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หวัขอ้ 1: การบง่ชี สารเดีย่วหรอืสารผสม เเละบรษิทัหรอืกจิการ  

ตังบ่งชี ผลิตภณัฑ ์ 

ชื่อผลติภณัฑ ์ 

น ้าหมึกพิมพ์สีระเหิด Sb610 สีเหลือง T  

รายละเอยดผลตภณฑ 

SB610-YT-2L/SB610-YT-BJ/SB610-YT-BA 

การใชง้านผลิตภณัฑ ์ 

หมึก INK JET  

ขอ้จา้กดัในการใช ้ 

ไม่ทราบ.  

รายละเอยีดผู้ผลิตเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

MIMAKI IJ TECHNOLOGY CO., Ltd. 

1618 Xingpingyi Road, Economic Development Zone, Pinghu, Zhejiang 314200, China 

หมายเลขโทรศัพท:์ +86-573-8528-0701 

หมายเลขโทรศัพท์ในกรณฉีุกเฉิน: +86-573-8528-0700 

ผู้นา้เขา้ / ผูจ้ดัจา้หนา่ย 

บริษัท มิมาก ิ(ไทยแลนด์) จา้กัด 

1780 อาคารเตียวฮง บางนา ชั น จี และ ชั น 1 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร: 020-126-585, 020-126-586 

หมายเลขโทรศพัทฉ์กุเฉนิ 

001 800 120 666 751 (เฉพาะภายในประเทศไทยเทา่นั น) 

+65 3158 1074 

หวัขอ้ 2: การบง่ชี ความเปน็อนัตราย  

การจ้าเเนกตามระบบ GHS  

การกัดกร่อนต่อผิวหนัง/ระคายเคืองต่อผิวหนัง - ประเภท 3  

การท้าให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง - ประเภท 1A  

องค์ประกอบของฉลาก  

สัญลักษณค์วามเป็นอนัตราย  

 

ค้าสัญญาณ  
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ค้าเตือน  

ขอ้ความเเสดงความเป็นอนัตราย  

H316 ท้าให้ผิวระคายเคืองเล็กน้อย.  

H317 อาจท้าให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง.  

ขอ้ความเเสดงขอ้ควรระวงั  

การปอ้งกนั  

P280 สวมใส่ถุงมือป้องกัน/เสื อผ้าป้องกัน/เครื่องป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า.  

P261 หลีกเล่ียงการสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/หมอก/ไอระเหย/ละออง.  

P272 ห้ามน้าเสื อผ้าท้างานที่ปนเป้ือนออกจากพื นที่ปฏิบัติงาน.  

การจดัการ  

P302+P352 หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วยสบู่เเละน ้าในปริมาณมาก.  

P333+P313 หากเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังหรือมีผ่ืนเกิดขึ น: พบ/ปรึกษาแพทย์.  

P363 ซักเสื อผ้าที่ปนเป้ือนก่อนน้ากลับมาใช้ใหมj.  

การจดัเก็บ  

ไม่จ้าเป็นตามเกณฑ์การจ้าเเนก.  

การก้าจดั  

P501 ทิ งสิ่งของที่อยู่ภายใน / ภาชนะให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของท้องถ่ิน / ภูมิภาค / ประเทศ / นานาชาติ.  

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ นกับสิง่แวดลอ้ม  

ไม่ทราบ.  

ความเปน็อันตรายอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ปน็ผลจากการจา้เเนก  

ไม่ทราบ.  

หวัขอ้ 3: องคป์ระกอบเเละขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม  

CAS ชื่อสว่นประกอบ เปอรเ์ซน็ต ์ ตัวบ่งชี ที่มลีักษณะเฉพาะอื่น ๆ สตูรโมเลกลุ น ้าหนกัโมเลกลุ 

57-55-6 1,2-

โพรพิลีนไกลคอล 

20-30 200-338-0 :C 3:H 8:O 2: 76.09 

ความลับทางการค้า วัสดุจิตรกรรม 1-10 -- -- -- 

ความลับทางการค้า อื่น ๆ <10 -- -- -- 

56-81-5 กลีเซอรีน 5-15 200-289-5 :C 3:H 8:O 3: 92.09 

ไม่ได้หาค่าไว้ สารกันบูด <0.5 -- -- -- 

สิง่เจอืปนเเละสารปรงุเเต่งใหเ้สถียรทีเ่อื อตอ่การจ้าแนกประเภทตามระบบ GHS  

ไม่มี  

หวัขอ้ 4: มาตราการปฐมพยาบาล  
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การหายใจเข้าไป 

เคลื่อนย้ายบุคคลไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และท้าให้การหายใจปลอดโปรง. โทรศัพท์หาศูนย์ควบคุมพิษ หรือหมอ หรือเเพทย์.  

การสมัผสัทางผวิหนัง  

ล้างโดยใช้สบู่และน ้าให้ทั่ว. ถ้าการระคายเคืองผิวหนังหรือเกิดผ่ืนขึ นที่: ได้รับการแนะน้าจากแพทย์ / ความสนใจ. 

น้าชุดที่ปนเป้ือนออกและท้าความสะอาดก่อนใช้ซ ้า.  

การสมัผสัทางตา  

ล้างตาด้วยน ้าปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที. ถอดคอนแทคเลนส์หากสวมใส่อยู่และถอดได้โดยง่าย. 

ล้างโดยเปิดน ้าไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง. ไปพบแพทย์ทันที.  

การกลนืกนิ 

รีบพบแพทย์หากกลืนกินเข้าไป.  

อาการหรอืผลกระทบทีส่า้คัญ  

อาการ: ทีเ่กดิขึ นเฉยีบพลนั  

อาจท้าให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง, การระคายเคืองผิวเล็กน้อย  

อาการ: ทีเ่กดิขึ นภายหลัง  

อาจท้าให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง  

ขอ้ควรพจิารณาทางเเพทย์ทีต่อ้งทา้ทันท ีเเละการดเูเลรักษาเฉพาะทีค่วรดา้เนินการ  

รักษาตามอาการหรือประคับประคอง.  

หวัขอ้ 5: มาตราการผจญเพลงิ  

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม  

คาร์บอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้งปกติ, ละอองน ้า, โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์  

สารดับเพลิงทีไ่มเ่หมาะสม 

ห้ามท้าให้สารเคมีที่หกกระจายออกด้วยกระแสน ้าที่มีแรงดันสูง.  

อันตรายพเิศษเนือ่งจากสารหรอืสว่นประกอบ  

มีอันตรายต่อการติดไฟน้อยมาก.  

อุปกรณป์อ้งกันและขอ้ควรระวงัส้าหรับนักดบัเพลงิ 

สวมใส่ชุดและอุปกรณ์ดับเพลิงแบบป้องกันทั งตัว ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (SCBA) 

เพื่อป้องกันโอกาสที่จะรับสัมผัสสาร.  

มาตรการการดบัเพลงิ 

เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุสารเคมีออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากสามารถกระท้าได้โดยไม่เสี่ยงต่ออันตราย. 

ห้ามท้าให้สารเคมีที่หกกระจายออกด้วยกระแสน ้าที่มีแรงดันสูง. 

ท้าให้ภาชนะบรรจุเย็นตัวลงด้วยการพ่นละอองน ้าจนกระทั่งหลังจากที่ไฟดับสนิทไปนานพอควรแล้ว. อยู่ห่างจากปลายของรถถัง. 

หลีกเล่ียงการสูดดมสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้สารเคมี.  

การเผาไหม ้ 
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ออกไซด์ของคาร์บอน, อะโครลีน, ออกไซด์ของซัลเฟอร์  

หวัขอ้ 6: มาตราการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร  

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล อปุกรณ์ปอ้งกนัและขั นตอนการด้าเนนิการกรณฉีุกเฉิน  

สวมใส่ชุดเเละอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนต้ว ดูหัวข้อ 8.  

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม  

หลีกเล่ียงอย่าให้รั่วไหลเข้าสิ่งแวดล้อมภายนอก.  

วธิีการเเละวสัดสุา้หรบักกัเก็บเเละท้าความสะอาด  

น้าแหล่งที่อาจท้าให้เกิดประกายไฟออกหากสามารถท้าได้อย่างปลอดภัย. ถ้าเป็นไปได้ ให้ยุติการรั่วไหลโดยไม่ให้บุคคลเสี่ยงภัย. 

ลดไอระเหยด้วยการพ่นละอองน ้า. รั่วไหลเล็กน้อย: ดูดซับด้วยทรายหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ติดไฟ. 

เก็บรวบรวมสารเคมีที่หกไว้ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อน้าไปก้าจัด. การหกในปริมาณมาก: แนวกั นส้าหรับทิ งในภายหลัง. 

กันผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกไป, แยกพื นที่ที่เป็นอันตรายไว้ต่างหาก และห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าว. 

อยู่เหนือทิศทางลมและหลีกเล่ียงการอยู่ใต้ทิศทางลม.  

หวัขอ้ 7: การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย การใชง้าน เเละการเกบ็รกัษา  

ขอ้ระวงัในการขนถา่ย เคลือ่นยา้ย การใชง้าน เเละการเก็บรกัษา  

หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุ่น ละอองเหลว ฟูม หรือไอระเหย. หลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคมีสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเสื อผ้า. 

อย่ารับประทานอาหาร ดื่มน ้าหรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี . สวมใส่ถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้าที่เหมาะสม. 

ล้างมือให้สะอาดหลังการหยิบจับ. ไม่ควรเอาเสื อผ้าที่ปนเป้ือนออกนอกสถานที่ท้างาน.  

สภาวะการเกบ็รักษา รวมทั งความไมเ่หมาะสมต่าง ๆ  

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสภาพการจัดเก็บ: เก็บรักษาและใช้งานตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทั งหมดที่ก้าหนดไว้ในปัจจุบัน. 

เก็บในที่ๆ อากาศถ่ายเทสะดวก. ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท. ควบคุมอุณหภูมิให้เย็นอยู่เสมอ. เก็บให้พ้นจากสารที่เข้ากันไม่ได้.  

วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้ 

กรด, ด่าง, สารที่ท้าปฏิกิริยากับออกซิเจน, ออกไซด์ของโลหะ, เปอร์ออกไซด์, รีดิวซิ ง เอเจนท์, วัตถุติดไฟได้, ฮาโลคาร์บอน, 

โลหะต่างๆ, เกลอของโลหะ  

หวัขอ้ 8: การควบคมุการรบัสัมผสัเเละการปอ้งกนัสว่นบคุคล  

ค่าขดีจ้ากดัสารเคมทีีส่มัผสัไดข้องสว่นประกอบ  

ประเทศไทยเเละองค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา (ACGIH) 

ยังไม่ได้ก้าหนดค่าขีดจ้ากัดสารเคมีที่สัมผัสได้ของส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์นี .  

สหภาพยโุรป - การสมัผสัสารในสถานทีท่า้งาน (98/24/EC) - คา่ขดีจา้กดัทางชวีภาพและมาตรการการเฝา้ระวงัสขุภาพ  

ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นี ไม่มีค่าขีดจ้ากัดทางชีวภาพ.  

มาตรการควบคุมทางวศิวกรรม  
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จัดให้มีช่องระบายอากาศในบริเวณนั นหรือจัดให้มีระบบระบายอากาศ. 

ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อก้าหนดเรื่องความเข้มข้นในการรับสารเคมีของผู้ปฏิบัติงาน.  

อุปกรณป์อ้งกันภยัส่วนตัว  

การปอ้งกนัดวงตา/ หน้า  

ต้องสวมแว่นตานิรภัยกันการกระเซ็นพร้อมทั งอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า. 

จัดให้มีน ้าส้าหรับล้างตาฉุกเฉินและอุปกรณ์ล้างตัวฉุกเฉินในบริเวณที่ปฏิบัติงาน.  

ชดุปอ้งกัน  

ต้องสวมเครื่องแต่งกายที่ทนต่อสารเคมีตามความเหมาะสม.  

ค้าแนะน้าเกีย่วกับถงุมือ 

ต้องสวมถุงมือทนสารเคมีตามความเหมาะสม.  

การปอ้งกนัระบบทางเดนิหายใจ 

ปรึกษากับสุขภาพและความปลอดภัยระดับมืออาชีพส้าหรับเครื่องช่วยหายใจที่เฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมส้าหรับการใช้งานของคุณ.  

หวัขอ้ 9: คณุสมบตัทิางกายภาพเเละทางเคม ี 

ลักษณะทัว่ไป  สเหลอง ของเหลว  สถานะทางกายภาพ  ของเหลว  

กลิน่  กลิ่นเฉพาะตัว  ส ี สเหลอง  

ขดีจ้ากดัของกลิน่ทีไ่ดร้ับ  ไม่ได้หาค่าไว้  ค่าความเปน็กรดดา่ง  7 - 9 

จดุหลอมเหลว  ไม่ได้หาค่าไว้  จดุเดือด  ไม่ได้หาค่าไว้  

ช่วงของการเดอืด  ไม่ได้หาค่าไว้  จดุเยอืกแขง็  ไม่ได้หาค่าไว้  

อัตราการระเหย  ไม่ได้หาค่าไว้  ความสามารถในการลุกตดิไฟได ้(ของเเขง็เเละก๊าซ)  ไม่ได้หาค่าไว้  

อณุหภูมทิีจ่ดุตดิไฟไดเ้อง  ไม่ได้หาค่าไว้  จดุวาบไฟ  (ไม่ติดไฟ ) 

ค่าขดีจ้ากดัต่า้สดุของการระเบดิ  ไม่ได้หาค่าไว้  อณุหภูมิการสลายตวั  ไม่ได้หาค่าไว้  

ค่าขดีจ้ากดัสูงสดุของการระเบดิ  ไม่ได้หาค่าไว้  ความดนัไอ  ไม่ได้หาค่าไว้  

ความหนาเเนน่ไอ (อากาศ=1)  ไม่ได้หาค่าไว้  ความถ่วงจ้าเพาะ (น ้า = 1)  1 - 1.2 (25 °

C ) 

การละลายน ้า  (ละลายน ้าได้ง่าย ) ค่าสมัประสทิธิ์การละลายของสารในชั นของ n-

octanol ต่อน ้า  

ไม่ได้หาค่าไว้  

ความหนดื  4 - 6 mPa-s (25 °

C ) 

ความสามารถในการละลายได ้(อื่นๆ)  ไม่ได้หาค่าไว้  

ความหนาแนน่  ไม่ได้หาค่าไว้  สถานะทางกายภาพ  ของเหลว  

น ้าหนกัเชงิโมเลกลุ  ไม่ได้หาค่าไว้    

หวัขอ้ 10: ความเสถยีรเเละการเกดิปฏกิริยิา  



 

 
 

เอกสารขอ้มลูด้านความปลอดภัย 

ชื่อสารเคมี: น ้าหมึกพิมพ์สีระเหิด Sb610 สีเหลือง T 

SDS No. 037-W534190 

ประเด็นแรก：2018/07/17 

ปรับปรุง：2020/12/07 

 

____________________________________________________________ 

หน้า 6 แห่ง 11 

 

การเกดิปฏิกริยิา  

ไม่คาดว่าจะมีอันตรายจากการเกิดปฏิกิริยา.  

ความเสถยีรทางเคม ี 

มีความเสถียรภายใต้การใช้งานตามปกติ.  

โอกาสในการกอ่ปฏิกริยิาทีเ่ป็นอันตราย  

จะไม่เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่น.  

สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ง  

หลีกเล่ียงเปลวไฟ, ประกายไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ. หลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคมีสัมผัสกับสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี.  

วสัดทุี่ควรหลีกเลีย่ง (ทีเ่ขา้กันไมไ่ด)้  

กรด, ด่าง, สารที่ท้าปฏิกิริยากับออกซิเจน, ออกไซด์ของโลหะ, เปอร์ออกไซด์, รีดิวซิ ง เอเจนท์, วัตถุติดไฟได้, ฮาโลคาร์บอน, 

โลหะต่างๆ, เกลอของโลหะ  

ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ปน็อนัตราย  

ออกไซด์ของคาร์บอน, อะโครลีน, ออกไซด์ของซัลเฟอร์  

หวัขอ้ 11: ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา  

ขอ้มลูเกีย่วกับเสน้ทางที่มแีนวโน้มของการไดร้ับสาร  

การหายใจเข้าไป  

การระคายเคือง  

การสมัผสัทางผวิหนัง  

การระคายเคือง, เกิดปฏิกิริยาจากการแพ้  

การสมัผสัดวงตา  

การระคายเคือง  

การกลนืกนิ  

การระคายเคือง, คลื่นไส้, อาเจียน, อาการปวดท้อง  

ผลกระทบเฉยีบพลนั  

อาจท้าให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง, การระคายเคืองผิวเล็กน้อย  

ผลขา้งเคยีงแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป  

อาจท้าให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง  

ขอ้มลูการระคายเคอืง/ การกดักร่อน  

การระคายเคืองผิวเล็กน้อย  

การทา้ใหไ้วตอ่การกระตุ้นอาการเเพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

การทา้ใหไ้วตอ่การกระตุ้นอาการเเพต้อ่ผวิหนงั  

อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ของผิวหนัง.  
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ความสามารถในการกอ่มะเรง็  

ความสามารถในการกอ่มะเรง็เนื่องจากสว่นประกอบ  

ไม่มีส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ตัวนี ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ ACGIH, IARC, NTP, DFG หรือ OSHA  

ขอ้มลูการกอ่ให้เกดิการกลายพนัธุ์  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

ขอ้มลูผลกระทบตอ่ระบบสบืพันธุ ์ 

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - จากการสมัผสัครั งเดยีว  

ไม่ระบุอวัยวะเป้าหมาย.  

ความเปน็พษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - จากการสมัผสัซ า้  

ไม่ระบุอวัยวะเป้าหมาย.  

ความเปน็อันตรายจากการสา้ลกั  

ไม่คาดว่าจะเป็นอันตรายจากการสูดดมเข้าไป.  

อาการอาจรุนแรงขึ นตามระดบัการสมัผสั  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

ค่าความเปน็พษิที่วดัเป็นตัวเลข  

การวเิคราะหส์่วนประกอบ - LD50/LC50  

ส่วนประกอบภายในสารเคมีนี ได้รับการพิจารณาจากแหล่งที่หลากหลายโดยพบว่าจุดยุติที่เลือกต่อไปนี ได้รับการตีพิมพ์:  

1,2-โพรพลินีไกลคอล (57-55-6) 

LD50 โดยการกิน หนู 20 g/kg 

LD50 ทางผิวหนัง กระต่าย 20800 mg/kg 

กลเีซอรนี (56-81-5) 

LD50 โดยการกิน หนู 12600 mg/kg 

LD50 ทางผิวหนัง กระต่าย >10 g/kg 

LC50 โดยการสูดดม หนู >570 mg/m3 1 h 

หวัขอ้ 12: ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา  

ขอ้มลูวิเคราะหส์ว่นประกอบ - ความเปน็พษิต่อระบบนเิวศนใ์นน า้  

1,2-โพรพลินีไกลคอล 57-55-6 

ปลา:  LC50 96 h ปลาเรนโบว์เทราต์ (Oncorhynchus mykiss) 51600 mg/L [คงที่ ]; LC50 96 h 

ปลาเรนโบว์เทราต์ (Oncorhynchus mykiss) 41 - 47 mL/L [คงที่ ]; LC50 96 h ปลาซิวหัวโต 

(Pimephales promelas) 51400 mg/L [คงที่ ]; LC50 96 h ปลาซิวหัวโต (Pimephales promelas) 

710 mg/L 

สาหร่าย:  EC50 96 h Pseudokirchneriella subcapitata 19000 mg/L IUCLID  
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สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง:  EC50 48 h แดฟเนียแม็กนา >1000 mg/L [คงที่ ] องค์การพิทักษ์สิ่งเเวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา 

(EPA)  

กลเีซอรนี 56-81-5 

ปลา:  LC50 96 h ปลาเรนโบว์เทราต์ (Oncorhynchus mykiss) 51 - 57 mL/L [คงที่ ] 

ศักยภาพในการสะสมทางชวีภาพ  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

การยอ่ยสลายทางชวีภาพ  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

การตกคา้งยาวนาน  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

การเคลือ่นยา้ยในดนิ  

ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์.  

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ ๆ  

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม.  

หวัขอ้ 13: ขอ้พจิารณาในการกา้จดั  

การก้าจดัของเสยี  

ก้าจัดสารเคมีตามระเบียบข้อบังคับของสารเคมีที่ก้าหนดไว้.  

การก้าจดับรรจุภณัฑท์ี่ปนเปือ้น  

ภาชนะบรรจุเปล่าอาจมีผลิตภัณฑ์หลงเหลือ. ก้าจัดสารเคมีตามระเบียบข้อบังคับของสารเคมีที่ก้าหนดไว้.  

หวัขอ้ 14: ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่  

ขอ้มลู IATA:  

ไม่มีการจัดหมวดหมู่ไว้.  

 

ขอ้มลู ICAO:  

ไม่มีการจัดหมวดหมู่ไว้.  

 

ขอ้มลู IMDG:  

ไม่มีการจัดหมวดหมู่ไว้.  

มลภาวะทางทะเลจากสว่นประกอบ (IMDG)  

ไม่ได้ถูกควบคุมให้เป็นวัตถุอันตราย.  

การขนสง่ด้วยภาชนะขนาดใหญ่  
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วัสดุนี ประกอบด้วยหนึ่งหรือมากกว่าของสารเคมีดังต่อไปนี ตามรหัส IBC 

ที่ระบุให้เป็นสารเคมีอันตรายเมื่ออยู่ในภาชนะขนาดใหญ่.  

1,2-โพรพลินีไกลคอล 57-55-6 

รหัส IBC:  ประเภท Z  

ขอ้ควรระวงัพเิศษ  

ไม่มีข้อมูล.  

หวัขอ้ 15: ขอ้มลูดา้นกฏขอ้บงัคบั  

วสัดอุันตรายของประเทศไทย  

ไม่มีส่วนประกอบอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายของประเทศไทย.  

การวเิคราะหส์่วนประกอบ - รายการคงคลงั  

1,2-โพรพลินีไกลคอล (57-55-6) 

สหรัฐอเ

มริกา  

แคน

าดา  

สหภาพ

ยุโรป  

ออสเต

รเลีย  

ฟิลิปปิ

นส์  

ญ่ีปุ่

น - 

EN

CS  

ญ่ีปุ่

น - 

IS

HL  

เกาหลี - 

KECI/K

ECL  

เกา

หลี - 

TC

CA  

ประเท

ศจีน  

นิวซีแ

ลนด์  

ประเทศเท็

กซิโก  

ประเทศไ

ต้หวัน  

มี  DSL  EIN  มี  มี  มี  มี  มี  ไม่  มี  มี  มี  มี  

 

กลเีซอรนี (56-81-5) 

สหรัฐอเ

มริกา  

แคน

าดา  

สหภาพ

ยุโรป  

ออสเต

รเลีย  

ฟิลิปปิ

นส์  

ญ่ีปุ่

น - 

EN

CS  

ญ่ีปุ่

น - 

IS

HL  

เกาหลี - 

KECI/K

ECL  

เกา

หลี - 

TC

CA  

ประเท

ศจีน  

นิวซีแ

ลนด์  

ประเทศเท็

กซิโก  

ประเทศไ

ต้หวัน  

มี  DSL  EIN  มี  มี  มี  ไม่  มี  ไม่  มี  มี  มี  มี  

หวัขอ้ 16: ขอ้มลูอืน่ๆ  

คีย ์/ สัญลักษณ ์

ACGIH -องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา; ADR - 

ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน; AU - ออสเตรเลีย; BOD -

ความต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายทางชีวภาพ; C - เซลเซียส; CA - เเคนนาดา; CA/MA/MN/NJ/PA - รัฐแคลิฟอร์เนีย/ 

รัฐเเมสซาชูเซตส์/ รัฐมินนิโซตา/ รัฐนิวเจอร์ซีย์/ รัฐเพนซิลเวเนีย; CAS -ชุดตัวเลขที่ใช้ชี บ่งสารเคมีอันตราย; CERCLA - 

กฏหมายว่าด้วยความรับผิด การชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมอย่างคลอบคลุมของสหรัฐอเมริกา; CFR - 

ประมวลกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลกลาง (ประเทศสหรัฐอเมริกา); CLP - การจ้าแนกประเภท การติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์; 
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CN - จีน; CPR - กฏข้อบังคับผลิตภัณฑ์ควบคุมของประเทศเเคนนาดา; DFG - มูลนิธิการวิจัยของประเทศเยอรมนี; DOT - 

กรมการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา; DSD -ค้าสั่งว่าด้วยสารอันตราย; DSL - รายการวัสดุภายในประเทศ; EC - 

คณะกรรมาธิการยุโรป; EEC - ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป; EIN - รายการสารเคมีที่มีอยู่ในยุโรปที่ใช้ในเชิงพาณิชย์; EINECS -

บัญชีรายชื่อสารเคมีของยุโรปที่ใช้เพื่อการพาณิชย์; ENCS - ท้าเนียบข้อมูลสารเคมีใหม่เเละที่มีอยู่ของประทศญ่ีปุ่น; EPA -

องค์การพิทักษ์สิ่งเเวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา; EU - สหภาพยุโรป; F - ฟาเรนไฮต์; IARC - 

องค์กรเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศ; IATA - สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; ICAO - 

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IDL - รายการการเปิดเผยข้อมูลของส่วนผสม; IDLH -

อันตรายต่อชีวิตเเละสุขภาพในทันที; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางทะเล; ISHL - 

กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพในอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น; IUCLID - 

ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี; JP - ญ่ีปุ่น; Kow - ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั นของ octanol ต่อน ้า; 

KECI - ท้าเนียบข้อมูลสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศเกาหลี ; KECL - บัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศเกาหลี; KR - เกาหลี; 

LD50/LC50; LEL - ค่าขีดจ้ากัดต่้าสุดของการระเบิด; LLV - ค่าระดับขีดจ้ากัด; LOLI - List Of LIsts™ - 

ฐานข้อมูลกฏระเบียบของ ChemADVISOR; MAK - ค่าความเข้มข้นสูงสุดในสถานที่ท้างาน; MEL - 

ค่าขีดจ้ากัดสูงสุดในการสัมผัส; MX - เม็กซิโก; NDSL - บัญชีรายชื่อวัตถุนอกประเทศ (ประเทศแคนาดา); NFPA - 

สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติแห่งสหรัฐอเมริกา; NIOSH - 

สถาบันเเห่งชาติเพื่ออาชีวอนามัยเเละความปลอดภัยแห่งสหรัฐอเมริกา; NJTSR - ทะเบียนความลับทางการค้าของนิวเจอร์ซีย์; 

NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา; NZ - นิวซีเเลนด์; OSHA - ส้านักงานอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย; PEL - 

ค่าขีดจ้ากัดสารเคมีที่ยอมให้สัมผัสได้ในสถานที่ท้างาน; PH - ฟิลิปปินส์; RCRA - 

กฏหมายว่าด้วยการอนุรักษ์เเละการกู้คืนทรัพยากรของสหรัฐอเมริกา; REACH-การจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต 

และการจำกัดการใช้สารเคมีของสหภาพยุโรป; RID - 

ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางรถไฟ; SARA - 

กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขซูเปอร์ฟันด์และการให้อนุญาตซ ้าของสหรัฐอเมริกา; STEL - ค่าขีดจ้ากัดส้าหรับการสัมผัสในระยะสั น 

ๆ; TCCA - พระราชบัญญัติควบคุมสารเคมีที่เป็นพิษของประเทศเกาหลี,; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TLV - 

ค่าขีดจ้ากัดสารเคมีที่สัมผัสได้ในสถานที่ท้างาน ; TSCA - กฏหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษของสหรัฐอเมริกา; TW - ไต้หวัน; 

TWA - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดเวลาการท้างาน; UEL -ค่าขีดจ้ากัดสูงสุดของการระเบิด; UN/NA - องค์การสหประชาชาติ/ 

อเมริกาเหนือ; US - สหรัฐอเมริกา; VLE - ค่าขีดจ้ากัดสารเคมีที่สัมผัสได้ (ประเทศเม็กซิโก); WHMIS - 

ระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน (ประเทศแคนาดา).  

เอกสารอ้างอิงและแหลง่ขอ้มลูสา้คัญสา้หรบัขอ้มลู  

ให้ตามค้าขอ.  

ขอ้มลูอื่น ๆ  

การจัดท้าข้อมูลนี ได้ด้าเนินการอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตไม่ให้รับประกันใด ๆ ทั งสิ น รวมทั งการรับประกันการซื อขาย 

โดยตรงหรือโดยอ้อมเกียวกับข้อมูลนี  ผู้ผลิตไม่ได้เป็นตัวเเทนเเละปฏิเสธการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ นโดยตรง 

โดยบังเอิญหรือจากอุบัติเหตุ ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้งานอย่างถูกหรือผิดวิธี  

ขอ้สงวนสทิธิ์  



 

 
 

เอกสารขอ้มลูด้านความปลอดภัย 

ชื่อสารเคมี: น ้าหมึกพิมพ์สีระเหิด Sb610 สีเหลือง T 

SDS No. 037-W534190 

ประเด็นแรก：2018/07/17 

ปรับปรุง：2020/12/07 

 

____________________________________________________________ 

หน้า 11 แห่ง 11 

 

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยนี เป็นข้อมูลเบื องต้นและใช้เพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงเท่านั น 

แม้จะเชื่อว่าข้อมูลและค้าแนะน้าที่ระบุไว้นี มีความถูกต้อง บริษัทไม่ได้ให้ประกันใดๆ เก่ียวกับข้อมูลและค้าแนะน้าดังกล่าว 

รวมทั งไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการอ้างอิงข้อมูลชุดน.  

 


