
 
 

เอกสารขอ้มลูดา้นความปลอดภยั 

ชือ่สารเคม:ี LUS-175 Black 

SDS No. 037-U193189 

ประเด็นแรก：2017/09/14 

ปรบ ัปรุง：2020/02/18 

 

____________________________________________________________ 

หน้า 1 แห่ง 11 

 

หวัขอ้ 1: การบง่ชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม เเละบรษิทัหรอืกจิการ  

ตงับง่ชีผ้ลติภณัฑ ์ 

ชือ่ผลติภณัฑ ์ 
LUS-175 Black  

รายละเอยดผลตภณฑ 

LU175-K-BA 

การใชง้านผลติภณัฑ ์ 

หมกึ INK JET  

ขอ้จ ากดัในการใช ้ 

ไมท่ราบ.  

รายละเอยีดผูผ้ลติเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

Mimaki Engineering Co., Ltd 

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

โทรศพัท:์ +81-268-64-2413 

ผูน้ าเขา้ / ผูจ้ดัจ าหนา่ย 

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

โทรศัพท์: 020-126-585, 020-126-586 

หมายเลขโทรศพัทฉ์กุเฉนิ 

001 800 120 666 751 (เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น) 

+65 3158 1074 

หวัขอ้ 2: การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย  

การจ าเเนกตามระบบ GHS  

ความเป็นพิษเฉียนพลัน - ทางปาก - ประเภทย่อย 4 

ความเป็นพิษเฉียนพลัน - ทางผิวหนัง - ประเภทย่อย 5 

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง - ประเภทย่อย 2 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา - ประเภทย่อย 1 

การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง - ประเภทย่อย 1A 

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ - ประเภทย่อย 1B 

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสซ้ า) - ประเภทย่อย 1 

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า - ประเภทย่อย 2 

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ า - ประเภทย่อย 2 

องคป์ระกอบของฉลาก  

สญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย  

 
ค าสญัญาณ  
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อันตราย  

ขอ้ความเเสดงความเป็นอนัตราย  

H302 – เป็นอันตรายหากกลืนกิน. 

H313 – อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. 

H315 – ท าให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง. 

H317 – อาจท าให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้. 

H318 – ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง. 

H360Df - อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ สงสัยว่าเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์. 

H372 – ท าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเม่ือรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ าหลายครั้ง. 

H411 – เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าและมีผลกระทบระยะยาว. 

ขอ้ความเเสดงขอ้ควรระวงั  

การป้องกนั  

• รับค าแนะน าพิเศษก่อนใช้. 

• ห้ามขนถ่ายเคลื่อนย้ายจนกว่าจะอ่านและท าความเข้าใจค าเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด. 

• สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. 

• ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เม่ือใช้ผลิตภัณฑ์น้ี. 

• ไม่ควรอนุญาตให้น าชุดท างานที่ปนเป้ือนออกไปนอกสถานที่ท างาน. 

• ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย. 

• หลีกเล่ียงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม. 

การระงบ ัเหตฉุุกเฉนิ  

• หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกวิตกกังวล: รับค าแนะน า/การดูแลรักษาจากแพทย์  . 

• หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ าที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย .

ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป. 

• ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที.   

• หากสัมผัสผิวหนัง : ล้างออกด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก. 

• ถอดเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนและซักล้างก่อนน ากลับมาใช้ใหม่. 

• หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองหรือผ่ืนแดง: รับค าแนะน า/การดูแลรักษาจากแพทย์.   

• หากกลืนกิน : ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ท่านคุณรู้สึกไม่สบาย. 

• บ้วนปาก.   

• เก็บสารที่หกรั่วไหล.   

การเกบ็รักษา  

• เก็บโดยปิดล็อคไว้. 

การก าจดั  

• ก าจัดสารที่บรรจุภายใน/ภาชนะบรรจุตามกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และระหว่าง

ประเทศ.   

ขอ้มูลอืน่ ๆ 

อันตรายอื่นๆ 
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• ไม่เข้าข่าย. 

ความเป็นอนัตรายอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผลจากการจาแนกตามระบบ GHS (HNOC) 

• ไมเ่ขา้ขา่ย. 

หวัขอ้ 3: องคป์ระกอบเเละขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม  

ชื่อทางเคมี: ไม่มีข้อมูล   

สารเดี่ยว / สารผสม: สารผสม   

ชื่อเคม ี หมายเลข EC  หมายเลข CAS  น้ าหนัก-%  การจ าแนกตามกฎหมาย (EC) No. 

1272/2008 [CLP]  

ออกโซแลน-2-อิลเมทลิ พรอพ-2-อีโนเอต  219-268-7  2399-48-6  20-30  Acute Tox. 4 (H302)  

Skin Corr.1C (H314) 

Eye damage 1 (H318)  

Skin Sens. 1B (H317)  

Repr. 1B (H360Df)  

Aquatic Chronic 2 (H411)  

กรด 2-โพรพีโนอิก, 2-ฟีนอกซีเอทลิ เอสเทอร ์ 256-360-6  48145-04-6  20-30  Skin sense.1A (H317)  

Repr.2 (H361D)  

Aquatic Chronic 2 (H411)  

กรด 2-โพรพีโนอิก, 1,7,7-ไตรเมทิลไบไซโคล

[2.2.1]เฮป-2-อิล เอสเทอร,์ เอกโซ-  

227-561-6  5888-33-5  10-20  Skin Irrit. 2(H315)  

 Eye Irrit. 2A(H319)  

Skin Sens. 1B (H317)  

 STOT Single Exp. 3(H335)  

Aquatic Acute 1 (H400)  

Aquatic Chronic 1 (H410)  

2เอช-อะซพีิน-2-โอน, 1-อีเทนิลเฮกซาไฮโดร-  218-787-6  2235-00-9  5-15  Acute Tox. 4 (H302)  

Acute Tox. 4 (H312)  

 Eye Irrit. 2A (H319)  

Skin sens. 1B (H317)  

STOT Rep. Exp. 1   

อะคริเลตโมโนเมอร ์ CBI  CBI  5-10  ไม่มีข้อมูล  

ไดฟนีิล-2,4,6-ไตรเมทิลเบนโซอิลฟอสฟีน 

ออกไซด ์ 

278-355-8  75980-60-8  5-10  Skin sens. 1B (H317)  

Repr. 2 (H361f)  

Aquatic acute 2 (H401)  

Aquatic chronic 2 (H411)  

Photoinitiator CBI  CBI  1-5  ไม่มีข้อมูล  

Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6-

trimethylbenzoyl)-  

423-340-5  162881-26-7  1-5  Skin Sens. 1A (H317)  

Aquatic Chronic 4 (H413)  

คาร์บอนแบล็ค  215-609-9  

435-640-3  

1333-86-4  1-5  ไม่มีข้อมูล  

สารเพิ่มคุณภาพ  CBI  CBI  <5  ไม่มีข้อมูล  

คนอืน่  ๆ CBI  CBI  <1  ไม่มีข้อมูล  

หวัขอ้ 4: มาตราการปฐมพยาบาล  

มาตรการการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

ค าแนะน าทัว่ไป  : แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ ห้ามชะลอการดูแล

และขนส่งผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกวิตกกังวล: รับ

ค าแนะน า/การดูแลรักษาจากแพทย ์  

การสดูดม/หายใจเขา้ไป  : ให้เคลื่อนย้ายเหยื่อไปยังอากาศบริสุทธิ ์ให้ไปพบแพทย ์  
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สมัผสัผิวหนงั  : ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ าปริมาณมากในขณะที่ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเป้ือน

ออก รบัค าแนะน า/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันท ี  

การสมัผสัดวงตา  : หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ าที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่

คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป รบัค าแนะน า/การดูแล

รักษาจากแพทย์ทันท ีรบีโทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันท ี  

การกลนืกนิเขา้ไป  : บ้วนปากให้ทั่วด้วยน้ า ห้ามผายปอดให้กับผู้ที่หมดสต ิหากอาเจียนในทันท ีท าให้

ศีรษะต่ ากว่าสะโพกเพื่อป้องกันการส าลัก ให้ไปพบแพทย ์  

อาการหรือผลกระทบทีส่ าคญั ทัง้ทีเ่กิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง   

อาการ  : การสัมผัสระยะยาวอาจก่อให้เกิดการแดงและระคายเคือง อาจท าให้ตาบอด อาการไอ

และ/หรือหายใจมีเสียงหวีด ลมพิษ ออาการคัน อาจท าให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือ

หายใจล าบากหากสูดดม/หายใจเข้าไป อาการผ่ืน   

ระบุถึงข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ตอ้งท าทันท ีและการดูแลรกัษาเฉพาะทีส่ าคญัที่ควรด าเนินการ 

การปอ้งกนัตนเองของผูท้ี่

เข้าไปท าการปฐมพยาบาล

เบือ้งตน้  

: สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล (ดูหัวข้อที ่8) ห้ามใช้วิธีเป่าปากถ้าหากผู้ได้รับผลกระทบ

กลืนกิน หรอืหายใจสารเข้าไป  ให้ชว่ยผายปอดโดยใช้หน้ากากกันสัมผัสช่วยหายใจ

ที่มีวาล์วทางเดียว หรอืเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยหายใจจนกว่าจะหายใจได้เอง   

หมายเหตสุ าหรับแพทย ์ : อาจท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย   

  

หวัขอ้ 5: มาตราการผจญเพลงิ  

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม 

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม  : ใช ้คาร์บอนไดออกไซด ์และ ผงเคมีแห้ง หรอืโฟม ใชม้าตรการการดับเพลิงที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ.   
สารดบัเพลงิทีห่า้มใช ้ : ห้ามฉีดน้ าเป็นล าเนื่องจากอาจท าให้เพลิงไหม้แพร่กระจายได้. 

วธิีการดับเพลิงโดยเฉพาะ  : ถ้าดับเพลิงไม่ได ้ให้ป้องกันโดยรอบและปล่อยให้เพลิงไหม้ตัวเองจนหมด   

ความเปน็อันตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้จากสารเคมี 

มีความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟ ผลิตภัณฑ์น้ีก่อให้เกิดการระคายเคืองของดวงตา ผิวหนังและเยื่อเมือก การสลายตัวทาง

ความร้อนสามารถก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซและไอที่ระคายเคืองและเป็นพิษ ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยสารที่ท าให้ไว

ต่อการกระตุ้นอาการแพ้ ผลิตภัณฑ์น้ีก่อให้เกิดการไหม้ของดวงตา ผิวหนังและเยื่อเมือก. 

อุปกรณป์อ้งกันพเิศษและขอ้ควรระวงัส าหรบันกัผจญเพลงิ 

นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจด้วยตนเอง และอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. 

หวัขอ้ 6: มาตราการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร  

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล 

อุปกรณป์อ้งกันอนัตราย 

: อพยพผู้ปฏิบัติงานไปยังที่ปลอดภัย ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ 

โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ ให้ผู้คนอยู่ห่างจากการหกและรั่วไหล และอยู่เหนือลม 
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และขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน

ปฏิบัตงิานฉุกเฉิน  

ใช้การป้องกันส่วนบุคคลตามที่แนะน าไว้ในหัวข้อ 8 หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนัง 

ดวงตา และเสื้อผ้า   

ขอ้ควรระวงัดา้น

สิง่แวดล้อม  

: ป้องกันการไหลลงสู่ทางน้ าไหล ทอ่ระบายน้ า ชัน้ใต้ดินหรือพื้นที่อับอากาศ   

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเกบ็และท าความสะอาด 

วธิีการกักเก็บ  : ป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมหรือการหกถ้าหากปลอดภัยที่จะด าเนินการได ้ปกคลุมด้วย

แผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ดดูซับหรือปกคลุมด้วยดิน ทรายแห้งหรือ

วัสดุไม่ติดไฟอื่น  ๆและถ่ายลงภาชนะบรรจ ุ  

วธิีการท าความสะอาด  : ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่ก าหนด ลา้งพื้นผิวที่ปนเป้ือนให้สะอาด รบัและ

ถ่ายลงภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม ให้ใช้ทราย หรอืสารดูดซับที่ไม่ติดไฟอื่น 

 ๆและใส่ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อการท าลายต่อไป   

การปอ้งกนัความเปน็

อันตรายรอง  

: หน่วยงานท้องถ่ินควรจะต้องได้รับทราบถ้าหากมีการหกรั่วไหลในปริมาณมากที่ไม่

สามารถกักเก็บได้.   

หวัขอ้ 7: การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย การใชง้าน เเละการเก็บรกัษา  

ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นยา้ย ใชง้าน และการเก็บรกัษาอยา่งปลอดภยั 

ค าแนะน าส าหรับการขน

ถ่ายเคลื่อนยา้ย ใชง้าน 

และการเก็บรักษาอย่าง

ปลอดภยั 

: จัดการภายใต้สุขอนามัยด้านอุตสาหกรรมที่ดีและการปฏิบัติอย่างปลอดภัย ใช้

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่ก าหนด ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ 

โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ ห้ามรับประทาน ดืม่ หรอืสูบบุหรี่เม่ือใช้ผลิตภัณฑ์น้ี. 

สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั รวมทัง้ขอ้หา้มในการเกบ็รกัษาสารทีเ่ข้ากันไมไ่ด้ 

เงื่อนไขการจดัเก็บ : เก็บให้ห่างจากความร้อน ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท เก็บในภาชนะบรรจุที่ติดฉลาก

อย่างเหมาะสม เก็บโดยปิดล็อคไว้. 

  

  

หวัขอ้ 8: การควบคมุการรบัสมัผสัเเละการป้องกนัสว่นบคุคล  

ค่าตา่ง  ๆทีใ่ชค้วบคมุการรับสมัผสั 

ชื่อเคม ี ACGIH  ไทย  

คาร์บอนแบล็ค  

 1333-86-4  

TWA: 3 mg/m3 inhalable particulate 

matter 
 

Caprolactam  

 105-60-2  

TWA: 5 mg/m3  inhalable fraction 

and vapor  

 

Caprolactam เป็นสารที่ไม่ได้ตั้งใจเพิ่มซึ่งมีน้อยกว่า 1% ในผลิตภัณฑ์ 

 

การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม 
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ฝักบัว l อ่างล้างดวงตา l ระบบระบายอากาศ. 

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล (PPE) 

การปอ้งกนัการหายใจ  : หน้ากากไอ   

การปอ้งกนัมอื  : ถุงมือชนิดซึมผ่านไมไ่ด ้  

ปอ้งกนัดวงตาและใบหนา้  : เครื่องป้องกันใบหน้า 

แว่นครอบตานิรภัยแบบแนบกระชบั   

การปกปอ้งผวิหนงัและรา่งกาย  : รองเท้าบู้ทยาง 

เสื้อแขนยาว 

เสื้อผ้าชนิดซึมผ่านไม่ได ้

ผ้ากันเปื้อนทนสารเคม ี  

ขอ้พิจารณาดา้นสขุอนามยัทั่วไป 

แนะน าให้ท าความสะอาดเครื่องมือ พืน้ที่ท างานและเสื้อผ้าอย่างเป็นประจ า. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรอืสูบบุหรี่เม่ือใช้

ผลิตภัณฑ์นี.้ ลา้งมือก่อนหยุดพักและทันทีหลังจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ.์ ถอดเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนและซักล้าง

ก่อนน ากลับมาใช้ใหม.่ ไมค่วรอนุญาตให้น าชุดท างานที่ปนเป้ือนออกไปนอกสถานที่ท างาน. หลกีเล่ียงการหายใจเอา

ฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสูร่า่งกาย. 

หวัขอ้ 9: คณุสมบตัทิางกายภาพเเละทางเคม ี 

สถานะทางกายภาพ ของเหลว ขดีจากดัของความไวไฟใน

อากาศ 

 

ลกัษณะทัว่ไป ไมม่ขีอ้มลู คา่ขดีจากัดสงูสดุของความ

ไวไฟ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ส ี ด า  

ขดีจากดัลา่งของความไวไ

ฟ 

ไมม่ขีอ้มลู 

กลิน่ กลน่นเฉพาะตัว ความดนัไอ ไมม่ขีอ้มลู 

คา่ขดีจากัดของกลิน่ทีรั่บได ้ ไมม่ขีอ้มลู ความหนาแน่นไอ ไมม่ขีอ้มูล 

pH ไมม่ขีอ้มลู ความถว่งจาเพาะ 1.0-1.1 

จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง ไมม่ขีอ้มลู ความสามารถในการละลาย

ได ้
ที่ผสมเข้ากับน้ าไม่ได้ 

จดุเดอืด/ชว่งจดุเดอืด ไมม่ขีอ้มลู าสมัประสทิธิก์ารละลายขอ

งสารในชัน้ของ 

ไมม่ขีอ้มลู 

จดุวาบไฟ 95 °C / 203 °F 

ยอมรับโดยจดุวาบไ

ฟทีต่า่ทีส่ดุ 

n-octanol ตอ่นา้ ไมม่ขีอ้มลู 

อตัราการระเหย ไมม่ขีอ้มลู อณุหภมูกิารสลายตวั ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการลกุตดิไฟไดข้

องของแข็งและก๊าซ 

ไมม่ขีอ้มลู ความหนดืจลน์ ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง ไมม่ขีอ้มลู ความหนดื 7-12 mPa∙s(25 deg.C) 

ขอ้มูลอืน่ ๆ 

นา้หนักโมเลกลุ ไมม่ขีอ้มลู ปรมิาณ VOC (%) ไมม่ขีอ้มลู 

คณุสมบัตริะเบดิ ไมม่ขีอ้มลู ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ ไมม่ขีอ้มลู 

คณุสมบัตอิอกซไิดซ ์ ไมม่ขีอ้มลู ความหนาแน่นจาเพาะ ไมม่ขีอ้มลู 
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จดุออ่นตัว ไมม่ขีอ้มลู   

หวัขอ้ 10: ความเสถยีรเเละการเกดิปฏกิริยิา  

การเกดิปฏิกริยิา : ไม่มีข้อมูล. 

ความเสถยีร : เสถียรภายใต้การจัดเก็บและการใช้งานปกติ. 

ความเปน็ไปไดข้องการท า

ปฏิกริยิาที่เป็นอนัตราย 

: ไม่มีข้อมูล 

ปฏิกริยิาอันตรายโพลเิมอร์

ไรเซชั่น 

: ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ. 

สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ง : ความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ. 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้ : สารออกซิไดซ์รุนแรง. โลหะผงละเอียด. 

ความเปน็อันตรายของสาร

ทีเ่กดิจากการสลายตัว 

: ไม่ทราบตามข้อมูลที่มีอยู่. 

หวัขอ้ 11: ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา  

ขอ้มูลเกีย่วกบัทางรบัสมัผสัทีอ่าจเกดิขึน้ 

การสดูดม/หายใจเขา้ไป  ระคายเคืองต่อระบบหายใจ   

การสมัผสัดวงตา  ระคายเคืองต่อดวงตา ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อดวงตา

โดยที่ไม่สามารถรักษาได ้  

การสมัผสัผวิหนัง  เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง ท าให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง การสัมผัสผิวหนังซ้ ากัน

หลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจท าให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร   

การกลนืกนิ  เป็นอันตรายหากกลืนกิน การกลืนกินอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือก อาจ

เป็นอันตรายหากกลืนกินเข้าไปและเข้าสู่ทางเดินหายใจ   

อาการ  อาการไอและ/หรือหายใจมีเสียงหวีด อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการตาแดงหรือน้ าตาไหล 

รอยแดง การเผาไหม้ อาจท าให้ตาบอด ลมพิษ ออาการคัน อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยา

ภูมิแพ้ต่อผิวหนัง อาการผ่ืน   

ขอ้มลูผลกระทบทางพษิวิทยา 

ความเปน็พษิเฉยีนพลัน 

ค่าทีไ่ด้ตามนีไ้ดร้บัการค านวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS 

 ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของ

สารผสม (ทางปาก) 

ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสาร

ผสม (ผิวหนัง) 

ผลิตภัณฑ์ ATEmix = 1873.1 mg/kg ATEmix = 2216.5 mg/kg 

ในการค านวณ ATE ส าหรับการจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์จะใช้การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลันที่แปลงแล้ว 

ไม่ทราบความเป็นพษิเฉยีบพลนั 
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2.8 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซึ่งไม่ทราบแน่นอน   

36.1 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเก่ียวกับความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง   

100 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเก่ียวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า 

(ไอระเหย)   

100 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเก่ียวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า 

(ฝุ่น/หมอก)   

 

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง รวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

การกดักรอ่นของผิวหนงั : ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท.  

การศึกษาการกัดกร่อนผิวหนังแบบเฉียบพลันในหลอดทดลองการทดสอบ Episkin:： 

GLP OECD TG431 

ในการทดสอบแบบจ าลองในหลอดทดลอง EPISKIN กับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันผล

แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่กัดกร่อนต่อผิวหนัง 

ระคายเคอืงตอ่ผิวหนัง 

 

: การจ าแนกประเภทอาศัยวิธีการค านวณสารผสมโดยอาศัยข้อมูลของส่วนประกอบ. 

ระคายเคืองต่อผิวหนัง. 

การท าลายดวงตาอยา่ง

รนุแรงและการระคายเคอืง

ต่อดวงตา  

: การจ าแนกประเภทอาศัยวิธีการค านวณสารผสมโดยอาศัยข้อมูลของส่วนประกอบ. 

ความเสี่ยงต่อการท าลายดวงตาอย่างรุนแรง.   

การไวตอ่การกระตุ้นอาการ

แพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ

หรือผวิหนัง  

: การจ าแนกประเภทอาศัยวิธีการค านวณสารผสมโดยอาศัยข้อมูลของส่วนประกอบ. 

อาจท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้เม่ือสัมผัสผิวหนัง. อาจท าให้ไวต่อการกระตุ้น

อาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย.   

การก่อใหเ้กดิการกลาย

พนัธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์ 

: การจ าแนกประเภทอาศัยวิธีการค านวณสารผสมโดยอาศัยข้อมูลของส่วนประกอบ. 

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท.   

การก่อมะเรง็  : การจ าแนกประเภทอาศัยวิธีการค านวณสารผสมโดยอาศัยข้อมูลของส่วนประกอบ 

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท  ตารางข้างล่าง

แสดงให้เห็นถึงแต่ละหน่วยงานที่ได้แสดงรายการส่วนผสมที่เป็นสารก่อมะเร็ง.   

ชื่อสารเคมี IARC 

CARBON BLACK Group 2B 

IARC - ส านักงานวิจัยมะเร็งนานาชาต ิ

กลุ่มที่ 2B - เป็นไปไดว้่าเป็นสารกอ่มะเร็งในมนษุย์. 

ความเปน็พษิต่อระบบ

สืบพนัธุ ์ 

: การจ าแนกประเภทอาศัยวิธีการค านวณสารผสมโดยอาศัยข้อมูลของส่วนประกอบ. 

ประกอบด้วยสารที่อาจเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อระบบสืบพันธุ์.   

ความเปน็พษิต่ออวยัวะ

เปา้หมายอยา่ง

: การจ าแนกประเภทอาศัยวิธีการค านวณสารผสมโดยอาศัยข้อมูลของส่วนประกอบ. ข้ 

อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท.   
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เฉพาะเจาะจงจากการรับ

สมัผสัครั้งเดยีว  

ความเปน็พษิต่ออวยัวะ

เปา้หมายอยา่ง

เฉพาะเจาะจงจากการรับ

สมัผสัซ้ า  

: การจ าแนกประเภทอาศัยวิธีการค านวณสารผสมโดยอาศัยข้อมูลของส่วนประกอบ. 

ท าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเม่ือรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ าหลายครั้ง.   

ความเปน็อันตรายจากการ

ส าลกั  

: การจ าแนกประเภทอาศัยวิธีการค านวณสารผสมโดยอาศัยข้อมูลของส่วนประกอบ. 

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท.   

หวัขอ้ 12: ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา  

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า. เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าและมีผลกระทบระยะยาว. 

ชือ่เคม ี สาหรา่ย/พชืน้ า  ปลา  ครสัเตเซยี  

คาร์บอนแบล็ค   EC50 (24h): > 5600 mg/L 

(Daphnia magna) 

Caprolactam  EC50 ( 72h ): = 130 mg/L 

( Desmodesmus subspicatus ) 

EC50 ( 96h ): = 160 mg/L 

( Desmodesmus subspicatus ) 

EC50 ( 72h ):  4320 - 4800 

mg/L ( Pseudokirchneriella 

subcapitata ) 

LC50( 96h, static ): = 930 

mg/L ( Lepomis macrochirus ) 

LC50( 96h, static ): = 1400 

mg/L ( Pimephales promelas ) 

 

EC50( 48h ):  828 - 2920 

mg/L ( Daphnia magna ) 

EC50( 48h ): > 500 mg/L 

( Daphnia magna Straus ) 

 

Caprolactam เป็นสารที่ไม่ได้ตั้งใจเพิ่มซึ่งมีน้อยกว่า 1% ในผลิตภัณฑ์ 

 

การตกคา้งยาวนานและคว

ามสามารถในการยอ่ยสลา

ย 

: ไมม่ขีอ้มูล. 

การสะสมทางชวีภาพ : ไมม่ขีอ้มูล. 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ : ไมม่ขีอ้มูล. 

ผลกระทบรุนแรงอืน่ ๆ : ไมม่ขีอ้มูล. 

หวัขอ้ 13: ขอ้พจิารณาในการก าจดั  

ของเสยีจากสารตกคา้ง/

ผลติภณ้ฑท์ีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ 

: การท าลายควรจะต้องด าเนินการตามข้อก าหนดกฎหมายที่บังคับใช้ในระดับภูมิภาค 

ประเทศ และท้องถ่ิน   

บรรจภุณัฑท์ี่ปนเปือ้น  : การท าลายควรจะต้องด าเนินการตามข้อก าหนดกฎหมายที่บังคับใช้ในระดับภูมิภาค 

ประเทศ และท้องถ่ิน การท าลายและการน ากลับมาใช้ใหม่ที่ไม่เหมาะสมของภาชนะ

บรรจุน้ีอาจเป็นอันตรายและผิดกฎหมาย   

หวัขอ้ 14: ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่  

IMDG 
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หมายเลข UN/ID  : UN3082   

ชือ่ทางการขนสง่  : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7-

trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-,  2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl 

ester )   

ประเภทความเปน็อนัตราย  : 9   

กลุม่การบรรจ ุ : III   

หมายเลข EmS  : F-A, S-F   

ขอ้ก าหนดพเิศษ  : 2.10.2.7 *1 

มลภาวะทางทะเล  : สารนี้เข้าข่ายค าจ ากัดความว่าเปน็มลภาวะทางทะเล   

ความเปน็อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  : ใช ่  

รายละเอยีด  : UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 

1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-,  2-Propenoic acid, 2-

phenoxyethyl ester ), 9, III   

RID 

หมายเลข UN/ID  : UN3082   

ชือ่ทางการขนสง่  : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7-

trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-,  2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl 

ester )   

ประเภทความเปน็อนัตราย  : 9   

กลุม่การบรรจ ุ : III   

ความเปน็อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  : ใช ่  

รหสัการจ าแนก  : M6   

ขอ้ก าหนดพเิศษ  : 274, 335, 375,  601   

รายละเอยีด  : UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 

1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-,  2-Propenoic acid, 2-

phenoxyethyl ester ), 9 (9), III   

ADR 

หมายเลข UN/ID  : UN3082   

ชือ่ทางการขนสง่  : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7-

trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-,  2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl 

ester )   

ประเภทความเปน็อนัตราย  : 9   

กลุม่การบรรจ ุ : III   

ความเปน็อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  : ใช ่  

ขอ้ก าหนดพเิศษ  : 274, 335, 601, 375   

รหสัการจ าแนก  : M6   

รายละเอยีด  : UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 

1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-,  2-Propenoic acid, 2-

phenoxyethyl ester ), 9, III   

IATA 

หมายเลข UN/ID  : UN3082   

ชือ่ทางการขนสง่  : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 1,7,7-

trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-,  2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl 

ester )   

ประเภทความเปน็อนัตราย  : 9   
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กลุม่การบรรจ ุ : III   

รหสั ERG  : 9L   

ขอ้ก าหนดพเิศษ  : A197 *1 

รายละเอยีด  : UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-Propenoic acid, 

1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-,  2-Propenoic acid, 2-

phenoxyethyl ester ), 9, III   

 

*1 บรรจุภัณฑ์ช้ินเดียวหรือบรรจุภัณฑ์ด้านในที่มีปริมาตรน้อยกว่า 5 ลิตร (ของเหลว) หรือหนักไม่เกิน 5 กก. 

(ของแข็ง) จะได้รับการยกเว้นจากข้อก าหนดว่าด้วยสินค้าอันตราย – โปรดดูข้อก าหนดพิเศษของสหประชาชาติ 

หวัขอ้ 15: ขอ้มลูดา้นกฏขอ้บงัคบั  

กฎหมายของประเทศ 

พระราชบัญญัตวิัตถอุันตราย : ไม่เข้าข่าย 

วัตถุอนัตรายในความรบัผดิชอบของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (บญัช ี5.6) 

: เข้าข่าย (ดหัูวข้อ 2) 

 

ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2556 

ชื่อเคม ี ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2556  

สารเคมีอนัตรายทีใ่ห้นายจา้งจดัให้มีการตรวจ

สขุภาพของลูกจา้ง  

อะคริเลต เข้าข่าย  -  

 

เราพิจารณาความสอดคล้องที่สารเคมีปริมาณ 1.0 % หรือมากกว่า ในกรณีที่ไม่มีเกณฑ์ก าหนดตามกฎหมาย 

 

หวัขอ้ 16: ขอ้มลูอืน่ๆ  

การอา้งองิ 

LOLI Database (ChemADVISOR,Inc.) 

The reference on GHS classification results 

EU CLP(1272/2008)Annex VI Table 3 

 

ขอ้สงวนสทิธิ ์ 

ขอ้มลูในเอกสารขอ้มลูดา้นความปลอดภัยนีเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้และใชเ้พือ่เป็นแนวทางอา้งองิเทา่นัน้ 

แมจ้ะเชือ่วา่ขอ้มลูและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ีม้คีวามถกูตอ้ง บรษัิทไม่ไดใ้หป้ระกนัใดๆ 

เกีย่วกบัขอ้มลูและค าแนะน าดงักลา่ว รวมทัง้ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่การอา้งองิขอ้มลูชดุน.  


