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1. ลักษณะเฉพาะ 

 

ช่ือผลติภณัฑ ์ : หมกึพิมพรี์แอก็ทีฟ MLRC500 สีด ำ 

หมำยเลขค ำสั่งซ้ือ : MLR50-K-BJ 

กำรใชง้ำนทัว่ไป : หมกึพิมพอ์งิคเ์จท็ 

ค ำอธิบำยผลิตภณัฑ ์ : หมกึพิมพอ์งิคเ์จท็ 

ผูผ้ลิต  

ช่ือบริษทั : Mimaki Engineering Co., Ltd. 

ที่อยู ่ : 2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 JAPAN 

หมำยเลขโทรศพัท ์ : +81-268-64-2413 

ผูน้ ำเขำ้/ตวัแทนจ ำหน่ำย 

ช่ือบริษทั : MIMAKI (Thailand) Co., Ltd. 

ที่อยู ่ : 1780 Teohong Bangna Building Ground Fl.&1st Fl.  Debaratna Rd. South Bangna, Bangna, Bangkok 10260 

หมำยเลขโทรศพัท ์ : 020-126-585, 020-126-586 

หมำยเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน : 001 800 120 666 751 (เฉพำะภำยในประเทศไทยเท่ำนั้น) 

+65 3158 1074 

 

2. การบ่งช้ีความเป็นอันตราย 

[กำรจ ำแนกประเภท] 

ควำมเป็นอนัตรำยทำงกำยภำพ 

ของเหลวไวไฟ : ไม่ไดจ้ ำแนกประเภท 

ควำมเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 

ควำมเป็นพษิเฉียบพลนั – ทำงปำก : ประเภทที ่4 

กำรกดักร่อน/กำรระคำยเคอืงทำงผิวหนงั : ประเภทที ่2 

ควำมเสียหำย/ควำมระคำยเคอืงต่อดวงตำ : ประเภทที ่2 

ควำมไวต่อกำรกระตุน้อำกำรแพ ้– ผิวหนงั  : ประเภทที ่1 

ควำมเป็นพษิต่ออวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจง  

(กำรรับสัมผสัคร้ังเดียว) 

: ประเภทที ่3 (กำรระคำยเคอืงทำงทำงเดินหำยใจ) 

รำยกำรดำ้นบนไม่รวมประเภทที่ไมส่ำมำรถจดัประเภทไดห้รือที่ไม่เก่ียวขอ้ง 
 
[องคป์ระกอบของป้ำย] 

สัญลกัษณ ์
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ค ำสัญญำณ 
ค ำเตือน 
 
ขอ้ควำมแสดงควำมเป็นอนัตรำย  

H302 - อนัตรำยหำกกลืนเขำ้ไป 
H315 - ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองทำงผิวหนงั 
H317 - อำจกอ่ให้เกิดปฏิกิริยำกำรแพท้ำงผิวหนงั 
H319 - ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง 
H335 - อำจกอ่ให้เกิดกำรระคำยเคืองทำงทำงเดินหำยใจ  
 

ขอ้ควำมที่แสดงขอ้ควรระวงั  
[กำรป้องกนั] 

P261 - หลกีเลี่ยงกำรหำยใจเอำก๊ำซ/ควนัเขำ้ไป 
P264 - ลำ้งมอืและดวงตำให้สะอำดหลงัจำกจดักำรกบัสำรเคมี 
P270 - อยำ่กิน ด่ืม หรือสูดดมควนัเมือ่ใชผ้ลติภณัฑ์น้ี 
P271 - ใชเ้ฉพำะภำยนอกอำคำรหรือในสถำนที่ที่มกีำรระบำยอำกำศที่ดี 
P272 - ไม่น ำเส้ือผำ้ทีป่นเป้ือนออกจำกสถำนที่ท ำงำน 
P280 - สวมใส่ถงุมอืป้องกนั/เส้ือผำ้ป้องกนั/อุปกรณป้์องกนัดวงตำ/อุปกรณป้์องกนัใบหนำ้ 
 

[กำรตอบสนอง] 
P301+P312 - หำกกลืนเขำ้ไป: โทรหำศูนยพ์ษิวิทยำหรือแพทยห์ำกคุณรู้สึกไมส่บำย 
P302+P352 - หำกสมัผสัโดนผิวหนงั: ลำ้งดว้ยสบูแ่ละน ้ำเปลำ่ปริมำณมำก 
P304+P340 - หำกสูดดมเขำ้ไป: ยำ้ยผูสู้ดดมผลิตภณัฑไ์ปในทีท่ี่มอีำกำศปลอดโปร่งและจดัให้นอนในท่ำทีห่ำยใจไดส้ะดวก 
P305+P351+P338 - หำกเขำ้ตำ: ลำ้งออกอยำ่งระมดัระวงัดว้ยน ้ำเป็นเวลำหลำยนำท ีน ำคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถท ำได ้  

ลำ้งต่อดว้ยน ้ำ 
P312 - โทรหำศูนยพ์ษิวทิยำหรือแพทยห์ำกคณุรู้สึกไม่สบำย 
P330 - บว้นปำก 
P332+P313 - หำกมีกำรระคำยเคอืงทำงผิวหนงั: ใหป้รึกษำแพทยห์รือเขำ้พบแพทย ์
P337+P313 - หำกดวงตำยงัคงระคำยเคอืงอยู:่ ใหป้รึกษำแพทยห์รือเขำ้พบแพทย ์
P362+P364 - ถอดเส้ือผำ้ทีป่นเป้ือนออกและซกักอ่นน ำกลบัมำใชใ้หม ่

 [กำรจดัเกบ็] 
P403+P233 - เก็บไวใ้นสถำนทีท่ี่มกีำรระบำยอำกำศที่ดี เก็บรกัษำภำชนะใหปิ้ดแน่น 
P405 - เก็บไวใ้นทีท่ี่มีกำรปิดลอ็ก 
 

[กำรก ำจดั] 
P501 - ก ำจดัสำร/ภำชนะตำมขอ้บงัคบัทอ้งถิน่/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล (ตำมที่ระบุ) 

 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 

 

หมำย

เลข 
ช่ือสำรเคม ี Wt% หมำยเลข CAS 

1 น ้ำ 50-60 7732-18-5 

2 สีรีแอก็ทฟี 1-10 ควำมลบัทำงกำรคำ้ 
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3 สำรเตมิแต่ง B 1-10 ควำมลบัทำงกำรคำ้ 

4 สำรเตมิแต่ง E 1-10 ควำมลบัทำงกำรคำ้ 

5 2-ไพโรลโิดน 1-10 616-45-5 

6 อื่นๆ 1-10 ควำมลบัทำงกำรคำ้ 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 

เมื่อสูดดม : ยำ้ยผูสู้ดดมผลิตภณัฑไ์ปในทีท่ี่มีอำกำศปลอดโปร่ง ปรึกษำแพทยห์ำกยงัคงรู้สึกระคำยเคืองหรือมีอำกำรอื่นๆ 

เมื่อสัมผสัถูกดวงตำ : ลำ้งตำดว้ยน ้ำจ ำนวนมำกทนัทเีป็นเวลำ 15 นำที โดยเปิดเปลอืกตำไว ้

ปรึกษำแพทยห์ำกยงัคงรู้สึกระคำยเคืองหรือมีอำกำรอื่นๆ 

เมื่อสัมผสัถูกผิวหนงั : ถอดเส้ือผำ้ทีป่นเป้ือนออก ปรึกษำแพทยห์ำกยงัคงรู้สึกระคำยเคืองหรือมอีำกำรอื่นๆ 

ลำ้งดว้ยสบู่และน ้ำเปลำ่ปริมำณมำกทนัท ี

เมื่อกลืนเขำ้ไป : หำกกลืนเขำ้ไป ให้บว้นปำกดว้ยน ้ำ (เฉพำะหำกผูป่้วยยงัมสีติอยู)่ 

 ด่ืมน ้ำ 1 ถึง 2 แกว้ หำกคุณรู้สึกไม่ดี ให้ปรึกษำแพทย ์(แสดงป้ำยให้แพทยด์ูหำกเป็นไปได)้ 

ขอ้มลูทัว่ไป : ดูขอ้มูลเพิ่มเติมที่ขอ้ 16 

 

5. มาตรการการดบัเพลงิ 

 

สำรดบัเพลงิ : ใชส้เปรยน์ ้ำ, โฟม, แป้ง, คำร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ทีเ่หมำะสม 

ค ำแนะน ำส ำหรับนกัดบัเพลงิ : สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัทำงเดินหำยใจที่เหมำะสมเมือ่จ ำเป็น 

 

6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล อปุกรณ์ป้องกนั 

และกำรด ำเนินกำรฉุกเฉิน 

: สวมใส่เส้ือผำ้ป้องกนั ถงุมอื และอปุกรณ์ป้องกนัดวงตำ/ใบหนำ้ 

ขอ้ควรระวงัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม : หลกีเลี่ยงกำรปลอ่ยลงสู่สภำพแวดลอ้ม 

 

วิธีและวสัดุในกำรควบคุมและท ำควำมสะอำด : ส ำหรับกำรหกกระจำยในปริมำณมำก: ท ำควำมสะอำดบริเวณทีส่ำรหกให้สะอำดดว้ยน ้ำปริมำณมำก 

ส ำหรับกำรหกกระจำยในปริมำณมำก: วอเตอร์เจท็ หลกีเลี่ยงกำรท ำให้ฝุ่นฟุ้งกระจำย 

ท ำควำมสะอำดท่อระบำยน ้ำดว้ยน ้ำปริมำณมำก 

 

7. ข้อปฏบิัติในการใช้และการเกบ็รักษา 

 

ขอ้ควรระวงัเพื่อกำรใชง้ำนอยำ่งปลอดภยั : กำรควบคุมกำรรบัสมัผสัทำงอำชีวอนำมยั 

หลีกเลี่ยงกำรสัมผสักบัดวงตำและผิวหนงั 
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เง่ือนไขส ำหรับกำรจดัเกบ็อยำ่งปลอดภยั 

รวมถงึส่ิงทีเ่ขำ้กนัไม่ได ้

: เกบ็ไวใ้นสถำนทีท่ี่เยน็และแห้ง เก็บรกัษำภำชนะใหปิ้ดแน่น เกบ็ให้ห่ำงจำกน ้ำ 

 

8. การควบคุมการรับสัมผัส/การป้องกันส่วนบคุคล 

ค่ำขีดจ ำกดักำรรบัสมัผสั 

สำรเตมิแต่ง B 
WEL 8-hr limit ppm: - 

WEL 15 min limit ppm: - 

WEL 8-hr limit mg/m3: 10 

WEL 15 min limit mg/m3: - 

 

กำรควบคุมกำรรบัสัมผสั 

มำตรกำรกำรป้องกนัส่วนบคุคล : สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัทีเ่หมำะสม 

กำรป้องกนัทำงเดินหำยใจ : สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัทำงเดินหำยใจที่เหมำะสมเมือ่จ ำเป็น 

กำรควบคุมกำรรบัสัมผสัทำงอำชีวอนำมยั : สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัทีเ่หมำะสม 

 
 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณสมบติัพื้นฐำนทำงกำยภำพและทำงเคม ี

รูปลกัษณ ์ สถำนะทำงกำยภำพ : ของเหลว 

 - สี : สีด ำ 

กลิ่น : มีกลิ่นเฉพำะ 

pH : ไม่มีขอ้มลู 

จุดเดือด : > 100 °C 

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้มลู 

จุดเยือกแขง็ : ไม่มีขอ้มลู 

จุดวำบไฟ : > 110 °C (BS EN 1234/1960) 

อุณหภูมิติดไฟไดเ้อง : ไม่มีขอ้มลู 

กำรระเบิด : ไม่มีขอ้มลู 

ปฏิกิริยำออกซิไดซ ์ : ไม่มีขอ้มลู 

ขีดจ ำกดักำรติดไฟ : ไม่มีขอ้มลู 

กำรติดไฟจำกไอ : ไม่มีขอ้มลู 

แรงดนัไอ : ไม่มีขอ้มลู 

ควำมหนำแน่นสมัพทัธ์ : ไม่มีขอ้มลู 

ควำมสำมำรถในกำรละลำยในไขมนั : ไม่มีขอ้มลู 

ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรกระจำยตวั (เอ็น-ออกทำนอล/น ้ำ) : ไม่มีขอ้มลู 

ควำมหนำแน่นของไอ : ไม่มีขอ้มลู 
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ควำมหนืด : < 10 mPas (กรวยและแผ่นโลหะ) 

อตัรำกำรระเหย : ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูอื่นๆ 

กำรน ำไฟฟ้ำ : ไม่มีขอ้มลู 

กลุ่มก๊ำซ : ไม่มีขอ้มลู 

แรงตึงผิว : ไม่มีขอ้มลู 

 

10. ความเสถยีรและความไวปฏกิิริยา 

 

ควำมไวปฏิกิริยำ : เสถียรภำยใตเ้ง่ือนไขปกติ 

ควำมเสถียรทำงสำรเคม ี : เสถียรภำยใตเ้ง่ือนไขปกติ 

ปฏิกิริยำอนัตรำยที่อำจเกิดข้ึนได ้ : หลกีเลี่ยงกำรสัมผสักบั: ตวัรีดิวซ์, สำรละลำยอลัคำไลน ์

เง่ือนไขที่ตอ้งหลีกเลี่ยง : ไม่ม ี

เสถยีรภำยใตเ้ง่ือนไขปกต ิ

ขอ้มลูควำมเขำ้กนัไม่ได ้ : เสถียรภำยใตเ้ง่ือนไขปกต ิ

 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา 

 

ขอ้มลูดำ้นพษิวิทยำ : ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะกำรเกิดพษิ 

ควำมไวต่อกำรกระตุน้อำกำรแพ ้ : อำจกอ่ให้เกิดควำมไวต่อกำรกระตุน้อำกำรแพห้ำกสัมผสัทำงผิวหนงั 

ควำมไวต่อกำรกระตุน้อำกำรแพท้ำงทำงเดินหำยใจหรือผิวหนงั : อำจกอ่ให้เกิดควำมไวต่อกำรกระตุน้อำกำรแพห้ำกสัมผสัทำงผิวหนงั 

กำรกลำยพนัธ์ุของเซลลสื์บพนัธ์ุ : ไม่มีรำยงำนผลทีท่  ำใหเ้กิดกำรกลำยพนัธ์ุ 

กำรรบัสัมผสั 

ซ ้ำหรือเป็นเวลำนำน 

: ดูขอ้มูลเพิ่มเติมที่ขอ้ 16 

 

12. ข้อมูลเชิงนิเวศ 

 

โปรดสังเกตวิธีกำรขนยำ้ยเน่ืองจำกอำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเมือ่เกิดกำรร่ัวไหลหรือมีกำรละทิ้ง 

ให้ท ำกำรสังเกตเป็นพเิศษว่ำผลิตภณัฑม์ิไดไ้หลลงสู่พื้นดิน แม่น ้ำ และคูระบำยน ้ำโดยตรง 

ควำมเป็นพษิต่อระบบนิเวศ : ไม่มีขอ้มลู 

ควำมเป็นพษิต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ำเทียบกบัแบคทีเรีย IC50/3hr 10 mg/l (OECD 209) 

สำหร่ำย EC50/72h = oECD 201, ไมม่ีขอ้มูล 

ไรแดงยกัษ ์EC50/48h = oECD 202, ไม่มีขอ้มูล 

ปลำมำ้ลำย LC50/96h = OECD 203, > 200 mg/L 

BOD5 : ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 
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COD : ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 

ส่วนประกอบโลหะ : ส่วนประกอบโลหะภำยใตข้ีดจ ำกดัที่แนะน ำของ ETAD 

โครเมียม (Cr) ไมม่ ี

โคบอลต ์(Co) ไมม่ ี

ทองแดง (Cu) ไม่ม ี

ส่วนประกอบฟอสฟอรัส : < 0.1% 

ควำมสำมำรถในกำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ : 82 % ทดสอบโดย OECD 302 B 

AOX : < 1.0% 

 

13. ข้อพิจารณาในการก าจัด 

 

ขอ้มลูทัว่ไป : ก ำจดัตำมขอ้บงัคบัทั้งหมดของทอ้งถิ่นและประเทศ 

วิธีกำรก ำจดั : สำมำรถเผำไดห้ำกเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถิ่นและประเทศ 

สำมำรถส่งไปยงัสถำนที่ฝังกลบไดห้ำกเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถิ่นและประเทศ 

กำรก ำจดับรรจุภณัฑ ์ : สำมำรถเผำไดห้ำกเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถิ่นและประเทศ 

สำมำรถส่งภำชนะเปล่ำไปยงัสถำนที่ฝังกลบหลงัท ำควำมสะอำดแลว้ไดห้ำกเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถิ่นและประเทศ 

 

14. ข้อมูลการขนส่ง 

 

ตรวจสอบว่ำไม่มีกำรร่ัวซึมในภำชนะ  

ท ำกำรป้องกนัมิใหสิ้นคำ้บรรทุกลม้คว ่ำอยำ่งแน่นอน 

กำรขนส่งทำงบก (ADR/RID) : ผลิตภณัฑน้ี์ไมถู่กจดัประเภทว่ำเป็นอนัตรำยส ำหรับกำรขนส่ง 

กำรขนส่งทำงทะเล (IMDG) : ผลิตภณัฑน้ี์ไมถู่กจดัประเภทว่ำเป็นอนัตรำยส ำหรับกำรขนส่ง 

กำรขนส่งทำงอำกำศ (IATA) : ผลิตภณัฑน้ี์ไมถู่กจดัประเภทว่ำเป็นอนัตรำยส ำหรับกำรขนส่ง 

 

15. ข้อมูลการควบคุม 

ขอ้บงัคบั/กฎหมำยดำ้นควำมปลอดภยั สุขภำพ และส่ิงแวดลอ้มเฉพำะส ำหรับสำรเคมหีรือสำรประกอบ 

กำรควบคุมโดยพระรำชบญัญติัอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 

(Occupation Safety and Health Acts) 

: ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 

กำรควบคุมโดยพระรำชบญัญติัควบคุมสำรพิษ 

(Toxic Chemicals Control Act) 

: ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 

กำรควบคุมโดยพระรำชบญัญติัควบคุมควำมปลอดภยัของวตัถุอนัตรำย 

(Safety Control of Dangerous Substances Act) 

: ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 

กำรควบคุมโดยพระรำชบญัญติัควบคุมขยะมูลฝอย (Wastes Control 

Act) 

: ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 

พระรำชบญัญติัควบคุมสำรมลพิษที่ตกคำ้งยำวนำน (Persistent Organic : ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 
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Pollutants Control Act) 

ขอ้มลูเก่ียวกบั 

ขอ้บงัคบัของญี่ปุ่ น 

: ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 

ขอ้มลูกำรจดักำรของ 

สหรัฐอเมริกำ 

(ขอ้บงัคบั OSHA) 

: ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูกำรจดักำรของ 

สหรัฐอเมริกำ 

(ขอ้บงัคบั CERCLA) 

: ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูกำรจดักำรของ 

สหรัฐอเมริกำ (ขอ้บงัคบั EPCRA 302) 

 : ไมม่ีขอ้มูล 

ขอ้มลูกำรจดักำรของ 

สหรัฐอเมริกำ (ขอ้บงัคบั EPCRA 304) 

 : ไมม่ีขอ้มูล 

ขอ้มลูกำรจดักำรของ 

สหรัฐอเมริกำ (ขอ้มูลโดยพิธีสำรมอนทรีออล) 

: ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูกำรจดักำรของ 

สหรัฐอเมริกำ (ขอ้มูลโดยอนุสญัญำรอตเตอร์ดมั) 

: ไม่มีขอ้มลู 

 

16.  ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

แหล่งขอ้มลู 

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd) (ค ำอธิบำย(สถำนะ)) 

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd) (สี) 

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd) (กลิ่น) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแขง็) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (จุดเดือดเร่ิมตน้และช่วงของจุดเดือด) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (จุดวำบไฟ) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (ขีดจ ำกดัสูงสุด/ต ่ำสุดของกำรติดไฟหรือกำรระเบิด) 

National Institute of Technology and Evaluation(NITE) (http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html) (แรงดนัไอ) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (สภำพละลำยได)้ 

Intermational Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(http://www.inchem.org/) (ควำมหนำแน่นของไอ) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (แรงโนม้ถ่วงจ ำเพำะ) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (เอ็น-ออกทำนอล / คำ่สัมประสิทธ์ิกำรกระจำยตวัของน ้ำ) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (อุณหภูมิติดไฟไดเ้อง) 

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd) (น ้ำหนกัโมเลกุล) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (ทำงปำก) 
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International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (ทำงผิวหนงั) 

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/) (กำรกดักร่อนหรือกำรระคำยเคืองต่อผิวหนงั) 

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/) (ควำมเสียหำยหรือควำมระคำยเคอืงต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง) 

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/) (ควำมไวต่อกำรกระตุน้อำกำรแพท้ำงผิวหนงั) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (ควำมไวต่อกำรกระตุน้อำกำรแพท้ำงผิวหนงั) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (กำรกลำยพนัธ์ุ) 

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/) (กำรกลำยพนัธ์ุของเซลลสื์บพนัธ์ุ) 

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/) (ควำมเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (ควำมเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ) 

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/) (ควำมเป็นพษิต่ออวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจง (กำรรับสมัผสัคร้ังเดียว)) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (ควำมเป็นพษิต่ออวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจง (กำรรบัสมัผสัคร้ังเดียว)) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (ควำมเป็นพษิต่ออวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจง (กำรรับสมัผสัซ ้ำๆ)) 

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/) (ควำมเป็นพษิต่ออวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจง (กำรรับสมัผสัซ ้ ำๆ)) 

SIDS (ปลำ) 

SIDS (สัตวน์ ้ำประเภทมเีปลือก) 

SIDS (สำหร่ำย) 

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (กำรคงอยู)่ 

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/) (ควำมสำมำรถในกำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ) 

 

ขอ้มลูเพิม่เติม 

ขอ้มลูที่แสดงอยูใ่นขอ้มลูควำมปลอดภยัของสำรเคมีน้ีถกูจดัท ำข้ึนเฉพำะเพื่อเป็นแนวทำงกำรใชง้ำน กำรจดัเกบ็ และกำรจดักำรผลิตภณัฑอ์ยำ่งปลอดภยั 

ขอ้มลูน้ีมีควำมถูกตอ้งทีสุ่ดตำมควำมรู้และควำมเช่ือของเรำ ณ วนัที่ตีพิมพ ์อยำ่งไรก็ตำมไม่มีกำรรบัประกนัควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 

ขอ้มลูน้ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหำเฉพำะที่ระบุอยูน้ี่เท่ำนั้น และอำจไมส่ำมำรถใชเ้น้ือหำดงักลำ่วร่วมกบัเน้ือหำอื่นใด หรือในกระบวนกำรอื่นใด 

 


