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หวัขอ้ 1: การบง่ชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม เเละบรษิทัหรอืกจิการ  

ตงับง่ชีผ้ลติภณัฑ ์ 

ชือ่ผลติภณัฑ ์ 
LUS-210 Magenta  

Ink Ver. 2 

รายละเอยดผลตภณฑ 

LUS21-M-BA 

การใชง้านผลติภณัฑ ์ 

หมกึ INK JET  

ขอ้จ ากดัในการใช ้ 

ไมท่ราบ.  

รายละเอยีดผูผ้ลติเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

Mimaki Engineering Co., Ltd 

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

โทรศัพท:์ +81-268-64-2413 

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหนำ่ย 

1780 อาคารเตยีวฮง บางนา ชัน้ จ ีและ ชัน้ 1 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศัพท:์ 020-126-585, 020-126-586 

หมำยเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 

001 800 120 666 751 (เฉพาะภายในประเทศไทยเทา่นัน้) 

+65 3158 1074 

หวัขอ้ 2: การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย  

การจ าเเนกตามระบบ GHS  

ความเป็นพษิเฉียนพลัน - ทางปาก - ประเภทยอ่ย 4 

ความเป็นพษิเฉียนพลัน - ทางผวิหนัง - ประเภทย่อย 5 

การกัดกร่อน/ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง - ประเภทยอ่ย 2 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา - ประเภทย่อย 1 

การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ผวิหนัง - ประเภทย่อย 1A 

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพันธุ ์- ประเภทย่อย 1B 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสซ ้า) - ประเภทยอ่ย 1 

ความเป็นพษิเฉียบพลันต่อสิง่แวดลอ้มในน ้า - ประเภทยอ่ย 2 

ความเป็นพษิเรือ้รังต่อสิง่แวดลอ้มทางน ้า - ประเภทย่อย 2 

องคป์ระกอบของฉลาก  

สญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย  

 
ค าสญัญาณ  

อันตราย  

ขอ้ความเเสดงความเป็นอนัตราย  

H302 – เป็นอันตรายหากกลนืกนิ. 

H313 – อาจเป็นอันตรายเมือ่สัมผัสกับผวิหนัง. 

H315 – ท าใหร้ะคายเคอืงตอ่ผวิหนัง. 
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H317 – อาจท าใหผ้วิหนังเกดิปฏกิริยิาภมูแิพ.้ 

H318 – ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง. 

H360Df - อาจเป็นอันตรายตอ่ทารกในครรภ ์สงสัยวา่เป็นอันตรายต่อภาวะเจรญิพันธุ.์ 

H372 – ท าใหเ้กดิอันตรายตอ่อวัยวะเมือ่รับสมัผัสเป็นเวลานานหรอืรับสมัผัสซ ้าหลายครัง้. 

H411 – เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน ้าและมผีลกระทบระยะยาว. 

ขอ้ความเเสดงขอ้ควรระวงั  

การป้องกนั  

• รับค าแนะน าพเิศษกอ่นใช.้ 

• หา้มขนถา่ยเคลือ่นยา้ยจนกว่าจะอา่นและท าความเขา้ใจค าเตอืนดา้นความปลอดภัยทัง้หมด. 

• สวมถงุมอืป้องกัน/ชดุป้องกัน/อปุกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหนา้. 

• หา้มรับประทาน ดืม่ หรอืสบูบุหรีเ่มือ่ใชผ้ลติภัณฑน์ี้. 

• ไมค่วรอนุญาตใหน้ าชดุท างานทีป่นเป้ือนออกไปนอกสถานทีท่ างาน. 

• หา้มหายใจเอาฝุ่ น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เขา้สูร่่างกาย. 

• หลกีเลีย่งการปล่อยหรอืรั่วไหลสูส่ ิง่แวดลอ้ม. 

การระงบ ัเหตฉุุกเฉนิ  

• หากไดร้ับสมัผัสหรอืรูส้กึวติกกังวล: รับค าแนะน า/การดแูลรักษาจากแพทย ์ . 

• หากเขา้ตา: ลา้งดว้ยน ้าทีไ่หลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทอียา่งระมัดระวัง 

ถา้ใสค่อนแทคเลนสแ์ละถอดออกไดง้่าย .ใหถ้อดออกและลา้งตาต่อไป. 

• ตดิต่อศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยทั์นท.ี   

• หากสมัผัสผวิหนัง : ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละน ้าปรมิาณมาก. 

• ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและซักลา้งกอ่นน ากลับมาใชใ้หม.่ 

• หากผวิหนังเกดิอาการระคายเคอืงหรอืผืน่แดง: รับค าแนะน า/การดูแลรักษาจากแพทย.์   

• หากกลนืกนิ : ใหโ้ทรศัพทต์ดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์่านคณุรูส้กึไม่สบาย. 

• บว้นปาก.   

• เก็บสารทีห่กรั่วไหล.   

กำรเก็บรกัษำ  

• เก็บโดยปิดล็อคไว.้ 

การก าจดั  

• ก าจัดสารทีบ่รรจุภายใน/ภาชนะบรรจุตามกฎระเบยีบทีม่ผีลบังคับใชใ้นระดับทอ้งถิน่ ภมูภิาค ประเทศ 

และระหว่างประเทศ.   

ขอ้มลูอืน่ ๆ 

อนัตรำยอืน่ๆ 

• ไมเ่ขา้ขา่ย. 

ความเป็นอนัตรายอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผลจากการจาแนกตามระบบ GHS (HNOC) 

• ไมเ่ขา้ขา่ย. 

หวัขอ้ 3: องคป์ระกอบเเละขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม  

ชือ่ทางเคม:ี ไมม่ขีอ้มูล   

สารเดีย่ว / สารผสม: สารผสม   

ชือ่เคม ี หมำยเลข EC  หมำยเลข CAS  น ำ้หนกั-%  กำรจ ำแนกตำมกฎหมำย (EC) 

No. 1272/2008 [CLP]  

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

Repr.2 (H361D)  

Aquatic Chronic 2 (H411)  

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

Skin Corr.1C (H314) 

Eye damage 1 (H318)  

Skin Sens. 1B (H317)  
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Repr. 1B (H360Df)  

Aquatic Chronic 2 (H411)  

2เอช-อะซพีนิ-2-โอน, 1-อเีทนลิเฮกซาไฮโดร-  218-787-6  2235-00-9  10-20  Acute Tox. 4 (H302)  

Acute Tox. 4 (H312)  

 Eye Irrit. 2A (H319)  

Skin sens. 1B (H317)  

STOT Rep. Exp. 1   

กรด 2-โพรพโีนอกิ, 1,7,7-

ไตรเมทลิไบไซโคล[2.2.1]เฮป-2-อลิ 

เอสเทอร,์ เอกโซ-  

227-561-6  5888-33-5  5-15  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)  

อะครเิลต โมโนเมอร ์ CBI  CBI  5-10 ไมม่ขีอ ้มลู 

สารแตง่ส ี CBI CBI 1-5  ไมม่ขีอ้มลู  

ไดฟีนลิ-2,4,6-ไตรเมทลิเบนโซอลิฟอสฟีน 

ออกไซด ์ 

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

Repr. 2 (H361f)  

Aquatic acute 2 (H401)  

Aquatic chronic 2 (H411)  

สารเพิม่คณุภาพ  CBI CBI <5  ไมม่ขีอ้มลู  

Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6-

trimethylbenzoyl)-  

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

Aquatic Chronic 4 (H413)  

Photoinitiator  CBI CBI <1  ไมม่ขีอ้มลู  

คนอืน่ ๆ  CBI CBI <1  ไมม่ขีอ้มลู  

หวัขอ้ 4: มาตราการปฐมพยาบาล  

มาตรการการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

ค ำแนะน ำท ัว่ไป  : แสดงเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยแผน่นี้ต่อแพทยท์ีร่ักษาอาการ 

หา้มชะลอการดแูลและขนสง่ผูไ้ดร้ับบาดเจ็บอยา่งรุนแรง 

หากไดร้ับสมัผัสหรอืรูส้กึวติกกังวล: รับค าแนะน า/การดูแลรักษาจากแพทย ์  

กำรสูดดม/หำยใจเขำ้ไ

ป  

: ใหเ้คลือ่นยา้ยเหยือ่ไปยังอากาศบรสิทุธิ ์ใหไ้ปพบแพทย ์  

สมัผสัผวิหนงั  : 

ลา้งออกทันทดีว้ยสบูแ่ละน ้าปรมิาณมากในขณะทีถ่อดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนออ

ก รับค าแนะน า/การดแูลรักษาจากแพทยทั์นท ี  

กำรสมัผสัดวงตำ  : หากเขา้ตา: ลา้งดว้ยน ้าทีไ่หลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทอียา่งระมัดระวัง 

ถา้ใสค่อนแทคเลนสแ์ละถอดออกไดง้่าย ใหถ้อดออกและลา้งตาต่อไป 

รับค าแนะน า/การดแูลรักษาจากแพทยทั์นท ี

รบีโทรศัพทต์ดิต่อศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยทั์นท ี  

กำรกลนืกนิเขำ้ไป  : บว้นปากใหท่ั้วดว้ยน ้า หา้มผายปอดใหกั้บผูท้ีห่มดสต ิหากอาเจยีนในทันท ี

ท าใหศ้รีษะต ่ากวา่สะโพกเพือ่ป้องกันการส าลัก ใหไ้ปพบแพทย ์  

อาการหรอืผลกระทบทีส่ าคญั ทัง้ทีเ่กดิเฉียบพลันและทีเ่กดิขึน้ภายหลัง   

อำกำร  : การสมัผัสระยะยาวอาจกอ่ใหเ้กดิการแดงและระคายเคอืง อาจท าใหต้าบอด 

อาการไอและ/หรอืหายใจมเีสยีงหวดี ลมพษิ ออาการคัน 

อาจท าใหเ้กดิอาการแพห้รอืหอบหดืหรอืหายใจล าบากหากสดูดม/หายใจเขา้ไป 

อาการผืน่   

ระบถุงึขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทันท ีและการดแูลรักษาเฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนนิการ 
กำรป้องกนัตนเองของผู้

ทีเ่ขำ้ไปท ำกำรปฐมพยำ

บำลเบือ้งตน้  

: สวมชดุป้องกันสว่นบุคคล (ดูหัวขอ้ที ่8) 

หา้มใชว้ธิเีป่าปากถา้หากผูไ้ดร้ับผลกระทบกลนืกนิ หรอืหายใจสารเขา้ไป  

ใหช้ว่ยผายปอดโดยใชห้นา้กากกันสมัผัสชว่ยหายใจทีม่วีาลว์ทางเดยีว 
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หรอืเครือ่งมอืทางการแพทยช์ว่ยหายใจจนกว่าจะหายใจไดเ้อง   

หมำยเหตสุ ำหรบัแพทย ์ : อาจท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพใ้นผูท้ีแ่พง้่าย   

หวัขอ้ 5: มาตราการผจญเพลงิ  

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม 

สำรดบัเพลงิทีเ่หมำะสม  : ใช ้คารบ์อนไดออกไซด ์และ ผงเคมแีหง้ หรอืโฟม 

ใชม้าตรการการดับเพลงิทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ในพืน้ทีแ่ละสิง่แวดลอ้มโดยรอบ.   

สารดบัเพลงิทีห่า้มใช ้ : หา้มฉีดน ้าเป็นล าเนื่องจากอาจท าใหเ้พลงิไหมแ้พร่กระจายได.้ 

วธิกีำรดบัเพลงิโดยเฉพำ

ะ  

: ถา้ดับเพลงิไม่ได ้ใหป้้องกันโดยรอบและปล่อยใหเ้พลงิไหมต้ัวเองจนหมด   

ควำมเป็นอนัตรำยเฉพำะทีเ่กดิขึน้จำกสำรเคม ี

มีความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟ ผลิตภัณฑ์น้ีก่อให้เกิดการระคายเคืองของดวงตา ผิวหนังและเยื่อเมือก 

การสลายตัวทางความร้อนสามารถก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซและไอที่ระคายเคืองและเป็นพิษ 

ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยสารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ ผลิตภัณฑ์น้ีก่อให้เกิดการไหม้ของดวงตา 

ผิวหนังและเยื่อเมือก. 

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและขอ้ควรระวงัส ำหรบันกัผจญเพลงิ 

นักผจญเพลงิควรสวมอุปกรณ์ชว่ยหายใจดว้ยตนเอง และอปุกรณ์ผจญเพลงิครบชดุ ใชอ้ปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล. 

หวัขอ้ 6: มาตราการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร  

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำย 

และข ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำ

นฉุกเฉนิ  

: อพยพผูป้ฏบัิตงิานไปยังทีป่ลอดภัย ตรวจสอบวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ 

โดยเฉพาะในบรเิวณอับอากาศ ใหผู้ค้นอยูห่่างจากการหกและรั่วไหล และอยูเ่หนือลม 

ใชก้ารป้องกันสว่นบคุคลตามทีแ่นะน าไวใ้นหัวขอ้ 8 หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนัง 

ดวงตา และเสือ้ผา้   

ขอ้ควรระวงัดำ้นสิง่แวดล้

อม  

: ป้องกันการไหลลงสูท่างน ้าไหล ทอ่ระบายน ้า ชัน้ใตด้นิหรอืพืน้ทีอั่บอากาศ   

วธิกีำรและวสัดสุ ำหรบักกัเก็บและท ำควำมสะอำด 

วธิกีำรกกัเก็บ  : ป้องกันการรั่วไหลเพิม่เตมิหรอืการหกถา้หากปลอดภัยทีจ่ะด าเนนิการได ้

ปกคลมุดว้ยแผน่พลาสตกิเพือ่ป้องกันการแพร่กระจาย ดดูซับหรอืปกคลมุดว้ยดนิ 

ทรายแหง้หรอืวัสดไุม่ตดิไฟอืน่ ๆ และถา่ยลงภาชนะบรรจุ   

วธิกีำรท ำควำมสะอำด  : ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลตามทีก่ าหนด ลา้งพืน้ผวิทีป่นเป้ือนใหส้ะอาด 

รับและถา่ยลงภาชนะบรรจุทีต่ดิฉลากอยา่งเหมาะสม ใหใ้ชท้ราย 

หรอืสารดูดซบัทีไ่มต่ดิไฟอืน่ ๆ และใสใ่นภาชนะบรรจุทีเ่หมาะสมเพือ่การท าลายต่อไป   

กำรป้องกนัควำมเป็นอนั

ตรำยรอง  

: 

หน่วยงานทอ้งถิน่ควรจะตอ้งไดร้ับทราบถา้หากมกีารหกรั่วไหลในปรมิาณมากทีไ่ม่สาม

ารถกักเก็บได.้   

หวัขอ้ 7: การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย การใชง้าน เเละการเก็บรกัษา  

ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นยา้ย ใชง้าน และการเก็บรกัษาอยา่งปลอดภยั 

ค ำแนะน ำส ำหรบักำรขน

ถำ่ยเคลือ่นยำ้ย ใชง้ำน 

และกำรเก็บรกัษำอยำ่งป

ลอดภยั 

: จัดการภายใตส้ขุอนามัยดา้นอตุสาหกรรมทีด่แีละการปฏบัิตอิยา่งปลอดภัย 

ใชอ้ปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลตามทีก่ าหนด ตรวจสอบว่ามกีารระบายอากาศเพยีงพอ 

โดยเฉพาะในบรเิวณอับอากาศ หา้มรับประทาน ดืม่ หรอืสบูบุหรีเ่มือ่ใชผ้ลติภัณฑน์ี้. 

สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั รวมทัง้ขอ้หา้มในการเกบ็รกัษาสารทีเ่ข้ากันไมไ่ด้ 

เงือ่นไขกำรจดัเก็บ : เก็บใหห้า่งจากความรอ้น ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่นสนทิ 
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เก็บในภาชนะบรรจุทีต่ดิฉลากอยา่งเหมาะสม เก็บโดยปิดล็อคไว.้ 

หวัขอ้ 8: การควบคมุการรบัสมัผสัเเละการป้องกนัสว่นบคุคล  

คำ่ตำ่งๆ ทีใ่ชค้วบคมุกำรรบัสมัผสั 

ชือ่เคม ี ACGIH  ไทย  

Caprolactam  

 105-60-2  

TWA: 5 mg/m3  inhalable fraction 

and vapor  

 

Caprolactam เป็นสารที่ไม่ได้ตั้งใจเพิ่มซึ่งมีน้อยกว่า 1% ในผลิตภัณฑ์ 

 

กำรควบคมุทำงวศิวกรรมทีเ่หมำะสม 

ฝักบัว l อา่งลา้งดวงตา l ระบบระบายอากาศ. 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) 

กำรป้องกนักำรหำยใจ  : หนา้กากไอ   

กำรป้องกนัมอื  : ถงุมอืชนดิซมึผ่านไมไ่ด ้  

ป้องกนัดวงตำและใบหนำ้  : เครือ่งป้องกันใบหนา้ 

แวน่ครอบตานริภัยแบบแนบกระชบั   

กำรปกป้องผวิหนงัและรำ่งก

ำย  

: รองเทา้บูท้ยาง 

เสือ้แขนยาว 

เสือ้ผา้ชนดิซมึผ่านไมไ่ด ้

ผา้กันเป้ือนทนสารเคม ี  

ขอ้พจิำรณำดำ้นสุขอนำมยัท ัว่ไป 

แนะน าใหท้ าความสะอาดเครือ่งมอื พืน้ทีท่ างานและเสือ้ผา้อยา่งเป็นประจ า. หา้มรับประทาน ดืม่ 

หรอืสบูบหุรีเ่มือ่ใชผ้ลติภัณฑน์ี้. ลา้งมอืกอ่นหยดุพักและทันทหีลังจากการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยผลติภัณฑ.์ 

ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและซักลา้งกอ่นน ากลับมาใชใ้หม.่ 

ไมค่วรอนุญาตใหน้ าชดุท างานทีป่นเป้ือนออกไปนอกสถานทีท่ างาน. 

หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น/ควันไอ/กา๊ซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เขา้สูร่่างกาย. 

หวัขอ้ 9: คณุสมบตัทิางกายภาพเเละทางเคม ี 

สถานะทางกายภาพ ของเหลว ขดีจากัดของความไวไฟใน

อากาศ 

 

ลักษณะท่ัวไป ไมม่ขีอ้มลู คา่ขดีจากัดสงูสดุของความ

ไวไฟ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ส ี แดง  

ขดีจากัดล่างของความไวไ

ฟ 

ไมม่ขีอ้มลู 

กลิน่ กลน่นเฉพาะตัว ความดันไอ ไมม่ขีอ้มลู 

คา่ขดีจากัดของกลิน่ทีร่ับได ้ ไมม่ขีอ้มลู ความหนาแน่นไอ ไมม่ขีอ้มลู 

pH ไมม่ขีอ้มลู ความถว่งจาเพาะ 1.0-1.1 

จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแข็ง ไมม่ขีอ้มลู ความสามารถในการละลาย

ได ้

ทีผ่สมเขา้กับน ้าไม่ได ้

จุดเดอืด/ชว่งจุดเดอืด ไมม่ขีอ้มลู าสมัประสทิธิก์ารละลายขอ

งสารในชัน้ของ 

ไมม่ขีอ้มลู 

จุดวาบไฟ 95 °C / 203 °F 

ยอมรับโดยจุดวาบไ

ฟทีต่่าทีส่ดุ 

n-octanol ต่อนา้ ไมม่ขีอ้มลู 

อัตราการระเหย ไมม่ขีอ้มลู อณุหภมูกิารสลายตัว ไมม่ขีอ้มลู 
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ความสามารถในการลุกตดิไฟไดข้

องของแข็งและก๊าซ 

ไมม่ขีอ้มลู ความหนืดจลน์ ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูทิีลุ่กตดิไฟไดเ้อง ไมม่ขีอ้มลู ความหนืด 7-12 mPa∙s(25 deg.C) 

ขอ้มลูอืน่ ๆ 

นา้หนักโมเลกลุ ไมม่ขีอ้มลู ปรมิาณ VOC (%) ไมม่ขีอ้มลู 

คณุสมบัตริะเบดิ ไมม่ขีอ้มลู ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ ไมม่ขีอ้มลู 

คณุสมบัตอิอกซไิดซ ์ ไมม่ขีอ้มลู ความหนาแน่นจาเพาะ ไมม่ขีอ้มลู 

จุดอ่อนตัว ไมม่ขีอ้มลู   

หวัขอ้ 10: ความเสถยีรเเละการเกดิปฏกิริยิา  

การเกดิปฏิกริยิา : ไม่มีข้อมูล. 

ความเสถยีร : เสถียรภายใต้การจัดเก็บและการใช้งานปกติ. 

ความเปน็ไปไดข้องการทำ

ปฏิกริยิาที่เป็นอนัตราย 

: ไม่มีข้อมูล 

ปฏิกริยิาอันตรายโพลเิมอร์

ไรเซชั่น 

: ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ. 

สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ง : ความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ. 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้ : สารออกซิไดซ์รุนแรง. โลหะผงละเอียด. 

ความเปน็อันตรายของสาร

ทีเ่กดิจากการสลายตัว 

: ไม่ทราบตามข้อมูลที่มีอยู่. 

หวัขอ้ 11: ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา  

ขอ้มลูเกีย่วกบัทางรบัสมัผสัทีอ่าจเกดิขึน้ 

กำรสูดดม/หำยใจเขำ้ไป  ระคายเคอืงต่อระบบหายใจ   

กำรสมัผสัดวงตำ  ระคายเคอืงต่อดวงตา ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 

อาจเป็นเหตใุหเ้กดิอันตรายต่อดวงตาโดยทีไ่ม่สามารถรักษาได ้  

กำรสมัผสัผวิหนงั  เป็นอันตรายเมือ่สมัผัสผวิหนัง ท าใหร้ะคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 

การสมัผัสผวิหนังซ ้ากันหลายครัง้หรอืเป็นเวลานานอาจท าใหเ้กดิปฏกิริยิาภมูแิพใ้นผูท้ี่

มคีวามไวต่อสาร   

กำรกลนืกนิ  เป็นอันตรายหากกลนืกนิ การกลนืกนิอาจจะกอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่เยือ่เมอืก 

อาจเป็นอันตรายหากกลนืกนิเขา้ไปและเขา้สูท่างเดนิหายใจ   

อำกำร  อาการไอและ/หรอืหายใจมเีสยีงหวดี อาจเป็นเหตใุหเ้กดิอาการตาแดงหรอืน ้าตาไหล 

รอยแดง การเผาไหม ้อาจท าใหต้าบอด ลมพษิ ออาการคัน 

อาจกอ่ใหเ้กดิปฏกิริยิาภมูแิพต้่อผวิหนัง อาการผืน่   

ขอ้มลูผลกระทบทำงพษิวทิยำ 

ควำมเป็นพษิเฉยีนพลนั 

ค่าทีไ่ด้ตามนีไ้ดร้บัการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS 

 คา่ประมาณความเป็นพษิเฉียบพลันของสารผสม 

(ทางปาก) 

คา่ประมาณความเป็นพษิเฉียบพลันของสารผสม 

(ผวิหนัง) 

ผลิตภัณฑ์ ATEmix = 1854.6 mg/kg ATEmix = 2023.9 mg/kg 

ในการคำนวณ ATE สำหรับการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์จะใช้การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลันที่แปลงแล้ว 

ไม่ทราบความเป็นพษิเฉยีบพลนั 

5.5 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซึ่งไม่ทราบแน่นอน   

34.2 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเก่ียวกับความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง   
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100 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเก่ียวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า 

(ไอระเหย)   

100 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเก่ียวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า 

(ฝุ่น/หมอก)   

 

ผลกระทบเฉียบพลันและทีเ่กดิขึน้ภายหลัง รวมทัง้ผลเรือ้รังจากการรับสมัผัสทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

กำรกดักรอ่นของผวิหนงั : ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ดแ้สดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑก์ารจ าแนกประเภท.  

การศกึษาการกดักรอ่นผวิหนังแบบเฉียบพลนัในหลอดทดลองการทดสอบ Episkin:： GLP 

OECD TG431 

ในการทดสอบแบบจ าลองในหลอดทดลอง EPISKIN 

กบัผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนัผลแสดงใหเ้ห็นว่าผลติภณัฑท์ีไ่ม่กดักรอ่นต่อผวิหนัง 

ระคำยเคอืงตอ่ผวิหนงั 

 

: การจ าแนกประเภทอาศัยวธิกีารค านวณสารผสมโดยอาศัยขอ้มลูของสว่นประกอบ. 

ระคายเคอืงต่อผวิหนัง. 

กำรท ำลำยดวงตำอยำ่งรุ

นแรงและกำรระคำยเคอืง

ตอ่ดวงตำ  

: การจ าแนกประเภทอาศัยวธิกีารค านวณสารผสมโดยอาศัยขอ้มลูของสว่นประกอบ. 

ความเสีย่งต่อการท าลายดวงตาอย่างรุนแรง.   

กำรไวตอ่กำรกระตุน้อำก

ำรแพต้อ่ระบบทำงเดนิหำ

ยใจหรอืผวิหนงั  

: การจ าแนกประเภทอาศัยวธิกีารค านวณสารผสมโดยอาศัยขอ้มลูของสว่นประกอบ. 

อาจท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพเ้มือ่สมัผัสผวิหนัง. 

อาจท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพใ้นผูท้ีแ่พง้่าย.   

กำรกอ่ใหเ้กดิกำรกลำย

พนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์ 

: การจ าแนกประเภทอาศัยวธิกีารค านวณสารผสมโดยอาศัยขอ้มลูของสว่นประกอบ. 

ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ดแ้สดงวา่ไมต่รงตามหลักเกณฑก์ารจ าแนกประเภท.   

กำรกอ่มะเร็ง  : การจ าแนกประเภทอาศัยวธิกีารค านวณสารผสมโดยอาศัยขอ้มลูของสว่นประกอบ 

ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ดแ้สดงวา่ไมต่รงตามหลักเกณฑก์ารจ าแนกประเภท   

ควำมเป็นพษิตอ่ระบบสบื

พนัธุ ์ 

: การจ าแนกประเภทอาศัยวธิกีารค านวณสารผสมโดยอาศัยขอ้มลูของสว่นประกอบ. 

ประกอบดว้ยสารทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงคต์อ่ระบบสบืพันธุ.์   

ควำมเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้

ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจ

งจำกกำรรบัสมัผสัคร ัง้เดี

ยว  

: การจ าแนกประเภทอาศัยวธิกีารค านวณสารผสมโดยอาศัยขอ้มลูของสว่นประกอบ. ข ้

อมลูทีม่ใีหใ้ชไ้ดแ้สดงวา่ไมต่รงตามหลักเกณฑก์ารจ าแนกประเภท.   

ควำมเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้

ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจ

งจำกกำรรบัสมัผสัซ ำ้  

: การจ าแนกประเภทอาศัยวธิกีารค านวณสารผสมโดยอาศัยขอ้มลูของสว่นประกอบ. 

ท าใหเ้กดิอันตรายตอ่อวัยวะเมือ่รับสมัผัสเป็นเวลานานหรอืรับสมัผัสซ ้าหลายครัง้.   

ควำมเป็นอนัตรำยจำกกำ

รส ำลกั  

: การจ าแนกประเภทอาศัยวธิกีารค านวณสารผสมโดยอาศัยขอ้มลูของสว่นประกอบ. 

ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ดแ้สดงวา่ไมต่รงตามหลักเกณฑก์ารจ าแนกประเภท.   

หวัขอ้ 12: ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา  

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ. เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว. 

ชือ่เคม ี สำหรำ่ย/พชืน ำ้  ปลำ  ครสัเตเซยี  

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 ) 
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Caprolactam เป็นสารที่ไม่ได้ตั้งใจเพิ่มซึ่งมีน้อยกว่า 1% ในผลิตภัณฑ์ 

 

การตกคา้งยาวนานและคว

ามสามารถในการยอ่ยสลา

ย 

: ไมม่ขีอ้มูล. 

การสะสมทางชวีภาพ : ไมม่ขีอ้มูล. 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ : ไมม่ขีอ้มูล. 

ผลกระทบรนุแรงอืน่ ๆ : ไมม่ขีอ้มูล. 

หวัขอ้ 13: ขอ้พจิารณาในการก าจดั  

ของเสยีจำกสำรตกคำ้ง/ผ

ลติภณ้ฑท์ีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ 

: การท าลายควรจะตอ้งด าเนนิการตามขอ้ก าหนดกฎหมายทีบั่งคับใชใ้นระดับภมูภิาค 

ประเทศ และทอ้งถิน่   

บรรจภุณัฑท์ีป่นเป้ือน  : การท าลายควรจะตอ้งด าเนนิการตามขอ้ก าหนดกฎหมายทีบั่งคับใชใ้นระดับภมูภิาค 

ประเทศ และทอ้งถิน่ 

การท าลายและการน ากลับมาใชใ้หมท่ีไ่มเ่หมาะสมของภาชนะบรรจุนี้อาจเป็นอันตรา

ยและผดิกฎหมาย   

หวัขอ้ 14: ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่  

IMDG 

หมำยเลข UN/ID  : UN3082   

ชือ่ทำงกำรขนสง่  : 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 )   

ประเภทควำมเป็นอนัตรำย  : 9   

กลุม่กำรบรรจุ  : III   

หมำยเลข EmS  : F-A, S-F   

ขอ้ก ำหนดพเิศษ  : 2.10.2.7 *1 

มลภำวะทำงทะเล  : สารนี้เขา้ขา่ยค าจ ากัดความวา่เป็นมลภาวะทางทะเล   

ควำมเป็นอนัตรำยตอ่สิง่แวดลอ้ม  : ใช ่  

รำยละเอยีด  : 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 

หมำยเลข UN/ID  : UN3082   

ชือ่ทำงกำรขนสง่  : 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 )   

ประเภทควำมเป็นอนัตรำย  : 9   

กลุม่กำรบรรจุ  : III   

ควำมเป็นอนัตรำยตอ่สิง่แวดลอ้ม  : ใช ่  

รหสักำรจ ำแนก  : M6   

ขอ้ก ำหนดพเิศษ  : 274, 335, 375,  601   

รำยละเอยีด  : 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 

หมำยเลข UN/ID  : UN3082   

ชือ่ทำงกำรขนสง่  : 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 
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ester )   

ประเภทควำมเป็นอนัตรำย  : 9   

กลุม่กำรบรรจุ  : III   

ควำมเป็นอนัตรำยตอ่สิง่แวดลอ้ม  : ใช ่  

ขอ้ก ำหนดพเิศษ  : 274, 335, 601, 375   

รหสักำรจ ำแนก  : M6   

รำยละเอยีด  : 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 

หมำยเลข UN/ID  : UN3082   

ชือ่ทำงกำรขนสง่  : 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 )   

ประเภทควำมเป็นอนัตรำย  : 9   

กลุม่กำรบรรจุ  : III   

รหสั ERG  : 9L   

ขอ้ก ำหนดพเิศษ  : A197 *1 

รำยละเอยีด  : 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) จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดว่าด้วยสินค้าอันตราย – โปรดดูข้อกำหนดพิเศษของสหประชาชาติ 

หวัขอ้ 15: ขอ้มลูดา้นกฏขอ้บงัคบั  

กฎหมำยของประเทศ 

พระรำชบญัญตัวิตัถอุนัตรำย : ไมเ่ขา้ขา่ย 

วตัถอุนัตรำยในควำมรบัผดิชอบของกรมโรงงำนอุต

สำหกรรม (บญัช ี5.6) 

: เขา้ขา่ย (ดหูัวขอ้ 2) 

 

ประกำศกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2556 

ชือ่เคม ี ประกำศกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรง

งำน พ.ศ. 2556  

สำรเคมอีนัตรำยทีใ่หน้ำยจำ้งจดัใหม้กีำรตร

วจสุขภำพของลูกจำ้ง  

อะครเิลต เขา้ขา่ย  -  

 

เราพิจารณาความสอดคล้องที่สารเคมีปริมาณ 1.0 % หรือมากกว่า ในกรณีที่ไม่มีเกณฑ์กำหนดตามกฏหมาย 

หวัขอ้ 16: ขอ้มลูอืน่ๆ  

การอา้งองิ 

LOLI Database (ChemADVISOR,Inc.) 

The reference on GHS classification results 

EU CLP(1272/2008)Annex VI Table 3 

 

ขอ้สงวนสทิธิ ์ 

ขอ้มลูในเอกสารขอ้มลูดา้นความปลอดภัยนี้เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้และใชเ้พือ่เป็นแนวทางอา้งองิเทา่นัน้ 

แมจ้ะเชือ่วา่ขอ้มลูและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถกูตอ้ง บรษัิทไม่ไดใ้หป้ระกันใดๆ 

เกีย่วกับขอ้มลูและค าแนะน าดังกลา่ว รวมทัง้ไมร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่การอา้งองิขอ้มลูชดุน.  


