เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย
บริษ ัท สยามโพลีสไตรีน จําก ัด

ื
ชอผลิ
ตภ ัณฑ์: STYRON™ A-TECH™ 1175 Natural
Polystyrene

ว ันทีออก: 24.06.2015
ว ันทีพิมพ์: 03.05.2016

บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด สนับสนุนและคาดหวังว่าท่านจะได ้อ่านและทาความเข ้าใจข ้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมีทังหมด เนืองจากมีข ้อมูลทีสาคัญอยูใ่ นเอกสารฉบับนี เราคาดหวังให ้ท่านทาตาม
ข ้อควรระวังในเอกสารฉบับนี เว ้นเสียแต่วา่ การใช ้งานของท่านต ้องใช ้วิธก
ี ารอย่างอืนทีมีความเหมาะสม
กว่า

ี
1. การบ่งชสารเดี
ยวหรือสารผสม และผูผ
้ ลิต
ื
ชอผลิ
ตภ ัณฑ์: STYRON™ A-TECH™ 1175 Natural Polystyrene
้ ารเคมี
ข้อแนะนําและข้อจําก ัดต่างๆในการใชส
การระบุการใชง้ าน: พลาสติกส์โพลีสไตรีน - ใช ้ในการแปรรูปทางอุตสาหกรรม โดยเป็ นวัตถุดบใน
ิี
ขบวนการผลิตสิงของและสินค ้า
ข้อมูลบริษ ัท
บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด
ชัน 15 อาคารไว ้ท์กรุ๊ป 2
75 ซอยรูเบีย ถนนสุขม
ุ วิท 42
พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
ั ของศูนย์ขอ
หมายเลขโทรศพท์
้ มูลลูกค้า:

(66)2-3657000
SDSQuestion@dow.com

ั ฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศพท์
ั
หมายเลขติดต่อเมือมีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชวโมง:
(66)38-925-400
การติดต่อหน่วยฉุกเฉินของท้องถิน: 038-925-400

ี
็ นอ ันตราย
2. การบ่งชความเป
การจ ัดประเภทของสาร หรือของผสม
ผลิตภัณฑ์นไม่
ี เป็ นอันตรายตามระบบสากลการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี GHS.
อ ันตรายอืนๆ
ไม่มข
ี ้อมูล

3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกียวก ับสว่ นผสม

®™เครืองหมายการค ้าของ บริษัท ดาว เคมิคอล ("Dow" หรือ "ดาว") หรือ

บริษัทในเครือ ดาว เคมิคอล
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ผลิตภัณฑ์นจั
ี ดเป็ นสารเดียว (substance)
CASRN
ส่วนประกอบ
(หมายเลข
CAS)

ว ันทีออก: 24.06.2015

ความเข้มข้น

Styrene, 1,3-butadiene copolymer 9003-55-8

>= 95.0 %

White mineral oil (petroleum)

<= 5.0 %

8042-47-5

4. มาตรการปฐมพยาบาล
คําอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาลทีจําเป็น
ข้อแนะนําทวไป:
ั
ผู ้ให ้การปฐมพยาบาลควรใส่ใจในเรืองการป้ องกันตนเอง และใช ้อุปกรณ์ป้องกันตามที
แนะนํ า (ถุงมือทีทนต่อสารเคมี เครืองป้ องกันการกระเด็นเปื อน) หากมีโอกาสการสัมผัสสารเกิดขึน ให ้
อ ้างอิงส่วนที 8 ของเอกสารนีสําหรับชนิดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
การหายใจ: เคลือนย ้ายผู ้ป่ วยไปยังทีอากาศบริสท
ุ ธิ ถ ้ามีอาการใดเกิดขึน ให ้ปรึกษาแพทย์
ั ัสก ับผิวหน ัง: ล ้างออกด ้วยนํ าปริมาณมาก ให ้ปฐมพยาบาลหรือไปพบแพทย์หากต ้องการ หาก
สมผ
วัสดุหลอมเหลว (molten material) สัมผัสโดนผิวหนัง ห ้ามประคบด ้วยนํ าแข็ง แต่ให ้ลดความร ้อนโดย
ใช ้นํ าใส่นําแข็ง หรือปล่อยให ้นํ าไหลผ่านผิวหนังส่วนนัน ห ้ามแกะหรือถอดอุปกรณ์จากผิวหนังทีโดนวัสดุ
หลอมเหว การแกะหรือพยายามถอด สามารถทําให ้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได ้ พบแพทย์ในทันที อ่าง
ล ้างตัวฉุกเฉินควรจะใช ้ได ้ทันที
ั ัสก ับตา: ล ้างตาด ้วยนํ าสะอาดเป็ นเวลาหลายนาที โดยให ้ถอดคอนแทคเลนส์หลังจากล ้างตาไป
สมผ
แล ้ว 1 - 2 นาที จากนันให ้ล ้างตาต่อไป หากยังมีอาการหรือระคายเคืองตา ให ้ปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะ
จักษุ แพทย์
การกลืนกิน: หากกลืนกลิน ให ้ปรึกษาแพทย์ อาจก่อให ้เกิดการอุดตันของลําไส ้ ห ้ามให ้ยาระบาย ห ้าม
ทําให ้อาเจียน เว ้นแต่เป็ นคําสังแพทย์
อาการและผลกระทบทีสําค ัญทีสุดทงแบบเฉี
ั
ยบพล ัน และเกิดในภายหล ัง: นอกเหนือจากข ้อมูลที
พบได ้ในคําอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดังข ้างต ้นในส่วนที 4 ของเอกสาร) และการชีบ่ง
ทางการแพทย์และการรักษาพิเศษทีจําเป็ น, อาการและผลกระทบสําคัญใดๆ ทีมีเพิมเติมได ้ถูกอธิบายไว ้
ในส่วนที 11 ข ้อมูลด ้านพิษวิทยา
ิ ต้องระบุถงึ ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ทต้
สงที
ี องทําท ันที และการดูแลร ักษาเฉพาะที
สําค ัญทึควรดําเนินการ
หมายเหตุถงึ แพทย์: ถ ้ามีแผลไหม ้ ให ้รักษาอย่างแผลไหม ้จากความร ้อน หลังจากทําความสะอาดสาร
ออกแล ้ว ถ ้าทําการล ้างท ้องแนะนํ าการควบคุมหลอดลมและ/หรือหลอดอาหาร อันตรายจากการทีสาร
่ อดต ้องทําการเปรียบเทียบกับความเป็ นพิษของสารเมือพิจารณาถึงการล ้างท ้อง ไม่มย
ซึมเข ้าสูป
ี ารักษา
โดยเฉพาะ การรักษาผู ้ป่ วยทีได ้รับสารควรมุง่ แนวทางไปทีการควบคุมอาการและพยาธิสภาพของผู ้ป่ วย
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5. มาตรการผจญเพลิง
สารด ับเพลิงทีเหมาะสม: ม่านนํ า หรือ ละอองนํ า ถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห ้ง ถังดับเพลิงชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม
สารด ับเสมพลิงทีไม่เหมาะสม: ไม่มข
ี ้อมูล
ความเป็นอ ันตรายเฉพาะทีเกิดจากสารหรือสารผสม
สารทีมีอ ันตรายจากการเผาไหม้: ระหว่างไฟไหม ้ ควันอาจจะมีตวั สารเองและสารทีเกิดจากการเผา
ไหม ้ ทีอาจจะเป็ นพิษและ/หรือทําให ้ระคายเคือง ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม ้จะรวมถึงสารดังต่อไปนีและ
อาจมีสารอืนๆประกอบด ้วย สารเหล่านีได ้แก่: คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์
อ ันตรายทีไม่ปกติจากไฟและการระเบิด: การขนส่งสารด ้วยแรงดันอากาศหรือการทํางานทางกลอืนๆ
กับสารจะทําให ้เกิดฝุ่ นผงทีสามารถติดไฟได ้ เพือลดโอกาสในการเกิดระเบิดฝุ่ น ต ้องไม่ให ้ฝุ่ นมีการสะสม
ตัว ควันหนาทึบจะเกิดขึนเมือผลิตภัณฑ์เผาไหม ้
คําแนะนําสําหร ับน ักผจญเพลิง
วิธผ
ี จญเพลิง: กันคนออกจากบริเวณ กันบริเวณทีไฟไหม ้และกันไม่ให ้ผู ้เกียวข ้องเข ้า พ่นนํ าให ้ทัวเพือ
ทําให ้เย็นลงและป้ องกันการติดไฟขึนมาอีกครัง ถ ้าสารหลอมเหลว อย่าฉีดนํ าเข ้าไปโดยตรง ให ้ใช ้
ละอองนํ าหรือโฟม ให ้ฉีดนํ าหล่อเย็นพืนทีรอบข ้างเพือจํากัดพืนทีทีไฟไหม ้ ถังดับเพลิงแบบมือถือทีใช ้
สารเคมีแห ้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะใช ้ได ้ในกรณีไฟไหม ้ขนาดเล็ก
อุปกรณ์ป้องก ันพิเศษสําหร ับน ักผจญเพลิง: สวมหน ้ากากป้ องกันสารเคมีทมี
ี อากาศประกอบและชุด
ผจญเพลิง (รวมทังหมวกผจญเพลิง เสือคลุม กางเกงขายาว รองเท ้าบูต
๊ และถุงมือ) ถ ้าไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์
ป้ องกันหรือไม่ได ้ใช ้ ให ้ดับไฟไหม ้จากตําแหน่งทีได ้รับการป้ องกันหรืออยูใ่ นระยะห่างทีปลอดภัย

6. มาตรการจ ัดการเมือมีการหกรวไหลของสาร
ั
คําเตือนสําหร ับบุคคล อุปกรณ์ป้องก ัน และวิธรี ับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน: วัสดุทหกรั
ี
วไหลออกมาอาจ
ทําให ้เกิดอันตรายจากการลืน กันผู ้ทีไม่เกียวข ้องและไม่ได ้ใส่อป
ุ กรณ์ป้องกันอันตรายทีเหมาะสมออก
จากพืนที ให ้ใช ้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทีเหมาะสม สําหรับข ้อมูลเพิมเติม ให ้ตรวจดูทหั
ี วข ้อที 8 การ
ควบคุมการสัมผัสสาร และ การป้ องกันส่วนบุคคล
ิ
่ น
ข้อควรระว ังทางสงแวดล้
อม: ป้ องกันไม่ให ้สารลงสูด
ิ คูคลอง ท่อระบายนํ า ทางนํ า และ/หรือนํ าใต ้ดิน
ดูสว่ นที 12 หัวข ้อข ้อมูลทางนิเวศวิทยา
ํ หร ับก ักเก็บและทําความสะอาด: กักสารทีหกรัวไหล ถ ้าทําได ้ กวาดทําความ
วิธก
ี ารและว ัสดุสา
สะอาด เก็บไว ้ในภาชนะทีเหมาะสมและติดป้ ายบอก ศึกษาข ้อมูลเพิมเติมในส่วนที 13 หัวข ้อการกําจัด
ของเสีย สําหรับรายละเอียดเพิมเติม

้ ละการเก็บร ักษา
7. การใชแ
ข้อควรระว ังในการขนถ่าย เคลือนย้าย ใชง้ าน และเก็บร ักษา: ห ้ามสูบบุหรี ทําให ้เกิดเปลวไฟหรือ
แหล่งกําเนิดประกายไฟ ในบริเวณขนย ้ายและจัดเก็บ การทําความสะอาดและการควบคุมฝุ่ นอย่างดี
จําเป็ นสําหรับการใช ้ผลิตภัณฑ์ อย่างปลอดภัย หลีกเลียงการหายใจเอาฟูมทีเกิดขึนจากขบวนการ
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ทํางานกับสารเข ้าไป ใช ้การถ่ายเทอากาศทีพอเพียง ถ ้าหากมีความจําเป็ น ข ้อมูลเกียวกับการ
เคลือนย ้ายสารทีบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชนิดจะแสดงอยูบ
่ นฉลากของผลิตภัณฑ์ ผู ้ปฏิบต
ั งิ านกับสาร
ควรจะป้ องกันตัวเองจากการสัมผัสกับเรซินทีหลอมเหลวทีอาจเกิดขึนได ้ ห ้ามให ้สารทีหลอมเหลวสัมผัส
กับดวงตา, ผิวหนัง หรือ เสือผ ้า เก็บสารให ้ห่างจากความร ้อน, ประกายไฟ และ เปลวไฟ การขนส่งสาร
ด ้วยแรงดันอากาศและการเคลือนย ้ายทางกลอาจก่อให ้เกิดฝุ่ นทีติดไฟได ้ เพือลดโอกาสในการเกิดระเบิด
ของฝุ่ น ควรจะต่อสายดินระหว่างอุปกรณ์และระวังไม่ให ้ฝุ่ นสะสมตัว ฝุ่ นสามารถจุดติดได ้โดยประจุไฟฟ้ า
สถิตย์ ศึกษาข ้อมูลเพิมเติมในส่วนที 8 หัวข ้อการควบคุมการสัมผัสสาร / การป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล
สภาวะการเก็บทีปลอดภ ัย: เก็บในทีแห ้ง เก็บสารให ้เป็ นไปตามวิธก
ี ารเก็บทีดีทใช
ี ้ในอุตสาหกรรม

ั ัส/การป้องก ันสว่ นบุคคล
8. การควบคุมการร ับสมผ
ค่าควบคุม
ค่ามาตรฐานความปลอดภัยแสดงดังข ้างล่าง(กรณีมข
ี ้อมูล)
ส่วนประกอบ

White mineral oil
(petroleum)

ข้อบ ังค ับ

ACGIH

ประเภทของบ ัญชีรายการ

TWA ส่วนทีสามารถ
สูดหายใจเข ้าได ้

ความหมาย / หมายเหตุ

5 mg/m3

ถึงแม ้สารเติมแต่งทีใช ้ในผลิตภัณฑ์นจะมี
ี
การกําหนดระดับการสัมผัสทีแนะนํ าแต่สารเติมแต่งเหล่านีก็ถก
ู
ห่อหุ ้มอยูแ
่ ละจะไม่มโี อกาสได ้สัมผัสถ ้าใช ้ในสภาวะปกติ
ั ัสสาร
การควบคุมการสมผ
การควบคุมทางวิศวกรรม: ให ้ใช ้การระบายอากาศเฉพาะจุดหรือวิธก
ี ารควบคุมทางวิศวกรรมอืนๆเพือ
ควบคุมระดับความเข ้มข ้นของสารในบรรยากาศให ้ตํากว่าระดับของการสัมผัสสารทีกําหนดไว ้ในกฎหมาย
หรือระดับทีแนะนํ า หากระดับของการสัมผัสสารไม่ถก
ู กําหนดไว ้ตามกฎหมายหรือไม่ถก
ู แนะนํ าไว ้ การ
ระบายอากาศโดยทัวไปน่าจะเพียงพอในการปฏิบต
ั งิ านส่วนใหญ่ การระบายอากาศในเฉพาะจุดจําเป็ น
สําหรับการปฏิบต
ั งิ านบางอย่าง
มาตรการป้องก ันสว่ นบุคคล
การป้องก ันตา/ใบหน้า: ให ้ใช ้แว่นตานิรภัย (ทีมีทกั
ี นด ้านข ้าง) แว่นตานิรภัย (ทีมีทกั
ี น
ด ้านข ้าง) ควรเป็ นไปตามมาตรฐาน EN 166 หรือเทียบเท่า ถ ้ามีความเป็ นไปได ้ทีจะสัมผัสกับผง
ซึงสามารถทําให ้เกิดความไม่สบายตา ให ้สวมแว่นตานิรภัยเคมีทครอบปิ
ี
ดตา หน ้ากากกัน
สารเคมีต ้องสอดคล ้องกับมาตรฐาน EN 166 หรือเทียบเท่า ถ ้าการสัมผัสทําให ้เกิดความไม่
สบายตา ให ้ใช ้หน ้ากากป้ องกันสารเคมีชนิดครอบเต็มหน ้า
การป้องก ันผิวหน ัง
การป้องก ันมือ: ไม่จําเป็ นต ้องใช ้ถุงมือเมือทํางานกับสารนี เพือให ้เป็ นไปตาม
สุขลักษณะทีดีในการทํางานกับสารใดๆก็ตาม ควรหลีกเลียงการให ้ผิวหนังสัมผัสกับสาร
ใช ้ถุงมือเพือป้ องกันอันตรายจากการบาดเจ็บทางกายภาพ การเลือกใช ้ถุงมือขึนอยูก
่ บ
ั
ลักษณะงาน เมือมีความจําเป็ นให ้ใช ้ถุงมือทีมีฉนวนป้ องกันความร ้อน (ตาม EN 407)
การป้องก ันอ ันตรายอืนๆ: ไม่มข
ี ้อควรระวังอืน ๆ นอกจากใช ้เสือผ ้าทีสะอาดปกคลุม
ร่างกาย
การป้องก ันระบบทางเดินหายใจ: ให ้ใช ้อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมือมีโอกาสทีระดับ
ความเข ้มข ้นของสารในบรรยากาศจะสูงกว่าระดับของการสัมผัสสารทีกําหนดไว ้ในกฎหมายหรือ
ระดับทีแนะนํ า หากระดับของการสัมผัสสารไม่ถก
ู กําหนดไว ้ตามกฎหมายหรือไม่ถก
ู แนะนํ าไว ้ ให ้
ใช ้อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมือเกิดอาการไม่ด ี เช่นมีการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ
หรือรู ้สึกไม่สบาย หรือให ้ใช ้อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมือขบวนการประเมินความเสียงของ
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ท่านแสดงให ้เห็นว่ามีความจําเป็ นต ้องใช ้ ใช ้หน ้ากากป้ องกันสารพิษทีมีไส ้กรองทีมีมาตราฐาน
เมือมีไอเกิดขึนทีอุณหภูมส
ิ งู หรือเมือมีฝนหรื
ุ่
อละออง
ใช ้หน ้ากากกันสารเคมีทมี
ี ไส ้กรองทีได ้มาตราฐานตามข ้อกําหนดของ CE ทีมีไส ้กรองดังต่อไปนี:
เมือมีฝนหรื
ุ่
อละอองของสารในบรรยากาศให ้ใช ้ อนุภาค ชนิด P2 เมือมีไอของสาร, กรด หรือ
ฝุ่ น/ไอของสาร รวมกันอยูใ่ นบรรยากาศ ให ้ใช ้ ไอสารอินทรียแ
์ ละอนุภาค ชนิด AP2

9. สมบ ัติทางกายภาพและเคมี
ล ักษณะ
สถานะทางกายภาพ
สี
กลิน
ความเข้มข้นทีจะเริมร ับกลินได้
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
่ งของจุด
จุดหลอมเหลว/ชว
หลอมเหลว
จุดเยือกแข็ง
จุดเดือด (760 mmHg)
จุดวาบไฟ
อ ัตราการระเหย (Butyl Acetate
= 1)
ความสามารถในการลุกติดไฟได้
(ของแข็ง ก๊าซ)
ค่าตําสุดทีอาจเกิดระเบิด
ค่าสูงสุดทีอาจเกิดระเบิด
ความด ันไอ
ั ัทธ์
ความหนาแน่นไอสมพ
(อากาศ = 1)
ั ัทธ์ (นํา = 1)
ความหนาแน่นสมพ
ความสามารถในการละลายนํา
ั
ิ ธิการละลายของ
ค่าสมประส
ท
ั
สารในชนของนอร์
มอล-ออกตา
นอล/นํา
อุณหภูมท
ิ ลุ
ี กติดไฟได้เอง
อุณหภูมข
ิ องการสลายต ัว
ความหนืดเชงิ จลน์
สมบ ัติทางการระเบิด
สมบ ัติในการออกซไิ ดซ ์
นําหน ักโมเลกุล

เม็ดหรือเม็ดผง
โดยธรรมชาติ
ไม่มก
ี ลินจนถึงกลินอ่อน ๆ
ไม่มข
ี ้อมูลจากการทดลอง
ไม่สามารถใช ้ได ้
ไม่มข
ี ้อมูลจากการทดลอง
ไม่สามารถใช ้ได ้
ไม่สามารถใช ้ได ้
ถ้วยปิ ด ไม่สามารถใช ้ได ้
ไม่สามารถใช ้ได ้
ไม่ใช่
ไม่สามารถใช ้ได ้
ไม่สามารถใช ้ได ้
ไม่สามารถใช ้ได ้
ไม่สามารถใช ้ได ้
1.04 - 1.06 ข ้อมูลจากหนังสือ/บทความ
ละได ้
ไม่มข
ี ้อมูล

ไม่มข
ี ้อมูลจากการทดลอง
ไม่มข
ี ้อมูลจากการทดลอง
ไม่สามารถใช ้ได ้
ไม่มข
ี ้อมูลจากการทดลอง
ไม่มข
ี ้อมูลจากการทดลอง
ไม่มข
ี ้อมูลจากการทดลอง
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ข ้อมูลทางกายภาพทีแสดงข ้างต ้นนีเป็ นค่าโดยทัวไปไม่ถอ
ื ว่าเป็ นรายละเอียดเฉพาะของผลิตภัณฑ์

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกริ ย
ิ า
การเกิดปฏิกริ ย
ิ า: ไม่มข
ี ้อมูล
ความเสถียรทางเคมี: เสถียรภายใต ้สภาพการเก็บรักษาทีแนะนํ า โปรดศึกษาข ้อมูลเพิมเติมในส่วน 7
หัวข ้อการเก็บรักษา
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกริ ย
ิ าอ ันตราย: ปฏิกริ ย
ิ าโพลีเมอไรเซซันจะไม่เกิดขึน
สภาวะทีควรหลีกเลียง: หลีกเลียงอุณหภูมท
ิ สู
ี งกว่า 300
การสัมผัสกับอุณหภูมท
ิ สู
ี งขึนสามารถทําให ้ผลิตภัณฑ์สลายตัว
ว ัสดุทเข้
ี าก ันไม่ได้: ไม่ทราบข ้อมูล
ผลิตภ ัณฑ์จากการสลายต ัวทีเป็นอ ันตราย: ผลิตภัณฑ์ทได
ี ้จากการการสลายตัวขึนกับอุณหภูม ิ
อากาศทีมี และวัสดุอนที
ื มีอยู่ ระหว่างขบวนการแปรรูปสารอาจจะเกิดฟูมหรือสารทีได ้จากการสลายตัว
อืนๆ ทีอุณหภูมส
ิ งู กว่าจุดหลอมเหลวโพลีเมอร์ทแตกตั
ี
วอาจถูกปลดปล่อยออกมา ฟูมของสารอาจทําให ้
เกิดการระคายเคืองได ้ สารทีได ้จากการสลายตัวอาจรวมถึงสารเหล่านีในปริมาณเล็กน ้อย ก๊าซทีสามารถ
ติดไฟได ้

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ข ้อมูลทางพิษวิทยาจะแสดงในส่วนนี เมือมีข ้อมูล
ความเป็นพิษแบบเฉียบพล ัน
ความเป็นพิษเมือร ับสารปากแบบเฉียบพล ัน
ความเป็ นพิษตํามากถ ้าถูกกลืนเข ้าไป ไม่คาดว่าจะเกิดผลทีเป็ นอันตราย จากการกลืนสารเข ้าไป
จํานวนเล็กน ้อย อาจเกิดการสําลักถ ้ากลืนลงไป
ไม่ได ้ทําการหาค่า LD50 ของการให ้สารทางปากเพียงครังเดียว
สารซึงเป็ นตัวอย่างของสารในตระกูลนี
LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg ได ้จากการประมาณค่า
ความเป็นพิษต่อผิวหน ังแบบเฉียบพล ัน
ไม่คาดว่าจะเกิดผลกระทบจากการดูดซึมสารผ่านผิวหนัง
ไม่ได ้ทําการหาค่า LD50 ทางผิวหนัง
สารซึงเป็ นตัวอย่างของสารในตระกูลนี
LD50, กระต่าย, > 2,000 mg/kg ได ้จากการประมาณค่า
ความเป็นพิษเมือสูดหายใจเข้าไปแบบเฉียบพล ัน
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คาดว่าไม่น่าจะมีผลเสียอะไรทีเกิดจากการได ้รับฝุ่ นของสารเพียงครังเดียว ไอทีเกิดขึนระหว่าง
ขบวนการทีมีความร ้อนอาจทําให ้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจได ้
ค่า LC50 ไม่ได ้ถูกกําหนดไว,้
การก ัดกร่อน/การระคายเคืองของผิวหน ัง
การสัมผัสเป็ นเวลานานจะไม่ระคายเคืองกับผิวหนัง
ทําให ้เกิดบาดเจ็บทางกายภาพเท่านัน
ปกติในสภาวะการแปรรูปสาร สารจะถูกให ้ความร ้อนจนอุณหภูมส
ิ งู ขึน ในกรณีนการสั
ี
มผัสกับสารอาจทํา
ให ้เกิดแผลไหม ้จากความร ้อนได ้
ดวงตาระคายเคือง/บาดเจ็ บอย่างร้ายแรง
อาจทําเกิดการระคายเคืองหรือการบาดเจ็บของกระจกตา ทีมีสาเหตุมาจากของแข็งหรือฝุ่ นทําให ้
บาดเจ็บทางกายภาพ
เมืออุณหภูมส
ิ งู ขึนอาจทําให ้เกิดไอของสารในระดับทีมากพอทีจะทําให ้เกิดการระคายเคืองตา ผลกระทบ
อาจรวมถึงการเคืองตาและตาแดง
การแพ้ตอ
่ สาร
สําหรับการทําให ้เกิดการแพ ้ต่อผิวหนัง :
ไม่พบข ้อมูลทีเกียวข ้อง
สําหรับการทําให ้เกิดการแพ ้ต่อระบบทางเดินหายใจ :
ไม่พบข ้อมูลทีเกียวข ้อง
ั ัสครงเดี
ความเป็นพิษต่ออว ัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการร ับสมผ
ั ยว
สารหรือสารผสมไม่จด
ั เป็ นสารพิษทีเจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสครังเดียว
ั ัสซํา
ความเป็นพิษต่ออว ัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการร ับสมผ
สารเติมแต่ง (additives) จะถูกห่อหุ ้มอยูใ่ นตัวผลิตภัณฑ์ และไม่คาดว่าจะถูกปลดปล่อยออกมาในสภาวะ
ปกติในการทํางานกับสาร หรือในสภาวะฉุกเฉินทีคาดการณ์ได ้
การก่อมะเร็ ง
ไม่พบข ้อมูลทีเกียวข ้อง
การทําให้ทารกมีรป
ู ร่างผิดปกติ
ไม่พบข ้อมูลทีเกียวข ้อง
ื พ ันธุ ์
ความเป็นพิษต่อระบบสบ
ไม่พบข ้อมูลทีเกียวข ้อง
การก่อให้เกิดการกลายพ ันธุ ์
ไม่พบข ้อมูลทีเกียวข ้อง
อ ันตรายต่อระบบทางเดินหายใจสว่ นล่างหรือทําให้ปอดอ ักเสบ (Aspiration Hazard)
ตามคุณสมบัตท
ิ างกายภาพ พบว่า ไม่น่าจะเป็ นอันตรายเกียวกับการหายใจ
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12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
ข ้อมูลทางนิเวศน์พษ
ิ วิทยาจะแสดงในส่วนนี เมือมีข ้อมูล
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ
ความเป็นพิษเฉียบพล ันต่อปลา
ไม่คาดว่าสารนีจะมีความเป็ นพิษแบบเฉียบพลัน แต่สารนีทีอยูใ่ นรูปแบบทีเป็ นเม็ดอาจทําให ้
เกิดผลกระทบถ ้าถูกกินโดยนกหรือสิงมีชวี ต
ิ ในนํ า.
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย
ความสามารถในการสลายต ัวทางชวี ภาพ: คาดว่าสารทีเป็ นโพลีเมอร์แข็งและไม่ละลายนํ านี
จะเป็ นสารเฉือยในสภาวะแวดล ้อม คาดว่าจะเกิดการสลายตัวด ้วยแสงอาทิตย์ทผิ
ี วของสารเมือ
สัมผัสกับแสงอาทิตย์ คาดว่าจะไม่เกิดการสลายตัวทางชีวภาพ
ั
ศกยภาพในการสะสมทางช
วี ภาพ
ี
การสะสมทางชวภาพ: ไม่มก
ี ารสะสมทางชีวภาพใด ๆ เพราะนํ าหนักโมเลกุลสูง (นํ าหนัก
โมเลกุลมากกว่า1000)
การเคลือนทีในดิน_
ในสภาวะบนพืนโลก คาดว่าสารจะคงอยูใ่ นพืนดิน
ในสภาวะแวดล ้อมในนํ า สารจะจมและคงอยูเ่ ป็ นตะกอน
ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB
สารผสมนียังไม่ได ้รับการประเมินสําหรับประเภทสารทีคงทนสามารถสะสมทางชีวภาพและเป็ น
พิษ (Persistence, Bioaccumulation and Toxicity: PBT)
ี หายอืนๆ
ผลกระทบในทางเสย
ไม่พบข ้อมูลทีเกียวข ้อง

13. ข้อพิจารณาในการกําจ ัด
วิธก
ี ารกําจ ัด: สําหรับวัสดุ/สารทีไม่มก
ี ารปนเปื อน การกําจัดทีเป็ นทางเลือก รวมถึงการรีไซเคิลเชิงกล
และการรีไซเคิลเชิงเคมี หรือการนํ าพลังงานกลับมาใช ้ใหม่ ในบางประเทศอนุญาตให ้ทําการการฝั งกลบ
ได ้ สําหรับวัสดุ/สารทีปนเปื อน แนวทางเลือกยังคงเหมือนเดิม แม ้ว่าต ้องการการประเมินเพิมเติม
สําหรับทุกประเทศ วิธก
ี ารกําจัดจะต ้องการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายระดับชาติและระดับจังหวัดและเทศบาล
หรือท ้องถินตามกฎหมาย ในการดําเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบแห่งชาติ ทุกวิธข
ี องการกําจัด
ของเสียจะต ้องสอดคล ้องกับกรอบของข ้อกําหนดของสหภาพยุโรปตาม EU Directive 2008/98/EC ทัง
ฉบับทีมีอยูแ
่ ละฉบับทีได ้มีการปรับแก ้ไขในภายหลัง เช่นเดียวกับ EU Directive ทีเกียวข ้องกับ
ความสําคัญในการขนย ้ายของเสียซึงการขนส่งของเสียข ้ามประเทศจะต ้องเป็ นไปตามระเบียบ (EC) No
1013/2006 ทังฉบับทีมีอยูแ
่ ละฉบับทีได ้มีการปรับแก ้ไขในภายหลังด ้วย สําหรับประเทศนอกสหภาพ
ั ญาบาเซล. เพือให ้การบริการแก่ลก
ยุโรป การส่งของเสียข ้ามแดนนันต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามอนุสญ
ู ค ้าเราสามารถ
จัดเตรียมรายชือแหล่งข ้อมูลเพือช่วยให ้หาบริษัทจัดการของเสียหรือหน่วยงานอืนๆ ทีสามารถ รีไซเคิล
นํ ากลับมาใช ้ใหม่ หรือจัดการสารเคมีหรือพลาสติก และบริษัทจัดการถังทีใช ้แล ้ว กรุณาโทรขอข ้อมูลจาก
ศูนย์ข ้อมูลลูกค ้าโดยใช ้หมายเลขทีแสดงไว ้ในส่วนที 1 ของเอกสารเพือขอข ้อมูลเพิมเติม
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่
14. ข้อมูลเกียวก ับการขนสง
่ ทางถนนและทางรถไฟ:
การจ ัดประเภทสําหร ับการขนสง
Not regulated for transport
่ ทางทะเล (IMO/IMDG)
การจ ัดประเภทสําหร ับการขนสง
Not regulated for transport
่ ในรูปแบบ Bulk Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
การขนสง
สอดคล้องตาม Annex I
หรือ II ของ MARPOL
73/78 และ IBC หรือ
IGC Code
่ ทางอากาศ (IATA/ICAO)
การจ ัดประเภทสําหร ับการขนสง
Not regulated for transport

ข ้อมูลนีไม่ได ้ตังใจทีจะสือถึงกฏระเบียบเฉพาะหรือข ้อกําหนดในการดําเนินงานทีเกียวข ้องกับผลิตภัณฑ์
นี การจัดประเภทของการขนส่งอาจจะแตกต่างกันไปตามปริมาณของภาชนะบรรจุและอาจจะขึนอยูก
่ บ
ั
ข ้อกําหนดของภูมภ
ิ าคหรือประเทศนันๆ ข ้อมูลทีเกียวข ้องกับการขนส่งเพิมเติมสามารถสอบถามได ้จาก
ตัวแทนฝ่ ายขายหรือฝ่ ายบริการลูกค ้า และจริงๆแล ้วการปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดและกฎหมายที
เกียวข ้องกับการขนส่งสารเคมีหรือวัสดุใดๆ นัน ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู ้ขนส่งหรือผู ้ทีรับหน ้าทีใน
การขนส่งสารนันๆ

15. ข้อมูลเกียวก ับกฎระเบียบข้อบ ังค ับ
ประเทศไทย : กฎหมายว ัตถุอ ันตราย พ.ศ. 2535
ผลิตภัณฑ์นไม่
ี มส
ี ว่ นประกอบทีมีรายชือเป็ นวัตถุอน
ั ตรายตามกฎหมายวัตถุอน
ั ตราย
ื
ประเทศไทย: ประกาศกรมสว ัสดิการและคุม
้ ครองแรงงาน (บ ัญชรี ายชอสารเคมี
อ ันตราย)
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นทั
ี งหมดไม่อยูใ่ นรายชือตามกฎหมาย
ประเทศไทย: พระราชบ ัญญ ัติควบคุมยุทธภ ัณฑ์ พ.ศ.2530
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นทั
ี งหมดไม่อยูใ่ นรายชือตามกฎหมาย
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16. ข้อมูลอืนๆ
บทความเกียวก ับผลิตภ ัณฑ์
ข ้อมูลเพิมเติมของผลิตภัณฑ์นสามารถขอได
ี
้โดยติดต่อฝ่ ายขายหรือฝ่ ายบริการลูกค ้า
การแก้ไข
หมายเลขประจําตัว: 102973322 / A177 / วันทีออก: 24.06.2015 / ฉบับ: 1.0
การแก ้ไขล่าสุดจะใช ้ตัวหนาและขีดเส ้นใต ้คูท
่ างด ้านซ ้ายตลอดเอกสารนี.
คําอธิบาย
ACGIH
TWA

ค่าขีดจํากัด (TLV) โดยสมาคมนักสุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา
(ACGIH)
ถ่วงนํ าหนักค่าเฉลียโดยใช ้เวลา 8 ชัวโมง

บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด สนับสนุนลูกค ้าและผู ้ทีได ้รับเอกสารนีให ้อ่านและทําความเข ้าใจข ้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมีอย่างถีถ ้วนและปรึกษาผู ้เชียวชาญตามความจําเป็ นและความเหมาะสมเพือจะ
รับทราบและเข ้าใจข ้อมูลทีอยูใ่ นเอกสารนีและอันตรายทีอาจเกิดขึนจากผลิตภัณฑ์ ข ้อมูลทีแสดงต่อไปนี
แสดงด ้วยความหวังดีและเชือว่าถูกต ้อง จนถึงวันที MSDSประกาศใช ้ แต่อย่างไรก็ตามจะไม่มก
ี ารให ้การ
รับประกันหรือแสดงถึงการรับประกันทังทางตรง และทางอ ้อม ข ้อกําหนดทางกฏหมายสามารถเปลียนได ้
ตลอดเวลาและไม่เหมือนกันในแต่ละท ้องที เป็ นความรับผิดชอบของผู ้ซือ ทีจะทําให ้แน่ใจว่าการ
ปฏิบต
ั งิ านตามขันตอนต่าง ๆ ถูกต ้องตามกฏหมายของประเทศและกฎหมายท ้องถิน ข ้อมูลทีให ้ใช ้กับสาร
ในสภาพทีขายให ้ลูกค ้าเท่านัน เนืองจากสภาวะการใช ้ผลิตภัณฑ์ไม่อยูใ่ นการควบคุมของผู ้ผลิต จึงเป็ น
หน ้าทีของผู ้ซือ/ผู ้ใช ้ทีจะพิจารณาสภาวะทีเหมาะสมในการใช ้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย เนืองจากความ
แตกต่างของแหล่งข ้อมูลเช่นเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยเฉพาะตัวของผู ้ผลิต เราจะไม่และไม่สามารถ
รับผิดชอบต่อเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยทีได ้จากแหล่งอืนๆ นอกจากทีได ้รับจากเรา ถ ้าหากท่านได ้รับ
เอกสารข ้อมูลความปลอดภัยของสารจากแหล่งอืนหรือไม่แน่ใจว่าเอกสารทีท่านมีอยูเ่ ป็ นฉบับล่าสุด
กรุณาติดต่อกับเราเพือรับเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยฉบับล่าสุด
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