
 

 
 

เอกสารขอมูลดานความปลอดภัย 

ชื่อสารเคมี: Uvink LH-100 ใส 

SDS No. 037-U061784 

ประเด็นแรก：2017/01/10 

ปรับปรงุ：2023/04/14 

 

____________________________________________________________ 

หนา 1 แหง 14 

 

หวัขอ 1: การบงชีส้ารเดี่ยวหรอืสารผสม เเละบริษัทหรอืกจิการ  

ตงับงชี้ผลิตภัณฑ  

ชื่อผลติภณัฑ  

Uvink LH-100 ใส   

รายละเอยดผลตภณฑ 

LH100-CL-BA / LH100-CL-B2 / SPC-0597CL / SPC-0659CL 

การใชงานผลิตภณัฑ  

หมึกยูวีสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ท  

ขอจาํกัดในการใช  

ไมทราบ.  

รายละเอียดผูผลิตเอกสารขอมูลความปลอดภัย 

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 

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

โทรศัพท: +81-268-64-2413 

ผูนําเขา / ผูจดัจําหนาย 

บริษัท มิมากิ (ไทยแลนด) จํากัด 

1780 อาคารเตียวฮง บางนา ชั้น จี และ ชั้น 1 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร: 020-126-585, 020-126-586 

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 

001 800 120 666 751 (เฉพาะภายในประเทศไทยเทานั้น) 

+65 3158 1074 

หวัขอ 2: การบงชี้ความเปนอันตราย  

การจําเเนกตามระบบ GHS  

ความเปนพิษเฉียบพลัน - ทางปาก - ประเภทยอย 5 (48% ไมปรากฏ ) 

การกัดกรอนตอผิวหนัง/ระคายเคืองตอผิวหนัง - ประเภท 2  

การทําลายดวงตาอยางรุนแรง/การระคายเคืองตอดวงตา - ประเภท 1  

การทําใหเกิดอาการแพตอผิวหนัง - ประเภท 1A  

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ - ประเภท 1B   
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ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง - จากการสัมผัสซํ้า - ประเภท 2 ทางผิวหนัง ( ระบบภูมิคุมกัน ) 

เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า - เฉียบพลัน - ประเภท 1  

เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า - เรื้อรัง - ประเภท 1  

องคประกอบของฉลาก  

สัญลักษณความเปนอนัตราย  

    

คําสัญญาณ  

อันตราย  

ขอความเเสดงความเปนอนัตราย  

H303 อาจเปนอันตรายหากกลืนกิน.  

H315 ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง.  

H318 กอใหเกิดความเสียหายตอดวงตาที่รายแรง.  

H317 อาจทําใหเกิดอาการแพตอผิวหนัง.  

H360 อาจเกิดอันตรายตอการเจริญพนัธุหรือทารกในครรภ.  

H373 อาจทําลายอวัยวะผานการสมัผัสเปนเวลานานหรือตอเน่ือง.  

H410 เปนพิษอยางมากตอส่ิงมีชีวิตในน้ําเเละมีผลกระทบยาวนาน.  

ขอความเเสดงขอควรระวัง  

การปองกัน  

P201 ขอคําแนะนําเปนการเฉพาะกอนใช.  

P202 หามใชจนกวาจะศึกษาขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัยและทําความเขาใจอยางครบถวนแลว.  

P281 ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามท่ีจําเปน.  

P280 สวมใสถุงมือปองกัน/เสื้อผาปองกัน/เคร่ืองปองกันดวงตา/อุปกรณปองกันใบหนา.  

P260 หามสูดดมฝุน/ควัน/กาซ/หมอก/ไอระเหย/ละออง.  

P264 ลางมือใหสะอาดหลังการหยิบจับ.  

P272 หามนําเสื้อผาทํางานท่ีปนเปอนออกจากพื้นท่ีปฏิบัติงาน.  

P273 หลีกเล่ียงอยาใหร่ัวไหลเขาสิ่งแวดลอมภายนอก.  

การจัดการ  
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P308+P313 หากสัมผัสหรือมีความกังวล: ใหหาคําเเนะนําทางการเเพทย/ ใหนําไปพบเเพทย.  

P305+P351+P338 หากเขาตา: ใหลางดวยน้ําหลาย ๆ นาที ถอดคอนเเทกเลนสออก ถามีเเละทําไดงาย 

ลางตาอยางตอเนื่อง.  

P310 ติดตอศูนยพิษวิทยาหรือแพทยทันที.  

P302+P352 หากสัมผัสผิวหนัง: ลางออกดวยสบูเเละนํ้าในปริมาณมาก.  

P333+P313 หากเกิดการระคายเคืองท่ีผิวหนังหรือมีผ่ืนเกิดข้ึน: พบ/ปรึกษาแพทย.  

P362 ถอดเส้ือผาท่ีปนเปอนและซกัใหสะอาดกอนนํากลับมาใชใหม.  

P391 จัดเก็บสารท่ีร่ัวไหล.  

การจัดเก็บ  

P405 จัดเก็บแยกไวเปนการเฉพาะ.  

การกําจัด  

P501 ท้ิงส่ิงของท่ีอยูภายใน / ภาชนะใหสอดคลองกับระเบียบขอบังคับของทองถ่ิน / ภูมิภาค / ประเทศ / นานาชาติ.  

ขอความแสดงความเปนพิษเฉยีบพลันทีไ่มทราบ  

48% ของสารผสมประกอบดวยสวนผสมท่ีไมทราบแนนอนเก่ียวกับความเปนพิษเฉียบพลัน.  

ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนกับสิง่แวดลอม  

เปนพิษอยางมากตอส่ิงมีชวีิตในน้ําเเละมีผลกระทบยาวนาน.  

ความเปนอันตรายอืน่ทีไ่มไดเปนผลจากการจําเเนก  

ไมทราบ.  

หวัขอ 3: องคประกอบเเละขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม  

CAS ชื่อสวนประกอบ เปอรเซ็

นต 

ตวับงชี้ท่ีมลีักษณะเฉ

พาะอื่น ๆ 

สูตรโมเล

กุล 

น้ําหนกัโมเ

ลกุล 

เปนเจาข

อง 
กรดอะคริลเอสเทอร 40-60 -- -- -- 

13048-

33-4 
1,6-เฮกเซนไดออล ไดอะคริเลต 30-40 235-921-9 

:C 12:H 

18:O 4: 
226.26 

เปนเจาข

อง 

สารประกอบอินทรียท่ีมีฟอสฟอฟอรัสเปนอ

งคประกอบ 
10-20 278-355-8 

:C 22:H 

21:O 

2:P 1: 

348.37 
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เปนเจาข

อง 
สารเติมเเตง 0.1-5 -- -- -- 

สิ่งเจอืปนเเละสารปรงุเเตงใหเสถียรที่เอือ้ตอการจําแนกประเภทตามระบบ GHS  

ไมมี  

หวัขอ 4: มาตราการปฐมพยาบาล  

การหายใจเขาไป 

เคลื่อนยายบุคคลไปในที่ท่ีมีอากาศบริสุทธิ์และทําใหการหายใจปลอดโปรง. โทรศัพทหาศูนยควบคุมพิษ หรือหมอ 

หรือเเพทย.  

การสมัผัสทางผวิหนัง  

ลางโดยใชสบูและน้ําใหท่ัว. นําชุดท่ีปนเปอนออกและทําความสะอาดกอนใชซ้ํา. 

หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผ่ืนแดงเกิดข้ึน: รับคาแนะนาจากแพทย / พบแพทย. 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออกและซักใหสะอาดกอนนํากลับมาใสใหม.  

การสมัผัสทางตา  

ลางตาดวยน้ําปรมิาณมากๆ อยางนอย 15 นาที. ถอดคอนแทคเลนสหากสวมใสอยูและถอดไดโดยงาย. 

ลางโดยเปดนํ้าไหลผานอยางตอเนื่อง. ไปพบแพทยทันที.  

การกลนืกนิ 

รบีพบแพทยหากกลืนกินเขาไป.  

อาการหรอืผลกระทบที่สาํคัญ  

อาการ: ท่ีเกิดขึ้นเฉียบพลนั  

อาจเปนอันตรายหากกลืนกิน, ปฏกรยาภมแพตอผวหนง, ผิวหนังระคายเคือง, ทําลายดวงตา  

อาการ: ท่ีเกิดขึ้นภายหลัง  

ปฏกรยาภมแพตอผวหนง, ผลกระทบตอระบบสืบพันธุ, ความผิดปกติของภูมิคุมกัน  

ขอควรพิจารณาทางเเพทยที่ตองทาํทันที เเละการดูเเลรักษาเฉพาะท่ีควรดําเนินการ  

รกัษาตามอาการหรือประคับประคอง.  

หวัขอ 5: มาตราการผจญเพลิง  

สารดับเพลิงที่เหมาะสม  

คารบอนไดออกไซด, สารเคมีแหงปกติ, ละอองน้ํา, โฟมท่ีทนตอแอลกอฮอล  

สารดับเพลิงทีไ่มเหมาะสม 

หามทําใหสารเคมีที่หกกระจายออกดวยกระแสน้ําท่ีมีแรงดันสูง.  
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อันตรายพิเศษเนือ่งจากสารหรอืสวนประกอบ  

มีอันตรายตอการติดไฟนอยมาก.  

อุปกรณปองกันและขอควรระวงัสําหรับนักดบัเพลงิ 

สวมใสชุดและอุปกรณดับเพลิงแบบปองกันท้ังตัว ซึ่งรวมถึง อุปกรณชวยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (SCBA) 

เพื่อปองกันโอกาสที่จะรับสมัผัสสาร.  

มาตรการการดบัเพลงิ 

เคลื่อนยายภาชนะบรรจุสารเคมีออกจากบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมหากสามารถกระทําไดโดยไมเส่ียงตออันตราย. 

หามทําใหสารเคมีที่หกกระจายออกดวยกระแสน้ําท่ีมีแรงดันสูง. 

ทําใหภาชนะบรรจุเย็นตัวลงดวยการพนละอองน้ําจนกระท่ังหลังจากท่ีไฟดับสนิทไปนานพอควรแลว. 

อยูหางจากทายถัง. หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมีหรือผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาไหมสารเคมี.  

การเผาไหม  

ออกไซดของคารบอน, ออกไซดของไนโตรเจน  

หวัขอ 6: มาตราการจัดการเมื่อมีการหกรัว่ไหลของสาร  

ขอควรระวงัสวนบุคคล อปุกรณปองกนัและขัน้ตอนการดําเนินการกรณฉีุกเฉิน  

สวมใสชุดเเละอุปกรณปองกันภัยสวนตว ดูหัวขอ 8.  

ขอควรระวงัดานสิง่แวดลอม  

หลีกเลี่ยงอยาใหร่ัวไหลเขาสิ่งแวดลอมภายนอก. จัดเก็บสารท่ีร่ัวไหล.  

วธิีการเเละวัสดุสําหรับกกัเก็บเเละทําความสะอาด  

หลีกเลี่ยงความรอน, เปลวไฟ, ประกายไฟ และแหลงติดไฟอื่นๆ. ถาเปนไปได 

ใหยุติการรั่วไหลโดยไมใหบุคคลเสี่ยงภัย. ลดไอระเหยดวยการพนละอองน้ํา. ร่ัวไหลเล็กนอย: 

ดูดซับดวยทรายหรือวัตถุที่ไมสามารถลุกติดไฟได. 

เก็บรวบรวมสารเคมีท่ีหกไวในภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมเพื่อนําไปกําจัด. การหกในปริมาณมาก: 

แนวกั้นสาํหรับท้ิงในภายหลัง. กันผูท่ีไมเก่ียวของออกไป, แยกพื้นท่ีท่ีเปนอันตรายไวตางหาก 

และหามไมใหเขาไปในบริเวณดังกลาว. อยูเหนือทิศทางลมและหลีกเลี่ยงการอยูใตทิศทางลม.  

หวัขอ 7: การขนถาย เคลือ่นยาย การใชงาน เเละการเก็บรกัษา  

ขอระวงัในการขนถาย เคลือ่นยาย การใชงาน เเละการเก็บรกัษา  

ขอคําแนะนําเปนการเฉพาะกอนใช. 

หามใชจนกวาจะศึกษาขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัยและทําความเขาใจอยางครบถวนแลว. อยาสูดดมควันหรือไอ. 

หลีกเลี่ยงไมใหสารเคมีสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเส้ือผา. อยารับประทานอาหาร 
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ด่ืมน้ําหรือสูบบุหรี่ขณะใชผลิตภัณฑนี้. 

สวมใสถุงมือปองกัน/เสื้อผาปองกัน/เครื่องปองกันดวงตา/อุปกรณปองกันใบหนา. ลางมือใหสะอาดหลังการหยิบจับ. 

ไมควรเอาเส้ือผาท่ีปนเปอนออกนอกสถานที่ทํางาน. หลีกเล่ียงอยาใหรัว่ไหลเขาส่ิงแวดลอมภายนอก.  

สภาวะการเกบ็รักษา รวมทัง้ความไมเหมาะสมตาง ๆ  

ขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับสภาพการจัดเก็บ: 

เก็บรักษาและใชงานตามระเบียบขอบังคับและมาตรฐานท้ังหมดท่ีกําหนดไวในปจจุบัน. เก็บในท่ีๆ อากาศถายเทสะดวก. 

ปดภาชนะบรรจุใหสนิท. ควบคุมอุณหภูมิใหเย็นอยูเสมอ. จัดเก็บแยกไวเปนการเฉพาะ. 

เก็บใหพนจากสารท่ีเขากันไมได.  

วัสดุที่เขากนัไมได  

กรด, ดาง, สารท่ีทําปฏิกิริยากับออกซิเจน, เปอรออกไซด, ออกไซดของโลหะ  

หวัขอ 8: การควบคมุการรับสมัผสัเเละการปองกันสวนบุคคล  

คาขีดจํากัดสารเคมีที่สัมผัสไดของสวนประกอบ  

ประเทศไทยเเละองคกรนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐแหงประเทศอเมริกา (ACGIH) 

ยังไมไดกําหนดคาขีดจํากัดสารเคมีท่ีสัมผัสไดของสวนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑนี้.  

สหภาพยโุรป - การสมัผัสสารในสถานที่ทาํงาน (98/24/EC) - 

คาขีดจํากัดทางชวีภาพและมาตรการการเฝาระวงัสุขภาพ  

สวนผสมของผลิตภัณฑนี้ไมมีคาขีดจํากัดทางชีวภาพ.  

มาตรการควบคุมทางวศิวกรรม  

จัดใหมีชองระบายอากาศในบริเวณนั้นหรือจัดใหมีระบบระบายอากาศ. 

ใหแนใจวาปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องความเขมขนในการรับสารเคมีของผูปฏิบัตงิาน.  

อุปกรณปองกันภัยสวนตัว  

การปองกันดวงตา/ หนา  

ตองสวมแวนตานิรภัยกันการกระเซ็นพรอมท้ังอุปกรณปองกันใบหนา. 

จัดใหมีน้ําสําหรับลางตาฉุกเฉินและอุปกรณลางตัวฉุกเฉินในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน.  

การปองกันผวิหนงั  

ตองสวมเครื่องแตงกายท่ีทนตอสารเคมีตามความเหมาะสม.  

คําแนะนําเก่ียวกับถงุมือ 

ตองสวมถุงมือทนสารเคมีตามความเหมาะสม.  

การปองกันระบบทางเดนิหายใจ 

ปรึกษาผูเช่ียวชาญดานอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสมกับการใชงานของทาน.  
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หวัขอ 9: คุณสมบัติทางกายภาพเเละทางเคม ี 

ลักษณะทัว่ไป  ของเหลวใส  สถานะทางกายภาพ  ของเหลว  

กลิน่  
กลิ่นท่ีเปนเอกลักษ

ณ  
สี  

สีสมจางถึงสีเหลืองออ

น , เหมือนน้ําผ้ึง  

ขีดจํากัดของกลิน่ทีไ่ดรับ  ไมไดหาคาไว  คาความเปนกรดดาง  ไมไดหาคาไว  

จุดหลอมเหลว  ไมไดหาคาไว  จุดเดือด  ไมไดหาคาไว  

ชวงของการเดือด  ไมไดหาคาไว  จุดเยือกแขง็  ไมไดหาคาไว  

อัตราการระเหย  ไมไดหาคาไว  
ความสามารถในการลุกตดิไฟได 

(ของเเข็งเเละกาซ)  
ไมไดหาคาไว  

อณุหภูมิทีจุ่ดติดไฟไดเอง  ไมไดหาคาไว  จุดวาบไฟ  126 °C 

คาขีดจํากัดต่าํสุดของการระเ

บิด  
ไมไดหาคาไว  อณุหภูมิการสลายตวั  ไมไดหาคาไว  

คาขีดจํากัดสูงสุดของการระเ

บิด  
ไมไดหาคาไว  ความดนัไอ  ไมไดหาคาไว  

ความหนาเเนนไอ 

(อากาศ=1)  
ไมไดหาคาไว  ความถวงจําเพาะ (นํ้า = 1)  1.09 (25 °C ) 

การละลายนํ้า  ไมไดหาคาไว  
คาสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชัน้

ของ n-octanol ตอน้ํา  
ไมไดหาคาไว  

ความหนืด  
23 ±3 mPa/s 

(25 °C ) 
ความสามารถในการละลายได (อื่นๆ)  ไมไดหาคาไว  

ความหนาแนน  ไมไดหาคาไว  รูปแบบทางกายภาพ  ของเหลว  
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น้ําหนกัเชงิโมเลกุล  ไมไดหาคาไว  
  

หวัขอ 10: ความเสถยีรเเละการเกิดปฏิกริิยา  

การเกิดปฏิกริิยา  

ไมคาดวาจะมีอันตรายจากการเกิดปฏิกิริยา.  

ความเสถียรทางเคมี  

มีความเสถียรภายใตการใชงานตามปกติ.  

โอกาสในการกอปฏิกิริยาท่ีเปนอันตราย  

จะไมเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่น.  

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง  

หลีกเลี่ยงเปลวไฟ, ประกายไฟ และแหลงติดไฟอื่นๆ. ภาชนะบรรจุอาจปริแยกหรือระเบิดไดถาถูกความรอน. 

หลีกเลี่ยงไมใหสารเคมีสัมผัสกับสารท่ีกอใหเกิดปฏิกิริยาเคมี.  

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง (ที่เขากันไมได)  

กรด, ดาง, สารท่ีทําปฏิกิริยากับออกซิเจน, เปอรออกไซด, ออกไซดของโลหะ  

ผลติภณัฑจากการสลายตัวที่เปนอนัตราย  

ออกไซดของคารบอน, ออกไซดของไนโตรเจน  

หวัขอ 11: ขอมูลดานพิษวิทยา  

ขอมลูเกี่ยวกับเสนทางท่ีมแีนวโนมของการไดรับสาร  

การหายใจเขาไป  

การระคายเคือง, คล่ืนไส, ปวดศีรษะ, อาการงวงเหงา, อาการหนามืดวิงเวียน, สูญเสียความสมดุล, อาการหายใจขัด, 

ผลกระทบตอระบบสืบพันธุ  

การสมัผัสทางผวิหนัง  

เกิดปฏิกิริยาจากการแพ, การระคายเคือง, คล่ืนไส, ปวดศีรษะ, อาการงวงเหงา, อาการหนามืดวิงเวียน, 

ความผิดปกติของภูมิคุมกัน  

การสมัผัสดวงตา  

ทําลายดวงตา  

การกลนืกนิ  

การระคายเคือง, คล่ืนไส, ปวดศีรษะ, อาการงวงเหงา, อาการหนามืดวิงเวียน, สูญเสียความสมดุล, หมดสติ  

ผลกระทบเฉียบพลัน  

อาจเปนอันตรายหากกลืนกิน, ปฏกรยาภมแพตอผวหนง, ผิวหนังระคายเคือง, ทําลายดวงตา  
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ผลขางเคียงแบบคอยเปนคอยไป  

ปฏกรยาภมแพตอผวหนง, ผลกระทบตอระบบสืบพันธุ, ความผิดปกติของภูมิคุมกัน  

ขอมลูการระคายเคือง/ การกัดกรอน  

ผิวหนังระคายเคือง, ทําลายดวงตา  

การทาํใหไวตอการกระตุนอาการเเพตอระบบทางเดนิหายใจ  

ไมมีขอมูลของผลิตภัณฑ.  

การทาํใหไวตอการกระตุนอาการเเพตอผวิหนงั  

ขอมูลท่ีมีอยูจําแนกใหสวนประกอบของผลิตภัณฑนี้เปนอันตรายตอการทําใหไวตอการกระตุนอาการเเพตอผิวหนัง.  

ความสามารถในการกอมะเรง็  

ความสามารถในการกอมะเรง็เนื่องจากสวนประกอบ  

ไมมีสวนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑตัวน้ีที่อยูในบัญชีรายชื่อของ ACGIH, IARC, NTP, DFG หรือ OSHA  

ขอมลูการกอใหเกิดการกลายพันธุ  

ไมมีขอมูลของผลิตภัณฑ.  

ขอมลูผลกระทบตอระบบสบืพันธุ  

ขอมูลท่ีมีอยูจะแสดงลักษณะสวนประกอบของผลิตภัณฑนี้วาเปนอันตรายตอระบบสืบพันธุ.  

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง - จากการสัมผัสครั้งเดียว  

ไมระบุอวัยวะเปาหมาย.  

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง - จากการสัมผัสซํ้า  

ระบบภูมิคุมกัน  

ความเปนอันตรายจากการสําลกั  

ไมคาดวาจะเปนอันตรายจากการสูดดมเขาไป.  

อาการอาจรุนแรงข้ึนตามระดับการสัมผัส  

ไมมีขอมูลของผลิตภัณฑ.  

การประมาณความเปนพษิเฉียบพลนั  

ทางปาก  2396.5642 mg/kg 

คาความเปนพษิที่วัดเปนตัวเลข  

การวิเคราะหสวนประกอบ - LD50/LC50  

สวนประกอบภายในสารเคมีน้ีไดรับการพิจารณาจากแหลงท่ีหลากหลายโดยพบวาจุดยุติที่เลือกตอไปนี้ไดรับการตีพิมพ

:  

1,6-เฮกเซนไดออล ไดอะคริเลต (13048-33-4) 

LD50 โดยการกิน หนู 5 g/kg 
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หวัขอ 12: ขอมูลดานนิเวศวิทยา  

ความเปนพิษตอระบบนิเวศน  

เปนพิษอยางมากตอส่ิงมีชวีิตในน้ําเเละมีผลกระทบยาวนาน.  

ขอมลูวิเคราะหสวนประกอบ - ความเปนพิษตอระบบนิเวศนในน้าํ  

ไมมีขอมูลดานพิษวิทยาเชิงนิเวศน LOLI สาํหรับสวนประกอบในผลิตภัณฑนี้  

ความเปนพิษอื่นๆ  

ไมมีขอมูลเพิ่มเติม.  

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ  

ไมมีขอมูลของผลิตภัณฑ.  

การยอยสลายทางชวีภาพ  

ไมมีขอมูลของผลิตภัณฑ.  

การตกคางยาวนาน  

ไมมีขอมูลของผลิตภัณฑ.  

การเคลือ่นยายในดิน  

ไมมีขอมูลของผลิตภัณฑ.  

ผลกระทบในทางเสียหายอืน่ ๆ  

ไมมีขอมูลเพิ่มเติม.  

หวัขอ 13: ขอพจิารณาในการกําจดั  

การกําจัดของเสีย  

กําจัดสารเคมีตามระเบียบขอบังคับของสารเคมีท่ีกําหนดไว.  

การกําจัดบรรจุภณัฑท่ีปนเปอน  

ภาชนะบรรจุสินคาท่ีวางเปลาอาจมีเศษผลิตภัณฑตกคาง. กําจัดสารเคมีตามระเบียบขอบังคับของสารเคมีที่กําหนดไว.  

หวัขอ 14: ขอมูลเก่ียวกับการขนสง  

ขอมลู IATA:  

UN#: UN3082 

ชื่อในการขนสง: สารเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม, ของเหลว, ไมไดระบุไว., (ประกอบดวย: 1,6-เฮกเซนไดออล 

ไดอะคริเลต กรดอะคริลเอสเทอร ) 

ประเภทความเปนอนัตราย: 9 
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กลุมการบรรจุ: PG = III 

ฉลากกํากบัท่ีกาํหนด: 9 

พิเศษ บทบัญญัติ : A197 *1 

 

ขอมลู ICAO:  

UN#: UN3082 

ชื่อในการขนสง: สารเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม, ของเหลว, ไมไดระบุไว., (ประกอบดวย: 1,6-เฮกเซนไดออล 

ไดอะคริเลต กรดอะคริลเอสเทอร ) 

ประเภทความเปนอนัตราย: 9 

กลุมการบรรจุ: PG = III 

ฉลากกํากบัท่ีกาํหนด: 9 

 

ขอมลู IMDG:  

UN#: UN3082 

ชื่อในการขนสง: สารเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม, ของเหลว, ไมไดระบุไว., (ประกอบดวย: 1,6-เฮกเซนไดออล 

ไดอะคริเลต กรดอะคริลเอสเทอร ) 

ประเภทความเปนอนัตราย: 9 

กลุมการบรรจุ: PG = III 

ฉลากกํากบัท่ีกาํหนด: 9 

พิเศษ บทบัญญัติ : 2.10.2.7 *1 

มลภาวะทางทะเลจากสวนประกอบ (IMDG)  

ไมไดถูกควบคุมใหเปนวัตถุอันตราย.  

การขนสงดวยภาชนะขนาดใหญ  

วัสดุนี้ไมประกอบดวยสารเคมีใด ๆ ตามรหัส IBC ท่ีระบุใหเปนสารเคมีอันตรายเมื่ออยูในภาชนะขนาดใหญ.  

ขอควรระวงัพิเศษ  

ไมมีขอมูลของผลิตภัณฑ.  

 

*1 บรรจุภัณฑชิ้นเดียวหรือบรรจุภัณฑดานในท่ีมีปริมาตรนอยกวา 5 ลิตร (ของเหลว) หรือหนักไมเกิน 5 กก. 

(ของแข็ง) จะไดรับการยกเวนจากขอกําหนดวาดวยสินคาอันตราย – โปรดดูขอกําหนดพิเศษของสหประชาชาติ 

หวัขอ 15: ขอมูลดานกฏขอบังคับ  
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วัสดอุันตรายของประเทศไทย  

ไมมีสวนประกอบอยูในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายของประเทศไทย.  

การวิเคราะหสวนประกอบ - รายการคงคลงั  

1,6-เฮกเซนไดออล ไดอะคริเลต (13048-33-4) 
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สารประกอบอนิทรียท่ีมีฟอสฟอฟอรัสเปนองคประกอบ (เปนเจาของ) 
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หวัขอ 16: ขอมูลอื่นๆ  

คีย / สัญลักษณ 
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ACGIH -องคกรนกัสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐแหงประเทศอเมริกา; ADR - 

ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางถนน; AU - ออสเตรเลีย; BOD -

ความตองการออกซิเจนในการยอยสลายทางชวีภาพ; C - เซลเซียส; CA - เเคนนาดา; CA/MA/MN/NJ/PA - 

รฐัแคลิฟอรเนีย/ รฐัเเมสซาชูเซตส/ รัฐมินนิโซตา/ รัฐนิวเจอรซีย/ รัฐเพนซิลเวเนีย; CAS -

ชุดตัวเลขที่ใชชี้บงสารเคมีอันตราย; CERCLA - กฏหมายวาดวยความรับผิด การชดเชย 

และความรับผิดชอบทางส่ิงแวดลอมอยางคลอบคลุมของสหรัฐอเมริกา; CFR - 

ประมวลกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลกลาง (ประเทศสหรัฐอเมริกา); CLP - การจําแนกประเภท การติดฉลาก 

และบรรจุภัณฑ; CN - จีน; CPR - กฏขอบังคับผลิตภัณฑควบคุมของประเทศเเคนนาดา; DFG - 

มูลนิธิการวิจัยของประเทศเยอรมนี; DOT - กรมการขนสงแหงสหรัฐอเมริกา; DSD -คําสั่งวาดวยสารอันตราย; DSL - 

รายการวัสดุภายในประเทศ; EC - คณะกรรมาธิการยุโรป; EEC - ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป; EIN - 

รายการสารเคมีที่มีอยูในยุโรปที่ใชในเชิงพาณิชย; EINECS -บัญชีรายชื่อสารเคมีของยุโรปท่ีใชเพื่อการพาณิชย; 

ENCS - ทําเนียบขอมูลสารเคมีใหมเเละที่มีอยูของประทศญ่ีปุน; EPA -องคการพิทักษสิ่งเเวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา; 

EU - สหภาพยุโรป; F - ฟาเรนไฮต; IARC - องคกรเพ่ือการวิจัยโรคมะเร็งระหวางประเทศ; IATA - 

สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ; ICAO - องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ; IDL - 

รายการการเปดเผยขอมูลของสวนผสม; IDLH -อันตรายตอชีวิตเเละสุขภาพในทันที; IMDG - 

การขนสงสนิคาอันตรายระหวางประเทศทางทะเล; ISHL - 

กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพในอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน; IUCLID - 

ฐานความรูเร่ืองความปลอดภัยดานสารเคมี; JP - ญี่ปุน; Kow - คาสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ octanol 

ตอน้ํา; KECI - ทําเนียบขอมูลสารเคมีท่ีมีอยูของประเทศเกาหลี ; KECL - 

บัญชีรายชื่อสารเคมีท่ีมีอยูของประเทศเกาหลี; KR - เกาหลี; LD50/LC50; LEL - คาขีดจํากัดตํ่าสุดของการระเบิด; 

LLV - คาระดับขีดจํากัด; LOLI - List Of LIsts™ - ฐานขอมูลกฏระเบียบของ ChemADVISOR; MAK - 

คาความเขมขนสูงสุดในสถานท่ีทํางาน; MEL - คาขีดจํากัดสูงสุดในการสมัผัส; MX - เม็กซิโก; NDSL - 

บัญชีรายชื่อวัตถุนอกประเทศ (ประเทศแคนาดา); NFPA - สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติแหงสหรัฐอเมริกา; NIOSH - 

สถาบันเเหงชาติเพื่ออาชวีอนามัยเเละความปลอดภัยแหงสหรัฐอเมริกา; NJTSR - 

ทะเบียนความลับทางการคาของนิวเจอรซีย; NTP - ศูนยพิษวิทยาแหงชาติของสหรัฐอเมริกา; NZ - นิวซีเเลนด; OSHA 

- สํานักงานอาชวีอนามัยเเละความปลอดภัย; PEL - คาขีดจํากัดสารเคมีท่ียอมใหสัมผัสไดในสถานท่ีทํางาน; PH - 

ฟลิปปนส; RCRA - กฏหมายวาดวยการอนุรักษเเละการกูคืนทรัพยากรของสหรัฐอเมริกา; REACH-การจดทะเบียน 

การประเมิน การอนุญาต และการจํากัดการใชสารเคมีของสหภาพยุโรป; RID - 

ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางรถไฟ; SARA - 

กฎหมายวาดวยการแกไขซูเปอรฟนดและการใหอนุญาตซ้ําของสหรัฐอเมริกา; STEL - 

คาขีดจํากัดสําหรับการสมัผัสในระยะส้ัน ๆ; TCCA - พระราชบัญญัติควบคุมสารเคมีท่ีเปนพิษของประเทศเกาหลี,; 
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TDG - การขนสงสินคาอันตราย; TLV - คาขีดจํากัดสารเคมีท่ีสมัผัสไดในสถานท่ีทํางาน ; TSCA - 

กฏหมายวาดวยการควบคุมสารพิษของสหรฐัอเมริกา; TW - ไตหวัน; TWA - 

คาความเขมขนเฉล่ียตลอดเวลาการทํางาน; UEL -คาขีดจํากัดสูงสุดของการระเบิด; UN/NA - องคการสหประชาชาติ/ 

อเมริกาเหนือ; US - สหรัฐอเมริกา; VLE - คาขีดจํากัดสารเคมีท่ีสัมผัสได (ประเทศเม็กซิโก); WHMIS - 

ระบบขอมูลวัตถุอันตรายในสถานท่ีปฏิบัติงาน (ประเทศแคนาดา).  

เอกสารอางอิงและแหลงขอมลูสําคัญสาํหรับขอมลู  

ใหตามคําขอ.  

ขอมลูอื่น ๆ  

การจัดทําขอมูลนี้ไดดําเนินการอยางระมัดระวัง อยางไรก็ตาม ผูผลิตไมใหรับประกันใด ๆ ท้ังสิ้น 

รวมท้ังการรับประกันการซื้อขาย โดยตรงหรือโดยออมเกียวกับขอมูลนี้ 

ผูผลิตไมไดเปนตัวเเทนเเละปฏิเสธการรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรง โดยบังเอิญหรือจากอุบัติเหตุ 

ท่ีเปนผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่น ๆ ท่ีเปนผลมาจากการใชงานอยางถูกหรอืผิดวิธี  

ขอสงวนสิทธ์ิ  

ขอมูลในเอกสารขอมูลดานความปลอดภัยนี้เปนขอมูลเบ้ืองตนและใชเพื่อเปนแนวทางอางอิงเทานั้น 

แมจะเชื่อวาขอมูลและคําแนะนําที่ระบุไวน้ีมีความถูกตอง บริษัทไมไดใหประกันใดๆ 

เก่ียวกับขอมูลและคําแนะนําดังกลาว รวมทั้งไมรับผิดชอบใดๆ ตอการอางอิงขอมูลชุดน.  
 


