เอกสารขอมูลความปลอดภัย

1. การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต
1.1 ชื่อผลิตภัณฑใน GHS

HP Color LaserJet CF501A-X Cyan Print Cartridge

1.2 การบงชี้ดวยวิธีการอื่น

ไมมีอยู

1.3 คําแนะนําและขอจํากัดวาดวยการใชสารหรือของผสม
ผลิตภัณฑนี้เปนสูตรจัดเตรียมผงหมึกสีฟาที่ใชงานในเครื่องพิมพ HP Color LaserJet Pro M254/HP Color
ขอแนะนําในการใช
LaserJet Pro MFP M280/HP Color LaserJet Pro MFP M281 ซีรีส
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

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอ
ม

ไมไดรับการจําแนกประเภท

2.2 องคประกอบของฉลากใน GHS
สัญลักษณความเปนอันตราย

ไมมี

คําสัญญาณ

ไมมี

ขอความแสดงความเปนอันตรา
ย

ไมมีอยู

ขอความที่แสดงขอควรระวัง
ไมมีอยู
2.3 ความเปนอันตรายอื่นๆ
ซึ่งไมทําใหมีการจําแนกประเภทตาม
เกณฑ GHS

ไมทราบ

ขอมูลเสริม

ไมมี

3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
3.2 สารผสม
ชื่อทางเคมี

ชื่อทางสามัญและชื่อพอง

หมายเลข CAS
และตัวบงชี้ที่มีลักษณะอื่น ๆ

สไตรีน อะคริเลต โคพอลิเมอร
แวกซ
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ชื่อทางเคมี

ชื่อทางสามัญและชื่อพอง

เม็ดสี

เม็ดสี

ซิลิกาอสัณฐาน

ซิลิกาอสัณฐาน

หมายเลข CAS
และตัวบงชี้ที่มีลักษณะอื่น ๆ

คาความเขมขน
หรือชวงความเขมขน

ความลับทางการคา

<5

7631-86-9

<3

4. มาตรการปฐมพยาบาล
4.1 รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาล
เคลื่อนยายผูไดรับผลกระทบไปยังพื้นที่มีอากาศถายเททันที หากมีอาการระคายเคือง ใหไปพบแพทย
การหายใจเขาไป
การสัมผัสผิวหนัง

ลางบริเวณที่ไดรับผลกระทบอยางทั่วถึงดวยน้ําผสมน้ําสบูออน ใหไปพบแพทย
หากเริ่มมีอาการระคายเคืองเกิดขึ้นหรือยังไมหาย

การสัมผัสดวงตา

หามขยี้ตา ใหลางทําความสะอาดทันทีดวยน้ําปริมาณมาก น้ําอุน (แรงดันต่ํา) เปนเวลาอยางนอย 15
นาทีหรือจนกวาอนุภาคจะถูกลางออกไปหมด หากมีอาการระคายเคือง ใหไปพบแพทย

การกลืนกิน

ลางปากออกดวยน้ําสะอาด ดื่มน้ําเขาไป 1 ถึง 2 แกว หากมีอาการผิดปกติ ใหไปพบแพทย

4.2
อาการผิดปกติ/ผลกระทบที่สําคัญที่สุ
ดที่สามารถเกิดขึ้นเฉียบพลันและไมเ
ฉียบพลัน

ไมมีอยู

4.3
การระบุเกี่ยวกับการดูแลทางการแพ
ทยในทันทีทันใดและการบําบัดรักษา
เฉพาะดานที่สําคัญซึ่งควรดําเนินการ

ไมมีอยู

5. มาตรการการผจญเพลิง
5.1 สารดับเพลิงที่ไมอนุญาตและสารดับเพลิงที่เหมาะสม
คารบอนไดออกไซด (CO2) น้ํา หรือสารเคมีแหง
โฟมดับเพลิง
ไมทราบ

สารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม
5.2
ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดจากส
ารเคมี

เชนเดียวกับวัสดุอินทรียทั่วไปในรูปแบบผง
หมึกผงสามารถกอใหเกิดของแสมระหวางฝุนผงและอากาศที่อาจเเกิดการระเบิดไดเมื่อแพรกระจายฝุนผงละเอีย
ดในอากาศ

5.3
อุปกรณปองกันพิเศษและขอควรระวั
งสําหรับเจาหนาที่ดับเพลิง

ไมมีอยู

อุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา

หากมีไฟไหมเกิดขึ้นในเครื่องพิมพ ใหดําเนินการตอการเกิดขึ้นในลักษณะของการเกิดไฟไหม

วิธีการเฉพาะ

ไมไดกําหนดไว

6. มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหล
6.1 ขอควรระวังสวนบุคคล
อุปกรณปองกัน
และขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเห
ตุฉุกเฉิน

ลดการเกิดและสะสมฝุนใหมากที่สุด หลีกเลี่ยงการสูดหายใจรับฝุนผงเขารางกาย

6.2 ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม

หามลางลงในแหลงน้ําผิวดิน หรือระบบระบายน้ําเสีย ดูเพิ่มเติมในหัวขอที่ 13 ขอควรพิจารณาในการแยกกําจัด

6.3
วิธีการและวัสดุสําหรับการกักเก็บแล
ะทําความสะอาด

คอย ๆ ดูดหรือกวาดวัสดุลงในถุงหรือภาชนะที่ปดสนิทไดอื่น ๆ
ทําความสะอาดสิ่งตกคางดวยผาชุบน้ําหรือเครื่องทําความสะอาดดวยสุญญากาศ หากใชงานระบบสุญญากาศ
มอเตอรจะตองมีพิกัดเปนแบบทนการระเบิดที่เกิดจากฝุนได
ผงละเอียดสามารถกอใหเกิดของผสมระหวางฝุนและอากาศที่อาจเกิดการระเบิดได
แยกกําจัดทิ้งโดยสอดคลองตามกฎระเบียบของประเทศ รัฐ และของทองถิ่น

7. การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และการเก็บรักษา
7.1
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยในกา
รจับตองเคลื่อนยาย การใชงาน
และการจัดเก็บ

เก็บใหพนจากมือเด็ก หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุนเขาไปและการสัมผัสทางผิวหนังและดวงตา
ใชเมื่อมีอากาศถายเทเพียงพอ เก็บไวในที่ปราศจากความรอนสูง ประกายไฟและเปลวไฟ

7.2 สภาพการจัดเก็บที่ปลอดภัย
ซึ่งรวมทั้งสารที่เขากันไมไดชนิดตาง
ๆ

เก็บใหพนจากมือเด็ก รักษาใหภาชนะบรรจุปดสนิทและแหง จัดเก็บไวที่อุณหภูมิหอง
เก็บใหหางจากตัวออกซิไดสเขมขน

8. การควบคุมการสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
8.1 พารามิเตอรในการควบคุม
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คาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในข
ณะปฏิบัติงาน

ไมมีคาจํากัดการไดรับสารนี้ระบุไว

คาขีดจํากัดทางชีวภาพ

ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนประกอบ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสัมผัส

, 5 มก./ม.3 (สัดสวนที่สามารถหายใจเขาไปได)
, 3 มก./ม.3 (อนุภาคที่สามารถหายใจเขาไปได)
ซิลิกาอสัณฐาน: USA OSHA (TWA/PEL): 20 mppcf 80 (มก./ม.3)/%SiO2, ACGIH (TWA/TLV): 10
มก./ม.3
TRGS 900 (Luftgrenzwert) – 10 มก./ม.3 (Einatembare partikel), 3 มก./ม.3 (Alveolengängige fraktion
)

8.2
มาตรการควบคุมดานวิศวกรรมที่เหม
าะสม
8.3 มาตรการปองกันภัยสวนบุคคล
การปองกัน ดวงตา/หนา
การปองกันผิวหนัง
การปองกันมือ

ใชงานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไดดี

ไมมีอยู
ไมมีอยู
ไมมีอยู

อื่น ๆ
การปองกันทางการหายใจ

ไมมีอยู

อันตรายดานความรอน

ไมมีอยู

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ผงละเอียด

9.1 สภาพปรากฏ
สถานะทางกายภาพ

ของแข็ง

รูปแบบทางเคมี

ของแข็ง

สี

สีฟา

9.2 กลิ่น

กลิ่นพลาสติกออน

9.3 ระดับคาขีดจํากัดของกลิ่น

ไมมีอยู

9.4 ความเปนกรดดาง (pH)

ไมเกี่ยวของ

9.5 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง

ไมมีอยู

9.6 จุดเริ่มเดือดและชวงการเดือด

ไมเกี่ยวของ

9.7 จุดวาบไฟ

ไมเกี่ยวของ

9.8 อัตราการระเหย

ไมเกี่ยวของ

9.9 ความไวไฟ (ของแข็ง กาซ)

ไมมีอยู

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

ไมมีอยู

คาขึดจํากัดต่ําสุดของการระเบิด ไมมีอยู
(เปอรเซ็นต)
คาขึดจํากัดสูงสุดของการระเบิด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

9.11 ความดันไอระเหย

ไมเกี่ยวของ

9.12 ความหนาแนนไอระเหย

ไมเกี่ยวของ

9.14 ความสามารถในการละลายได
ความสามารถในการละลาย
(น้ํา)

นอยมากในน้ํา ละลายไดบางสวนในโทลูอีนและไซลีน

9.15 สัมประสิทธิ์การแบงสวน:
n-ออคทานอล/น้ํา

ไมมีอยู

9.16 อุณหภูมิที่จุดติดไฟไดเอง

ไมเกี่ยวของ
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9.17
อุณหภูมิการแตกตัวระดับโมเลกุล

> 200 ฐC (> 392 ฐF)

9.18 ความหนืด

ไมเกี่ยวของ

ขอมูลอื่น ๆ
คุณสมบัติในการออกซิไดส

ไมมีขอมูลปรากฏ

เปอรเซ็นตการระเหย

0 % ประมาณ

จุดที่ออนตัว

80 - 130 ฐC (176 - 266 ฐF)

ความถวงจําเพาะ

1 - 1.2

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริยา
ไมมีอยู

10.1 ความไวปฏิกิริยา
10.2 ความเสถียรทางเคมี

เสถียรภายใตเงื่อนไขการจัดเก็บปกติ

10.3
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาที่
เปนอันตราย

จะไมเกิด

10.4 สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง

ดรัมพิมพภาพ: การสัมผัสกับแสงสวาง

10.5 สารที่เขากันไมได

สารกอออกซิไดซที่เขมขน

10.6
ผลิตภัณฑการยอยสลายที่เปนอันตร
าย

คารบอนมอนอกไซดและคารบอนไดออกไซด

11. ขอมูลดานพิษวิทยา
11.1 ขอมูลเกี่ยวกับวิถีทางรับสัมผัสที่นาจะเกิดขึ้น
ภายใตการใชงานปกติ, สารนี้ไมเปนอันตรายตอการสูดดม
การหายใจเขาไป
การสัมผัสผิวหนัง

การสัมผัสกับผิวหนังอาจสงผลใหเกิดการระคายเคืองเล็กนอย

การสัมผัสดวงตา

การสัมผัสกับดวงตาอาจสงผลใหเกิดการระคายเคืองเล็กนอย

การกลืนกิน

การกลืนกินทางปากไมไดเปนชองทางการรับสารที่เปนไปได

11.2
อาการผิดปกติที่เกี่ยวของกับคุณลักษ
ณะทางกายภาพ ทางเคมี
และทางพิษวิทยา

ไมมีอยู

11.3
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังและในทั
ซึ่งรวมทั้งผลกระทบเรื้อรังจากการรับ
นที
สัมผัสในระยะสั้นและระยะยาว

ไมมีอยู

11.4 ตัวเลขคาความเปนพิษ
ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

คาประมาณการความเปนพิษ
เฉียบพลัน
ผลิตภัณฑ

สายพันธุ

ผลการทดสอบ

CF501A-X
เฉียบพลัน
LD50

> 2000 mg/kg

การกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและกา
รระคายเคืองตอดวงตา

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

ทําใหเกิดการแพตอระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
การทําใหไวตอการกระตุนอากา ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท
รแพตอระบบทางเดินหายใจ
การทําใหไวตอการกระตุนอากา
รแพตอระบบผิวหนัง

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

การกอใหเกิดการกลายพันธุของเซล
ลสืบพันธุ

ผลลบ ไมไดบงบอกถึงความเปนไปไดของการกลายพันธ (การทดสอบ Ames: ซัลโมเนลลาไทฟมิวเรียม)
ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

การกอมะเร็ง

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท
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IARC Monographs เมื่อประเมินความเสี่ยงสารกอมะเร็งตอมนุษย
ซิลิกาอสัณฐาน (CAS 7631-86-9)

3 ไมจัดวาทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย.

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยา
งเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยา
งเจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ํา

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายจากการสําลัก

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

ขอมูลอื่น ๆ

ไมมีขอมูลดานความเปนพิษที่สมบูรณสําหรับสูตรผสมเฉพาะนี้
ดูที่หัวขอที่ 2 สําหรับผลกระทบตอสุขภาพที่เปนไปไดและหัวขอที่ 4 สําหรับมาตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน

12. ขอมูลดานนิเวศวิทยา
12.1 ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

LC50: > 100 mg/l, ปลา, 96.00 ชั่วโมง

ผลิตภัณฑ

สายพันธุ

ผลการทดสอบ

CF501A-X
ทางน้ํา
ปลา

LC50

ปลา

> 100 mg/l, 96 ชั่วโมง

สัตวพวกกุงกั้งปู

EC50

สัตวพวกกุงกั้งปู

> 100 mg/l, 48 ชั่วโมง

สาหราย

ErC50

สาหราย

> 100 mg/l, 72 ชั่วโมง

12.2
ความคงอยูนานและความสามารถใน
การยอยสลาย

ไมมีอยู

12.3
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไมมีอยู

12.4 สภาพที่เคลื่อนที่ไดในดิน

ไมมีอยู

12.5 ผลกระทบที่ไมพึงประสงคอื่นๆ

ไมมีอยู

13. ขอพิจารณาในการกําจัด
หามทําลายตลับหมึกใหเปนชิ้นเล็กนอย ยกเวนวามีมาตรการปองกันการระเบิดของฝุนผง
อนุภาคที่กระจายอยางละเอียดอาจกอใหเกิดของผสมในอากาศที่อาจเกิดการระเบิดได
แยกกําจัดทิ้งโดยสอดคลองตามกฎระเบียบของประเทศ รัฐ และของทองถิ่น

คําแนะนําในการกําจัด

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

ไมมีอยู

ของเสียจากสารตกคาง /
ผลิตภัณฑที่ไมไดใช

ไมมีอยู

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

ไมมีอยู

14. ขอมูลการขนสง
ไมใชสินคาอันตรายตาม DOT, IATA, ADR, IMDG, หรือ RID

ขอมูลอื่น ๆ

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

กฏระเบียบระดับนานาชาติ

16. ขอมูลอื่น ๆ รวมทั้งขอมูลการจัดทําและการปรับปรุงแกไขเอกสาร
วันที่ประกาศ

04-ตุลาคม-2017

วันที่ทําการแกไข

02-สิงหาคม-2018

ฉบับที่

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
มาตรการการผจญเพลิง: 5.2 ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี
มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหล: ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการรั่วหกและการรั่วไหล
มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหล: 6.3 วิธีการและวัสดุสําหรับการกักเก็บและทําความสะอาด
ขอมูลอื่น ๆ รวมทั้งขอมูลการจัดทําและการปรับปรุงแกไขเอกสาร: ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ขอมูลการปรับปรุงแกไข

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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