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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั
บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ ากดั

ชือ่ผลติภณัฑ:์ STYRON™ 656D Clear Polystyrene วนัท ีอ่อก: 18.04.2016 

วนัท ีพ่มิพ:์ 16.05.2016 

บรษัิท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ ากัด สนับสนุนและคาดหวงัว่าทา่นจะไดอ่้านและทาความเขา้ใจ
ขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมทีัง้หมด เนื่องจากมขีอ้มูลทีส่าคัญอยู่ในเอกสารฉบับนี้ เราคาดหวังให ้

ท่านทาตามขอ้ควรระวังในเอกสารฉบับนี้ เวน้เสยีแต่วา่การใชง้านของท่านตอ้งใชว้ธิีการอย่างอืน่ทีม่คีวาม
เหมาะสมกว่า 

1. การบง่ชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลิต

ชือ่ผลติภณัฑ:์ STYRON™ 656D Clear Polystyrene 

ขอ้แนะน าและขอ้จ ากดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี

การระบุการใชง้าน: พลาสตกิสโ์พลสีไตรนี -  ใชใ้นการแปรรูปทางอุตสาหกรรม โดยเป็นวัตถุด ิบีใน

ขบวนการผลติส ิง่ของและสนิคา้  เราแนะน าใหท่้านใชผ้ลติภณัฑต์ามลักษณะทีแ่สดงไวใ้นเอกสารนี้
เท่านั้น ถา้ท่านตอ้งการใชง้านในรูปแบบทีไ่ม่ไดแ้สดงในเอกสาร กรุณาตดิต่อฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิาร

ลูกคา้   

ขอ้มูลบรษิทั 

บรษัิท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ ากัด 

ชัน้ 15 อาคารไวท้ก์รุ๊ป 2 
75 ซอยรเูบยี ถนนสขุุมวทิ 42 

พระโขนง, คลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 

ประเทศไทย 

หมายเลขโทรศพัทข์องศูนยข์อ้มูลลกูคา้: (66)2-3657000 

SDSQuestion@dow.com 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 

หมายเลขตดิตอ่เมือ่มเีหตุฉุกเฉนิตลอด 24 ช ัว่โมง: (66)38-925-400 
การตดิตอ่หน่วยฉุกเฉนิของทอ้งถิน่: 038-925-400 

2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย

การจดัประเภทของสาร หรอืของผสม 

ผลติภัณฑน์ี้ไม่เป็นอันตรายตามระบบสากลการจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมี GHS. 

องคป์ระกอบของฉลาก 

ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั

การป้องกนั
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หลกีเล ีย่งหายใจเอา ฝุ่ น ฟูม ก๊าซ ไอ หรอืสเปรย ์เขา้ไป 

สวมถุงมอื/ชุดนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหนา้ 

หลกีเล ีย่งการปล่อยสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

การตอบสนอง 
ถา้สัมผสัผวิหนัง ลา้งเบาๆ ดว้ยสบู่และน ้าจ านวนมาก  ๆ

ถา้เขา้ตา 
ชะลา้งดว้ยน ้าอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาท ี

การเก็บรกัษา 
เก็บในทีแ่หง้ เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนิท 

การก าจดั 

ก าจัดสาร/ภาชนะตามขอ้ก าหนดทอ้งถิน่

อนัตรายอืน่ๆ 
ไม่มขีอ้มูล 

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนผสม

ส่วนประกอบ 
CASRN 
(หมายเลข 
CAS) 

ความเขม้ขน้

Styrene, polymers 9003-53-6 >= 95.0 % 

White mineral oil (petroleum) 8042-47-5 <= 5.0 %  

4. มาตรการปฐมพยาบาล

ค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาลทีจ่ าเป็น 

ขอ้แนะน าท ัว่ไป: ผูใ้หก้ารปฐมพยาบาลควรใส่ใจในเร ือ่งการป้องกันตนเอง และใชอุ้ปกรณ์ป้องกันตามที่
แนะน า (ถุงมอืทีท่นต่อสารเคม ีเคร ือ่งป้องกันการกระเดน็เป้ือน)  หากมโีอกาสการทีจ่ะสัมผสัสารให ้

อา้งองิส่วนที ่8 ของเอกสารนีเ้พ ือ่ค าแนะน าส าหรับชนดิและอุปกรณป้์องกันอันตรายส่วนบคุคล   

การหายใจ: เคล ือ่นยา้ยผูป่้วยไปยังทีอ่ากาศบรสิทุธิ์ ถา้มอีาการใดเกดิข ึน้ ใหป้รกึษาแพทย ์ 

สมัผสักบัผวิหนงั: ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก  ใหป้ฐมพยาบาลหรอืไปพบแพทยห์ากตอ้งการ  หาก
วัสดุหลอมเหลว (molten material) สัมผัสโดนผวิหนัง หา้มประคบดว้ยน ้าแขง็ แต่ใหล้ดความรอ้นโดย
ใชน้ ้าใส่น ้าแข็ง หรอืปล่อยใหน้ ้าไหลผ่านผวิหนังส่วนนัน้ หา้มแกะหรอืถอดอุปกรณ์จากผวิหนังทีโ่ดนวัสดุ

หลอมเหว การแกะหรอืพยายามถอด สามารถท าใหเ้กดิการบาดเจ็บรนุแรงได ้ พบแพทยใ์นทนัท ี อ่าง
ลา้งตัวฉุกเฉนิควรจะใชไ้ดทั้นท ี  
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สมัผสักบัตา: ชะลา้งดวงตาโดยใหน้ ้าไหลผา่นเป็นจ านวนมาก ใหเ้อาคอนแทคเลนสอ์อกหลังจากเร ิม่ตน้
ไปได ้1-2 นาท ีและยังคงใหน้ ้าไหลชะดวงตาต่อไปอกีหลายนาท ีผลกระทบทีเ่กดิข ึน้จะมเีพยีงการ

บาดเจ็บทางกายภาพเท่านั้น ถา้มอีาการเกดิข ึน้ควรปรกึษาแพทย ์ซ ึง่ควรเป็นจักษุแพทย ์  
 

การกลนืกนิ: หากกลนืกลนิ ใหป้รกึษาแพทย ์อาจก่อใหเ้กดิการอุดตันของล าไส ้หา้มใหย้าระบาย หา้ม
ท าใหอ้าเจยีน เวน้แตเ่ป็นค าสั่งแพทย ์  
 

อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีสุ่ดท ัง้แบบเฉยีบพลนั และเกิดในภายหลงั: นอกเหนือจากขอ้มูลที่
พบไดใ้นค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดังขา้งตน้ในสว่นที ่4 ของเอกสาร) และการช ีบ้่ง
ทางการแพทยแ์ละการรักษาพเิศษทีจ่ าเป็น, อาการและผลกระทบส าคัญใดๆ ทีม่เีพ ิม่เตมิไดถู้กอธบิายไว ้
ในส่วนที ่11 ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 
 

สิง่ทีต่อ้งระบุถึงขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัท ีและการดูแลรกัษาเฉพาะที่
ส าคญัทึค่วรด าเนนิการ 
หมายเหตุถงึแพทย:์ ถา้มแีผลไหม ้ใหร้ักษาอย่างแผลไหมจ้ากความรอ้น หลังจากท าความสะอาดสาร
ออกแลว้  ถา้ท าการลา้งทอ้งแนะน าการควบคุมหลอดลมและ/หรอืหลอดอาหาร อันตรายจากการทีส่าร

ซมึเขา้สูป่อดตอ้งท าการเปรยีบเทยีบกับความเป็นพษิของสารเมือ่พจิารณาถงึการลา้งทอ้ง  ไม่มยีารักษา
โดยเฉพาะ  การรักษาผูป่้วยทีไ่ดร้บัสารควรมุ่งแนวทางไปทีก่ารควบคุมอาการและพยาธสิภาพของผูป่้วย   
 

5. มาตรการผจญเพลิง 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: ม่านน ้า หรอื ละอองน ้า  ถังดับเพลงิชนดิสารเคมแีหง้  ถังดับเพลงิชนิด
คารบ์อนไดออกไซด ์ โฟม   
 

สารดบัเสมพลงิทีไ่มเ่หมาะสม: ไม่มขีอ้มูล 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม:้ ระหว่างไฟไหม ้ควันอาจจะมตีวัสารเองและสารทีเ่กดิจากการเผา
ไหม ้ทีอ่าจจะเป็นพษิและ/หรอืท าใหร้ะคายเคอืง  ผลติภัณฑจ์ากการเผาไหมจ้ะรวมถงึสารดังต่อไปนี้และ
อาจมสีารอืน่ๆประกอบดว้ย สารเหล่านี้ไดแ้ก่:  คารบ์อนไดออกไซด ์ คารบ์อนมอนอกไซด ์  
 

อนัตรายทีไ่มป่กตจิากไฟและการระเบดิ:   การขนสง่สารดว้ยแรงดนัอากาศหรอืการท างานทางกล

อืน่ๆกับสารจะท าใหเ้กดิฝุ่ นผงทีส่ามารถตดิไฟได ้เพือ่ลดโอกาสในการเกดิระเบดิฝุ่ น ตอ้งไม่ใหฝุ้่ นมกีาร
สะสมตวั  ควันหนาทบึจะเกดิข ึน้เมือ่ผลติภณัฑเ์ผาไหม ้  
 

ค าแนะน าส าหรบันกัผจญเพลงิ 
วธิผีจญเพลงิ: กันคนออกจากบรเิวณ กัน้บรเิวณทีไ่ฟไหมแ้ละกันไม่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้  พ่นน ้าใหท้ั่วเพ ือ่

ท าใหเ้ย็นลงและป้องกันการตดิไฟข ึน้มาอกีครัง้  ถา้สารหลอมเหลว อย่าฉดีน ้าเขา้ไปโดยตรง ใหใ้ช ้

ละอองน ้าหรอืโฟม  ใหฉ้ีดน ้าหล่อเย็นพืน้ทีร่อบขา้งเพือ่จ ากัดพืน้ทีท่ ีไ่ฟไหม ้ ถังดับเพลงิแบบมอืถอืทีใ่ช ้

สารเคมแีหง้หรอืคารบ์อนไดออกไซดอ์าจจะใชไ้ดใ้นกรณีไฟไหมข้นาดเล็ก   
 

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ: สวมหนา้กากป้องกันสารเคมที ีม่อีากาศประกอบและชดุ

ผจญเพลงิ (รวมทัง้หมวกผจญเพลงิ เส ือ้คลุม กางเกงขายาว รองเทา้บู๊ต และถุงมอื)  ถา้ไม่มอุีปกรณ์
ป้องกันหรอืไม่ไดใ้ช ้ใหด้ับไฟไหมจ้ากต าแหน่งทีไ่ดร้ับการป้องกันหรอือยู่ในระยะห่างทีป่ลอดภัย   
 



ชือ่ผลติภณัฑ:์ STYRON™ 656D Clear Polystyrene วนัท ีอ่อก: 18.04.2016 

 
 

 หนา้ 4 ของ 10 
 

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

ค าเตอืนส าหรบับุคคล อุปกรณ์ป้องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ: วัสดุทีห่กรั่วไหลออกมาอาจ
ท าใหเ้กดิอันตรายจากการล ืน่  กันผูท้ ีไ่ม่เกีย่วขอ้งและไม่ไดใ้ส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทีเ่หมาะสมออก
จากพืน้ที ่ ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายทีเ่หมาะสม ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ ใหต้รวจดูทีหั่วขอ้ที ่8 การ
ควบคุมการสัมผสัสาร และ การป้องกันส่วนบุคคล   
 

ขอ้ควรระวงัทางสิง่แวดลอ้ม: ป้องกันไม่ใหส้ารลงสูด่นิ คคูลอง ท่อระบายน ้า ทางน ้า และ/หรอืน ้าใตด้นิ 

ดูสว่นที ่12 หัวขอ้ขอ้มูลทางนเิวศวทิยา   
 

วธิกีารและวสัดุส าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด: กักสารทีห่กรั่วไหล ถา้ท าได ้ กวาดท าความ
สะอาด  เก็บไวใ้นภาชนะทีเ่หมาะสมและตดิป้ายบอก  ศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิในสว่นที ่13 หัวขอ้การก าจดั

ของเสยี ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ   
 

7. การใชแ้ละการเก็บรกัษา 

ขอ้ควรระวงัในการขนถ่าย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา: หา้มสูบบุหร ี ่ท าใหเ้กดิเปลวไฟหรอื
แหล่งก าเนิดประกายไฟ ในบรเิวณขนยา้ยและจัดเก็บ  การท าความสะอาดและการควบคุมฝุ่ นอย่างด ี

จ าเป็นส าหรับการใชผ้ลติภัณฑ ์อย่างปลอดภัย  หลกีเล ีย่งการหายใจเอาฟูมทีเ่กดิข ึน้จากขบวนการ
ท างานกับสารเขา้ไป  ใชก้ารถ่ายเทอากาศทีพ่อเพยีง  ถา้หากมคีวามจ าเป็น ขอ้มูลเกีย่วกับการ

เคล ือ่นยา้ยสารทีบ่รรจุในบรรจุภณัฑแ์ต่ละชนดิจะแสดงอยู่บนฉลากของผลติภัณฑ ์ ผูป้ฏบิตังิานกับสาร
ควรจะป้องกันตวัเองจากการสัมผัสกับเรซนิทีห่ลอมเหลวทีอ่าจเกดิข ึน้ได ้ หา้มใหส้ารทีห่ลอมเหลวสัมผสั

กับดวงตา, ผวิหนัง หรอื เส ือ้ผา้  เก็บสารใหห่้างจากความรอ้น, ประกายไฟ และ เปลวไฟ  การขนสง่สาร
ดว้ยแรงดันอากาศและการเคล ือ่นยา้ยทางกลอาจก่อใหเ้กดิฝุ่ นทีต่ดิไฟได ้เพือ่ลดโอกาสในการเกดิระเบดิ
ของฝุ่ น ควรจะต่อสายดนิระหว่างอุปกรณ์และระวงัไม่ใหฝุ้่ นสะสมตวั ฝุ่ นสามารถจุดตดิไดโ้ดยประจุไฟฟ้า
สถติย ์ ศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิในส่วนที ่8 หัวขอ้การควบคุมการสัมผสัสาร / การป้องกันอันตรายส่วนบคุคล   
 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภยั: เก็บในทีแ่หง้  เก็บสารใหเ้ป็นไปตามวธิีการเก็บทีด่ที ีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม   
 

8. การควบคุมการรบัสมัผสั/การป้องกนัส่วนบุคคล 

คา่ควบคุม 

ค่ามาตรฐานความปลอดภัยแสดงดงัขา้งลา่ง(กรณีมขีอ้มูล) 
สว่นประกอบ ข้อบงัคบั ประเภทของบญัชรีายการ  ความหมาย / หมายเหตุ 

White mineral oil 

(petroleum) 
ACGIH TWA ส่วนทีส่ามารถ

สูดหายใจเขา้ได ้

5 mg/m3   

 

ถงึแมส้ารเตมิแต่งทีใ่ชใ้นผลติภัณฑน์ี้จะมกีารก าหนดระดับการสัมผัสทีแ่นะน าแตส่ารเตมิแตง่เหลา่นี้ก็ถูก
ห่อหุม้อยู่และจะไม่มโีอกาสไดส้ัมผสัถา้ใชใ้นสภาวะปกต ิ  
   
 

การควบคุมการสมัผสัสาร 
การควบคุมทางวศิวกรรม: ใหใ้ชก้ารระบายอากาศเฉพาะจดุหรอืวธิีการควบคุมทางวศิวกรรมอืน่ๆเพือ่
ควบคุมระดับความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหต้ า่กว่าระดับของการสัมผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย
หรอืระดับทีแ่นะน า หากระดับของการสัมผสัสารไม่ถูกก าหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไม่ถูกแนะน าไว ้การ
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ระบายอากาศโดยท่ัวไปน่าจะเพยีงพอในการปฏบิตังิานสว่นใหญ่  การระบายอากาศในเฉพาะจุดจ าเป็น
ส าหรับการปฏบิัตงิานบางอย่าง   
 

มาตรการป้องกนัสว่นบุคคล 

การป้องกนัตา/ใบหน้า: ใหใ้ชแ้ว่นตานิรภัย (ทีม่ที ีกั่นดา้นขา้ง)  ถา้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสัมผัส
กับผงซ ึง่สามารถท าใหเ้กดิความไม่สบายตา ใหส้วมแว่นตานิรภยัเคมที ีค่รอบปิดตา  ถา้การสัมผสั
ท าใหเ้กดิความไม่สบายตา ใหใ้ชห้นา้กากป้องกันสารเคมชีนิดครอบเต็มหนา้   
การป้องกนัผวิหนงั 

การป้องกนัมอื: ไม่จ าเป็นตอ้งใชถุ้งมอืเมือ่ท างานกับสารนี้  เพ ือ่ใหเ้ป็นไปตาม
สุขลักษณะทีด่ใีนการท างานกับสารใดๆก็ตาม ควรหลกีเล ีย่งการใหผ้วิหนังสัมผัสกับสาร  

ใชถุ้งมอืเพือ่ป้องกันอันตรายจากการบาดเจ็บทางกายภาพ การเลอืกใชถุ้งมอืข ึน้อยู่กับ
ลักษณะงาน  ใหใ้ชถุ้งมอืทีม่ฉีนวนป้องกันความรอ้น เมือ่จ าเป็น   

การป้องกนัอนัตรายอืน่ๆ: ไม่มขีอ้ควรระวังอืน่ ๆ นอกจากใชเ้ส ือ้ผา้ทีส่ะอาดปกคลุม
ร่างกาย   

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมือ่มโีอกาสทีร่ะดับ
ความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศจะสูงกว่าระดับของการสัมผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอื
ระดับทีแ่นะน า หากระดบัของการสัมผสัสารไม่ถูกก าหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไม่ถูกแนะน าไว ้ให ้

ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมือ่เกดิอาการไม่ด ีเช่นมกีารระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ
หรอืรูส้กึไม่สบาย หรอืใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมือ่ขบวนการประเมนิความเส ีย่งของ

ท่านแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้ ใชห้นา้กากป้องกันสารพษิทีม่ไีสก้รองทีม่มีาตราฐาน
เมือ่มไีอเกดิข ึน้ทีอุ่ณหภูมสิงูหรอืเมือ่มฝีุ่ นหรอืละออง   
เพือ่ใหอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบคุคลท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ไสก้รองอากาศทีใ่ชค้วรจะท าจาก
วัสดุดังต่อไปนี้:  เมือ่มฝีุ่ นหรอืละอองของสารในบรรยากาศใหใ้ช ้ ตัวกรองฝุ่ น  เมือ่มไีอของสาร, 
กรด หรอื ฝุ่ น/ไอของสาร รวมกันอยู่ในบรรยากาศ ใหใ้ช ้ ไสก้รองไอสารอนิทรยีท์ ีม่ตีวักรองฝุ่ น
ประกอบ   

 

9. สมบตัทิางกายภาพและเคมี 

ลกัษณะ 

สถานะทางกายภาพ เม็ดเล็ก   

ส ี ใส   

กลิน่ ไม่มกีล ิน่จนถงึกล ิน่อ่อน  ๆ  

ความเขม้ขน้ทีจ่ะเริม่รบักลิน่ได ้ ไม่มขีอ้มูลจากการทดลอง   

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

จุดหลอมเหลว/ชว่งของจุด

หลอมเหลว 

ไม่มขีอ้มูลจากการทดลอง 

จุดเยอืกแข็ง ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

จุดเดอืด (760 mmHg) ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

จุดวาบไฟ ถ้วยปิด ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

อตัราการระเหย (Butyl Acetate 
= 1) 

ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

ความสามารถในการลุกตดิไฟได ้
(ของแข็ง ก๊าซ) 

ไม่ใช่   
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คา่ต ่าสุดทีอ่าจเกิดระเบดิ ไม่อาจปรับใชไ้ด ้  

คา่สูงสดุทีอ่าจเกดิระเบิด ไม่อาจปรับใชไ้ด ้  

ความดนัไอ  ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ ์
(อากาศ = 1) 

ไม่อาจปรับใชไ้ด ้ 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(น ้า = 1) 1.04 - 1.06 ขอ้มูลจากหนังสอื/บทความ  

ความสามารถในการละลายน ้า เล็กนอ้ย   

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของ
สารในช ัน้ของนอรม์อล-ออกตา
นอล/น ้า 

ไม่มขีอ้มูล   

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟไดเ้อง ไม่มขีอ้มูลจากการทดลอง   

อุณหภูมขิองการสลายตวั ไม่มขีอ้มูลจากการทดลอง   

ความหนืดเชงิจลน ์ ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

สมบตัทิางการระเบิด ไม่มขีอ้มูลจากการทดลอง  

สมบตัใินการออกซไิดซ ์ ไม่มขีอ้มูลจากการทดลอง  

น ้าหนกัโมเลกุล ไม่มขีอ้มูล 

 

ขอ้มูลทางกายภาพทีแ่สดงขา้งตน้นี้เป็นค่าโดยทั่วไปไม่ถอืว่าเป็นรายละเอยีดเฉพาะของผลติภัณฑ ์
 

10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิิรยิา: ไม่มขีอ้มูล  
 

ความเสถียรทางเคม:ี เสถยีรภายใตส้ภาพการเก็บรักษาทีแ่นะน า โปรดศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิในส่วน 7 
หัวขอ้การเก็บรักษา   
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิิรยิาอนัตราย: ปฏกิริยิาโพลเีมอไรเซซั่นจะไม่เกดิข ึน้   
  

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง: หลกีเล ีย่งอุณหภูมทิ ีสู่งกวา่ 300 °C 

การสัมผสักับอุณหภูมทิ ีสู่งข ึน้สามารถท าใหผ้ลติภัณฑส์ลายตวั   
 

วสัดุทีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้ ไม่ทราบขอ้มูล   
 

 ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย: ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการการสลายตัวข ึน้กับอุณหภูม ิ
อากาศทีม่ ีและวสัดุอืน่ทีม่อียู่  ระหว่างขบวนการแปรรูปสารอาจจะเกดิฟูมหรอืสารทีไ่ดจ้ากการสลายตัว

อืน่ๆ  ทีอุ่ณหภูมสิูงกวา่จุดหลอมเหลวโพลเีมอรท์ ีแ่ตกตวัอาจถูกปลดปล่อยออกมา ฟูมของสารอาจท าให ้
เกดิการระคายเคอืงได ้ สารทีไ่ดจ้ากการสลายตัวอาจรวมถงึ  ก๊าซทีส่ามารถตดิไฟได ้  
 

11. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลทางพษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี้ เมือ่มขีอ้มูล 
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ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ความเป็นพษิเมือ่รบัสารปากแบบเฉยีบพลนั 

ความเป็นพษิต ่ามากถา้ถูกกลนืเขา้ไป  ไม่คาดวา่จะเกดิผลทีเ่ป็นอันตราย จากการกลนืสารเขา้ไป
จ านวนเล็กนอ้ย  อาจเกดิการส าลักหากกลนืกนิ   
 

ไม่ไดท้ าการหาค่า LD50 ของการใหส้ารทางปากเพยีงครัง้เดยีว   
 

สารซ ึง่เป็นตัวอย่างของสารในตระกูลนี ้  
LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg  ไดจ้ากการประมาณคา่  
 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนงัแบบเฉยีบพลนั 

ไม่คาดวา่จะเกดิผลกระทบจากการดดูซมึสารผา่นผวิหนัง   
 

ไม่ไดท้ าการหาค่า LD50 ทางผวิหนัง   
 

สารซ ึง่เป็นตัวอย่างของสารในตระกูลนี ้  
LD50, กระต่าย, > 2,000 mg/kg  ไดจ้ากการประมาณคา่  
 

ความเป็นพษิเมือ่สดูหายใจเขา้ไปแบบเฉยีบพลนั 

ฝุ่ นอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อทางเดนิหายใจสว่นบน (จมูกและล าคอ)  ไอทีเ่กดิข ึน้ระหว่าง
ขบวนการทีม่คีวามรอ้นอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงทางเดนิหายใจได ้  
 

ค่า LC50 ไม่ไดถู้กก าหนดไว,้  
 
 

การกดักรอ่น/การระคายเคอืงของผวิหนงั 
การสัมผสัเป็นเวลานานจะไม่ระคายเคอืงกับผวิหนัง 
ท าใหเ้กดิบาดเจ็บทางกายภาพเท่านั้น 

ปกตใินสภาวะการแปรรูปสาร สารจะถูกใหค้วามรอ้นจนอุณหภูมสิงูข ึน้ ในกรณนีี้การสัมผัสกับสารอาจท า
ใหเ้กดิแผลไหมจ้ากความรอ้นได ้
 

ดวงตาระคายเคอืง/บาดเจ็บอยา่งรา้ยแรง 

อาจท าเกดิการระคายเคอืงหรอืการบาดเจ็บของกระจกตา ทีม่สีาเหตุมาจากของแข็งหรอืฝุ่ นท าให ้
บาดเจ็บทางกายภาพ 

เมือ่อุณหภูมสิูงข ึน้อาจท าใหเ้กดิไอของสารในระดับทีม่ากพอทีจ่ะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตา ผลกระทบ
อาจรวมถงึการเคอืงตาและตาแดง 
 

การแพต้อ่สาร 

ส าหรับการท าใหเ้กดิการแพต้่อผวิหนัง : 

ไม่พบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ส าหรับการท าใหเ้กดิการแพต้่อระบบทางเดนิหายใจ : 
ไม่พบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว 

สารหรอืสารผสมไม่จัดเป็นสารพษิทีเ่จาะจงอวัยวะ ในการสัมผสัครัง้เดยีว 
 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซ า้ 
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สารเตมิแต่ง (additives) จะถูกห่อหุม้อยู่ในตัวผลติภัณฑ ์และไม่คาดว่าจะถูกปลดปล่อยออกมาในสภาวะ
ปกตใินการท างานกับสาร หรอืในสภาวะฉุกเฉนิทีค่าดการณ์ได ้
 

การก่อมะเร็ง 

ไม่พบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

การท าใหท้ารกมรูีปรา่งผดิปกต ิ

ไม่พบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
ไม่พบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธุ ์
ไม่พบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

อนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจสว่นลา่งหรอืท าใหป้อดอกัเสบ (Aspiration Hazard) 
ตามคุณสมบตัทิางกายภาพ พบวา่ ไม่น่าจะเป็นอันตรายเกีย่วกับการหายใจ   
 

12. ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มูลทางนิเวศน์พษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี้ เมือ่มขีอ้มูล 
 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนิเวศ 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 

ไม่คาดวา่สารนีจ้ะมคีวามเป็นพษิแบบเฉียบพลนั แตส่ารนี้ท ีอ่ยู่ในรปูแบบทีเ่ป็นเม็ดอาจท าให ้
เกดิผลกระทบถา้ถูกกนิโดยนกหรอืส ิง่มชีวีติในน ้า. 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: คาดว่าสารทีเ่ป็นโพลเีมอรแ์ขง็และไม่ละลายน ้านี้ 
จะเป็นสารเฉื่อยในสภาวะแวดลอ้ม  คาดว่าจะเกดิการสลายตัวดว้ยแสงอาทติยท์ ีผ่วิของสารเมือ่

สัมผัสกับแสงอาทติย ์ คาดว่าจะไม่เกดิการสลายตวัทางชวีภาพ   
 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

การสะสมทางชวีภาพ: ไม่มกีารสะสมทางชวีภาพใด ๆ เพราะน ้าหนักโมเลกุลสูง (น ้าหนัก
โมเลกุลมากกวา่1000)   

 

การเคลือ่นทีใ่นดนิ_ 

ในสภาวะบนพืน้โลก คาดว่าสารจะคงอยู่ในพืน้ดนิ 

ในสภาวะแวดลอ้มในน ้า สารจะจมและคงอยู่เป็นตะกอน 
 

ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB 

สารผสมนี้ยังไม่ไดรั้บการประเมนิส าหรับประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็น

พษิ (Persistence, Bioaccumulation and Toxicity: PBT)   
 

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ 

ไม่พบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

วธิกีารก าจดั: หา้มทิง้สารเขา้ไปในท่อระบายน ้า บนพืน้ หรอืเขา้ไปในแหล่งน ้าใดๆ  วธิีการก าจดัของเสยี
จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ  ขอ้ก าหนดของแต่ละทอ้งถิน่

อาจแตกตา่งกันไป  การตรวจสอบของเสยีและการด าเนนิการก าจดัตามกฎหมายเป็นหนา้ทีข่องผูท้ าให ้
เกดิของเสยี  ในฐานะผูจ้ าหน่าย,บรษัิทไม่มสีว่นในการควบคุมกระบวนการจดัการหรอืกระบวนการผลติ
ของผูท้ ีค่รอบครองสารหรอืผูท้ ีใ่ชส้าร  วธิีการก าจัดตามทีก่ล่าวใชส้ าหรับผลติภัณฑท์ีอ่ยู่ในสภาวะทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมสีว่นที ่2 (องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกับส่วนประกอบ)  ส าหรับสารที่
ไม่ไดใ้ชห้รอืสารทีไ่ม่ปนเป้ือน วธิีการก าจัดทีเ่หมาะสมคอืการส่งไปใหผู้รั้บก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาต 

โดยใชว้ธิีการ:  การรไีซเคลิ  การน ากลบัมาใช ้ เตาเผาดว้ยความรอ้นสูง หรอือุปกรณ์ท าลายดว้ยความ
รอ้นอืน่  ๆ  
 

14. ขอ้มูลเกีย่วกบัการขนส่ง 

 
 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางถนนและทางรถไฟ: 
 Not regulated for transport 

 

 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางทะเล (IMO/IMDG) 
 Not regulated for transport 
การขนสง่ในรูปแบบ Bulk 
สอดคลอ้งตาม Annex I 
หรอื II ของ MARPOL 

73/78 และ IBC หรอื 
IGC Code 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO) 
 Not regulated for transport 

 
 
 

ขอ้มูลนี้ไม่ไดต้ัง้ใจทีจ่ะส ือ่ถงึกฏระเบยีบเฉพาะหรอืขอ้ก าหนดในการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑ์
นี้ การจัดประเภทของการขนสง่อาจจะแตกต่างกันไปตามปรมิาณของภาชนะบรรจุและอาจจะข ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของภูมภิาคหรอืประเทศนัน้ๆ ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนส่งเพิม่เตมิสามารถสอบถามไดจ้าก

ตัวแทนฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลูกคา้ และจรงิๆแลว้การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกับการขนสง่สารเคมหีรอืวัสดุใดๆ นั้น ถอืเป็นความรับผดิชอบของผูข้นส่งหรอืผูท้ ีรั่บหนา้ทีใ่น

การขนส่งสารนัน้  ๆ
 
 
 

15. ขอ้มูลเกีย่วกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบั 
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ประเทศไทย : กฎหมายวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

ส่วนประกอบในผลติภัณฑน์ี้เป็นวัตถุอันตรายชนดิที ่3 ตามกฎหมายวตัถุอันตราย 

ประเทศไทย: ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (บญัชรีายชือ่สารเคมอีนัตราย) 
มสี่วนประกอบของผลติภัณฑน์ี้อยู่ในรายช ือ่ตามกฎหมาย 

16. ขอ้มูลอื่นๆ

บทความเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิของผลติภณัฑน์ีส้ามารถขอไดโ้ดยตดิต่อฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลูกคา้

การแก้ไข 

หมายเลขประจ าตัว: 101209585 / A176 / วันทีอ่อก: 18.04.2016 / ฉบับ: 2.0 
การแกไ้ขล่าสดุจะใชต้ัวหนาและขดีเสน้ใตคู้่ทางดา้นซา้ยตลอดเอกสารนี้. 

ค าอธบิาย 

ACGIH ค่าขดีจ ากัด (TLV) โดยสมาคมนักสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมรกิา 
(ACGIH) 

TWA ถ่วงน ้าหนักคา่เฉล ีย่โดยใชเ้วลา 8 ชั่วโมง 

บรษัิท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ ากัด สนับสนุนลูกคา้และผูท้ ีไ่ดร้ับเอกสารนี้ใหอ่้านและท าความ
เขา้ใจขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมอีย่างถีถ่ว้นและปรกึษาผูเ้ช ีย่วชาญตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมเพือ่จะรบัทราบและเขา้ใจขอ้มูลทีอ่ยู่ในเอกสารนี้และอันตรายทีอ่าจเกดิข ึน้จากผลติภัณฑ ์
ขอ้มูลทีแ่สดงต่อไปนี้ แสดงดว้ยความหวงัดแีละเช ือ่วา่ถูกตอ้ง จนถงึวนัที ่MSDSประกาศใช ้ แต่อย่างไร

ก็ตามจะไม่มกีารใหก้ารรับประกันหรอืแสดงถงึการรับประกันทัง้ทางตรง และทางออ้ม  ขอ้ก าหนดทาง
กฏหมายสามารถเปล ีย่นไดต้ลอดเวลาและไม่เหมอืนกันในแตล่ะทอ้งที ่เป็นความรบัผดิชอบของผูซ้ ือ้ ที่

จะท าใหแ้น่ใจวา่การปฏบิตังิานตามขัน้ตอนต่าง ๆ ถูกตอ้งตามกฏหมายของประเทศและกฎหมายทอ้งถิน่ 
ขอ้มูลทีใ่หใ้ชกั้บสารในสภาพทีข่ายใหลู้กคา้เท่านั้น เนื่องจากสภาวะการใชผ้ลติภัณฑไ์ม่อยู่ในการ

ควบคุมของผูผ้ลติ จงึเป็นหนา้ทีข่องผูซ้ ือ้/ผูใ้ชท้ ีจ่ะพจิารณาสภาวะทีเ่หมาะสมในการใชผ้ลติภัณฑอ์ย่าง

ปลอดภัย  เนื่องจากความแตกต่างของแหลง่ขอ้มูลเชน่เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยเฉพาะตัวของผูผ้ลติ 
เราจะไม่และไม่สามารถรับผดิชอบต่อเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยทีไ่ดจ้ากแหล่งอืน่ๆ นอกจากทีไ่ดร้ับ

จากเรา ถา้หากทา่นไดร้ับเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของสารจากแหล่งอืน่หรอืไม่แน่ใจวา่เอกสารที่
ท่านมอียู่เป็นฉบับล่าสุด กรุณาตดิต่อกับเราเพือ่รับเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยฉบบัล่าสดุ   

Form No. 921-00001-44-0416 DOW


