
 

 
 

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 

ช่ือผลิตภณัฑ:์ หมึกพิมพรี์แอ็กทีฟ MLRC500 สีฟ้า 
หมายเลข SDS 037-W476721 

ฉบบัแรก: 2021/06/10 

ปรับปรุงแกไ้ข:  

 
 

หนา้ 1 จาก 8 

1. ลักษณะเฉพาะ 

 

ช่ือผลติภณัฑ ์ : หมกึพิมพรี์แอก็ทีฟ MLRC500 สีฟ้า 

หมายเลขค าสั่งซ้ือ : MLR50-BL-BJ 

การใชง้านทัว่ไป : หมกึพิมพอ์งิคเ์จท็ 

ค าอธิบายผลิตภณัฑ ์ : หมกึพิมพอ์งิคเ์จท็ 

ผูผ้ลิต  

ช่ือบริษทั : Mimaki Engineering Co., Ltd. 

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

หมายเลขโทรศพัท ์ : +81-268-64-2413 

ผูน้ าเขา้/ตวัแทนจ าหน่าย 

ช่ือบริษทั : MIMAKI (Thailand) Co., Ltd. 

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

หมายเลขโทรศพัท ์ : 020-126-585, 020-126-586 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน : 001 800 120 666 751 (เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น) 

+65 3158 1074 

 

2. การบ่งช้ีความเป็นอันตราย 

[การจ าแนกประเภท] 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ 

ของเหลวไวไฟ : ไม่ไดจ้ าแนกประเภท 

ความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั – ทางปาก : ประเภทที ่4 

 

รายการดา้นบนไม่รวมประเภทที่ไมส่ามารถจดัประเภทไดห้รือที่ไม่เก่ียวขอ้ง 
 
[องคป์ระกอบของป้าย] 

สัญลกัษณ ์

 
 
ค าสัญญาณ 
ค าเตือน 
 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย  

H302 - อนัตรายหากกลืนเขา้ไป 
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ขอ้ความที่แสดงขอ้ควรระวงั  
[การป้องกนั] 

P264 - ลา้งมอืและดวงตาให้สะอาดหลงัจากจดัการกบัสารเคมี 
P270 - อยา่กิน ด่ืม หรือสูดดมควนัเมือ่ใชผ้ลติภณัฑน้ี์ 
 

[การตอบสนอง] 
P301+P312 - หากกลืนเขา้ไป: โทรหาศูนยพ์ษิวิทยาหรือแพทยห์ากคุณรู้สึกไมส่บาย 
P330 - บว้นปาก 
 

[การจดัเกบ็] 
ไม่ม ี
 

[การก าจดั] 
P501 - ก าจดัสาร/ภาชนะตามขอ้บงัคบัทอ้งถิน่/ภูมิภาค/ประเทศ/สากล (ตามที่ระบุ) 

 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกับส่วนผสม 

 

หมาย

เลข 
ช่ือสารเคม ี Wt% หมายเลข CAS 

1 น ้า 40-50 7732-18-5 

2 สารเตมิแต่ง B 10-20 ความลบัทางการคา้ 

3 สีรีแอก็ทฟี 10-20 ความลบัทางการคา้ 

4 โพรเพน-1,2-ไดออล  1-10 57-55-6 

5 อื่นๆ 10-20 ความลบัทางการคา้ 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 

เมื่อสูดดม : ยา้ยผูสู้ดดมผลิตภณัฑไ์ปในทีท่ี่มีอากาศปลอดโปร่ง ปรึกษาแพทยห์ากยงัคงรู้สึกระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ 

เมื่อสัมผสัถูกดวงตา : ลา้งตาดว้ยน ้าจ านวนมากทนัทเีป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลอืกตาไว ้

ปรึกษาแพทยห์ากยงัคงรู้สึกระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ 

เมื่อสัมผสัถูกผิวหนงั : ถอดเส้ือผา้ทีป่นเป้ือนออก ปรึกษาแพทยห์ากยงัคงรู้สึกระคายเคืองหรือมอีาการอื่นๆ 

ลา้งดว้ยสบู่และน ้าเปลา่ปริมาณมากทนัท ี

เมื่อกลืนเขา้ไป : หากกลืนเขา้ไป ให้บว้นปากดว้ยน ้า (เฉพาะหากผูป่้วยยงัมสีติอยู)่ 

 ด่ืมน ้า 1 ถึง 2 แกว้ หากคุณรู้สึกไม่ดี ให้ปรึกษาแพทย ์(แสดงป้ายให้แพทยด์หูากเป็นไปได)้ 

ขอ้มลูทัว่ไป : ดูขอ้มูลเพิ่มเติมที่ขอ้ 16 

 

5. มาตรการการดบัเพลงิ 

 

สารดบัเพลงิ : ใชส้เปรยน์ ้า, โฟม, แป้ง, คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ทีเ่หมาะสม 
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ค าแนะน าส าหรับนกัดบัเพลงิ : สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจที่เหมาะสมเมือ่จ าเป็น 

 

6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล อปุกรณ์ป้องกนั 

และการด าเนินการฉุกเฉิน 

: สวมใส่เส้ือผา้ป้องกนั ถงุมอื และอปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/ใบหนา้ 

ขอ้ควรระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้ม : หลกีเลี่ยงการปลอ่ยลงสู่สภาพแวดลอ้ม 

 

วิธีและวสัดุในการควบคุมและท าความสะอาด : ส าหรับการหกกระจายในปริมาณมาก: ท าความสะอาดบริเวณทีส่ารหกให้สะอาดดว้ยน ้าปริมาณมาก 

ส าหรับการหกกระจายในปริมาณมาก: วอเตอร์เจท็ หลกีเลี่ยงการท าให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย 

ท าความสะอาดท่อระบายน ้าดว้ยน ้าปริมาณมาก 

 

7. ข้อปฏบิัติในการใช้และการเกบ็รักษา 

 

ขอ้ควรระวงัเพื่อการใชง้านอยา่งปลอดภยั : การควบคุมการรบัสมัผสัทางอาชีวอนามยั 

หลีกเลี่ยงการสัมผสักบัดวงตาและผิวหนงั 

เง่ือนไขส าหรับการจดัเกบ็อยา่งปลอดภยั 

รวมถงึส่ิงทีเ่ขา้กนัไม่ได ้

: เกบ็ไวใ้นสถานทีท่ี่เยน็และแห้ง เก็บรกัษาภาชนะใหปิ้ดแน่น เกบ็ให้ห่างจากน ้า 

 

8. การควบคุมการรับสัมผัส/การป้องกันส่วนบคุคล 

ค่าขีดจ ากดัการรบัสมัผสั 

สารเตมิแต่ง B 
WEL 8-hr limit ppm: - 

WEL 15 min limit ppm: - 

WEL 8-hr limit mg/m3: 10 

WEL 15 min limit mg/m3: - 

โพรเพน-1,2-ไดออล 

(โพรเพน-1,2-ไดออล อนุภาค) 

WEL 8-hr limit ppm: - 

WEL 15 min limit ppm: - 

WEL 8-hr limit mg/m3: 10 

WEL 15 min limit mg/m3: - 

โพรเพน-1,2-ไดออล 

(โพรเพน-1,2-ไดออล ไอ 

และอนุภาคทั้งหมด) 

WEL 8-hr limit ppm: 150 

WEL 15 min limit ppm: - 

WEL 8-hr limit mg/m3: 474 

WEL 15 min limit mg/m3: - 

 

การควบคุมการรบัสัมผสั 

มาตรการการป้องกนัส่วนบคุคล : สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การป้องกนัทางเดินหายใจ : สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจที่เหมาะสมเมือ่จ าเป็น 

การควบคุมการรบัสัมผสัทางอาชีวอนามยั : สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะสม 
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณสมบติัพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี 

รูปลกัษณ ์ สถานะทางกายภาพ : ของเหลว 

 - สี : สีฟ้า 

กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะ 

pH : 6-9 

จุดเดือด : > 100 °C 

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้มลู 

จุดเยือกแขง็ : ไม่มีขอ้มลู 

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

อุณหภูมิติดไฟไดเ้อง : ไม่มีขอ้มลู 

การระเบิด : ไม่มีขอ้มลู 

ปฏิกิริยาออกซิไดซ ์ : ไม่มีขอ้มลู 

ขีดจ ากดัการติดไฟ : ไม่มีขอ้มลู 

การติดไฟจากไอ : ไม่มีขอ้มลู 

แรงดนัไอ : ไม่เก่ียวขอ้ง 

ความหนาแน่นสมัพทัธ์ : ไม่มีขอ้มลู 

ความสามารถในการละลายในไขมนั : ไม่มีขอ้มลู 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายตวั (เอ็น-ออกทานอล/น ้า) : ไม่มีขอ้มลู 

ความหนืด : 10 mPas (กรวยและแผ่นโลหะ) 

ความหนาแน่นของไอ : ไม่เก่ียวขอ้ง 

อตัราการระเหย : ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูอื่นๆ 

การน าไฟฟ้า : ไม่มีขอ้มลู 

กลุ่มก๊าซ : ไม่มีขอ้มลู 

แรงตึงผิว : ไม่มีขอ้มลู 

 

10. ความเสถยีรและความไวปฏกิิริยา 

 

ความไวปฏิกิริยา : เสถียรภายใตเ้ง่ือนไขปกติ 

ความเสถียรทางสารเคม ี : เสถียรภายใตเ้ง่ือนไขปกติ 

ปฏิกิริยาอนัตรายที่อาจเกิดข้ึนได ้ : หลกีเลี่ยงการสัมผสักบั: ตวัรีดิวซ์, สารละลายอลัคาไลน ์

เง่ือนไขที่ตอ้งหลีกเลี่ยง : ไม่ม ี

เสถยีรภายใตเ้ง่ือนไขปกต ิ

ขอ้มลูความเขา้กนัไม่ได ้ : เสถียรภายใตเ้ง่ือนไขปกต ิ
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา 

 

ขอ้มลูดา้นพษิวิทยา : ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะการเกิดพษิ 

ความไวต่อการกระตุน้อาการแพ ้ : อาจกอ่ให้เกิดความไวต่อการกระตุน้อาการแพห้ากสัมผสัทางผิวหนงั 

ความไวต่อการกระตุน้อาการแพท้างทางเดินหายใจหรือผิวหนงั : อาจกอ่ให้เกิดความไวต่อการกระตุน้อาการแพห้ากสัมผสัทางผิวหนงั 

การกลายพนัธ์ุของเซลลสื์บพนัธ์ุ : ไม่มีรายงานผลทีท่  าใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ 

การรบัสัมผสั 

ซ ้าหรือเป็นเวลานาน 

: ดูขอ้มูลเพิ่มเติมที่ขอ้ 16 

 

12. ข้อมูลเชิงนิเวศ 

 

โปรดสังเกตวิธีการขนยา้ยเน่ืองจากอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเมือ่เกิดการร่ัวไหลหรือมีการละทิ้ง 

ให้ท าการสังเกตเป็นพเิศษว่าผลิตภณัฑม์ิไดไ้หลลงสู่พื้นดิน แม่น ้า และคูระบายน ้าโดยตรง 

ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ : ไม่มีขอ้มลู 

ความเป็นพษิต่อส่ิงมีชีวิตในน ้าเทียบกบัแบคทีเรีย IC50/3hr > 10 mg/g (OECD 209) 

สาหร่าย EC50/72h = OECD 201, > 1 mg/L 

ไรแดงยกัษ ์EC50/48h = OECD 202, > 100 mg/L 

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

BOD5 : ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 

COD : ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 

ส่วนประกอบโลหะ : ส่วนประกอบโลหะภายใตข้ีดจ ากดัที่แนะน าของ ETAD 

โครเมียม (Cr) ไมม่ ี

โคบอลต ์(Co) ไมม่ ี

ทองแดง (Cu) ไม่ม ี

ส่วนประกอบฟอสฟอรัส : < 0.1% 

ความสามารถในการยอ่ยสลายทางชีวภาพ : > 85 % ทดสอบโดย OECD 302 B 

AOX : < 1.0% 

 

13. ข้อพิจารณาในการก าจัด 

 

ขอ้มลูทัว่ไป : ก าจดัตามขอ้บงัคบัทั้งหมดของทอ้งถิ่นและประเทศ 

วิธีการก าจดั : สามารถเผาไดห้ากเป็นไปตามขอ้บงัคบัของทอ้งถิ่นและประเทศ 

สามารถส่งไปยงัสถานที่ฝังกลบไดห้ากเป็นไปตามขอ้บงัคบัของทอ้งถิ่นและประเทศ 

การก าจดับรรจุภณัฑ ์ : สามารถเผาไดห้ากเป็นไปตามขอ้บงัคบัของทอ้งถิ่นและประเทศ 
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สามารถส่งภาชนะเปล่าไปยงัสถานที่ฝังกลบหลงัท าความสะอาดแลว้ไดห้ากเป็นไปตามขอ้บงัคบัของทอ้งถิ่นและประเทศ 

 

14. ข้อมูลการขนส่ง 

 

ตรวจสอบว่าไม่มีการร่ัวซึมในภาชนะ  

ท าการป้องกนัมิใหสิ้นคา้บรรทุกลม้คว ่าอยา่งแน่นอน 

การขนส่งทางบก (ADR/RID) : ผลิตภณัฑน้ี์ไมถู่กจดัประเภทว่าเป็นอนัตรายส าหรับการขนส่ง 

การขนส่งทางทะเล (IMDG) : ผลิตภณัฑน้ี์ไมถู่กจดัประเภทว่าเป็นอนัตรายส าหรับการขนส่ง 

การขนส่งทางอากาศ (IATA) : ผลิตภณัฑน้ี์ไมถู่กจดัประเภทว่าเป็นอนัตรายส าหรับการขนส่ง 

 

15. ข้อมูลการควบคุม 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายดา้นความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้มเฉพาะส าหรับสารเคมหีรือสารประกอบ 

การควบคุมโดยพระราชบญัญติัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(Occupation Safety and Health Acts) 

: ไม่เก่ียวขอ้ง 

การควบคุมโดยพระราชบญัญติัควบคุมสารพิษ 

(Toxic Chemicals Control Act) 

: ไม่มีขอ้มลู 

การควบคุมโดยพระราชบญัญติัควบคุมความปลอดภยัของวตัถุอนัตราย 

(Safety Control of Dangerous Substances Act) 

: ไม่มีขอ้มลู 

การควบคุมโดยพระราชบญัญติัควบคุมขยะมูลฝอย (Wastes Control 

Act) 

: ไม่มีขอ้มลู 

พระราชบญัญติัควบคุมสารมลพิษที่ตกคา้งยาวนาน (Persistent Organic 

Pollutants Control Act) 

: ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูเก่ียวกบั 

ขอ้บงัคบัของญี่ปุ่ น 

: ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ 

ขอ้มลูการจดัการของ 

สหรัฐอเมริกา 

(ขอ้บงัคบั OSHA) 

: ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูการจดัการของ 

สหรัฐอเมริกา 

(ขอ้บงัคบั CERCLA) 

: ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูการจดัการของ 

สหรัฐอเมริกา (ขอ้บงัคบั EPCRA 302) 

: ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูการจดัการของ 

สหรัฐอเมริกา (ขอ้บงัคบั EPCRA 304) 

: ไม่มีขอ้มลู 

ขอ้มลูการจดัการของ 

สหรัฐอเมริกา (ขอ้มูลโดยพิธีสารมอนทรีออล) 

: ไม่มีขอ้มลู 
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ขอ้มลูการจดัการของ 

สหรัฐอเมริกา (ขอ้มูลโดยอนุสญัญารอตเตอร์ดมั) 

: ไม่มีขอ้มลู 

 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

แหล่งขอ้มลู 

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

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) (จุดวาบไฟ) 

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

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) (สภาพละลายได)้ 

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

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

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) (เอ็น-ออกทานอล / ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายตวัของน ้า) 

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 ้าหนกัโมเลกุล) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIDS (ปลา) 

SIDS (สัตวน์ ้าประเภทมเีปลือก) 
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SIDS (สาหร่าย) 

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

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

 

 

ขอ้มลูเพิม่เติม 

ขอ้มลูที่แสดงอยูใ่นขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมีน้ีถกูจดัท าข้ึนเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางการใชง้าน การจดัเกบ็ และการจดัการผลิตภณัฑอ์ยา่งปลอดภยั 

ขอ้มลูน้ีมีความถูกตอ้งทีสุ่ดตามความรู้และความเช่ือของเรา ณ วนัที่ตีพิมพ ์อยา่งไรก็ตามไม่มีการรบัประกนัความถกูตอ้งของขอ้มลู 

ขอ้มลูน้ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาเฉพาะที่ระบุอยูน้ี่เท่านั้น และอาจไมส่ามารถใชเ้น้ือหาดงักลา่วร่วมกบัเน้ือหาอื่นใด หรือในกระบวนการอื่นใด 

 


