
 
 

เอกสารข้อมลูดา้นความปลอดภัย 

ชือ่สารเคม:ี MH-100 ink Cyan 

SDS No. 037-U144286 

ประเด็นแรก：2018/08/28 

ปรบัปรุง：2019/11/28 

 

____________________________________________________________ 

หน้า 1 ของ 11 

 

1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม ผู้ผลติ และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย 

 
ตัวบ่งชี้ผลิตภณัฑ์ตามระบบ GHS 

           

  
ชื่อผลิตภณัฑ ์ MH-100 ink Cyan 

  หมายเลขชิน้ส่วน MH100-C-BA 

 

ข้อแนะน าและข้อจ ากัดตา่งๆใน

การใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม 

หมึกพิมพ ์ 3D มิติที่ผา่นการรักษาด้วย UV 

 

รายละเอียดผู้ผลิต และ/หรือผู้จัด

จ าหน่าย 

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 

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

โทร: +81-268-64-2413 

 

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

1780 อาคารเตียวฮง บางนา ชั้น จี และ ชั้น 1 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบาง

นา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร: 020-126-585, 020-126-586 

 
หมายเลขโทรศัพทฉ์ุกเฉิน 001 800 120 666 751 (เฉพาะภายในประเทศไทยเทา่นัน้) 

+65 3158 1074 

  

2. การบ่งชี้ความเปน็อันตราย 

 

การจ าแนกประเภทสารเดี่ยว/สาร

ผสมตามระบบ GHS            

 
ความเป็นอันตรายต่อสขุภาพ ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางปาก) ประเภทย่อย 4 

          
การกดักร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 2 

          
การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย 1 

          
การท าให้ไวต่อการกระตุน้อาการแพ้ต่อผวิหนัง ประเภทย่อย 1 

          
ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธุ์ ประเภทยอ่ย 2 

          

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง - จากการรับสัมผัสครั้งเดียว ประเภท

ย่อย 3（ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ） 

          
ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง - จากการรับสัมผัสซ้ า ประเภทย่อย 2 

 
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า - อันตรายเฉียบพลัน ประเภทย่อย 2 

          
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า- อันตรายในระยะยาว ประเภทย่อย 2 

 
องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS 

           

  
รูปสัญลักษณ ์
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ค าสัญญาน อันตราย 

  

ข้อความแสดงความเป็น

อันตราย 

H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน 

          
H315 ระคายเคืองตอ่ผิวหนังอย่างมาก 

          
H318 ท าลายดวงตาอย่างรนุแรง 

          
H317 อาจท าใหเ้กิดการแพท้ี่ผิวหนัง 

          
H361 มีข้อสงสัยวา่อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพันธุ์หรอืทารกในครรภ ์

          
H335 อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ 

          
H373 อาจท าอันตรายต่ออวยัวะ เมื่อรับสัมผสัเปน็เวลานาน หรอืรับสัมผสัซ้ า 

          
H401 เป็นพษิต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 

          
H411 เป็นพษิต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า และมีผลกระทบระยะยาว 

  
ข้อความแสดงข้อควรระวัง 

           

   
การป้องกัน ต้องได้รับค าแนะน าก่อนการใช้ (P201) 

          

ห้ามใช้งานจนกว่าจะได้อา่นและท าความเขา้ใจในข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ทั้งหมด (P202) 

          
ห้ามหายใจเอาละอองไอสเปรย์เขา้ไป(P260) 

          
ล้างหน้าให้สะอาดหลังการใช้งาน (P264) 

          
ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรีข่ณะที่ใช้ผลิตภณัฑ์นี้ (P270) 

          
ใช้นอกอาคารหรือบริเวณทีมี่อากาศถ่ายเทได้ดีเท่านั้น (P271) 

          
เสื้อผา้ที่เปื้อนหา้มน าออกจากพื้นทีป่ฏิบตัิงาน (P272) 

          
หลีกเล่ียงการปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม (P273) 

          
สวมถุงมือป้องกัน (P280) 

          
สวมแว่นตาและหนา้กากปอ้งกัน (P280) 

          
สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบคุคล ตามที่จ าเป็น (P281) 

   
การตอบโต ้ หากสัมผสัผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ าปริมาณมากๆ(P302+P352) 

          

หากหายใจเขา้ไป : เคล่ือนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยูใ่นที่ที่มีอากาศบรสิุทธิ์ ให้

พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก (P304+P340) 

          

หากเข้าตา : ชะล้างด้วยน้ าอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์

ออกหากกระท าได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ า (P305+P351+P338) 
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ถ้าได้รับสัมผัสหรือมีความกงัวล :  ขอค าปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม 

(P308+P313) 

          
โทรศัพท์หาศูนย์พษิวทิยาหรือแพทย์ทันท ี(P310) 

          
โทรศัพท์หาศูนย์พษิวทิยาหรือแพทย ์เมื่อรู้สึกไม่สบาย (P312) 

          
การรกัษาโดยเฉพาะ (P321) 

          
ชะล้างปาก (P330) 

          

หากผวิหนังเกิดการระคายเคืองหรือเป็นผื่นคัน ขอค าปรึกษาหรือการรักษาที่

เหมาะสม (P333+P313) 

          
ถอดเสือ้ผ้าที่เปื้อนและซกัท าความสะอาด หากต้องการใช้ซ้ า (P362) 

          
เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล (P391) 

   
การจัดเก็บ เก็บรกัษาในทีท่ี่มีอากาศถา่ยเทด ีเก็บในภาชนะที่ปดิสนทิ (P403+P233) 

          
เก็บรกัษาในที่ปดิล๊อก (P405) 

   
การก าจัด ก าจัดสารหรือภาชนะบรรจ ุณ ที่ฝังกลบที่ได้รับการรับรอง (P501) 

  

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกับส่วนผสม 

 
สารเดีย่วหรือสารผสม สารผสม 

  
ชื่อทางเคมี ช่วงความเข้มข้น หมายเลข CAS 

   

  
Tripropylene glycol diacrylate 25-35% 42978-66-5 

   

  
Acrylic monomer 20-25% ความลับทางการคา้ 

   

  
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)- 15-25% 5117-12-4 

   

  
Oligomer 15-25% ความลับทางการคา้ 

   

  
Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide 1-10% 75980-60-8 

   
  

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 
เมื่อสูดดม หากรู้สกึไม่สบาย ติดต่อศูนย์พิษวทิยาหรือแพทย ์

          
หากได้รับการสัมผัสหรือกังวลว่าสัมผัสสาร รับค าแนะน าทางการแพทย ์

 
เมื่อสัมผัสผวิหนัง หากสัมผสัผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก 

          
ถอดเสือ้ผ้าที่ปนเปื้อนออกและซักก่อนน ากลบัมาใช้ใหม่ 

          
หากเกิดการระคายเคืองหรือผื่นที่ผวิหนัง รับค าแนะน าทางการแพทย ์

          
หากได้รับการสัมผัสหรือกังวลว่าสัมผัสสาร รับค าแนะน าทางการแพทย ์

          
การรกัษาเฉพาะทาง 

 
เมื่อสัมผัสดวงตา ติดต่อศูนยพ์ิษวิทยาหรือแพทย์ทันท ี
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หากเข้าตา : ล้างด้วยน้ าอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาท ีถอดคอนแทคเลนส์ออก

หากถอดออกได้ง่าย และใหช้ะล้างตาตอ่ไป 

          
หากได้รับการสัมผัสหรือกังวลว่าสัมผัสสาร รับค าแนะน าทางการแพทย ์

 
เมื่อกลืนกิน หากกลนืกิน : ติดต่อศูนยพ์ษิวิทยาหรือแพทย์ทันที 

          
ล้างปาก 

          
หากได้รับการสัมผัสหรือกังวลว่าสัมผัสสาร รับค าแนะน าทางการแพทย ์

          
ท าให้อาเจียน 

  

5. มาตรการผจญเพลิง 

 
สารดับเพลิง ผงโฟมที่ทนแอลกอฮอล์ น้ าที่พ่นเป็นฝอย คาร์บอนไดออกไซด ์ทราย 

 
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม น้ าที่ฉดีจากสายยาง 

 

ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้น

จากสารเคมี 

มีความเสี่ยงต่อการกอ่ให้เกดิก๊าซที่เป็นอันตราย เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์

และซัลเฟอร์ออกไซด ์

หลีกเล่ียงการสูดดมควันหรอืก๊าซ 

 

การป้องกันในการผจญเพลิง สวมแว่นตานิรภัยที่มีหน้ากากกันฝุน่ และอุปกรณป์้องกันอื่นๆทีเ่หมาะสมกับ

สถานการณ ์

  

6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกรั่วไหลของสาร 

 

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์

ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบตัิใน

กรณเีกิดเหตุฉกุเฉนิ 

สวมแว่นตานิรภัยที่มีหน้ากากกันฝุน่ และอุปกรณป์้องกันอื่นๆทีเ่หมาะสมกับ

สถานการณ ์

          
หากรัว่ไหลปริมาณมาก : อพยพออกจากพื้นที ่

          
ต้องม่ันใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ 

 
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามปล่อยโดยตรงลงสู่ท่อระบายน้ า น้ าผิวดนิ หรือน้ าบาดาล 

 

วิธีการและภาชนะส าหรับกกัเก็บ

และท าความสะอาด 

หากรัว่ไหลปริมาณน้อย : ดดูซับดว้ยสาร เช่น สารที่ไม่ติดไฟ ล้างให้เรียบร้อยหลัง

ใช้งานเสร็จ 

          
หากรัว่ไหลปริมาณมาก : ท าเขือ่นกั้นสารที่หกรัว่ไหลและ ก าจัดในพืน้ที่ทีป่ลอดภัย 

 
มาตรการป้องกันภัยพบิัติรอง เก็บให้ห่างจากแหล่งของประกายไฟ และเตรียมสารดับเพลิง 

          
มีความเสี่ยงต่อการล่ืนของสารที่หก ท าให้พื้นล่ืน 

          
ห้ามเดินผา่นสารทีห่กรั่วไหลอย่างไม่ระมัดระวัง 

  

7. การขนถ่าย เคล่ือนยา้ย ใช้งาน และเก็บรกัษา 
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ในการขนถา่ยเคล่ือนย้าย 

           

  
มาตรการทางเทคนิค ใช้ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ในกรณทีี่มีควันหรอืละออง 

          
สถานที่ที่จดัเกบ็หรือใช้สารนี้ควรจะต้องมีการติดตั้งจุดล้างตาและฝักบวัล้างตัว 

  
ข้อแนะน าในการใช้งาน ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรีข่ณะที่ใช้ผลิตภณัฑ ์

          
ล้างมือให้สะอาดหลังการใชง้าน 

          
สวมถุงมือป้องกัน ชุดป้องกัน แว่นตาปอ้งกัน หน้ากากปอ้งกัน 

          
ห้ามน าเสื้อผา้ที่ปนเปื้อนออกจากพื้นทีท่ างาน 

          
ห้ามหายใจเอาฝุ่นควัน ก๊าซ ละออง ไอสเปรย์เขา้ไป 

 
เก็บรกัษา 

           

  

สภาวะทีเ่หมาะสมในการ

จัดเก็บ 

เก็บรกัษาในที่ปดิล๊อก 

  

8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกันส่วนบุคคล 

 
มาตรการทางวิศวกรรม ใช้ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ในกรณทีี่มีควันหรอืละออง 

          
สถานที่ที่จดัเกบ็หรือใช้สารนี้ควรจะต้องมีการติดตั้งจุดล้างตาและฝักบวัล้างตัว 

          

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกนัการระเบิด 

และป้องกันไฟฟา้สถิต 

 
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

           

  
อุปกรณ์ช่วยหายใจ หากจ าเป็น ควรสวมอุปกรณช์่วยหายใจ 

  
อุปกรณ์ป้องกันมือ สวมถุงมือป้องกัน 

  
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมแว่นตาป้องกัน หน้ากากป้องกัน 

  

อุปกรณ์ป้องกันผิวหนังและ

ร่างกาย 

สวมชุดป้องกนั 

  

9. คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี 

 
สถานะทางกายภาพ ของเหลว 

 
สี สีเขียวฟา้ 

 
กลิ่น กลิ่นเฉพาะตัว 

 
ค่าขดีจ ากัดของกลิ่นที่รบัได้ ไม่มีข้อมูล 

 
ค่าความเปน็กรด-ด่าง ไม่มีข้อมูล 

 
จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง ไม่มีข้อมูล 
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จุดเดือดเริ่มต้น และชว่งของการ

เดือด 

ไม่มีข้อมูล 

 
จุดวาบไฟ 93 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 

 
อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล 

 

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้

ของของแข็ง และก๊าซ 

ไม่มีข้อมูล 

 

ค่าขดีจ ากัดสูงสุดและต่ าสุดของ

ความไวไฟ หรือค่าจ ากัดสูงสุด

และต่ าสดุของการระเบดิ 

ไม่มีข้อมูล 

 
ความดันไอ ไม่มีข้อมูล 

 
ความหนาแน่นไอ ไม่มีข้อมูล 

 
ความหนาแน่นสัมพทัธ ์ 1.07 (25 องศาเซลเซียส) 

 
ความสามารถในการละลายได้ ไม่มีข้อมูล 

 

ค่าสัมประสทิธิ์การละลายของสาร

ในชั้นของ n-octanol ต่อน้ า 

ไม่มีข้อมูล 

 
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเ้อง ไม่มีข้อมูล 

 
อุณหภูมิของการสลายตัว ไม่มีข้อมูล 

 
ความหนืด 68±3mPa・s (25 องศาเซลเซียส) 

  

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกดิปฏิกริิยา 

 
การเกิดปฏกิิริยา ไม่คาดว่าจะมีอันตรายจากการเกดิปฏิกิริยา 

 
ความเสถียรทางเคมี มีความเสถียรภายใตก้ารใชง้านตามปกต ิ

 

ความเป็นไปได้ในการ

เกิดปฏกิิริยาอันตราย 

จะไม่เกิดปฏกิิริยาโพลิเมอไรเซชั่น 

 
สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง หลีกเล่ียงเปลวไฟ ประกายไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ 

 
  หลีกเล่ียงไม่ให้สารเคมีสัมผสักับสารทีก่่อให้เกิดปฏกิิริยาเคมี 

 
วัสดุทีเ่ขา้กันไม่ได ้ กรด ด่าง โลหะต่างๆ สารทีท่ าปฏกิิริยากับออกซเิจน ออกไซดข์องโลหะ 

 

ความเป็นอันตรายของสารทีเ่กิด

จากการสลายตวั 

ออกไซดข์องคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน 

  

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
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ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทางปาก ประเภทย่อย 4:5117-12-4 (ค่าทีแ่ปลง = 500mg/kg แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่จ าแนกประเภท : 42978-66-5 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : 75980-60-8 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : ความลับทางการค้า (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่อ้างอิง) 

 

ผลการค านวณ = 1258.3mg/kg ผลการจ าแนก = ประเภทย่อย 4 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน ทาง

ผิวหนัง 

ไม่จ าแนกประเภท : 42978-66-5 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : 75980-60-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 5117-12-4 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : ความลับทางการค้า (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่อ้างอิง) 

 

ประกอบด้วยสารเดี่ยวของสารเคมีที่ไม่รู้จัก เปล่ียนจาก ไม่จ าแนกประเภท เปน็ ไม่

สามารถจัดกลุ่มได ้

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางการ

หายใจ：ก๊าซ) 

ไม่ใช่ก๊าซตามค าจ ากดัความของ GHS 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางการ

หายใจ：ไอระเหย) 

ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ทางการ

หายใจ：ฝุ่น/หมอก) 

ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

การกดักร่อนและระคายเคืองต่อ

ผิวหนัง 

ประเภทย่อย 2 : 42978-66-5 (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : 75980-60-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 5117-12-4 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : ความลับทางการค้า (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่อ้างอิง) 

 

ยอดรวมของสว่นประกอบหมวดหมู่ที่ 2 >= ขีดจ ากดัของความเข้มข้น (10%) ผลการ

จ าแนก = หมวดหมู่ที ่2 

 

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง

หรือการระคายเคอืงต่อดวงตา 

ประเภทย่อย 1 : 5117-12-4 (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ประเภทย่อย 2 : 42978-66-5 (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : 75980-60-8 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : ความลับทางการค้า (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่อ้างอิง) 

 

ยอดรวมส่วนประกอบหมวดหมู่ตา ประเภทที่ 1 >= ขีดจ ากัดของความเข้มขน้ (3%) ผล

การจ าแนก = หมวดหมู่ที ่1 

 
ระบบทางเดนิหายใจ ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 
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ผิวหนัง ประเภทย่อย 1 : 5117-12-4 (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC), 42978-66-5 

(แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : 75980-60-8 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : ความลับทางการค้า (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่อ้างอิง) 

 

42978-66-5 >= 1% ผลการจ าแนก = ประเภทย่อย 1 

 
การกลายพันธุ์ของเซลสืบพนัธุ์ ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 
ความสามารถในการก่อมะเร็ง ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธุ์ ประเภทย่อย 2 : 75980-60-8 (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : 5117-12-4 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : ความลับทางการค้า (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่อ้างอิง) 

 

75980-60-8 >= 3% ผลการจ าแนก = ประเภทย่อย 2 

 

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธุ์ ผล

ต่อสตรีที่ให้นมบตุร 

ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมาย

เฉพาะเจาะจง - จากการรับสัมผัส

ครั้งเดียว 

ประเภทย่อย 3 : 42978-66-5 (อวัยวะ = ระคายเคืองต่อระบบทางเดนิหายใจ 

แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : 75980-60-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 5117-12-4 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : ความลับทางการค้า (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่อ้างอิง) 

 

ประเภทย่อย 3 (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ) >= ขดีจ ากัดของความเข้มข้น 

(20%) ผลการจ าแนก = ประเภทย่อย 3 (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ) 

 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมาย

เฉพาะเจาะจง - การสัมผัสซ้ า 

ประเภทย่อย 2 : 5117-12-4 (อวัยวะ = --- แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : 75980-60-8 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : ความลับทางการค้า (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่อ้างอิง) 

 

5117-12-4 >= 10% ผลการจ าแนก = ประเภทย่อย 2 

 
ความเป็นอันตรายจากการส าลัก ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

  

12. ข้อมูลด้านนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ในน้ า - อันตรายเฉียบพลัน 

ประเภทย่อย 2 : 42978-66-5 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : 75980-60-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 5117-12-4 (แหล่งข้อมูล : NITE) 
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ไม่มีข้อมูล : ความลับทางการค้า (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่อ้างอิง) 

 

(ปัจจัยคูณความเป็นพิษ×10×หมวดหมู่ที ่1)+หมวดหมู่ที่ 2 >= ขีดจ ากัดของความ

เข้มขน้ (25%) ผลการจ าแนก = หมวดหมู่ที่ 2 

 

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ในน้ า - อันตรายในระยะยาว 

ประเภทย่อย 2 : 42978-66-5 (แหล่งข้อมูล : 1272/2008/EC) 

ไม่มีข้อมูล : 75980-60-8 (แหล่งข้อมูล : NITE), 5117-12-4 (แหล่งข้อมูล : NITE) 

ไม่มีข้อมูล : ความลับทางการค้า (แหล่งข้อมูล : ไม่มีแหล่งที่มาของขอ้มูลที่อ้างอิง) 

 

(ปัจจัยคูณความเป็นพิษ×10×หมวดหมู่ที ่1)+หมวดหมู่ที่ 2 >= ขีดจ ากัดของความ

เข้มขน้ (25%) ผลการจ าแนก = หมวดหมู่ที่ 2 

 
เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน ไม่สามารถจ าแนกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

  

13. ข้อพิจารณาในการก าจดั 

 

การก าจัดของเสียที่หลงเหลืออยู่ ก่อนก าจัด ท าให้ของเสียไม่มีความเปน็อันตรายก่อน ท าให้เสถียร ท าให้เป็นกลาง 

และลดความเป็นอันตรายและความเป็นพิษของของเสีย 

          
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. 

  

ประเภทความเปน็อันตราย

ส าหรับการขนส่ง 

9 

  
กลุ่มการบรรจุ Ⅲ 

  พิเศษ บทบญัญัต ิ 2.10.2.7 *1 

 
ข้อมูล IATA 

           

  
หมายเลขสหประชาชาต ิUN 3082 
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No. 

  

ชื่อที่ถกูต้องในการขนส่งของ

สหประชาชาต ิ

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

  

ประเภทความเปน็อันตราย

ส าหรับการขนส่ง 

9 

  
กลุ่มการบรรจุ Ⅲ 

  พิเศษ บทบญัญัต ิ A197 *1 

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

จะได้รับการยกเว้นจากข้อก าหนดวา่ดว้ยสินคา้อันตราย – โปรดดูข้อก าหนดพิเศษของสหประชาชาติ 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ 

 
ไม่มีกฏหมายหลัก 

               

 การวเิคราะหส์่วนประกอบ - รายการคงคลัง 
          

 
Tripropylene glycol diacrylate (42978-66-5) 

 
TSCA -  

United States 

ENCS -  

Japan 

KECI -  

Korea 

IECSC -  

China 

DSL -  

Canada 

PICCS -  

Philippines 

AICS -  

Australia 

EINECS -  

European 

Union 

TCSI -  

Taiwan 

NZIoC -  

New 

Zealand 

 
มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี 

 
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)- (5117-12-4) 

 
TSCA -  

United States 

ENCS -  

Japan 

KECI -  

Korea 

IECSC -  

China 

NDSL -  

Canada 

PICCS -  

Philippines 

AICS -  

Australia 

ELINCS -  

European 

Union 

TCSI -  

Taiwan 

NZIoC -  

New 

Zealand 

 
มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี 

 
Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide (75980-60-8) 

 
TSCA -  

United States 

ENCS -  

Japan 

KECI -  

Korea 

IECSC -  

China 

DSL -  

Canada 

PICCS -  

Philippines 

AICS -  

Australia 

EINECS -  

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 

 

ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลในเอกสาร ข้อมูลด้านความปลอดภัยนี้เปน็ข้อมูลเบื้องต้น และใช้เพื่อเปน็

แนวทางอา้งอิงเทา่นั้น 

 
         

แม้จะเชือ่ว่าข้อมูลและค าแนะน าที่ระบุไว้นี้มีความถกูต้อง บริษัทไม่ได้ให้ประกันใดๆ 

เกี่ยวกับข้อมูลและค าแนะน าดังกล่าว รวมทั้งไม่รับผิดชอบใดๆต่อการอ้างอิงขอ้มูลชุด

นี ้



 
 

เอกสารข้อมลูดา้นความปลอดภัย 

ชือ่สารเคม:ี MH-100 ink Cyan 

SDS No. 037-U144286 

ประเด็นแรก：2018/08/28 

ปรบัปรุง：2019/11/28 
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