เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
บริษัท สยามโพลีสไตรีน จากัด
ชื่อผลิตภัณฑ์: S T Y R O N ™ 48 6 M N atural Polystyrene
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วันที่พมิ พ์: 03.08.2016

บริ ษทั สยามโพลีสไตรี น จากัด สนับสนุ นและคาดหวังว่าท่านจะได้อ่านและทาความเข้าใจข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีท้ งั หมด เนื่องจากมีขอ้ มูลที่
ปลอดภัยของสารเคมีท้ งั หมด เนื่องจากมีขอ้ มูลที่สาคัญอยูใ่ นเอกสารฉบับนี้ เราคาดหวังให้ท่านทาตามข้อควรระวังในเอกสารฉบับนี้ เว้นเสี ยแต่วา่ การใช้งาน
ข้อควรระวังในเอกสารฉบับนี้ เว้นเสี ยแต่วา่ การใช้งานของท่านต้องใช้วิธีการอย่างอื่นที่มีความเหมาะสมกว่า
กว่า

1. การบ่ งชี้สารเดีย่ วหรือสารผสม และผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์: STYR O N ™ 486 M Natural Polystyrene
ข้ อแนะนาและข้ อจากัดต่ างๆในการใช้ สารเคมี
การระบุการใช้ งาน: พลาสติกส์โพลีสไตรี น - ใช้ในการแปรรู ปทางอุตสาหกรรม โดยเป็ นวัตถุดีิบในขบวนการผลิตสิ่ งของและสิ นค้า เราแนะนาให้ท่าน
ขบวนการผลิตสิ่ งของและสิ นค้า เราแนะนาให้ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ตามลักษณะที่แสดงไว้ในเอกสารนี้เท่านั้น ถ้าท่านต้องการใช้งานในรู ปแบบที่ไม่ได้แสดงใน
เท่านั้น ถ้าท่านต้องการใช้งานในรู ปแบบที่ไม่ได้แสดงในเอกสาร กรุ ณาติดต่อฝ่ ายขายหรื อฝ่ ายบริ การลูกค้า
ลูกค้า
ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั สยามโพลีสไตรี น จากัด
ชั้น 15 อาคารไว้ทก์ รุ๊ ป 2
75 ซอยรู เบีย ถนนสุขุมวิท 42
พระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์ ข้อมูลลูกค้ า:

(66)2-3657000
S DS Question @ do w.co m

หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
หมายเลขติดต่ อเมือ่ มีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง: (66)38-925-400
การติดต่ อหน่ วยฉุกเฉินของท้ องถิ่น: 038-925-400

®™เครื่ องหมายการค้าของ บริ ษทั ดาว เคมิคอล ("Do w" หรื อ "ดาว") หรื อบริ ษทั ในเครื อ ดาว เคมิคอล

บริ ษทั ในเครื อ ดาว เคมิคอล
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2. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย
การจาแนกประเภทสารเดีย่ วหรือสารผสมตามระบบ G H S (การจาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีทเี่ ป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก)
สารเคมีทเี่ ป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก)
ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่เป็ นอันตรายตามระบบสากลการจาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี GHS.
องค์ ประกอบของฉลากตามระบบ G H S
ข้ อความทีแ่ สดงข้ อควรระวัง
การป้องกัน
หลีกเลี่ยงหายใจเอา ฝุ่น ฟูม ก๊าซ ไอ หรือสเปรย์ เข้าไป
สวมถุงมือ/ชุดนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า
หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
การตอบสนอง
ถ้าสัมผัสผิวหนัง ล้างเบาๆ ด้วยสบูแ่ ละน้ าจานวนมากๆ
ถ้าเข้าตา
ชะล้างด้วยน้ าอย่างระมัดระวังเป็ นเวลาหลายนาที
การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
การกาจัด
กาจัดสาร/ภาชนะตามข้อกาหนดท้องถิ่น
อันตรายอืน่ ๆ
ไม่มีขอ้ มูล

3. องค์ประกอบ/ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
ผลิตภัณฑ์น้ ีเป็ นสารผสม ( mixture)
C A S R N (หมายเลข
ส่ วนประกอบ

(หมายเลข C A S)

ความเข้ มข้ น

C A S)

Styrene, 1,3-butadiene copoly mer 9003-55-8

> = 95.0 %
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W hite mineral oil (petroleum )

< = 5.0 %

8042-47-5

4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาลทีจ่ าเป็ น
ข้ อแนะนาทัว่ ไป: ผูใ้ ห้การปฐมพยาบาลควรใส่ใจในเรื่ องการป้ องกันตนเอง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตามที่แนะนา (ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี เครื่ องป้ องกันการ
แนะนา (ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี เครื่ องป้ องกันการกระเด็นเปื้ อน) หากมีโอกาสการที่จะสัมผัสสารให้อา้ งอิงส่วนที่ 8 ของเอกสารนี้ เพื่อคาแนะนาสาหรับ
อ้างอิงส่วนที่ 8 ของเอกสารนี้เพื่อคาแนะนาสาหรับชนิดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
การหายใจ: เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปยังที่อากาศบริ สุทธิ์ ถ้ามีอาการใดเกิดขึ้น ให้ปรึ กษาแพทย์
สั มผัสกับผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ าปริ มาณมาก ให้ปฐมพยาบาลหรื อไปพบแพทย์หากต้องการ หากวัสดุหลอมเหลว ( m olten material) สัมผัส
วัสดุหลอมเหลว ( molten material) สัมผัสโดนผิวหนัง ห้ามประคบด้วยน้ าแข็ง แต่ให้ลดความร้อนโดยใช้น้ าใส่น้ าแข็ง หรื อปล่อยให้น้ าไหล
ใช้น้ าใส่น้ าแข็ง หรื อปล่อยให้น้ าไหลผ่านผิวหนังส่วนนั้น ห้ามแกะหรื อถอดอุปกรณ์จากผิวหนังที่โดนวัสดุหลอมเหว การแกะหรื อพยายามถอด สามารถทา
หลอมเหว การแกะหรื อพยายามถอด สามารถทาให้เกิดการบาดเจ็บรุ นแรงได้ พบแพทย์ในทันที อ่างล้างตัวฉุ กเฉิ นควรจะใช้ได้ทนั ที
ล้างตัวฉุ กเฉิ นควรจะใช้ได้ทนั ที
สั มผัสกับตา: ชะล้างดวงตาโดยให้น้ าไหลผ่านเป็ นจานวนมาก ให้เอาคอนแทคเลนส์ออกหลังจากเริ่ มต้นไปได้ 1-2 นาที และยังคงให้น้ าไหลชะดวงตา
ไปได้ 1-2 นาที และยังคงให้น้ าไหลชะดวงตาต่อไปอีกหลายนาที ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีเพียงการบาดเจ็บทางกายภาพเท่านั้น ถ้ามีอาการเกิดขึ้นควร
บาดเจ็บทางกายภาพเท่านั้น ถ้ามีอาการเกิดขึ้นควรปรึ กษาแพทย์ ซึ่งควรเป็ นจักษุแพทย์
การกลืนกิน: หากกลืนกลิน ให้ปรึ กษาแพทย์ อาจก่อให้เกิดการอุดตันของลาไส้ ห้ามให้ยาระบาย ห้ามทาให้อาเจียน เว้นแต่เป็ นคาสัง่ แพทย์
ทาให้อาเจียน เว้นแต่เป็ นคาสัง่ แพทย์
อาการและผลกระทบทีส่ าคัญทีส่ ุ ดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง: นอกเหนื อจากข้อมูลที่พบได้ในคาอธิ บายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดัง
พบได้ในคาอธิ บายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดังข้างต้นในส่วนที่ 4 ของเอกสาร) และการชี้บ่งทางการแพทย์และการรักษาพิเศษที่จาเป็ น, อาการ
ทางการแพทย์และการรักษาพิเศษที่จาเป็ น, อาการและผลกระทบสาคัญใดๆ ทีม่ ีเพิม่ เติมได้ถูกอธิ บายไว้ในส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ในส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา
สิ่ งทีต่ ้ องระบุถึงข้ อควรพิจารณาทางการแพทย์ ทตี่ ้ องทาทันที และการดูแลรักษาเฉพาะทีส่ าคัญทึค่ วรดาเนินการ
สาคัญทึค่ วรดาเนินการ
หมายเหตุถึงแพทย์: ถ้ามีแผลไหม้ ให้รักษาอย่างแผลไหม้จากความร้อน หลังจากทาความสะอาดสารออกแล้ว ถ้าทาการล้างท้องแนะนาการควบคุม
ออกแล้ว ถ้าทาการล้างท้องแนะนาการควบคุมหลอดลมและ/หรื อหลอดอาหาร อันตรายจากการที่สารซึมเข้าสู่ปอดต้องทาการเปรี ยบเทียบกับความเป็ นพิษ
ซึมเข้าสู่ปอดต้องทาการเปรี ยบเทียบกับความเป็ นพิษของสารเมื่อพิจารณาถึงการล้างท้อง ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ การรักษาผูป้ ่ วยที่ได้รับสารควรมุ่ง
โดยเฉพาะ การรักษาผูป้ ่ วยที่ได้รับสารควรมุ่งแนวทางไปที่การควบคุมอาการและพยาธิ สภาพของผูป้ ่ วย
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5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม: ม่านน้ า หรื อ ละอองน้ า ถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้ง ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม
คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม
สารดับเสมพลิงทีไ่ ม่ เหมาะสม: ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายเฉพาะทีเ่ กิดจากสารหรือสารผสม
สารทีม่ อี นั ตรายจากการเผาไหม้: ระหว่างไฟไหม้ ควันอาจจะมีตวั สารเองและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ ทีอ่ าจจะเป็ นพิษและ/หรื อทาให้ระคายเคือง
ไหม้ ทีอ่ าจจะเป็ นพิษและ/หรื อทาให้ระคายเคือง ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้จะรวมถึงสารดังต่อไปนี้และอาจมีสารอื่นๆประกอบด้วย สารเหล่านี้ได้แก่:
อาจมีสารอื่นๆประกอบด้วย สารเหล่านี้ได้แก่: คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์
อันตรายทีไ่ ม่ ปกติจากไฟและการระเบิด: การขนส่งสารด้วยแรงดันอากาศหรื อการทางานทางกลอื่นๆกับสารจะทาให้เกิดฝุ่นผงที่สามารถติดไฟได้ เพือ่ ลด
อื่นๆกับสารจะทาให้เกิดฝุ่นผงที่สามารถติดไฟได้ เพือ่ ลดโอกาสในการเกิดระเบิดฝุ่น ต้องไม่ให้ฝ่ นุ มีการสะสมตัว ควันหนาทึบจะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์เผา
สะสมตัว ควันหนาทึบจะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์เผาไหม้
คาแนะนาสาหรับนักผจญเพลิง
วิธีผจญเพลิง: กันคนออกจากบริ เวณ กั้นบริ เวณที่ไฟไหม้และกันไม่ให้ผเู ้ กี่ยวข้องเข้า พ่นน้ าให้ทวั่ เพื่อทาให้เย็นลงและป้ องกันการติดไฟขึ้นมาอีกครั้ง ถ้า
ทาให้เย็นลงและป้ องกันการติดไฟขึ้นมาอีกครั้ง ถ้าสารหลอมเหลว อย่าฉีดน้ าเข้าไปโดยตรง ให้ใช้ละอองน้ าหรื อโฟม ให้ฉีดน้ าหล่อเย็นพื้นที่รอบข้างเพื่อ
ละอองน้ าหรื อโฟม ให้ฉีดน้ าหล่อเย็นพื้นที่รอบข้างเพื่อจากัดพื้นที่ที่ไฟไหม้ ถังดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีแห้งหรื อคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะใช้ได้
สารเคมีแห้งหรื อคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะใช้ได้ในกรณี ไฟไหม้ขนาดเล็ก
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับนักผจญเพลิง: สวมหน้ากากป้ องกันสารเคมีที่มีอากาศประกอบและชุดผจญเพลิง (รวมทั้งหมวกผจญเพลิง เสื้อคลุม กางเกงขา
ผจญเพลิง (รวมทั้งหมวกผจญเพลิง เสื้อคลุม กางเกงขายาว รองเท้าบู๊ต และถุงมือ) ถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหรื อไม่ได้ใช้ ให้ดบั ไฟไหม้จากตาแหน่งที่
ป้ องกันหรื อไม่ได้ใช้ ให้ดบั ไฟไหม้จากตาแหน่งที่ได้รับการป้ องกันหรื ออยูใ่ นระยะห่างที่ปลอดภัย

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
คาเตือนสาหรับบุคคล อุปกรณ์ ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน: วัสดุที่หกรั่วไหลออกมาอาจทาให้เกิดอันตรายจากการลื่น กันผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องและ
ทาให้เกิดอันตรายจากการลื่น กันผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมออกจากพื้นที่ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
จากพื้นที่ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจดูที่หวั ข้อที่ 8 การควบคุมการสัมผัสสาร และ การป้ องกันส่วนบุคคล
ควบคุมการสัมผัสสาร และ การป้ องกันส่วนบุคคล
ข้ อควรระวังทางสิ่ งแวดล้ อม: ป้ องกันไม่ให้สารลงสู่ดิน คูคลอง ท่อระบายน้ า ทางน้ า และ/หรื อน้ าใต้ดิน ดูส่วนที่ 12 หัวข้อข้อมูลทางนิเวศวิทยา
ดูส่วนที่ 12 หัวข้อข้อมูลทางนิเวศวิทยา

หน้า 4 ของ 13

วันที่ออก: 21.06.2016

ชื่อผลิตภัณฑ์: S T Y R O N ™ 48 6 M N atural Polystyrene

วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด: กักสารที่หกรั่วไหล ถ้าทาได้ กวาดทาความสะอาด เก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสมและติดป้ ายบอก
สะอาด เก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสมและติดป้ ายบอก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 13 หัวข้อการกาจัดของเสี ย สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ของเสี ย สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม

7. การใช้ และการเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ าย เคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา: ห้ามสูบบุหรี่ ทาให้เกิดเปลวไฟหรื อแหล่งกาเนิดประกายไฟ ในบริ เวณขนย้ายและจัดเก็บ
แหล่งกาเนิดประกายไฟ ในบริ เวณขนย้ายและจัดเก็บ การทาความสะอาดและการควบคุมฝุ่นอย่างดีจาเป็ นสาหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างปลอดภัย
จาเป็ นสาหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฟูมที่เกิดขึ้นจากขบวนการทางานกับสารเข้าไป ใช้การถ่ายเทอากาศที่พอเพียง ถ้า
ทางานกับสารเข้าไป ใช้การถ่ายเทอากาศที่พอเพียง ถ้าหากมีความจาเป็ น ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสารที่บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชนิดจะแสดงอยูบ่ น
่
เคลื่อนย้ายสารที่บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชนิดจะแสดงอยูบนฉลากของผลิตภัณฑ์ ผูป้ ฏิบตั ิงานกับสารควรจะป้ องกันตัวเองจากการสัมผัสกับเรซินที่
ควรจะป้ องกันตัวเองจากการสัมผัสกับเรซิ นที่หลอมเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ ห้ามให้สารที่หลอมเหลวสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง หรื อ เสื้อผ้า เก็บสารให้ห่าง
กับดวงตา, ผิวหนัง หรื อ เสื้อผ้า เก็บสารให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ และ เปลวไฟ การขนส่งสารด้วยแรงดันอากาศและการเคลื่อนย้ายทางกลอาจ
ด้วยแรงดันอากาศและการเคลื่อนย้ายทางกลอาจก่อให้เกิดฝุ่นที่ติดไฟได้ เพือ่ ลดโอกาสในการเกิดระเบิดของฝุ่น ควรจะต่อสายดินระหว่างอุปกรณ์และระวัง
ของฝุ่น ควรจะต่อสายดินระหว่างอุปกรณ์และระวังไม่ให้ฝ่ นุ สะสมตัว ฝุ่นสามารถจุดติดได้โดยประจุไฟฟ้ าสถิตย์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8 หัวข้อ
สถิตย์ ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมในส่วนที่ 8 หัวข้อการควบคุมการสัมผัสสาร / การป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล
สภาวะการเก็บทีป่ ลอดภัย: เก็บในที่แห้ง เก็บสารให้เป็ นไปตามวิธีการเก็บที่ดีที่ใช้ในอุตสาหกรรม

8. การควบคุมการรับสั มผัส /การป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าควบคุม
ค่ามาตรฐานความปลอดภัยแสดงดังข้างล่าง(กรณีมีขอ้ มูล)
ส่ วนประกอบ

W hite mineral oil
(petroleu m)

ข้ อบังคับ

ประเภทของบัญชีรายการ

AC GIH

T W A ส่วนที่สามารถสูด
หายใจเข้าได้

ความหมาย / หมายเหตุ

5 mg/ m3

ถึงแม้สารเติมแต่งที่ใช้ในผลิตภัณฑ์น้ ีจะมีการกาหนดระดับการสัมผัสที่แนะนาแต่สารเติมแต่งเหล่านี้กถ็ ูกห่อหุ ม้ อยูแ่ ละจะไม่มีโอกาสได้สมั ผัสถ้าใช้ในสภาวะ
ห่อหุ ม้ อยูแ่ ละจะไม่มีโอกาสได้สมั ผัสถ้าใช้ในสภาวะปกติ

การควบคุมการสั มผัสสาร
การควบคุมทางวิศวกรรม: ให้ใช้การระบายอากาศเฉพาะจุดหรื อวิธีการควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆเพื่อควบคุมระดับความเข้มข้นของสารในบรรยากาศให้ต่า
ควบคุมระดับความเข้มข้นของสารในบรรยากาศให้ต่ากว่าระดับของการสัมผัสสารที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรื อระดับที่แนะนา หากระดับของการสัมผัสสาร
หรื อระดับที่แนะนา หากระดับของการสัมผัสสารไม่ถูกกาหนดไว้ตามกฎหมายหรื อไม่ถูกแนะนาไว้ การระบายอากาศโดยทัว่ ไปน่าจะเพียงพอในการ
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ระบายอากาศโดยทัว่ ไปน่าจะเพียงพอในการปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่ การระบายอากาศในเฉพาะจุดจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานบางอย่าง
สาหรับการปฏิบตั ิงานบางอย่าง
มาตรการป้องกันส่ วนบุคคล
การป้องกันตา/ใบหน้ า: ให้ใช้แว่นตานิรภัย (ทีม่ ีที่กนั ด้านข้าง) ถ้ามีความเป็ นไปได้ที่จะสัมผัสกับผงซึ่งสามารถทาให้เกิดความไม่สบายตา
กับผงซึ่งสามารถทาให้เกิดความไม่สบายตา ให้สวมแว่นตานิรภัยเคมีที่ครอบปิ ดตา ถ้าการสัมผัสทาให้เกิดความไม่สบายตา ให้ใช้หน้ากาก
ทาให้เกิดความไม่สบายตา ให้ใช้หน้ากากป้ องกันสารเคมีชนิดครอบเต็มหน้า
การป้องกันผิวหนัง
การป้องกันมือ: ไม่จาเป็ นต้องใช้ถุงมือเมื่อทางานกับสารนี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามสุ ขลักษณะที่ดีในการทางานกับสารใดๆก็ตาม ควร
สุ ขลักษณะที่ดีในการทางานกับสารใดๆก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการให้ผิวหนังสัมผัสกับสาร ใช้ถุงมือเพื่อป้ องกันอันตรายจากการ
ใช้ถุงมือเพื่อป้ องกันอันตรายจากการบาดเจ็บทางกายภาพ การเลือกใช้ถุงมือขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงาน ให้ใช้ถุงมือที่มีฉนวนป้ องกัน
ลักษณะงาน ให้ใช้ถุงมือที่มีฉนวนป้ องกันความร้อน เมื่อจาเป็ น
การป้องกันอันตรายอืน่ ๆ: ไม่มีขอ้ ควรระวังอื่น ๆ นอกจากใช้เสื้ อผ้าที่สะอาดปกคลุมร่ างกาย
ร่ างกาย
การป้องกันระบบทางเดินหายใจ: ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมื่อมีโอกาสที่ระดับความเข้มข้นของสารในบรรยากาศจะสูงกว่าระดับ
ความเข้มข้นของสารในบรรยากาศจะสูงกว่าระดับของการสัมผัสสารที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรื อระดับที่แนะนา หากระดับของการสัมผัสสาร
ระดับที่แนะนา หากระดับของการสัมผัสสารไม่ถูกกาหนดไว้ตามกฎหมายหรื อไม่ถกู แนะนาไว้ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมื่อเกิด
ใช้อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมื่อเกิดอาการไม่ดี เช่นมีการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจหรื อรู ้สึกไม่สบาย หรื อให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
หรื อรู ้สึกไม่สบาย หรื อให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมื่อขบวนการประเมินความเสี่ ยงของท่านแสดงให้เห็นว่ามีความจาเป็ นต้องใช้ ใช้
ท่านแสดงให้เห็นว่ามีความจาเป็ นต้องใช้ ใช้หน้ากากป้ องกันสารพิษที่มีไส้กรองที่มีมาตราฐานเมื่อมีไอเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงหรื อเมื่อมีฝ่ นุ หรื อ
เมื่อมีไอเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงหรื อเมื่อมีฝ่ นุ หรื อละออง
เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไส้กรองอากาศที่ใช้ควรจะทาจากวัสดุดงั ต่อไปนี:้ เมื่อมีฝ่ นุ หรื อละอองของสาร
วัสดุดงั ต่อไปนี:้ เมื่อมีฝ่ นุ หรื อละอองของสารในบรรยากาศให้ใช้ ตัวกรองฝุ่น เมื่อมีไอของสาร, กรด หรื อ ฝุ่น/ไอของสาร รวมกันอยูใ่ น
กรด หรื อ ฝุ่น/ไอของสาร รวมกันอยูใ่ นบรรยากาศ ให้ใช้ ไส้กรองไอสารอินทรี ยท์ ี่มีตวั กรองฝุ่นประกอบ
ประกอบ

9. สมบัตทิ างกายภาพและเคมี
ลักษณะ
สถานะทางกายภาพ

เม็ดเล็ก

สี

โดยธรรมชาติ

กลิน่

ไม่มีกลิ่นจนถึงกลิ่นอ่อน ๆ

ความเข้ มข้ นทีจ่ ะเริ่มรับกลิน่ ได้

ไม่มีขอ้ มูลจากการทดลอง

ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง

ไม่อาจปรับใช้ได้
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จุดหลอมเหลว/ช่ วงของจุดหลอมเหลว

ไม่มีขอ้ มูลจากการทดลอง

จุดเยือกแข็ง

ไม่อาจปรับใช้ได้

จุดเดือด (760 mmHg)

ไม่อาจปรับใช้ได้

จุดวาบไฟ

ถ้ วยปิ ด ไม่อาจปรับใช้ได้

วันที่ออก: 21.06.2016

อัตราการระเหย (Butyl Acetate = 1) ไม่อาจปรับใช้ได้
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง ก๊าซ)

ไม่ใช่

ค่ าตา่ สุ ดทีอ่ าจเกิดระเบิด

ไม่อาจปรับใช้ได้

ค่ าสู งสุ ดทีอ่ าจเกิดระเบิด

ไม่อาจปรับใช้ได้

ความดันไอ

ไม่อาจปรับใช้ได้

ความหนาแน่ นไอสั มพัทธ์ (อากาศ = 1)

ไม่อาจปรับใช้ได้

ความหนาแน่ นสั มพัทธ์ (นา้ = 1)

1.04 - 1.06 ข้ อมูลจากหนังสื อ/บทความ

ความสามารถในการละลายนา้

เล็กน้อย

ค่ าสั มประสิ ทธิ์การละลายของสารในชั้นของนอร์ มอล- ไม่มีขอ้ มูล
ออกตานอล/น้า
อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง

ไม่มีขอ้ มูลจากการทดลอง

อุณหภูมขิ องการสลายตัว

ไม่มีขอ้ มูลจากการทดลอง

ความหนืดเชิงจลน์

ไม่อาจปรับใช้ได้

สมบัตทิ างการระเบิด

ไม่มีขอ้ มูลจากการทดลอง

สมบัตใิ นการออกซิไดซ์

ไม่มีขอ้ มูลจากการทดลอง

นา้ หนักโมเลกุล

ไม่มีขอ้ มูลจากการทดลอง

ข้อมูลทางกายภาพที่แสดงข้างต้นนี้เป็ นค่าโดยทัว่ ไปไม่ถือว่าเป็ นรายละเอียดเฉพาะของผลิตภัณฑ์

1 0. ความเสถียรและความไวต่ อปฏิกริ ิยา
การเกิดปฏิกริ ิยา: ไม่มีขอ้ มูล
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ความเสถียรทางเคมี: เสถียรภายใต้สภาพการเก็บรักษาที่แนะนา โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน 7 หัวข้อการเก็บรักษา
หัวข้อการเก็บรักษา
ความเป็ นไปได้ ในเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซซัน่ จะไม่เกิดขึ้น
สภาวะทีค่ วรหลีกเลีย่ ง: หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงกว่า 300 °C
การสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นสามารถทาให้ผลิตภัณฑ์สลายตัว
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้: ไม่ทราบข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ จากการสลายตัวทีเ่ ป็ นอันตราย: ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการการสลายตัวขึ้นกับอุณหภูมิ อากาศที่มี และวัสดุอื่นที่มีอยู่ ระหว่างขบวนการแปรรู ปสาร
อากาศที่มี และวัสดุอื่นที่มีอยู่ ระหว่างขบวนการแปรรู ปสารอาจจะเกิดฟูมหรื อสารที่ได้จากการสลายตัวอื่นๆ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวโพลีเมอร์ที่
อื่นๆ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวโพลีเมอร์ที่แตกตัวอาจถูกปลดปล่อยออกมา ฟูมของสารอาจทาให้เกิดการระคายเคืองได้ สารที่ได้จากการสลายตัว
เกิดการระคายเคืองได้ สารที่ได้จากการสลายตัวอาจรวมถึง ก๊าซที่สามารถติดไฟได้

1 1. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ข้ อมูลทางพิษวิทยาจะแสดงในส่ วนนี ้ เมื่อมีข้อมูล
ความเป็ นพิษแบบเฉียบพลัน
ความเป็ นพิษเมือ่ รับสารปากแบบเฉียบพลัน
ความเป็ นพิษต่ามากถ้าถูกกลืนเข้าไป ไม่คาดว่าจะเกิดผลที่เป็ นอันตราย จากการกลืนสารเข้าไปจานวนเล็กน้อย อาจเกิดการสาลักหากกลืนกิน
จานวนเล็กน้อย อาจเกิดการสาลักหากกลืนกิน
ไม่ได้ทาการหาค่า LD50 ของการให้สารทางปากเพียงครั้งเดียว
สารซึ่งเป็ นตัวอย่างของสารในตระกูลนี้
LD50 , หนูแรท, > 5,000 mg/kg ได้จากการประมาณค่า
ความเป็ นพิษต่ อผิวหนังแบบเฉียบพลัน
ไม่คาดว่าจะเกิดผลกระทบจากการดูดซึมสารผ่านผิวหนัง
ไม่ได้ทาการหาค่า LD50 ทางผิวหนัง
สารซึ่งเป็ นตัวอย่างของสารในตระกูลนี้
LD50 , กระต่าย, > 2,000 mg/kg ได้จากการประมาณค่า
ความเป็ นพิษเมือ่ สู ดหายใจเข้ าไปแบบเฉียบพลัน
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ฝุ่นอาจทาให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจส่วนบน (จมูกและลาคอ) ไอที่เกิดขึ้นระหว่างขบวนการที่มีความร้อนอาจทาให้เกิดการ
ขบวนการที่มีความร้อนอาจทาให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจได้
ค่า LC50 ไม่ได้ถูกกาหนดไว้,

การกัดกร่ อน/การระคายเคืองของผิวหนัง
การสัมผัสเป็ นเวลานานจะไม่ระคายเคืองกับผิวหนัง
ทาให้เกิดบาดเจ็บทางกายภาพเท่านั้น
ปกติในสภาวะการแปรรู ปสาร สารจะถูกให้ความร้อนจนอุณหภูมิสูงขึ้น ในกรณี น้ ีการสัมผัสกับสารอาจทาให้เกิดแผลไหม้จากความร้อนได้
ให้เกิดแผลไหม้จากความร้อนได้
ดวงตาระคายเคือง/บาดเจ็บอย่ างร้ ายแรง
อาจทาเกิดการระคายเคืองหรื อการบาดเจ็บของกระจกตา ทีม่ ีสาเหตุมาจากของแข็งหรื อฝุ่นทาให้บาดเจ็บทางกายภาพ
บาดเจ็บทางกายภาพ
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอาจทาให้เกิดไอของสารในระดับที่มากพอที่จะทาให้เกิดการระคายเคืองตา ผลกระทบอาจรวมถึงการเคืองตาและตาแดง
อาจรวมถึงการเคืองตาและตาแดง
การแพ้ต่อสาร
สาหรับการทาให้เกิดการแพ้ต่อผิวหนัง :
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการทาให้เกิดการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ :
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจงจากการรับสั มผัสครั้งเดียว
สารหรื อสารผสมไม่จดั เป็ นสารพิษที่เจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสครั้งเดียว
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจงจากการรับสั มผัสซ้า
สารเติมแต่ง (additives) จะถูกห่อหุ ม้ อยูใ่ นตัวผลิตภัณฑ์ และไม่คาดว่าจะถูกปลดปล่อยออกมาในสภาวะปกติในการทางานกับสาร หรื อในสภาวะ
ปกติในการทางานกับสาร หรื อในสภาวะฉุ กเฉิ นที่คาดการณ์ได้
การก่ อมะเร็ง
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การทาให้ ทารกมีรูปร่ างผิดปกติ
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความเป็ นพิษต่ อระบบสืบพันธุ์
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ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การก่ อให้ เกิดการกลายพันธุ์
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อันตรายต่ อระบบทางเดินหายใจส่ วนล่ างหรือทาให้ ปอดอักเสบ (Aspiration Hazard)
ตามคุณสมบัติทางกายภาพ พบว่า ไม่น่าจะเป็ นอันตรายเกี่ยวกับการหายใจ

1 2. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
ข้ อมูลทางนิเวศน์ พิษวิทยาจะแสดงในส่ วนนี ้ เมื่อมีข้อมูล
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ความเป็ นพิษเฉียบพลันต่ อปลา
ไม่คาดว่าสารนี้จะมีความเป็ นพิษแบบเฉี ยบพลัน แต่สารนี้ที่อยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ นเม็ดอาจทาให้เกิดผลกระทบถ้าถูกกินโดยนกหรื อสิ่ งมีชีวิตในน้ า.
เกิดผลกระทบถ้าถูกกินโดยนกหรื อสิ่ งมีชีวิตในน้ า.
การตกค้ างยาวนานและความสามารถในการย่ อยสลาย
ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ: คาดว่าสารที่เป็ นโพลีเมอร์แข็งและไม่ละลายน้ านี้ จะเป็ นสารเฉื่ อยในสภาวะแวดล้อม คาดว่าจะเกิด
จะเป็ นสารเฉื่ อยในสภาวะแวดล้อม คาดว่าจะเกิดการสลายตัวด้วยแสงอาทิตย์ที่ผวิ ของสารเมื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์ คาดว่าจะไม่เกิดการ
สัมผัสกับแสงอาทิตย์ คาดว่าจะไม่เกิดการสลายตัวทางชีวภาพ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ
การสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีการสะสมทางชีวภาพใด ๆ เพราะน้ าหนักโมเลกุลสูง (น้าหนักโมเลกุลมากกว่า1000)
โมเลกุลมากกว่า1000)
การเคลือ่ นทีใ่ นดิน _
ในสภาวะบนพื้นโลก คาดว่าสารจะคงอยูใ่ นพื้นดิน
ในสภาวะแวดล้อมในน้ า สารจะจมและคงอยูเ่ ป็ นตะกอน
ผลจากการประเมิน P B T และ vPvB
สารผสมนี้ยงั ไม่ได้รับการประเมินสาหรับประเภทสารที่คงทนสามารถสะสมทางชีวภาพและเป็ นพิษ (Persistence,
พิษ (Persistence, Bioaccum ulation and Toxicity: PBT)
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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1 3. ข้อพิจารณาในการกาจัด
วิธีการกาจัด: ห้ามทิ้งสารเข้าไปในท่อระบายน้ า บนพื้น หรื อเข้าไปในแหล่งน้ าใดๆ วิธีการกาจัดของเสี ยจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดระดับ
จะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ข้อกาหนดของแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไป การตรวจสอบของเสี ยและการ
อาจแตกต่างกันไป การตรวจสอบของเสี ยและการดาเนินการกาจัดตามกฎหมายเป็ นหน้าที่ของผูท้ าให้เกิดของเสี ย ในฐานะผูจ้ าหน่าย,บริ ษทั ไม่มีส่วนใน
เกิดของเสี ย ในฐานะผูจ้ าหน่าย,บริ ษทั ไม่มีส่วนในการควบคุมกระบวนการจัดการหรื อกระบวนการผลิตของผูท้ ี่ครอบครองสารหรื อผูท้ ี่ใช้สาร วิธีการกาจัด
ของผูท้ ี่ครอบครองสารหรื อผูท้ ี่ใช้สาร วิธีการกาจัดตามที่กล่าวใช้สาหรับผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นสภาวะที่ระบุไว้ในข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีส่วนที่ 2
ไว้ในข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีส่วนที่ 2 (องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ) สาหรับสารที่ไม่ได้ใช้หรื อสารที่ไม่ปนเปื้ อน วิธีการกาจัดที่
ไม่ได้ใช้หรื อสารที่ไม่ปนเปื้ อน วิธีการกาจัดที่เหมาะสมคือการส่งไปให้ผรู ้ ับกาจัดของเสี ยที่ได้รับอนุญาต โดยใช้วิธีการ: การรี ไซเคิล การนากลับมาใช้
โดยใช้วิธีการ: การรี ไซเคิล การนากลับมาใช้ เตาเผาด้วยความร้อนสูง หรื ออุปกรณ์ทาลายด้วยความร้อนอื่นๆ
ร้อนอื่นๆ

1 4. ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่ ง

การจัดประเภทสาหรับการขนส่ งทางถนนและทางรถไฟ:
Not regulated for transport
การจัดประเภทสาหรับการขนส่ งทางทะเล (I M O /I M D G)
Not regulated for transport
การขนส่ งในรูปแบบ Bulk สอดคล้ อง

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

ตาม An n ex I หรือ II ของ
M A R P O L 73/ 7 8 และ IBC
หรือ IG C Co de

การจัดประเภทสาหรับการขนส่ งทางอากาศ (IAT A /IC A O)
Not regulated for transport

ข้อมูลนี้ไม่ได้ต้ งั ใจที่จะสื่ อถึงกฏระเบียบเฉพาะหรื อข้อกาหนดในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ ี การจัดประเภทของการขนส่งอาจจะแตกต่างกัน
นี้ การจัดประเภทของการขนส่งอาจจะแตกต่างกันไปตามปริ มาณของภาชนะบรรจุและอาจจะขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของภูมิภาคหรื อประเทศนั้นๆ ข้อมูลที่
ข้อกาหนดของภูมิภาคหรื อประเทศนั้นๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเพิม่ เติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนฝ่ ายขายหรื อฝ่ ายบริ การลูกค้า และจริ งๆแล้ว
ตัวแทนฝ่ ายขายหรื อฝ่ ายบริ การลูกค้า และจริ งๆแล้วการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสารเคมีหรื อวัสดุใดๆ นั้น ถือ
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เกี่ยวข้องกับการขนส่งสารเคมีหรื อวัสดุใดๆ นั้น ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูข้ นส่งหรื อผูท้ ี่รับหน้าที่ในการขนส่งสารนั้นๆ
การขนส่งสารนั้นๆ

1 5. ข้อมูลเกีย่ วกับกฎระเบียบข้ อบังคับ
ประเทศไทย : กฎหมายวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 253 5
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์น้ ี เป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 3 ตามกฎหมายวัตถุอนั ตราย

ประเทศไทย: ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (บัญชีรายชื่อสารเคมีอนั ตราย)
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์น้ ีท้ งั หมดไม่อยูใ่ นรายชื่อตามกฎหมาย

1 6. ข้อมูลอืน่ ๆ
บทความเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์น้ ีสามารถขอได้โดยติดต่อฝ่ ายขายหรื อฝ่ ายบริ การลูกค้า
การแก้ ไข
หมายเลขประจาตัว: 101209558 / A177 / วันที่ออก: 21.06.2016 / ฉบับ: 5 .0
การแก้ไขล่าสุ ดจะใช้ตวั หนาและขีดเส้นใต้คู่ทางด้านซ้ายตลอดเอกสารนี.้
คาอธิบาย
AC GIH

ค่าขีดจากัด (TLV) โดยสมาคมนักสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริ กา (AC GIH)

T WA

ถ่วงน้ าหนักค่าเฉลี่ยโดยใช้เวลา 8 ชัว่ โมง

บริ ษทั สยามโพลีสไตรี น จากัด สนับสนุ นลูกค้าและผูท้ ี่ได้รับเอกสารนี้ให้อา่ นและทาความเข้าใจข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอย่างถี่ถว้ นและปรึ กษา
ความปลอดภัยของสารเคมีอย่างถี่ถว้ นและปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญตามความจาเป็ นและความเหมาะสมเพื่อจะรับทราบและเข้าใจข้อมูลที่อยูใ่ นเอกสารนี้และ
รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่อยูใ่ นเอกสารนี้ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่แสดงต่อไปนี้ แสดงด้วยความหวังดีและเชื่อว่าถูกต้อง จนถึงวันที่
แสดงด้วยความหวังดีและเชื่อว่าถูกต้อง จนถึงวันที่ MS DSประกาศใช้ แต่อย่างไรก็ตามจะไม่มีการให้การรับประกันหรื อแสดงถึงการรับประกันทั้ง
รับประกันหรื อแสดงถึงการรับประกันทั้งทางตรง และทางอ้อม ข้อกาหนดทางกฏหมายสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและไม่เหมือนกันในแต่ละท้องที่ เป็ น
ตลอดเวลาและไม่เหมือนกันในแต่ละท้องที่ เป็ นความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ ทีจ่ ะทาให้แน่ใจว่าการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ถูกต้องตามกฏหมายของ
ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศและกฎหมายท้องถิ่น ข้อมูลที่ให้ใช้กบั สารในสภาพที่ขายให้ลูกค้าเท่านั้น เนื่องจากสภาวะ

หน้า 12 ของ 13

ชื่อผลิตภัณฑ์: S T Y R O N ™ 48 6 M N atural Polystyrene

วันที่ออก: 21.06.2016

ในสภาพที่ขายให้ลูกค้าเท่านั้น เนื่องจากสภาวะการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่อยูใ่ นการควบคุมของผูผ้ ลิต จึงเป็ นหน้าที่ของผูซ้ ้ือ/ผูใ้ ช้ที่จะพิจารณาสภาวะที่เหมาะสม
หน้าที่ของผูซ้ ้ือ/ผูใ้ ช้ที่จะพิจารณาสภาวะที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย เนื่องจากความแตกต่างของแหล่งข้อมูลเช่นเอกสารข้อมูลความ
แตกต่างของแหล่งข้อมูลเช่นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเฉพาะตัวของผูผ้ ลิต เราจะไม่และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ได้จาก
รับผิดชอบต่อเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ได้จากแหล่งอื่นๆ นอกจากที่ได้รับจากเรา ถ้าหากท่านได้รับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารจากแหล่งอื่น
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารจากแหล่งอื่นหรื อไม่แน่ใจว่าเอกสารที่ท่านมีอยูเ่ ป็ นฉบับล่าสุ ด กรุ ณาติดต่อกับเราเพื่อรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
กรุ ณาติดต่อกับเราเพื่อรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับล่าสุ ด
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