอลอเทอร 70-80 

96-48-0 .แกมมา.-บวทโรแลกโทน 10-20 

เป็นความลับทางการค้า กลมควนาครโดน สมวงแดง 1-10 

เป็นความลับทางการค้า เรซนชนดอะครลก 1-10 

เป็นความลับทางการค้า คลอรเนทเตดเอทลน-ไวนลแอซเทตโคพอลเมอร (CEVA) 1-10 

เป็นความลับทางการค้า Azo-Nickel complex pigment 0.1-5 

เป็นความลับทางการค้า สารเตมแตง 1 0.1-5 

เป็นความลับทางการค้า สารเตมแตง 2 0.1-5 

 

สารปนเปอน 

เอกลกษณของสารเคม และ/หรอเปอรเซนตขององคประกอบถกเกบรกษาเปนความลบทางการคา 

* * *หัวขอ้ที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล* * * 

การสดูดม 

น าผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก ใหตดตอศนยพษวทยาหรอแพทย 

ผิวหนงั 

ล้างโดยใช้สบู่และน้ าให้ทั่ว น าชุดที่ปนเป้ือนออกและท าความสะอาดก่อนใช้ซ้ า 

ขอรบการดแลจากแพทยถาเกดอาการระคายเคอง 

ดวงตา 

ล้างตาด้วยน้ าปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที ถอดคอนแทคเลนส์หากสวมใส่อยู่และสามารถถอดได้โดยง่าย 

ล้างโดยเปิดน้ าไหลผ่านอยางต่อเนื่อง หากเกิดการระคายเคืองหรืออาการปวดอยู่หลังล้างตาไปแล้วสิบห้านาที ให้รีบพบแพทย์ 

การกลนื 

รีบพบแพทย์หากกลืนกินเข้าไป 

หมายเหตสุ าหรับแพทย์ 

 รักษาตามอาการหรือประคับประคอง   

อาการ: เฉยีบพลนั 

การระคายเคืองดวงตา, ความเสยหายตอระบบประสาทสวนกลาง 

อาการ: เมือ่ผา่นไปชว่งหนึง่ 

ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับผลข้างเคียงที่ส าคัญ 
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* * *หัวขอ้ที ่5 - มาตรการผจญเพลงิ* * * 

คุณสมบตัไิวไฟ 

ของเหลวและไอระเหยทลกตดไฟได อาจมการปลอยควนไอและกาซททใหระคายเคอง 

เมอมการแปรรปดวยความรอนหรอระหวางการเผาไหม 

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม 

คาร์บอนไดออกไซด์, ผงแห้งธรรมดา, สารเคมีแห้งปกติ, ละอองน้ า, โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์ 

สารดับเพลิงทีไ่มเ่หมาะสม 

ห้ามท าให้สารเคมีที่หกกระจายออกด้วยกระแสน้ าที่มีแรงดันสูง 

อุปกรณป์อ้งกันและขอ้ควรระวงัส าหรับนักดบัเพลงิ 

ใหสวมใสอปกรณดบเพลงแบบปองกนภย ซงรวมถงอปกรณชวยหายใจแบบมถงอากาศในตว (SCBA) 

เพอปองกนโอกาสทอาจเกดการรบสมผส 

มาตรการการดบัเพลงิ 

เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุสารเคมีออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากสามารถกระท าได้โดยไม่เสี่ยงต่ออันตราย 

ห้ามท าให้สารเคมีที่หกกระจายออกด้วยกระแสน้ าที่มีแรงดันสูง 

ท าให้ภาชนะบรรจุเย็นตัวลงด้วยการพ่นละอองน้ าจนกระทั่งหลังจากที่ไฟดับสนิทไปนานพอควรแล้ว 

ใหอยหางจากปลายถงบรรจทงสองดาน หลีกเล่ียงการสูดดมสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้สารเคมี 

ส าหรับอัคคีภัยในตู้บรรทุกสินค้าหรือบริเวณจัดเก็บ: ท าให้ภาชนะบรรจุเย็นลงโดยใช้น้ าจากท่อที่ไม่มีคนคุม 

หรือจับตาดูกระบอกฉีดจนกระทั่งไฟมอดสนิทแล้ว ถ้าเป็นไปได้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้: กันผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกไป, 

แยกพื้นที่ที่เป็นอันตรายไว้ต่างหาก และห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าว ปล่อยให้ไฟไหม้จนมอด 

ถอนออกทันทีที่ได้ยินเสียงดังจากอุปกรณ์นิรภัยที่ระบายอากาศออก หรือถังเปลี่ยนสีเนื่องจากไฟ 

สารทีอ่าจจดุตดิไฟและเป็นอนัตราย 

การเผาไหม้: ออกไซด์ของคาร์บอน, ออกไซด์ของไนโตรเจน   

* * *หัวขอ้ที ่6 - มาตรการกรณอีบุตัเิหตจุากสารเคมรีัว่ไหล* * * 

ขอ้ควรระวงัส าหรบับุคคล 

สวมใส่เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ดูหัวข้อ 8 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

หลีกเล่ียงอย่าให้รั่วไหลเข้าสิ่งแวดล้อมภายนอก 

วธิีการกักกัน 
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น าแหล่งที่อาจท าให้เกิดประกายไฟออกหากสามารถท าได้อย่างปลอดภัย ถ้าเป็นไปได้ ให้ยุติการรั่วไหลโดยไม่ให้บุคคลเสี่ยงภัย 

ลดไอระเหยด้วยการพ่นละอองน้ า 

วธิีการลา้งท าความสะอาด 

รั่วไหลเล็กน้อย: ดูดซับโดยใช้ดิน ทรายหรือสารเคมีที่ไม่เผาไหม้อื่นๆ และเก็บเข้าภาชนะบรรจุ 

เก็บรวบรวมสารเคมีที่หกไว้ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อน าไปก าจัด การหกในปรมิาณมาก: แนวก้ันส าหรับทิ้งในภายหลัง 

กันผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกไป, แยกพื้นที่ที่เป็นอันตรายไว้ต่างหาก และห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าว 

อยู่เหนือทิศทางลมและหลีกเล่ียงการอยู่ใต้ทิศทางลม 

* * *หัวขอ้ที ่7 - การใชง้านและจดัเกบ็* * * 

ขอ้ควรระวงัในการใชง้านอยา่งปลอดภยั 

เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟและพื้นผิวที่มีความร้อน - ห้ามสูบบุหรี่ อย่าสูดดมควันหรือไอ 

หลีกเล่ียงไม่ให้สารเคมีสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า อย่ารับประทานอาหาร ดื่มน้ าหรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์น้ี 

สวมถุงมือ/ชุดป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า ล้างสารเคมีออกให้หมดหลังการใช้งาน 

เงื่อนไขในการจดัเก็บอย่างปลอดภยั 

เก็บรักษาและใช้งานตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในปัจจุบัน เก็บในสถานที่ซึ่งมีอากาศถ่ายเทดี 

ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท ควบคุมอุณหภูมิให้เย็นอยู่เสมอ จเปนตองมการตอสายดนและการตอฝาก จัดเก็บแยกไว้เป็นการเฉพาะ 

เก็บให้พ้นจากสารที่เข้ากันไม่ได้ 

 

เข้ากันไมไ่ด:้ กรด, ด่าง, สารออกซิไดซ์, ฮาโลเจน   

* * * หวัขอ้ที ่8: การควบคมุการรบัสมัผัสเเละการปอ้งกนัสว่นบคุคล* * * 

จ ากดัการรับสมัผสัของสว่นประกอบ 

ประเทศไทยเเละองค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา (ACGIH) 

ยังไม่ได้ก าหนดค่าขีดจ ากัดสารเคมีที่สัมผัสได้ของส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์น้ี 

ค่าขดีจ ากดัทางชวีภาพของสว่นประกอบ 

สวนประกอบของผลตภณฑนไมมคาขดจกดทางชวภาพแตอยางใด  

มาตรการควบคุมทางวศิวกรรม 

จัดให้มีช่องระบายอากาศในบริเวณนั้นหรือจัดให้มีระบบระบายอากาศ 

ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องความเข้มข้นในการรับสารเคมีของผู้ปฏิบัติงาน 

อุปกรณป์อ้งกันสว่นบุคคล 

ดวงตา/ใบหนา้ 
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ต้องสวมแว่นตานิรภัยกันการกระเซ็นพร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า 

จัดให้มีน้ าส าหรับล้างตาฉุกเฉินและอุปกรณ์ล้างตัวฉุกเฉินในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

ชดุปอ้งกัน 

ต้องสวมเครื่องแต่งกายที่ทนต่อสารเคมีตามความเหมาะสม 

ค าแนะน าเกีย่วกับถงุมือ 

ต้องสวมถุงมือทนสารเคมีตามความเหมาะสม 

การปอ้งกนัระบบทางเดนิหายใจ 

ใหปรกษากบบคลากรมออาชพดานสขภาพและความปลอดภยเกยวกบอปกรณชวยหายใจทเหมาะสมกบการใชงานของทานโดย

เฉพาะ 

* * *หัวขอ้ที ่9 - คณุสมบตัิทางกายภาพและสมบตัทิางเคมี* * * 

 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว ลักษณะภายนอก: สแดง ของเหลว 

ส:ี สแดง สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

กลิน่: กลิ่นตัวท าละลาย เกณฑ์จ ากดักลิน่: ไม่มีข้อมูล 

pH: ไม่มีข้อมูล จดุหลอมเหลว: ไม่มีข้อมูล 

จดุเดือด: ไม่มีข้อมูล จดุวาบไฟ: 70 °C 

อณุหภูมิการสลายตวั: ไม่มีข้อมูล อัตราการระเหย: ไม่มีข้อมูล 

LEL: 
2.5 vol % (อีเทอร์ไกลคอล

เป็นตวัท าละลายชนิด) 

UEL: 
33.0 vol % (อีเทอร์ไกลคอล

เป็นตวัท าละลายชนิด) 

แรงดนัไอ: <=0.1 kPa (20°C) (อีเทอร์

ไกลคอลเป็นตัวท าละลาย

ชนิด) 

ความหนาแนน่ของไอ (อากาศ 

= 1): 

ไม่มีข้อมูล 

ความหนาแนน่: 0.973 g/cm3 การละลายน้ า: ไม่มีข้อมูล 

log Kow: ไม่มีข้อมูล สมัประสทิธิ ์น้ า/ไอน้ ามัน: ไม่มีข้อมูล 

อณุหภูมติดิไฟอัตโนมตั:ิ 169 °C (อีเทอร์ไกลคอลเปน็

ตัวท าละลายชนิด) 

ความหนดื: 4.0-4.5 mPas @25 °C 

ความสามารถในการระเหย: ไม่มีข้อมูล คุณสมบตัใินการออกซไิดซ์: ไม่มีข้อมูล 
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คุณสมบตัใินการจดุระเบดิ: ไม่มีข้อมูล ความไวไฟ (ของแขง็ 

และก๊าซ): 

ใช้ไม่ได้ 

 

ขอ้มลูคณุสมบัติอืน่ ๆ 

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม 

* * *หัวขอ้ที ่10 - ความคงตวัและการท าปฏกิริยิา* * * 

ความไวตอ่การเกดิปฏกิริยิา 

ไม่คาดว่าจะมีอันตรายจากการที่มีปฏิกิรยาเคมี 

ความคงตัวทางเคม ี

มีความเสถียรภายใต้การใช้งานตามปกติ หลีกเล่ียงไม่ให้สารเคมีสัมผัสกับสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี 

โอกาสในการกอ่ปฏิกริยิาทีเ่ป็นอันตราย 

จะไม่เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่น 

สภาพแวดลอ้มที่ควรหลกีเลีย่ง 

หลกเลยงเปลวไฟ ประกายไฟ และแหลงจดตดไฟอน ๆ  หลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคมีสัมผัสกับสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี 

สารที่ตอ้งหลีกเลีย่ง (ไมเ่ข้ากัน) 

กรด, ด่าง, สารออกซิไดซ์, ฮาโลเจน 

การสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย: 

การเผาไหม:้ ออกไซด์ของคาร์บอน, ออกไซด์ของไนโตรเจน   

* * *หัวขอ้ที ่11 - ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา* * * 

ความเปน็พษิเฉยีบพลนัและเรือ้รงั 

การวเิคราะหส์่วนประกอบ - LD50/LC50 

ส่วนประกอบของวัสดุได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากเเหล่งต่าง ๆ เเละได้พบจุดสุดท้ายดังต่อไปนี้: 

ตวทละลายไกลคอลอเทอร (เปน็ความลบัทางการคา้) 

LD50 โดยการกิน หนู 6500 µL/kg 

.แกมมา.-บวทโรแลกโทน (96-48-0) 

LD50 โดยการกิน หนู 1540 mg/kg; LC50 โดยการสูดดม หนู >5100 mg/m3 4 h (ไมเกดการเสยชวต) 

กลมควนาครโดน สมวงแดง (เป็นความลับทางการค้า) 

LD50 โดยการกิน หนู >23 g/kg 
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สารเตมแตง 2 (เปน็ความลบัทางการคา้) 

LD50 โดยการกิน หนู 40 g/kg; LD50 ทางผิวหนัง กระต่าย >20 mL/kg 

ผลโดยเฉยีบพลัน 

การระคายเคืองดวงตา, ความเสยหายตอระบบประสาทสวนกลาง 

ผลขา้งเคยีงแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป 

ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับผลข้างเคียงที่ส าคัญ 

ขอ้มลูการระคายเคอืง/การกดักรอ่น 

การระคายเคืองดวงตา 

สารทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิอาการแพข้องระบบทางเดินหายใจ 

ไม่มีข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ 

สารทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิอาการแพท้ีผ่ิวหนงั 

ไม่มีข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ 

ความสามารถในการกอ่มะเรง็ 

ความสามารถในการกอ่มะเรง็เนื่องจากสว่นประกอบ 

.แกมมา.-บวทโรแลกโทน (96-48-0) 

IARC: เอกสาร 71 [1999]; ภาคผนวก 7 [1987]; เอกสารเฉพาะเรอง 11 [1976]  (กลุ่ม 3 

(ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้)) 

คลอรเนทเตดเอทลน-ไวนลแอซเทตโคพอลเมอร (CEVA) (เป็นความลับทางการค้า) 

IARC: ภาคผนวก 7 [1987]; เอกสาร 19 [1979]  (กลุ่ม 3 (ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้)) 

ขอ้มลูสารกอ่การกลายพันธุ์ 

ไม่มีข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ 

ขอ้มลูผลกระทบตอ่ระบบสบืพันธุ์ 

ไม่มีข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ 

การก่อพษิตอ่อวยัวะเฉพาะจดุ - จากการสัมผสัเพยีงหนึ่งครัง้ 

ระบบประสาทส่วนกลาง 

การก่อพษิตอ่อวยัวะเฉพาะจดุ - จากการสัมผสัหลายครัง้ 

ไม่มีการระบุอวัยวะเป้าหมาย 

อันตรายตอ่ทางเดนิหายใจ 

ไม่มีข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ 
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อาการอาจรุนแรงขึ้นตามระดบัการสมัผสั 

ไม่มีข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ 

* * *หัวขอ้ที ่12 - ขอ้มลูเชิงนเิวศน*์ * * 

ความเปน็พษิต่อระบบนเิวศน์ 

เปนอนตรายตอสงมชวตในน 

ขอ้มลูวิเคราะหส์ว่นประกอบ - เป็นพษิต่อระบบนเิวศนท์างน้ า 

.แกมมา.-บวทโรแลกโทน (96-48-0) 

สาหรา่ย: 72 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: 360 mg/L; 96 Hr EC50 

Desmodesmus subspicatus: 79 mg/L 

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

สารเตมแตง 2 (เปน็ความลบัทางการคา้) 

สาหรา่ย: 72 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: 8 mg/L 

การสะสมทางชวีภาพ 

ไม่มีข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ 

การสลายตวัทางชวีภาพ 

ไม่มีข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ 

การคงอยู ่

ไม่มีข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ 

การเคลือ่นตวั 

ไม่มีข้อมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ 

ขอ้มลูอื่นๆ 

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม 

* * *หัวขอ้ที ่13 - ขอ้พจิารณาในการก าจดัทิง้* * * 

วธิีการก าจดั 

ก าจัดสารเคมีตามระเบียบข้อบังคับของสารเคมีที่ก าหนดไว้ 

* * *หัวขอ้ที ่14 - ขอ้มลูการขนส่ง* * * 

ขอ้มลู IATA 

ไม่ถูกก าหนดให้เป็นสินค้าอันตรายส าหรับการขนส่ง 

ขอ้มลู ICAO 
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ไม่ถูกก าหนดให้เป็นสินค้าอันตรายส าหรับการขนส่ง 

ขอ้มลู IMDG 

ไม่ถูกก าหนดให้เป็นสินค้าอันตรายส าหรับการขนส่ง 

มลพษิทางทะเล 

.แกมมา.-บวทโรแลกโทน (96-48-0) 

รหสั IBC: หมวดหมู่ Y 

  

* * *หัวขอ้ที ่15 - ขอ้มลูระเบยีบขอ้บงัคบั* * * 

ระเบยีบขอ้บงัคับในประเทศไทย 

สารอันตรายส าหรับประเทศไทย 

.แกมมา.-บวทโรแลกโทน (96-48-0) 

สารทเปนอนตราย ชนดท 3  (กรมโรงงานอตสาหกรรม) 

การวเิคราะหส์่วนประกอบ - รายการคงคลงั 

องค์ประกอบ CAS สหรฐั

อเมริ

กา 

แคนา

ดา 

สหภา

พยโุร

ป 

ออสเ

ตรเลี

ย 

ประเ

ทศฟิ

ลิปปิ

นส์ 

ประเ

ทศญี่

ปุ่น 

เกาห

ล ี

ประเ

ทศจี

น 

นิวซี

แลน

ด ์

ตวทละลายไกลคอลอเทอร เป็นความลับท

างการค้า 

ใช ่ NSL EIN ไม ่ ไม ่ ใช ่ ไม ่ ใช ่ ใช ่

.แกมมา.-บวทโรแลกโทน 96-48-0 ใช ่ DSL EIN ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่

กลมควนาครโดน สมวงแดง เป็นความลับท

างการค้า 

ใช ่ DSL EIN ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่

คลอรเนทเตดเอทลน-

ไวนลแอซเทตโคพอลเมอร 

(CEVA) 

เป็นความลับท

างการค้า 

ใช ่ DSL ไม ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่

สารเตมแตง 2 เป็นความลับท

างการค้า 

ใช ่ DSL EIN ใช ่ ใช ่ ไม ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่

  

* * *หัวขอ้ที ่16 - ขอ้มลูอืน่ ๆ* * * 
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คีย ์/ สัญลักษณ ์

ACGIH - องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา; ADR - 

ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน; CAS - 

หน่วยงานให้บริการบทคัดย่อทางวิชาการสาขาเคมี; CLP - การจ าแนกประเภท การติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์; EEC - 

ประชาคมเศรษฐกจยโรป; EIN (EINECS) - บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่แล้วในประชาคมยุโรป (European 

Inventory of Existing Commercial Chemical Substances); ELN (ELINCS) - 

บัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีการจดแจ้งในประชาคมยุโรป (European List of Notified Chemical Substances); IARC = 

หน่วยงานระหว่างประเทศส าหรับการวิจัยโรคมะเร็ง; IATA - สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IMDG - 

สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ; หลักเกณฑ์ IBC - 

ประมวลกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการบรรทุกสารเคมีจ านวนมาก; Kow - ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ 

octanol ต่อน้ า; LC50 - ระดับความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต 50%; LD50 - ระดับที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต 50%; LEL - 

ขีดจ ากัดล่างการระเบิด; LOLI - List Of Lists™; - ฐานข้อมูลงานการก ากับดูแลของ ChemADVISOR; MAK - 

ค่าความเข้มข้นสูงสุดในสถานที่ปฏิบัติงาน; MEL - ขีดจ ากัดการสัมผัสสูงสุด; NTP = โครงการพิษวิทยาแห่งชาติ; REACH - 

การจดทะเบียน การประเมิน การรับรองและการจ ากัดการใช้สารเคมี; RID - 

ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางรถไฟ; STEL - ขีดจ ากัดในการสัมผัสสารระยะสั้น; TWA 

- ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเวลา; UEL - ขีดจ ากดบนการระเบิด 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นและใช้เพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงเท่านั้น 

แม้จะเชื่อว่าข้อมูลและค าแนะน าที่ระบุไว้นี้มีความถูกต้อง บริษัทไม่ได้ให้ประกันใดๆ เก่ียวกับข้อมูลและค าแนะน าดังกล่าว 

รวมทั้งไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการอ้างอิงข้อมูลชุดน 
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