เอกสารขอมูลความปลอดภัย

1. การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต
1.1 ชื่อผลิตภัณฑใน GHS

TestATNseries

1.2 การบงชี้ดวยวิธีการอื่น
ชื่อสามัญ, ชื่อพอง

HP FB210 Black Scitex Ink

1.3 คําแนะนําและขอจํากัดวาดวยการใชสารหรือของผสม
การพิมพแบบอิงคเจ็ต
ขอแนะนําในการใช
ไมมีอยู

ขอจํากัดตาง ๆ ในการใช
1.4 รายละเอียดของผูสงสินคา

HP Inc (Thailand) 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

2. การบงชี้ความเปนอันตราย
2.1 การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมใน GHS และขอมูลระดับประเทศหรือภูมิภาค
ความเปนอันตรายทางกายภาพ ไมไดรับการจําแนกประเภท
ความเปนอันตรายตอสุขภาพ

ความเปนพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน

กลุม 5

ความเปนพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง

กลุม 5

การกัดกรอนและการระคายเคืองตอผิวหนัง

กลุม 2

การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการระคายเคืองต กลุม 2A
อดวงตา
การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนัง

กลุม 1

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ (ภาวะเจริญพันธุ,
ทารกในครรภ)

กลุม 1B

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง ความระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ประเภทที่
จากการรับสัมผัสครั้งเดียว
3
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง กลุม 1
จากการรับสัมผัสซ้ํา
ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอ
ม

เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา,
ความเปนอันตรายในระยะยาว

กลุม 2

2.2 องคประกอบของฉลากใน GHS
สัญลักษณความเปนอันตราย

คําสัญญาณ
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ขอความแสดงความเปนอันตรา
ย

อาจเปนอันตรายเมื่อกลืนกิน อาจเปนอันตราย เมื่อสัมผัสผิวหนัง กอใหเกิดการระคายเคืองที่รายแรงตอผิวหนัง
กอใหเกิดการระคายเคืองที่รายแรงตอดวงตา อาจกอใหเกิดอาการแพตอผิวหนัง
อาจทําลายความสามารถในการเจริญพันธุ อาจเปนอันตรายตอทารกในครรภ
อาจระคายเคื่องตอทางเดินหายใจ ทําอันตรายตออวัยวะ (ตับ , ระบบหายใจ)
เมื่อรับสัมผัสเปนเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ํา เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา และมีผลกระทบระยะยาว

ขอความที่แสดงขอควรระวัง
การปองกัน

มีคําแนะนําพิเศษกอนการใช หามใชจนกวาจะอานและทําความเขาใจคําเตือนดานความปลอดภัยทั้งหมด
มีคําแนะนําพิเศษกอนการใช หามใชจนกวาจะอานและทําความเขาใจคําเตือนดานความปลอดภัยทั้งหมด
หามหายใจเอาฝุน/ละอองลอย/ไอระเหย/ละอองเหลว/กาซ/ฟูม
ใชภายนอกอาคารเทานั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี ลางมือใหสะอาดภายหลังจากการใชสาร
หลีกเลี่ยงการปลอยออกสูสิ่งแวดลอม หามหายใจเอาละอองเหลวหรือไอระเหยเขาสูรางกาย ลางใหทั่ว
หลังจากใชสารนี้ หามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใชผลิตภัณฑ
ใชภายนอกอาคารเทานั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี เสื้อผาที่ปนเปอน
ไมควรนําออกไปจากสถานที่ทํางาน หลีกเลี่ยงการปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
สวมถุงมือปองกัน/ชุดปองกัน/แวนตานิรภัย/หนากากปองกัน
สวมถุงมือปองกัน/ชุดปองกัน/แวนตานิรภัย/หนากากปองกัน หามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใชผลิตภัณฑ

การจัดการ

หากไดรับสารหรือมีความกังวลใจ: ใหไปพบ/ขอคําแนะนําจากแพทย หากสัมผัสผิวหนัง:
ลางผิวหนังดวยสบูและนํ้าปริมาณมาก หากเขาตา: ใชน้ําลางดวยความระมัดระวังเปนเวลานานหลายนาที
ถาใสคอนแทคเลนสใหถอดออกหากสามารถทําได ลางตอไป หากหายใจเขาไป: เคลื่อนยายผูปวยไปสู
อากาศ บริสุทธิ์ และใหนอนพักในทาทางที่สบายเพื่อการหายใจ หากสัมผัสผิวหนัง : ลางดวยน้ําปริมาณมาก
ถาอาการระคายเคืองที่ดวงตายังคงอยู ไปพบแพทย หากสูดดม :
เคลื่อนยายบุคคลไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และดูแลใหอยูในทาที่หายใจไดสะดวก หากเขาดวงตา;
ลางดวยนํ้าเปนเวลาหลาย ๆ นาที ถาใสคอนแทคเลนสใหถอดออกมา (เมื่อพบและทําไดงาย)
และใหลางตาตอไป หากสัมผัสหรือกังวล: ใหไปพบแพทยเพื่อขอคําแนะนํา
กรุณาโทรศัพทติดตอศูนยควบคุมสารพิษ/แพทยหากทานรูสึกไมสบาย
หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นแดงเกิดขึ้น: รับคําแนะนําจากแพทย/พบแพทย
ถาอาการระคายเคืองที่ดวงตายังคงอยู ไปพบแพทย ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนและซักลางกอนนํากลับมาใชใหม
รวบรวมสิ่งที่หกเปอน หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นแดงเกิดขึ้น: รับคําแนะนําจากแพทย/พบแพทย
โทรหาศูนยรักษาพิษ/หมอ/แพทย หากรูสึกไมสบาย รวบรวมสิ่งที่หกเปอน
ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนออกและซักใหสะอาดกอนนํากลับมาใชใหม

การจัดเก็บ

เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศดี ปดภาชนะบรรจุใหแนน เก็บล็อคสารเคมีในที่ปลอดภัย
เก็บล็อคสารเคมีในที่ปลอดภัย เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศดี ปดภาชนะบรรจุใหแนน

การกําจัด

กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบภายในทองถิ่น/ภาค/ประเทศ/ระหวางประเทศที่กําหนด

2.3 ความเปนอันตรายอื่นๆ
ซึ่งไมทําใหมีการจําแนกประเภทตาม
เกณฑ GHS

เสนทางที่เปนไปไดของการไดรับสารนี้ คือ การสัมผัสทางผิวหนังและดวงตา การกลืนกินทางปาก
และการสูดดมเขาไป

ขอมูลเสริม

ไมมี

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

3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
3.2 สารผสม
ชื่อทางเคมี

ชื่อทางสามัญและชื่อพอง

หมายเลข CAS
และตัวบงชี้ที่มีลักษณะอื่น ๆ

คาความเขมขน
หรือชวงความเขมขน

ความลับการคา*

ยาขึ้นทะเบียน*

<25

อะคริลิก แอซิด เอสเตอร*

ยาขึ้นทะเบียน*

<20

Acrylate ester 3*

ยาขึ้นทะเบียน*

<15

กลีเซอรอล, โพรพอกซีเลตเต็ด,
เอสเตอร และกรดอะครีลิก*

ยาขึ้นทะเบียน*

<15

กรดอะคริลิก , Monoalkyl Ester*

ยาขึ้นทะเบียน*

<10
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ชื่อทางเคมี

ชื่อทางสามัญและชื่อพอง

หมายเลข CAS
และตัวบงชี้ที่มีลักษณะอื่น ๆ

คาความเขมขน
หรือชวงความเขมขน

สารผสม

<7.5

ไดฟนิล
(2,4,6-ไตรเมทิลเบนโซอิล)-ฟอสฟ
น*

ยาขึ้นทะเบียน*

<5

Vinylcaprolactam*

ยาขึ้นทะเบียน*

<5

Substituted Phosphine Oxide*

ยาขึ้นทะเบียน*

<1

Carbon Black Test

ไวนิลเอสเทอรเรซิน

กรดโพรพิออนิก ,
2-methyl-3,3'-(phenylphosphinylidene)di, diallyl ester

<1

1-บิวทานอล

71-36-3

<0.1

4-Methoxyphenol

150-76-5

<0.1

สารปรับความเสถียรที่เปนกรรมสิท
ธิ์ Genorad 16

ยาขึ้นทะเบียน

<0.1

ออคทิล เดซิล อะคริเลต

ยาขึ้นทะเบียน

<0.1

4. มาตรการปฐมพยาบาล
4.1 รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาล
ใหออกไปสูบริเวณที่มีอากาศสดชื่น หากอาการไมทุเลา ใหไปพบแพทย
การหายใจเขาไป
การสัมผัสผิวหนัง

ลางบริเวณที่ไดรับผลกระทบอยางทั่วถึงดวยน้ําผสมน้ําสบูออน หากการระคายเคืองไมทุเลา ใหไปพบแพทย

การสัมผัสดวงตา

หามขยี้ตา ใหลางทําความสะอาดทันทีดวยน้ําปริมาณมาก น้ําอุน (แรงดันต่ํา) เปนเวลาอยางนอย 15
นาทีหรือจนกวาอนุภาคจะถูกลางออกไปหมด หากการระคายเคืองไมทุเลา ใหไปพบแพทย

การกลืนกิน

หากกลืนกินเขาไป ใหนําไปพบแพทยทันที -- หามทําใหอาเจียน

4.2
อาการผิดปกติ/ผลกระทบที่สําคัญที่สุ
ดที่สามารถเกิดขึ้นเฉียบพลันและไมเ
ฉียบพลัน

ไมมีอยู

4.3
การระบุเกี่ยวกับการดูแลทางการแพ
ทยในทันทีทันใดและการบําบัดรักษา
เฉพาะดานที่สําคัญซึ่งควรดําเนินการ

ไมมีอยู

5. มาตรการการผจญเพลิง
5.1 สารดับเพลิงที่ไมอนุญาตและสารดับเพลิงที่เหมาะสม
ผงเคมีแหง กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) การใชน้ําอาจไมมีประสิทธิผล
โฟมดับเพลิง
การใชน้ําอาจไมมีประสิทธิผล หามใชลําน้ําที่แรงเนื่องจากอาจทําใหไฟกระจายและขยายตัว

สารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม
5.2
ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดจากส
ารเคมี

ไมเกี่ยวของ

5.3
อุปกรณปองกันพิเศษและขอควรระวั
งสําหรับเจาหนาที่ดับเพลิง

ไมมีอยู

อุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา

หลีกเลี่ยงไมใหมีของเหลวไหลไปสูทอระบายน้ําฝนและรองน้ําซึ่งนําทางไปสูแหลงน้ํา

6. มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหล
6.1 ขอควรระวังสวนบุคคล
อุปกรณปองกัน
และขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเห
ตุฉุกเฉิน

สวมใสอุปกรณปองกันรางกายที่เหมาะสม หามจับหรือเดินผานสารที่เปอน

6.2 ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม

อยาใหผลิตภัณฑเขาไปในระบบระบายน้ํา หามลางลงในแหลงน้ําผิวดิน หรือระบบระบายน้ําเสีย
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6.3
วิธีการและวัสดุสําหรับการกักเก็บแล
ะทําความสะอาด

ไมมีอยู

ประเด็นอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการรั่วหกและการรั่วไ
หล

ชุบดวยสารดูดซับเฉื่อย คอย ๆ ดูดหรือกวาดวัสดุลงในถุงหรือภาชนะที่ปดสนิทไดอื่น ๆ

7. การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และการเก็บรักษา
7.1
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยในกา
รจับตองเคลื่อนยาย การใชงาน
และการจัดเก็บ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผา

7.2 สภาพการจัดเก็บที่ปลอดภัย
ซึ่งรวมทั้งสารที่เขากันไมไดชนิดตาง
ๆ

เก็บรักษาใหหางจากความรอนหรือความเย็นมากเกินไป หามเก็บในที่ที่มีแสงแดด
อยาจัดการหรือจัดเก็บในสถานที่ที่ใกลเปลวไฟ ความรอนหรือแหลงกําเนิดประกายไฟ
แนะนําใหใชภาชนะบรรจุที่ทําจากโพลีเอทธิลีนความหนาแนนสูง (HDPE)
แบบทึบแสงสําหรับการขนสงและการจัดเก็บ

8. การควบคุมการสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
8.1 พารามิเตอรในการควบคุม
คาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน
คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม ACGIH แหงสหรัฐฯ
สวนประกอบ
ชนิด
1-บิวทานอล (CAS 71-36-3)
4-Methoxyphenol (CAS
150-76-5)

TWA
TWA

ปริมาณ
20 ppm
5 mg/m3

ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนประกอบ

คาขีดจํากัดทางชีวภาพ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสัมผัส

ไมไดกําหนดขีดจํากัดความเสี่ยงของผลิตภัณฑนี้ไว

8.2
มาตรการควบคุมดานวิศวกรรมที่เหม
าะสม

อาจตองจัดใหมีระบบระบายอากาศเพิ่มเติมหรือชองระบายอากาศเสียในสถานที่เพื่อรักษาการไหลเวียนของอาก
าศใหต่ํากวาขีดจํากัดความเสี่ยง

8.3 มาตรการปองกันภัยสวนบุคคล
การปองกัน ดวงตา/หนา
การปองกันผิวหนัง
การปองกันมือ

สวมใสแวนตานิรภัย แวนปองกันสารเคมี (หากมีความเปนไปไดของการสาดกระเซ็น)
แนะนําใหมีน้ําพุตาและฝกบัว
สวมถุงมือปองกันสารเคมีที่เหมาะสม ถุงมือที่แนะนํา: ถุงมือไนไตร ที่ความหนาอยางนอย 6 มิลลิเมตร
ใสเสื้อกันสารเคมีที่เหมาะสม

อื่น ๆ
การปองกันทางการหายใจ

จัดใหมีการระบายอากาศใหเพียงพอ ในกรณีที่ระบบระบายอากาศไมเพียงพอ
ใหสวมอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสม

อันตรายดานความรอน

ไมมีอยู

การพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

จัดการตามหลักปฏิบัติดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่ดี อยาใหวัสดุนี้เขาดวงตา สัมผัสผิวหนัง
หรือบนเสื้อผาของคุณ หามกินอาหาร ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่ขณะใชผลิตภัณฑ
ลางมือกอนหยุดพักและทันทีที่เสร็จสิ้นจากการใชผลิตภัณฑ ซักเสื้อผาที่เปอนกอนนํามาสวม
หามนําเขาใกลอาหารและเครื่องดื่ม

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
สถานะทางกายภาพ

ของเหลว

รูปแบบทางเคมี

ของเหลว
สีดํา

สี
9.2 กลิ่น

คุณสมบัติ

9.3 ระดับคาขีดจํากัดของกลิ่น

ไมมีอยู

9.4 ความเปนกรดดาง (pH)

ไมมีอยู

9.5 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง

ไมมีอยู

9.6 จุดเริ่มเดือดและชวงการเดือด

ไมมีอยู

9.7 จุดวาบไฟ

> 100.0 ฐC (> 212.0 ฐF) โคลส คัพ มาตรฐานการปกปองสิ่งแวดลอม (EPA) วิธีการ 1020

9.8 อัตราการระเหย

ไมมีอยู

9.9 ความไวไฟ (ของแข็ง กาซ)

ไมมีอยู
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9.10 ขีดจํากัดสูงสุด/ต่ําสุดสําหรับความไวไฟหรือการระเบิด
ขึดจํากัดของการวาบไป -ต่ําสุด ไมมีอยู
(เปอรเซ็นต)
ขึดจํากัดของการวาบไป -สูงสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

คาขึดจํากัดต่ําสุดของการระเบิด ไมมีอยู
(เปอรเซ็นต)
คาขึดจํากัดสูงสุดของการระเบิด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

9.11 ความดันไอระเหย

ไมมีอยู

9.12 ความหนาแนนไอระเหย

ไมมีอยู

9.14 ความสามารถในการละลายได
ความสามารถในการละลาย
(น้ํา)

ไมมีอยู

9.15 สัมประสิทธิ์การแบงสวน:
n-ออคทานอล/น้ํา

ไมมีอยู

9.16 อุณหภูมิที่จุดติดไฟไดเอง

ไมมีอยู

9.17
อุณหภูมิการแตกตัวระดับโมเลกุล

ไมมีอยู

9.18 ความหนืด

ไมมีอยู

ขอมูลอื่น ๆ
VOC
(สารประกอบอินทรียระเหย)

< 95 กรัม/ลิตร วิธีการ 24/ASTM D5409-93

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริยา
10.1 ความไวปฏิกิริยา

ไมมีอยู

10.2 ความเสถียรทางเคมี

เสถียรภายใตเงื่อนไขการจัดเก็บปกติ

10.3
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาที่
เปนอันตราย

สามารถเกิดกระบวนการโพลิเมอรไรเซชันที่อันตรายกับเนื้อสารตัวยับยั้งที่ลดลง

10.4 สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง

การสัมผัสกับแสงอาทิตย

10.5 สารที่เขากันไมได

ไมเขากันกับสารที่เปนดางและสารออกซิไดซเขมขน โลหะอัลคาไลน

10.6
ผลิตภัณฑการยอยสลายที่เปนอันตร
าย

เมื่อสลายตัว ผลิตภัณฑนี้อาจกอใหเกิดแกสไนโตรเจนออกไซด, คารบอนมอนอกไซด, คารบอนไดออกไซด
และ/หรือไฮโดรคารบอนที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา

11. ขอมูลดานพิษวิทยา
11.1 ขอมูลเกี่ยวกับวิถีทางรับสัมผัสที่นาจะเกิดขึ้น
ไมมีอยู
การหายใจเขาไป
การสัมผัสผิวหนัง

ไมมีอยู

การสัมผัสดวงตา

ไมมีอยู

การกลืนกิน

ไมมีอยู

11.2
อาการผิดปกติที่เกี่ยวของกับคุณลักษ
ณะทางกายภาพ ทางเคมี
และทางพิษวิทยา

ไมมีอยู

11.3
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังและในทั
ซึ่งรวมทั้งผลกระทบเรื้อรังจากการรับ
นที
สัมผัสในระยะสั้นและระยะยาว

ไมมีอยู

11.4 ตัวเลขคาความเปนพิษ
คาประมาณการความเปนพิษ
เฉียบพลัน

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท อาจเปนอันตรายเมื่อกลืนกิน
อาจเปนอันตราย เมื่อสัมผัสผิวหนัง

การกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง

กอใหเกิดการระคายเคืองที่รายแรงตอผิวหนัง
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การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและกา
รระคายเคืองตอดวงตา

กอใหเกิดการระคายเคืองที่รายแรงตอดวงตา

ทําใหเกิดการแพตอระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
การทําใหไวตอการกระตุนอากา ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท
รแพตอระบบทางเดินหายใจ
การทําใหไวตอการกระตุนอากา
รแพตอระบบผิวหนัง

อาจกอใหเกิดการแพเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง

การกอใหเกิดการกลายพันธุของเซล
ลสืบพันธุ

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

การกอมะเร็ง

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

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

อาจมีผลเสียตอภาวะเจริญพันธุ อาจมีผลเสียตอเด็กที่ยังไมคลอด

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยา
งเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว

อาจทําใหระคายเคืองทางเดินหายใจได

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยา
งเจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ํา

ทําอันตรายตออวัยวะ (ตับ , ระบบหายใจ) เมื่อรับสัมผัสเปนเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ํา

ความเปนอันตรายจากการสําลัก

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

ขอมูลอื่น ๆ

ไมมีขอมูลดานความเปนพิษที่สมบูรณสําหรับสูตรผสมเฉพาะนี้

12. ขอมูลดานนิเวศวิทยา
12.1 ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

ไมมีขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมดานความเปนพิษตอระบบนิเวศน

ความเปนพิษตอน้ํา

มีความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา และอาจสงผลเสียในระยะยาวตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
ผลิตภัณฑนี้ไมไดมีการทดสอบผลกระทบตอระบบนิเวศน

12.2
ความคงอยูนานและความสามารถใน
การยอยสลาย

ไมมีอยู

12.3
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไมมีอยู

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ
สัมประสิทธิ์การแบงสวนในชั้นออคทานอล/น้ํา คา log Kow
1-บิวทานอล
4-Methoxyphenol
12.4 สภาพที่เคลื่อนที่ไดในดิน

ไมมีอยู

12.5 ผลกระทบที่ไมพึงประสงคอื่นๆ

ไมมีอยู

0.88
1.58

13. ขอพิจารณาในการกําจัด
คําแนะนําในการกําจัด

อยาแยกกําจัดพรอมกับขยะในสํานักงานทั่วไป
อยาระบายสารนี้ลงในทอระบายน้ํา/ทอน้ํา
แยกกําจัดขยะของวัสดุนี้โดยสอดคลองตามขอกําหนดของทองถิ่น รัฐ ประเทศ
และขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมของภูมิภาค
ตรวจสอบวาไดเก็บรวบรวมและแยกกําจัดกับผูใหบริการกําจัดขยะที่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม

กฎระเบียบในการกําจัดทองถิ่น

ไมมีอยู

ของเสียจากสารตกคาง /
ผลิตภัณฑที่ไมไดใช

ไมมีอยู

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

ไมมีอยู

14. ขอมูลการขนสง
DOT
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
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DOT Supplemental Information

การจําแนกประเภทตามขอกําหนด DOT
มีผลใชเฉพาะกับการขนสงสินคาภายในสหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโกเทานั้น

IATA
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Special precautions for user
IATA Supplemental Information
IMDG
UN number
UN proper shipping name

UN3082
Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative)
9
III
Yes
Not available.
เมื่อบรรจุภัณฑภายในของสินคามีขนาดนอยกวา 5 ลิตร อาจใชขอกําหนดพิเศษ A197
UN3082
Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative),
MARINE POLLUTANT

Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Transport hazard class(es)
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user
IMDG Supplemental Information
ADR

9
III
Yes
F-A, S-F
Not available.
เมื่อบรรจุภัณฑของสินคามีขนาดนอยกวา 5 ลิตร อาจใช IMDG 2.10.2.7

UN3082
หมายเลขสหประชาชาติ
ชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสห สารที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม , ของเหลว , N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative)
ประชาชาติ
ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง
ประเภท
องคประกอบของดวามเสี่ยง
เลขระบุอันตราย (ADR)
รหัสขอจํากัดการขนสงผาน
อุโมงค
กลุมการบรรจุ
ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ขอควรระวังพิเศษที่ผูใขจําเปนต
องตระหนักหรือจําเปนตองปฏิบัติ
ตาม
ADR Supplemental Information

9
ไมมีอยู
ไมมีอยู
III
ใช
ไมมีอยู

เมื่อบรรจุภัณฑของสินคามีขนาดนอยกวา 5 ลิตร อาจใช ADR 375

ADR; IATA; IMDG
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มลพิษทางทะเล

15. ขอมูลดานกฏขอบังคับ
กฏระเบียบของรัฐบาลกลาง
ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารที่ใชผลิตวัตถุระเบิด (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา)
ไมควบคุม
ประเทศไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
ไมควบคุม
ประเทศไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (เพิ่มเติม)
ไมควบคุม
ประเทศไทย. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก
หรือผูมีในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547
ไมควบคุม
กฏระเบียบระดับนานาชาติ

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

16. ขอมูลอื่น ๆ รวมทั้งขอมูลการจัดทําและการปรับปรุงแกไขเอกสาร
วันที่ประกาศ

03-มีนาคม-2018

ฉบับที่

01

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้ไดถูกจัดทําขึ้นสําหรับลูกคาของ HP โดยไมมีคาบริการ
ขอมูลเปนที่รูจักกันมากที่สุดในปจจุบันของ HP
ในชวงเวลาของการเตรียมเอกสารนี้และเชื่อวาจะมีความถูกตอง
ไมควรถือวาเปนการประกันคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑตามที่ไดอธิบายไวหรือตามความเหมาะสมสําหรับกา
รใชงานเฉพาะดาน เอกสารฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นตามความตองการของอํานาจที่ระบุไวในมาตรา 1 ตามขางตน
และอาจไมสนองตอบตอขอกําหนดทางกฎหมายในประเทศอื่นๆ

ชื่อวัตถุ : TestATNseries
12099 หมายเลขเวอรชั่น : 01

SDS THAILAND

วันที่ออกให : 03-มีนาคม-2018

8/9

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
(สารประกอบอินทรียระเหย)

สารประกอบอินทรียระเหยงาย
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