เอกสารขอมูลความปลอดภัย

๑ การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)
ขอมูลสําคัญ

*** เอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้ไดรับอนุญาตเฉพาะการใชโดย HP สําหรับผลิตภัณฑของแทของ HP
เทานั้น หามใชเอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้โดยไมไดรับอนุญาตและ หากละเมิดจะสงผลให HP
ดําเนินการทางกฎหมาย ***

๑.๑ ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ
GHS (GHS product identifier)

CLX-K8380Series

๑.๒ การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ

ไมมีขอมูล

๑.๓ ขอแนะนําและขอจํากัดตาง ๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม
ผลิตภัณฑนี้เปนของผสมหมึกผงที่ใชสําหรับระบบการพิมพ
ขอแนะนําในการใช
ไมมีขอมูล

ขอจํากัดตาง ๆ ในการใช
๑.๔ รายละเอียดของผูผลิต

HP Inc (ประเทศไทย ) Ltd.
968 U Chu Liang Building, 3rd Floor, Rama IV Rd., Silom, Bangrak, BKK 10500
Bangkok, Bangkok, Thailand 10500
66 2353 0888
66 2353 9555

หมายเลขโทรศัพท
Main Fax
HP Inc. health effects line
(โทรฟรีในประเทศสหรัฐอเมริก
า)
(ที่ 20 C)
HP Inc. Customer Care Line
(โทรฟรีในประเทศสหรัฐอเมริก
า)
(ที่ 20 C)
อีเมล:

1-800-457-4209
1-760-710-0048
1-800-474-6836
1-208-323-2551
hpcustomer.inquiries@hp.com

๒ การบงชี้ความเปนอันตราย (Hazards identification)
๒.๑ การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS และขอมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค
ความเปนอันตรายทางกายภาพ ไมไดรับการจําแนกประเภท
ความเปนอันตรายตอสุขภาพ

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายตอสิ่ง
แวดลอม

ไมไดรับการจําแนกประเภท

๒.๒ องคประกอบฉลากตามระบบ GHS
ไมมี
สัญลักษณความเปนอันตราย
คําสัญญาณ

ไมมี

ขอความแสดงความเปน
อันตราย

ไมมีขอมูล

ขอความที่แสดงขอควรระวัง
ไมมีขอมูล
๒.๓ ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได
เปนผลจากการจําแนกตามระบบ
GHS

คารบอนแบล็คไดรับการจําแนกประเภทตามขอกําหนดของ IARC เปนสารกอมะเร็งกลุม 2B
(สารที่มีความเปนไปไดวากอใหเกิดโรคมะเร็งในมนุษย) คารบอนแบล็คในสารจัดเตรียมนี้
เนื่องจากมีรูปแบบที่ไมแตกตัว ไมจัดอยูในกลุมความเสี่ยงของสารกอมะเร็งกลุมนี้
ไมมีสวนผสมอื่นใดในสารจัดเตรียมนี้ถูกจําแนกประเภทเปนสารกอมะเร็งตามขอกําหนดของ ACGIH, EU,
IARC, MAK, NTP หรือ OSHA

ขอมูลเสริม

ไมมี

๓ องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition / information on ingredients)
๓.๒ สาร ผสม
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ชื่อทางเคมี
(chemical identity)
สียอมสีดํา*

ชื่อสามัญ (common name) และชื่อพอง
(synonym)

หมายเลข CAS และตัวบงชี้
ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

ความเขมขนหรือชวง
ความเขมขน

ยาขึ้นทะเบียน*

<7.5

7631-86-9

<5

พาราฟน แวกซและ
ไฮโดรคารบอน แวกซ

8002-74-2

<5

ไททาเนียมไดออกไซด

13463-67-7

<1

ซิลิกาอสัณฐาน

ซิลิกาอสัณฐาน

๔ มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล
การสูดดม

เคลื่อนยายผูไดรับผลกระทบไปยังพื้นที่มีอากาศถายเททันที หากมีอาการระคายเคือง ใหไปพบแพทย

การสัมผัสผิวหนัง

ลางบริเวณที่ไดรับผลกระทบอยางทั่วถึงดวยน้ําผสมน้ําสบูออน ใหไปพบแพทย
หากเริ่มมีอาการระคายเคืองเกิดขึ้นหรือยังไมหาย

การสัมผัสดวงตา

หามขยี้ดวงตา ใหลางทําความสะอาดทันทีดวยน้ําปริมาณมาก น้ําอุน (แรงดันต่ํา) เปนเวลาอยางนอย 15
นาทีหรือจนกวาอนุภาคจะถูกลางออกไปหมด หากมีอาการระคายเคือง ใหไปพบแพทย

การกลืนกิน

ลางปากดวยน้ําสะอาด ดื่มน้ําเขาไป 1 ถึง 2 แกว หามทําใหอาเจียน ปรึกษาแพทยทันที

๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่สําคัญ
ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภาย
หลัง (acute and delayed)

หายใจไดลําบาก การไอ

๔.๓ ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการ
แพทยที่ตองทําทันทีและการดูแล
รักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการ

รักษาตามอาการ

ขอแนะนําทั่วไป

ตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทางการแพทยทราบเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของ
และใชมาตรการปองกันความปลอดภัยใหตัวเอง

๕ มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
๕.๑ สารดับเพลิงที่หามใชและสารดับเพลิงที่เหมาะสม
สารเคมีแหง โฟม คารบอนไดออกไซด ละอองน้ํา
สารดับเพลิงที่เหมาะสม
หามใชที่ฉีดน้ําดับเพลิง, เพราะจะทําใหไฟกระจายตัวกวางขึ้น

สารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม
๕.๒ ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด
ขึ้นจากสารเคมี

ระหวางที่เกิดไฟไหม อาจเกิดแกสที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

๕.๓ อุปกรณปองกันพิเศษและขอ
ควรระวังสําหรับนักผจญเพลิง

ผูผจญเพลิงควรสวมชุดปองกันครบชุด รวมถึงเครื่องชวยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว

อุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา

ยายภาชนะบรรจุจากบริเวณที่ติดไฟ หากทานทําไดโดยไมมีความเสี่ยง

ความเปนอันตรายจากอัคคีภัยโดย
ทั่วไป

ไมพบอันตรายจากไฟที่ผิดปกติหรือระเบิด

วิธีการเฉพาะ

ใชขั้นตอนการผจญเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอันตรายของสารที่เกี่ยวของอื่นๆ

๖ มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental release measures)
๖.๑ ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ
ปองกันอันตรายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานฉุกเฉิน

หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล สวมอุปกรณและชุดปองกันทีเหมาะสมระหวางการทําความสะอาด
ใชเครื่องชวยหายใจที่ไดรับอนุญาตจาก NIOSH/MSHA หากมีความเสี่ยงของการไดรับฝุน/ควัน
ที่ระดับเกินคาจํากัดการไดรับสาร อานหมวด 8 ของ SDS สําหรับอุปกรณปองกันสวนบุคคล

๖.๒ ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม

หลีกเลี่ยงการทิ้งในทางระบายน้ํา, ทางน้ําหรือพื้นดิน

๖.๓ วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด (cleaning up)

หลีกเลี่ยงมิใหเกิดฝุนละอองระหวางการทําความสะอาด ใชเครื่องไฟฟาที่ปองกันการระเบิด
ดูดฝุนโดยใชเครื่องดูดฝุนที่มีไสกรองแบบ HEPA
ผลิตภัณฑเขากันไมไดกับน้ําและจะกระจายตัวบนผิวหนาของน้ํา หยุดยั้งไมใหสารไหล
หากทําไดโดยไมมีความเสี่ยง กวาดหรือดูดสิ่งรั่วไหลโดยใชสูญญากาศ ใสภาชนะที่เหมาะสม กอนไปกําจัด

ประเด็นอื่นที่เกี่ยวของกับการรั่วหก
และการรั่วไหล

ผงละเอียดสามารถกอใหเกิดของผสมระหวางฝุนและอากาศที่อาจเกิดการระเบิดได Take up mechanically
and collect in suitable container for disposal. แยกกําจัดทิ้งโดยสอดคลองตามกฎระเบียบของประเทศ รัฐ
และของทองถิ่น

๗ การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา (Handling and storage)
๗.๑ ขอควรระวังในการขนถาย
เคลื่อนยายใชงานและการเก็บรักษา
อยางปลอดภัย
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๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอด
ภัยรวมทั้งขอหามในการเก็บรักษา
สารที่เขากันไมได
(incompatibilities)

เก็บในภาชนะบรรจุเดิมปดสนิท เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศไดดี จัดเก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได
(ดูหัวขอที่ 10 ของ SDS)

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
๘.๑ คาตาง ๆ ที่ใชควบคุม (control parameters)
คาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน
คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม ACGIH แหงสหรัฐฯ
สวนประกอบ
ประเภท

คา

รูปแบบ

ไททาเนียมไดออกไซด (CAS
13463-67-7)

TWA

10 mg/m3

พาราฟน แวกซและ
ไฮโดรคารบอน แวกซ (CAS
8002-74-2)

TWA

2 mg/m3

ฟูม

สียอมสีดํา

TWA

3 mg/m3

สวนที่สามารถเขาสูทางเดิน
หายใจสวนตนได

คาขีดจํากัดทางชีวภาพ

ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนผสม (ตาง ๆ)

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม

ควรใหมีการระบายอากาศทั่วไปที่ดี อัตราการระบายอากาศตองใหเปนไปตามสภาวะ หากเกี่ยวของ
ใหใชที่ปดกั้นกระบวนการ การระบายอากาศที่ปลอยออกเฉพาะที่ หรือการควบคุมวิศวกรรมอื่นๆ
เพื่อรักษาระดับสารในอากาศใหต่ํากวาระดับการไดรับสารที่แนะนํา หากยังไมมีการตั้งระดับการไดรับสาร
ใหรักษาระดับสารในอากาศใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ถาเครื่องมือทางวิศวกรรมไมเพียงพอที่จะรักษาปริมาณฝุนละอองใหมีระดับต่ํากวา OEL
จําเปนตองสวมหนากากชวยหายใจที่เหมาะสม หากมีการฝน ตัด หรือใชในการดําเนินการใดๆ
ซึ่งอาจทําใหเกิดฝุน ใหใชอุปกรณระบายอากาศเฉพาะแหงที่เหมาะสม
เพื่อรักษาระดับการรับสัมผัสสารใหต่ํากวาคาจํากัดการรับสัมผัสที่แนะนําไว

๘.๓ มาตรการปองกันสวนบุคคล
การปองกันดวงตา/ใบหนา

สวมแวนตานิรภัยที่มีที่ปองกันดานขาง (หรือแวนสวมครอบตา)

การปองกันผิวหนัง
การปองกันมือ

แนะนําใหใชถุงมือยาง ลางมือหลังจากใชงาน
ตองสวมเสื้อสูทปกปอง

อื่น ๆ
การปองกันระบบทางเดินหายใจ

ไมจําเปนตองใชอุปกรณชวยหายใจสวนบุคคลภายใตเงื่อนไขการใชงานปกติ

ความอันตรายจากความรอน

สวมใสชุดปองกันภัยจากอุณหภูมิตามความเหมาะสมหากจําเปน
หามนําเขาใกลอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว ลางมือกอนหยุดพักและทันทีที่เสร็จสิ้นจากการใชผลิตภัณฑ

ขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

๙ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
สถานะทางกายภาพ

ไมมีขอมูล

รูปแบบ

ของแข็ง ผงละเอียด

สี

สีดํา

๙.๒ กลิ่น

ไรกลิ่น

๙.๓ คาขีดจํากัดของกลิ่นที่รับได
(odor threshold limit)

ไมมีขอมูล

๙.๔ คาความเปนกรด-ดาง (pH)

ไมมีขอมูล

๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง
(melting point/freezing point)

ไมมีขอมูล

๙.๖ จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการ
เดือด (initial boiling point and
boiling range)

ไมมีขอมูล

๙.๗ จุดวาบไฟ (flash point)

ไมมีขอมูล

๙.๘ อัตราการระเหย (evaporation
rate)

ไมมีขอมูล

๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟ
ไดของของแข็งและกาซ
(flammability (solid, gas))

ไมมีขอมูล
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๙.๑๐ คาขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของความไวไฟ หรือคาจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด (upper/lower flammability or explosive limits)
ไมมีขอมูล
คาขีดจํากัดของความไวไฟ ต่ําสุด (เปอรเซ็นต)
คาขีดจํากัดของความไวไฟ สูงสุด (เปอรเซ็นต)

ไมมีขอมูล

คาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีขอมูล

คาจํากัดของการระเบิด - สูงสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีขอมูล

๙.๑๑ ความดันไอ (vapour
pressure)

ไมมีขอมูล

๙.๑๒ ความหนาแนนไอ (vapour
density)

ไมมีขอมูล

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได (solubility)
ไมละลายในน้ํา
ความสามารถในการละลายได
(น้ํา)
ความสามารถในการละลายได
(อื่น ๆ)

ละลายในโทลูอีน คลอโรฟอรม และเตตระไฮโดรฟูรานไดบางสวน

๙.๑๕ คาสัมประสิทธิ์การละลายของ
สารในชั้นของ n-octanol ตอน้ํา
(partition coefficient :
n-octanol/water)

ไมมีขอมูล

๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง
(auto-ignition temperature)

ไมมีขอมูล

๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว
(decomposition temperature)

> 200 °C (> 392 °F)

๙.๑๘ ความหนืด (viscosity)

ไมมีขอมูล

ขอมูลอื่น ๆ

ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูลปรากฏ

คุณสมบัติในการออกซิไดซ

๑๐ ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา

ผลิตภัณฑมีความเสถียรและไมทําปฏิกิริยาภายใตสภาพการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสงตามปกติ

๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี

เสถียรภายใตเงื่อนไขการจัดเก็บปกติ

๑๐.๓ ความเปนไปไดในการเกิด
ปฏิกิริยาอันตราย

ไมมีปฏิกิริยาอันตรายเกิดขึ้นภายใตภาวะการใชงานปกติ

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงกวาอุณหภูมิที่ทําใหเกิดการสลายตัว การสัมผัสกับสารที่เขากันไมได

๑๐.๕ วัสดุที่เขากันไมได

ผลิตภัณฑนี้ อาจทําปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซแก.

๑๐.๖ ความเปนอันตรายของสารที่
เกิดจากการสลายตัว

คารบอนมอนอกไซดและคารบอนไดออกไซด

๑๑ ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)
๑๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น
ฝุนอาจระคายเคืองระบบหายใจ การสูดดมเปนเวลานานอาจเปนอันตรายได
การสูดดม
การสัมผัสผิวหนัง

ฝุนหรือผงอาจทําความระคายเคืองแกผิวหนัง

การสัมผัสดวงตา

ฝุนละอองอาจทําใหดวงตารูสึกระคายเคือง

การกลืนกิน

คาดวามีอันตรายต่ําเมื่อกลืนกิน

๑๑.๒ อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ
กับคุณลักษณะทางกายภาพทางเคมี
และทางพิษวิทยา

ไมมีขอมูล

๑๑.๓ ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิด
ขึ้นภายหลัง (delayed and
immediate effects) รวมทั้งผล
เรื้อรัง (chronic effects) จากการรับ
สัมผัส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(short-and long-term exposure)

ไมมีขอมูล
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๑๑.๔ คาความเปนพิษที่วัดเปนตัวเลข
ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท
LD50/ทางปาก/หนู >5000 มก./กก..

คาประมาณการความเปนพิษ
เฉียบพลัน
สวนประกอบ

สายพันธุ

ผลการทดสอบ

หนูแรท

> 10000 mg/kg

สียอมสีดํา
เฉียบพลัน
ทางปาก
LD50
การกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท
ไมใชสารที่พบวากอใหเกิดการระคายเคือง (OECD 404).

การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและ
การระคายเคืองตอดวงตา

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท
ไมใชสารที่พบวากอใหเกิดการระคายเคือง (OECD 405).

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
ไมใชสารกอใหเกิดการแพตอระบบทางเดินหายใจ
การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอระบบทางเดินหาย
ใจ
ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะทําใหเกิดความไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนัง

การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอผิวหนัง
การกอใหเกิดการกลายพันธุของ
เซลลสืบพันธุ

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท
การทดสอบดวยวิธีเอมสใหผลเปนลบ (สายพันธุที่ทดสอบ: Salmonella typhimurium).

การกอมะเร็ง

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท
คารบอนแบล็คเปนสารกอมะเร็งตามขอกําหนดของ IARC
(มีความเปนไปไดของการเปนสารกอมะเร็งในมนุษย กลุม 2B)
และตามขอกําหนดแหงรัฐแคลิฟอรเนียภายใตกฎขอบังคับ Proposition 65
ในการประเมินผลคารบอนแบล็คเหลานั้น ทั้งสองหนวยงานไดระบุการสัมผัสกับคารบอนแบล็ค
ในการประเมินผลของทั้งสองหนวยงานไมไดเกิดขึ้นเมื่อคารบอนแบล็คยังอยูในรูปแบบที่ไมแตกตัวภายในกลุม
เนื้อผลิตภัณฑ

สารกอมะเร็งตามเกณฑของ ACGIH
ไททาเนียมไดออกไซด (CAS 13463-67-7)
สียอมสีดํา (CAS ยาขึ้นทะเบียน)

A4 ไมจัดวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย.
A3 สารกอมะเร็งที่ไดรับการยืนยันวามีผลในสัตว
แตไมยังมีความชัดเจนในมนุษย
เอกสารเฉพาะทางของ IARC วาดวยการประเมินความเสี่ยงตอการกอมะเร็งในมนุษย
ไททาเนียมไดออกไซด (CAS 13463-67-7)
ซิลิกาอสัณฐาน (CAS 7631-86-9)
สียอมสีดํา (CAS ยาขึ้นทะเบียน)

2B เปนไปไดที่จะกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย.
3 ไมจัดวาทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย.
2B เปนไปไดที่จะกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย.

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะมีผลตอระบบสืบพันธุหรือการเจริญเติบโต

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียว

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ซ้ํา

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายจากการสําลัก

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

ชื่อวัตถุ : CLX-K8380Series
14656 หมาย เลข เวอรชั่น : 03

SDS THAILAND

วันที่ออกให : 18-กรกฎาคม-2018

วันปรับปรุงแกไข: 22-ตุลาคม-2020

5/8

ไมมีขอมูลดานความเปนพิษที่สมบูรณสําหรับสูตรผสมเฉพาะนี้
ดูที่หัวขอที่ 2 สําหรับผลกระทบตอสุขภาพที่เปนไปไดและหัวขอที่ 4 สําหรับมาตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน

ขอมูลอื่น ๆ

ในการศึกษากับหนูทดลอง (H.Muhle) โดยการใหรับสัมผัสทางการสูดหายใจผงหมึกทั่วไปเขาไปพบวา
มีระดับของการเกิดพังผืดที่ปอดในระดับนอยถึงปานกลางในหนูจํานวน 92%
ในกลุมที่รับสัมผัสสารอยางเขมขน (16 มก./ม³)
และพบระดับของการเกิดพังผืดระดับนอยที่สุดถึงนอยในกลุมตัวอยาง 22%
ของสัตวในกลุมที่รับสัมผัสสารระดับปานกลาง (4 มก./ม³)
แตไมมีรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับปอดในกลุมที่รับสัมผัสสารต่ําสุด (1 มก./ม³)
ระดับที่เกี่ยวของมากที่สุดสําหรับการรับสัมผัสในมนุษยที่อาจเปนไปได
ในป 1996 องคกร IARC ไดประเมินสารคารบอนแบล็คใหมวาอยูเปนสารกอมะเร็งกลุม 2B
(สารที่อาจกอมะเร็งในมนุษย)
การประเมินดังกลาวเปนการประเมินสารคารบอนแบล็คที่ยังไมมีหลักฐานปรากฎเพียงพอในมนุษย
แตมีหลักฐานปรากฎเพียงพอกับสัตว
สําหรับหลักฐานที่พบกับสัตวอิงมาจากการพัฒนาตัวของกอนเนื้องอกที่ปอดในหนูทดลองที่ไดรับสัมผัสผานการ
สูดหายใจเอาสารคารบอนแบล็คเขาไปอยางติดตอกันเปนเวลานาน
ในระดับที่ซึ่งกอใหเกิดการไดรับอนุภาคเขาไปที่ปอดมากเกินไป ผลการศึกษาตางๆ
ที่กระทํากับแบบจําลองสัตวที่นอกเหนือจากหนูทดลองยังไมพบความเชี่ยมโยงระหวางสารคารบอนแบล็คและเนื้
องอกที่ปอด นอกจากนี้
การทดสอบทางชีวภาพเกี่ยวกับมะเร็งเปนระยะเวลาสองปโดยใชการเตรียมผงหมึกทั่วไปที่มีสารคารบอนแบล็ค
ไดแสดงใหเห็นวา
ไมมีความเชื่อมโยงระหวางการรับสัมผัสสารจากผงหมึกและการพัฒนาตัวของกอนเนื้องอกในหนูทดลอง

๑๒ ขอมูลดานนิเวศวิทยา (Ecological information)
๑๒.๑ ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

ผลิตภัณฑนี้ไมจัดวาเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม
มีโอกาสเปนไปไดวาการรั่วหกในปริมาณมากหรือการรั่วหกบอยครั้งอาจมีผลกระทบที่เปนอันตรายหรือทําใหเกิ
ดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมได

๑๒.๒ การตกคางยาวนาน
(persistence) และความสามารถใน
การยอยสลาย (degradability)

ไมมีขอมูลใด ๆ ใหใชเกี่ยวกับความสามารถในการยอยสลายของสวนผสมใด ๆ ในสารผสม

๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทาง
ชีวภาพ (bioaccumulative
potential)

ไมมีขอมูล

๑๒.๔ การเคลื่อนยายในดิน
(mobility in soil)

ไมมีขอมูล

๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ
(other adverse effects)

ผลิตภัณฑนี้ไมไดมีการทดสอบผลกระทบตอระบบนิเวศน

๑๓ ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
แยกกําจัดทิ้งโดยสอดคลองตามกฎระเบียบของประเทศ รัฐ และของทองถิ่น
หามทําลายตลับหมึกใหเปนชิ้นเล็กนอย ยกเวนวามีมาตรการปองกันการระเบิดของฝุนผง Do not put toner
container into fire; heated toner may cause severe burns. หามนําเขาเตาเผาขยะ
อยาระบายสารนี้ลงในทอระบายน้ํา/ทอน้ํา

คําแนะนําในการกําจัด

โปรแกรม Planet Partners (เครื่องหมายการคา) ของ HP
ใหบริการโปรแกรมการรีไซเคิลที่ทําใหสามารถรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองอิงคเจ็ตและเลเซอรเจ็ตดั้งเดิมของ HP
ไดอยางงายดายและสะดวก สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและคนหาดูวามีบริการนี้ใหบริการในพื้นที่ของคุณหรือไม
กรุณาเขาไปที่ http://www.hp.com/recycle
กฎระเบียบวาดวยการกําจัดใน
ทองถิ่น

ไมมีขอมูล

ของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมได
ใช

ไมมีขอมูล

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

ไมมีขอมูล

๑๔ ขอมูลการขนสง (Transport information)
DOT
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IATA
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
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IMDG
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
ADR
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
ไมใชสินคาอันตรายตาม DOT, IATA, ADR, IMDG, หรือ RID

ขอมูลอื่น ๆ

๑๕ ขอมูลดานกฎขอบังคับ (Regulatory information)
ใหระบุกฎระเบียบทางดานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม เปนการเฉพาะกับผลิตภัณฑนั้น
สารอันตรายในสถานที่ทํางาน (ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง : แบบรายชื่อสารเคมีอันตราย ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐
ตอน ๑๘๕ ง ออกเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (2013))
ไมอยูในรายการ
ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารที่ใชผลิตวัตถุระเบิด (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา)
ไมอยูภายใตการควบคุม
ประเทศไทยวัตถุอันตรายที่ตองแจง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิตผูนําเขาผูสงออกหรือผูมีในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547)
ไมอยูภายใตการควบคุม
กฎระเบียบนานาชาติ

สารที่เปนสารเคมีทั้งหมดในผลิตภัณฑ HP
นี้มีการแจงใหทราบหรือไดรับการยกเวนจากการแจงใหทราบภายใตกฎหมายการแจงเตือนสารเคมีในประเทศ
ดังตอไปนี้: สหรัฐอเมริกา (TSCA) สหภาพยุโรป (EINECS/ELINCS) สวิตเซอรแลนด แคนาดา (DSL/NDSL)
ออสเตรเลีย ญี่ปุน ฟลิปปนส เกาหลีใต นิวซีแลนด และจีน

ขอมูลอื่นๆ รวมทั้งขอมูลการจัดทําและการปรับปรุงแกไขเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Other information)
วันที่ออกให

18-กรกฎาคม-2018

วันปรับปรุงแกไข

22-ตุลาคม-2020

หมาย เลข เวอรชั่น

03

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้ไดถูกจัดทําขึ้นสําหรับลูกคาของ HP โดยไมมีคาบริการ
ขอมูลเปนที่รูจักกันมากที่สุดในปจจุบันของ HP
ในชวงเวลาของการเตรียมเอกสารนี้และเชื่อวาจะมีความถูกตอง
ไมควรถือวาเปนการประกันคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑตามที่ไดอธิบายไวหรือตามความเหมาะสมสําหรับกา
รใชงานเฉพาะดาน เอกสารฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นตามความตองการของอํานาจที่ระบุไวในมาตรา 1 ตามขางตน
และอาจไมสนองตอบตอขอกําหนดทางกฎหมายในประเทศอื่นๆ
เอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้เปนเอกสารใหขอมูลเกี่ยวกับหมึกพิมพ (โทนเนอร) ของ HP
ที่มาพรอมกับอุปกรณใชสิ้นเปลือง (โทนเนอร) หมึกพิมพของแทของ HP
ถาเอกสารขอมูลความปลอดภัยของเราถูกใหมาพรอมกับตลับหมึกรีฟล ตลับหมึกนํากลับมาใชใหม
หรือตลับหมึกที่ทํางานเขากันได หรือตลับหมึกของแทอื่นๆ ที่ไมใชของ HP
โปรดทราบวาขอมูลที่มีอยูในเอกสารนี้ไมไดเปนขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเหลานั้น
และขอมูลดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่คุณซื้อจะมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลที่มีในเอกสาร
นี้ โปรดติดตอผูขายตลับหมึกรีฟล ตลับหมึกนํากลับมาใชใหม
หรือตลับหมึกที่ทํางานเขากันสําหรับขอมูลที่เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ความเสี่ยงของการรับสัมผัสสาร และหลักปฏิบัติในการจัดการผลิตภัณฑอยางปลอดภัย HP
ไมยอมรับตลับหมึกรีฟล ตลับหมึกนํากลับมาใชใหม
หรือตลับหมึกที่ทํางานเขากันไดในโปรแกรมการรีไซเคิลของเรา
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คําอธิบายอักษรยอ
ACGIH

องคกรนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐแหงประเทศอเมริกา

CAS

บริการสาระสังเขปทางเคมี

CERCLA

กฎหมายวาดวยความรับผิด การชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่งแวดลอมอยางคลอบคลุม

CFR

ประมวลกฏหมายวาดวยขอบัญญัติแหงรัฐบาลกลางสหรัฐ

COC

คลีฟแลนด โอเพน คัพ

DOT

Department of Transportation

EPCRA

แผนปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน และสิทธิการรับรูขอมูลของชุมชน (หรือ SARA)

IARC

กลุมวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ

NIOSH

สถาบันเพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสุขภาพแหงชาติ

NTP

แผนพิษวิทยาแหงชาติ

OSHA

สํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ

PEL

ปริมาณสูงสุดของสารที่อนุญาตใหรับเขาสูรางกายได

RCRA

กฎหมายอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

REC

สิ่งที่แนะนํา

REL

ขีดจํากัดในการสัมผัสสารที่แนะนํา

SARA

กฎหมายแกไขและปรับปรุงงบประมาณเพื่อสิ่งแวดลอม ค.ศ. 1986

เอสทีอีเอล(STEL)

ขีดจํากัดในการสัมผัสสารระยะสั้น

คา TCLP: <คา>

ขั้นตอนการชะลางคุณลักษณะความเปนพิษ

TLV

คาจํากัดความทนทาน

TSCA

กฎหมายควบคุมสารพิษ

VOC (สารประกอบอินทรีย
ระเหยงาย)

สารประกอบอินทรียระเหยงาย
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