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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั
บรษิทั สยามโพลสีไตรนี จํากดั
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บรษัิท สยามโพลสีไตรนี จํากดั สนับสนุนและคาดหวังวา่ทา่นจะไดอ้า่นและทาความเขา้ใจขอ้มลูความ
ปลอดภยัของสารเคมทีั�งหมด เนื�องจากมขีอ้มลูที�สาคญัอยูใ่นเอกสารฉบบันี� เราคาดหวังใหท้า่นทาตาม
ขอ้ควรระวังในเอกสารฉบบันี� เวน้เสยีแตว่า่การใชง้านของทา่นตอ้งใชว้ธิกีารอยา่งอื�นที�มคีวามเหมาะสม
กวา่

1. การบง่ชี�สารเดี�ยวหรอืสารผสม และผูผ้ลติ

ชื�อผลติภณัฑ:์ STYRON™ A-TECH™ 1175 Natural Polystyrene

ขอ้แนะนําและขอ้จํากดัตา่งๆในการใชส้ารเคมี
การระบกุารใชง้าน: พลาสตกิสโ์พลสีไตรนี - ใชใ้นการแปรรปูทางอตุสาหกรรม โดยเป็นวัตถดุิบีใน
ขบวนการผลติสิ�งของและสนิคา้

ขอ้มลูบรษิทั
บรษัิท สยามโพลสีไตรนี จํากดั
ชั�น 15 อาคารไวท้ก์รุ๊ป 2
75 ซอยรเูบยี ถนนสขุมุวทิ 42
พระโขนง กรงุเทพมหานคร  10110
ประเทศไทย

หมายเลขโทรศพัทข์องศนูยข์อ้มลูลกูคา้: (66)2-3657000
SDSQuestion@dow.com

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ
หมายเลขตดิตอ่เมื�อมเีหตฉุุกเฉนิตลอด 24 ช�ัวโมง: (66)38-925-400
การตดิตอ่หนว่ยฉุกเฉนิของทอ้งถิ�น: 038-925-400

2. การบง่ชี�ความเป็นอนัตราย

การจดัประเภทของสาร หรอืของผสม
ผลติภณัฑน์ี�ไมเ่ป็นอนัตรายตามระบบสากลการจําแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคม ีGHS.

อนัตรายอื�นๆ
ไมม่ขีอ้มลู

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเก�ียวกบัสว่นผสม
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ผลติภัณฑน์ี�จัดเป็นสารเดี�ยว (substance)

สว่นประกอบ
CASRN
(หมายเลข 
CAS)

ความเขม้ขน้

Styrene, 1,3-butadiene copolymer 9003-55-8 >= 95.0 %

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

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คาํอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาลที�จาํเป็น
ขอ้แนะนําท�ัวไป: ผูใ้หก้ารปฐมพยาบาลควรใสใ่จในเรื�องการป้องกนัตนเอง และใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัตามที�
แนะนํา (ถงุมอืที�ทนตอ่สารเคม ีเครื�องป้องกนัการกระเด็นเปื�อน) หากมโีอกาสการสมัผัสสารเกดิขึ�น ให ้
อา้งองิสว่นที� 8 ของเอกสารนี�สําหรับชนดิอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล

การหายใจ: เคลื�อนยา้ยผูป่้วยไปยงัที�อากาศบรสิทุธิ� ถา้มอีาการใดเกดิขึ�น ใหป้รกึษาแพทย์

สมัผสักบัผวิหนงั: ลา้งออกดว้ยนํ�าปรมิาณมาก ใหป้ฐมพยาบาลหรอืไปพบแพทยห์ากตอ้งการ หาก
วัสดหุลอมเหลว (molten material) สมัผัสโดนผวิหนัง หา้มประคบดว้ยนํ�าแข็ง แตใ่หล้ดความรอ้นโดย
ใชนํ้�าใสนํ่�าแข็ง หรอืปลอ่ยใหนํ้�าไหลผา่นผวิหนังสว่นนั�น หา้มแกะหรอืถอดอปุกรณ์จากผวิหนังที�โดนวสัดุ
หลอมเหว การแกะหรอืพยายามถอด สามารถทําใหเ้กดิการบาดเจ็บรนุแรงได ้ พบแพทยใ์นทันที อา่ง
ลา้งตัวฉุกเฉนิควรจะใชไ้ดท้นัที

สมัผสักบัตา: ลา้งตาดว้ยนํ�าสะอาดเป็นเวลาหลายนาท ีโดยใหถ้อดคอนแทคเลนสห์ลังจากลา้งตาไป
แลว้ 1 - 2 นาท ีจากนั�นใหล้า้งตาตอ่ไป หากยงัมอีาการหรอืระคายเคอืงตา ใหป้รกึษาแพทย ์โดยเฉพาะ
จักษุแพทย์

การกลนืกนิ: หากกลนืกลนิ ใหป้รกึษาแพทย ์อาจกอ่ใหเ้กดิการอดุตันของลําไส ้หา้มใหย้าระบาย หา้ม
ทําใหอ้าเจยีน เวน้แตเ่ป็นคําสั�งแพทย์

อาการและผลกระทบที�สําคญัที�สดุท ั�งแบบเฉยีบพลนั และเกดิในภายหลงั: นอกเหนอืจากขอ้มลูที�
พบไดใ้นคําอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดังขา้งตน้ในสว่นที� 4 ของเอกสาร) และการชี�บง่
ทางการแพทยแ์ละการรักษาพเิศษที�จําเป็น, อาการและผลกระทบสําคัญใดๆ ที�มเีพิ�มเตมิไดถ้กูอธบิายไว ้
ในสว่นที� 11 ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา

สิ�งที�ตอ้งระบถุงึขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ี�ตอ้งทําทนัท ีและการดแูลรกัษาเฉพาะที�
สําคญัทึ�ควรดาํเนนิการ
หมายเหตถุงึแพทย:์ ถา้มแีผลไหม ้ใหรั้กษาอยา่งแผลไหมจ้ากความรอ้น หลังจากทําความสะอาดสาร
ออกแลว้ ถา้ทําการลา้งทอ้งแนะนําการควบคมุหลอดลมและ/หรอืหลอดอาหาร อนัตรายจากการที�สาร
ซมึเขา้สูป่อดตอ้งทําการเปรยีบเทยีบกบัความเป็นพษิของสารเมื�อพจิารณาถงึการลา้งทอ้ง ไมม่ยีารักษา
โดยเฉพาะ การรักษาผูป่้วยที�ไดรั้บสารควรมุง่แนวทางไปที�การควบคมุอาการและพยาธสิภาพของผูป่้วย
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5. มาตรการผจญเพลงิ

สารดบัเพลงิที�เหมาะสม: มา่นนํ�า หรอื ละอองนํ�า ถังดบัเพลงิชนดิสารเคมแีหง้ ถังดับเพลงิชนดิ
คารบ์อนไดออกไซด์ โฟม

สารดบัเสมพลงิที�ไมเ่หมาะสม: ไมม่ขีอ้มลู

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที�เกดิจากสารหรอืสารผสม
สารที�มอีนัตรายจากการเผาไหม:้ ระหวา่งไฟไหม ้ควันอาจจะมตีวัสารเองและสารที�เกดิจากการเผา
ไหม ้ที�อาจจะเป็นพษิและ/หรอืทําใหร้ะคายเคอืง ผลติภณัฑจ์ากการเผาไหมจ้ะรวมถงึสารดังตอ่ไปนี�และ
อาจมสีารอื�นๆประกอบดว้ย สารเหลา่นี�ไดแ้ก:่ คารบ์อนไดออกไซด์ คารบ์อนมอนอกไซด์

อนัตรายที�ไมป่กตจิากไฟและการระเบดิ: การขนสง่สารดว้ยแรงดันอากาศหรอืการทํางานทางกลอื�นๆ
กบัสารจะทําใหเ้กดิฝุ่ นผงที�สามารถตดิไฟได ้เพื�อลดโอกาสในการเกดิระเบดิฝุ่ น ตอ้งไมใ่หฝุ้่ นมกีารสะสม
ตัว ควันหนาทบึจะเกดิขึ�นเมื�อผลติภณัฑเ์ผาไหม ้

คาํแนะนําสําหรบันกัผจญเพลงิ
วธิผีจญเพลงิ: กนัคนออกจากบรเิวณ กั�นบรเิวณที�ไฟไหมแ้ละกนัไมใ่หผู้เ้กี�ยวขอ้งเขา้ พน่นํ�าใหท้ั�วเพื�อ
ทําใหเ้ย็นลงและป้องกนัการตดิไฟขึ�นมาอกีครั�ง ถา้สารหลอมเหลว อยา่ฉดีนํ�าเขา้ไปโดยตรง ใหใ้ช ้

ละอองนํ�าหรอืโฟม ใหฉ้ดีนํ�าหลอ่เย็นพื�นที�รอบขา้งเพื�อจํากดัพื�นที�ที�ไฟไหม ้ ถังดับเพลงิแบบมอืถอืที�ใช ้

สารเคมแีหง้หรอืคารบ์อนไดออกไซดอ์าจจะใชไ้ดใ้นกรณีไฟไหมข้นาดเล็ก

อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษสําหรบันกัผจญเพลงิ: สวมหนา้กากป้องกนัสารเคมทีี�มอีากาศประกอบและชดุ
ผจญเพลงิ (รวมทั�งหมวกผจญเพลงิ เสื�อคลมุ กางเกงขายาว รองเทา้บูต๊ และถงุมอื) ถา้ไมม่อีปุกรณ์
ป้องกนัหรอืไมไ่ดใ้ช ้ใหด้ับไฟไหมจ้ากตําแหน่งที�ไดรั้บการป้องกนัหรอือยูใ่นระยะหา่งที�ปลอดภยั

6. มาตรการจดัการเมื�อมกีารหกร�ัวไหลของสาร

คาํเตอืนสําหรบับคุคล อปุกรณ์ป้องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ: วัสดทุี�หกรั�วไหลออกมาอาจ
ทําใหเ้กดิอนัตรายจากการลื�น กนัผูท้ี�ไมเ่กี�ยวขอ้งและไมไ่ดใ้สอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายที�เหมาะสมออก
จากพื�นที�ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายที�เหมาะสม สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ ใหต้รวจดทูี�หัวขอ้ที� 8 การ
ควบคมุการสมัผัสสาร และ การป้องกนัสว่นบคุคล

ขอ้ควรระวงัทางสิ�งแวดลอ้ม: ป้องกนัไมใ่หส้ารลงสูด่นิ คคูลอง ทอ่ระบายนํ�า ทางนํ�า และ/หรอืนํ�าใตด้นิ 
ดสูว่นที� 12 หัวขอ้ขอ้มลูทางนเิวศวทิยา

วธิกีารและวสัดสํุาหรบักกัเก็บและทําความสะอาด: กกัสารที�หกรั�วไหล ถา้ทําได ้ กวาดทําความ
สะอาด เกบ็ไวใ้นภาชนะที�เหมาะสมและตดิป้ายบอก ศกึษาขอ้มลูเพิ�มเตมิในสว่นที� 13 หวัขอ้การกําจัด
ของเสยี สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิ

7. การใชแ้ละการเก็บรกัษา

ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ย เคลื�อนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา: หา้มสบูบหุรี� ทําใหเ้กดิเปลวไฟหรอื
แหลง่กําเนดิประกายไฟ ในบรเิวณขนยา้ยและจัดเก็บ การทําความสะอาดและการควบคมุฝุ่ นอยา่งดี
จําเป็นสําหรับการใชผ้ลติภณัฑ ์อยา่งปลอดภยั หลกีเลี�ยงการหายใจเอาฟมูที�เกดิขึ�นจากขบวนการ
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ทํางานกบัสารเขา้ไป ใชก้ารถา่ยเทอากาศที�พอเพยีง ถา้หากมคีวามจําเป็น ขอ้มลูเกี�ยวกบัการ
เคลื�อนยา้ยสารที�บรรจใุนบรรจภุณัฑแ์ตล่ะชนดิจะแสดงอยูบ่นฉลากของผลติภณัฑ์ ผูป้ฏบิตังิานกบัสาร
ควรจะป้องกนัตวัเองจากการสมัผัสกบัเรซนิที�หลอมเหลวที�อาจเกดิขึ�นได ้ หา้มใหส้ารที�หลอมเหลวสมัผัส
กบัดวงตา, ผวิหนัง หรอื เสื�อผา้ เก็บสารใหห้า่งจากความรอ้น, ประกายไฟ และ เปลวไฟ การขนสง่สาร
ดว้ยแรงดันอากาศและการเคลื�อนยา้ยทางกลอาจกอ่ใหเ้กดิฝุ่ นที�ตดิไฟได ้เพื�อลดโอกาสในการเกดิระเบดิ
ของฝุ่ น ควรจะตอ่สายดนิระหวา่งอปุกรณ์และระวังไมใ่หฝุ้่ นสะสมตวั ฝุ่ นสามารถจดุตดิไดโ้ดยประจไุฟฟ้า
สถติย์ ศกึษาขอ้มลูเพิ�มเตมิในสว่นที� 8 หัวขอ้การควบคมุการสมัผัสสาร / การป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล

สภาวะการเก็บที�ปลอดภยั: เก็บในที�แหง้ เกบ็สารใหเ้ป็นไปตามวธิกีารเกบ็ที�ดทีี�ใชใ้นอตุสาหกรรม

8. การควบคมุการรบัสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล

คา่ควบคมุ
คา่มาตรฐานความปลอดภยัแสดงดังขา้งลา่ง(กรณีมขีอ้มลู)
สว่นประกอบ ขอ้บงัคบั ประเภทของบญัชรีายการ ความหมาย / หมายเหตุ

White mineral oil
(petroleum)

ACGIH TWA สว่นที�สามารถ
สดูหายใจเขา้ได ้

5 mg/m3

ถงึแมส้ารเตมิแตง่ที�ใชใ้นผลติภณัฑน์ี�จะมกีารกําหนดระดบัการสมัผัสที�แนะนําแตส่ารเตมิแตง่เหลา่นี�กถ็กู
หอ่หุม้อยูแ่ละจะไมม่โีอกาสไดส้มัผัสถา้ใชใ้นสภาวะปกติ

การควบคมุการสมัผสัสาร
การควบคมุทางวศิวกรรม: ใหใ้ชก้ารระบายอากาศเฉพาะจดุหรอืวธิกีารควบคมุทางวศิวกรรมอื�นๆเพื�อ
ควบคมุระดับความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหตํ้�ากวา่ระดบัของการสมัผัสสารที�กําหนดไวใ้นกฎหมาย
หรอืระดับที�แนะนํา หากระดบัของการสมัผัสสารไมถ่กูกําหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะนําไว ้การ
ระบายอากาศโดยทั�วไปน่าจะเพยีงพอในการปฏบิตังิานสว่นใหญ่ การระบายอากาศในเฉพาะจดุจําเป็น
สําหรับการปฏบิตังิานบางอยา่ง

มาตรการป้องกนัสว่นบคุคล
การป้องกนัตา/ใบหนา้: ใหใ้ชแ้วน่ตานริภยั (ที�มทีี�กนัดา้นขา้ง) แวน่ตานริภยั (ที�มทีี�กนั
ดา้นขา้ง) ควรเป็นไปตามมาตรฐาน EN 166 หรอืเทยีบเทา่ ถา้มคีวามเป็นไปไดท้ี�จะสมัผัสกบัผง
ซึ�งสามารถทําใหเ้กดิความไมส่บายตา ใหส้วมแวน่ตานริภยัเคมทีี�ครอบปิดตา หนา้กากกนั
สารเคมตีอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน EN 166 หรอืเทยีบเทา่ ถา้การสมัผัสทําใหเ้กดิความไม่
สบายตา ใหใ้ชห้นา้กากป้องกนัสารเคมชีนดิครอบเต็มหนา้
การป้องกนัผวิหนงั

การป้องกนัมอื: ไมจํ่าเป็นตอ้งใชถ้งุมอืเมื�อทํางานกบัสารนี�  เพื�อใหเ้ป็นไปตาม
สขุลักษณะที�ดใีนการทํางานกบัสารใดๆกต็าม ควรหลกีเลี�ยงการใหผ้วิหนังสมัผัสกบัสาร
ใชถ้งุมอืเพื�อป้องกนัอนัตรายจากการบาดเจ็บทางกายภาพ การเลอืกใชถ้งุมอืขึ�นอยูก่บั
ลักษณะงาน เมื�อมคีวามจําเป็นใหใ้ชถ้งุมอืที�มฉีนวนป้องกนัความรอ้น (ตาม EN 407)
การป้องกนัอนัตรายอื�นๆ: ไมม่ขีอ้ควรระวังอื�น ๆ นอกจากใชเ้สื�อผา้ที�สะอาดปกคลมุ
รา่งกาย

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมื�อมโีอกาสที�ระดบั
ความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศจะสงูกวา่ระดับของการสมัผัสสารที�กําหนดไวใ้นกฎหมายหรอื
ระดับที�แนะนํา หากระดับของการสมัผัสสารไมถ่กูกําหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะนําไว ้ให ้
ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมื�อเกดิอาการไมด่ ีเชน่มกีารระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ
หรอืรูส้กึไมส่บาย หรอืใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมื�อขบวนการประเมนิความเสี�ยงของ
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ทา่นแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามจําเป็นตอ้งใช ้ ใชห้นา้กากป้องกนัสารพษิที�มไีสก้รองที�มมีาตราฐาน
เมื�อมไีอเกดิขึ�นที�อณุหภมูสิงูหรอืเมื�อมฝีุ่ นหรอืละออง
ใชห้นา้กากกนัสารเคมทีี�มไีสก้รองที�ไดม้าตราฐานตามขอ้กําหนดของ CE ที�มไีสก้รองดังตอ่ไปนี�:
เมื�อมฝีุ่ นหรอืละอองของสารในบรรยากาศใหใ้ช ้ อนุภาค ชนดิ P2 เมื�อมไีอของสาร, กรด หรอื 
ฝุ่ น/ไอของสาร รวมกนัอยูใ่นบรรยากาศ ใหใ้ช ้ ไอสารอนิทรยีแ์ละอนุภาค ชนดิ AP2

9. สมบตัทิางกายภาพและเคมี

ลกัษณะ

สถานะทางกายภาพ เม็ดหรอืเม็ดผง

สี โดยธรรมชาติ

กลิ�น ไมม่กีลิ�นจนถงึกลิ�นออ่น ๆ

ความเขม้ขน้ที�จะเร ิ�มรบักลิ�นได้ ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง ไมส่ามารถใชไ้ด ้

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุ
หลอมเหลว

ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง

จดุเยอืกแข็ง ไมส่ามารถใชไ้ด ้

จดุเดอืด (760 mmHg) ไมส่ามารถใชไ้ด ้

จดุวาบไฟ ถว้ยปิด ไมส่ามารถใชไ้ด ้

อตัราการระเหย (Butyl Acetate
= 1)

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแข็ง กา๊ซ)

ไมใ่ช่

คา่ตํ�าสดุที�อาจเกดิระเบดิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

คา่สงูสดุที�อาจเกดิระเบดิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ความดนัไอ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ ์
(อากาศ = 1)

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(นํ�า = 1) 1.04 - 1.06 ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ

ความสามารถในการละลายนํ�า ละได ้

คา่สมัประสทิธิ�การละลายของ
สารในช ั�นของนอรม์อล-ออกตา
นอล/นํ�า

ไมม่ขีอ้มลู

อณุหภมูทิ�ีลกุตดิไฟไดเ้อง ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง

อณุหภมูขิองการสลายตวั ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง

ความหนดืเชงิจลน์ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

สมบตัทิางการระเบดิ ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง

สมบตัใินการออกซไิดซ์ ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง

นํ�าหนกัโมเลกลุ ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง
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ขอ้มลูทางกายภาพที�แสดงขา้งตน้นี�เป็นคา่โดยทั�วไปไมถ่อืวา่เป็นรายละเอยีดเฉพาะของผลติภณัฑ์

10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา

การเกดิปฏกิริยิา: ไมม่ขีอ้มลู

ความเสถยีรทางเคม:ี เสถยีรภายใตส้ภาพการเก็บรักษาที�แนะนํา โปรดศกึษาขอ้มลูเพิ�มเตมิในสว่น 7 
หัวขอ้การเก็บรักษา

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย: ปฏกิริยิาโพลเีมอไรเซซั�นจะไมเ่กดิขึ�น

สภาวะที�ควรหลกีเลี�ยง: หลกีเลี�ยงอณุหภมูทิี�สงูกวา่ 300
การสมัผัสกบัอณุหภมูทิี�สงูขึ�นสามารถทําใหผ้ลติภณัฑส์ลายตัว

วสัดทุี�เขา้กนัไมไ่ด:้ ไมท่ราบขอ้มลู

ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัที�เป็นอนัตราย: ผลติภณัฑท์ี�ไดจ้ากการการสลายตวัขึ�นกบัอณุหภมู ิ
อากาศที�ม ีและวัสดอุื�นที�มอียู่ ระหวา่งขบวนการแปรรปูสารอาจจะเกดิฟมูหรอืสารที�ไดจ้ากการสลายตวั
อื�นๆ  ที�อณุหภมูสิงูกวา่จดุหลอมเหลวโพลเีมอรท์ี�แตกตวัอาจถกูปลดปลอ่ยออกมา ฟมูของสารอาจทําให ้
เกดิการระคายเคอืงได ้ สารที�ไดจ้ากการสลายตัวอาจรวมถงึสารเหลา่นี�ในปรมิาณเล็กนอ้ย กา๊ซที�สามารถ
ตดิไฟได ้

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา

ขอ้มลูทางพษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี� เมื�อมขีอ้มลู

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั
ความเป็นพษิเมื�อรบัสารปากแบบเฉยีบพลนั
ความเป็นพษิตํ�ามากถา้ถกูกลนืเขา้ไป ไมค่าดวา่จะเกดิผลที�เป็นอนัตราย จากการกลนืสารเขา้ไป
จํานวนเล็กนอ้ย อาจเกดิการสําลักถา้กลนืลงไป

ไมไ่ดทํ้าการหาคา่ LD50 ของการใหส้ารทางปากเพยีงครั�งเดยีว

สารซึ�งเป็นตัวอยา่งของสารในตระกลูนี�
LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg ไดจ้ากการประมาณคา่

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนงัแบบเฉยีบพลนั
ไมค่าดวา่จะเกดิผลกระทบจากการดดูซมึสารผา่นผวิหนัง

ไมไ่ดทํ้าการหาคา่ LD50 ทางผวิหนัง

สารซึ�งเป็นตัวอยา่งของสารในตระกลูนี�
LD50, กระตา่ย, > 2,000 mg/kg ไดจ้ากการประมาณคา่

ความเป็นพษิเมื�อสดูหายใจเขา้ไปแบบเฉยีบพลนั
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คาดวา่ไมน่่าจะมผีลเสยีอะไรที�เกดิจากการไดรั้บฝุ่ นของสารเพยีงครั�งเดยีว ไอที�เกดิขึ�นระหวา่ง
ขบวนการที�มคีวามรอ้นอาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงทางเดนิหายใจได ้

คา่ LC50 ไมไ่ดถ้กูกําหนดไว,้

การกดักรอ่น/การระคายเคอืงของผวิหนงั
การสมัผัสเป็นเวลานานจะไมร่ะคายเคอืงกบัผวิหนัง
ทําใหเ้กดิบาดเจ็บทางกายภาพเทา่นั�น
ปกตใินสภาวะการแปรรปูสาร สารจะถกูใหค้วามรอ้นจนอณุหภมูสิงูขึ�น ในกรณีนี�การสมัผัสกบัสารอาจทํา
ใหเ้กดิแผลไหมจ้ากความรอ้นได ้

ดวงตาระคายเคอืง/บาดเจ็บอยา่งรา้ยแรง
อาจทําเกดิการระคายเคอืงหรอืการบาดเจ็บของกระจกตา ที�มสีาเหตมุาจากของแข็งหรอืฝุ่ นทําให ้
บาดเจ็บทางกายภาพ
เมื�ออณุหภมูสิงูขึ�นอาจทําใหเ้กดิไอของสารในระดบัที�มากพอที�จะทําใหเ้กดิการระคายเคอืงตา ผลกระทบ
อาจรวมถงึการเคอืงตาและตาแดง

การแพต้อ่สาร
สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ผวิหนัง :
ไมพ่บขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง

สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ :
ไมพ่บขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ั�งเดยีว
สารหรอืสารผสมไมจั่ดเป็นสารพษิที�เจาะจงอวัยวะ ในการสมัผัสครั�งเดยีว

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซํ�า
สารเตมิแตง่ (additives) จะถกูหอ่หุม้อยูใ่นตัวผลติภณัฑ ์และไมค่าดวา่จะถกูปลดปลอ่ยออกมาในสภาวะ
ปกตใินการทํางานกบัสาร หรอืในสภาวะฉุกเฉนิที�คาดการณ์ได ้

การกอ่มะเร็ง
ไมพ่บขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง

การทําใหท้ารกมรีปูรา่งผดิปกติ
ไมพ่บขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
ไมพ่บขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์
ไมพ่บขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง

อนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจสว่นลา่งหรอืทาํใหป้อดอกัเสบ (Aspiration Hazard)
ตามคณุสมบตัทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกี�ยวกบัการหายใจ
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12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา

ขอ้มลูทางนเิวศนพ์ษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี� เมื�อมขีอ้มลู

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ
ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา
ไมค่าดวา่สารนี�จะมคีวามเป็นพษิแบบเฉียบพลัน แตส่ารนี�ที�อยูใ่นรปูแบบที�เป็นเม็ดอาจทําให ้
เกดิผลกระทบถา้ถกูกนิโดยนกหรอืสิ�งมชีวีติในนํ�า.

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย
ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: คาดวา่สารที�เป็นโพลเีมอรแ์ข็งและไมล่ะลายนํ�านี� 
จะเป็นสารเฉื�อยในสภาวะแวดลอ้ม คาดวา่จะเกดิการสลายตวัดว้ยแสงอาทติยท์ี�ผวิของสารเมื�อ
สมัผัสกบัแสงอาทติย์ คาดวา่จะไมเ่กดิการสลายตัวทางชวีภาพ

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ
การสะสมทางชวีภาพ: ไมม่กีารสะสมทางชวีภาพใด ๆ เพราะนํ�าหนักโมเลกลุสงู (นํ�าหนัก
โมเลกลุมากกวา่1000)

การเคลื�อนที�ในดนิ_
ในสภาวะบนพื�นโลก คาดวา่สารจะคงอยูใ่นพื�นดนิ
ในสภาวะแวดลอ้มในนํ�า สารจะจมและคงอยูเ่ป็นตะกอน

ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB
สารผสมนี�ยงัไมไ่ดรั้บการประเมนิสําหรับประเภทสารที�คงทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็น
พษิ (Persistence, Bioaccumulation and Toxicity: PBT)

ผลกระทบในทางเสยีหายอื�นๆ
ไมพ่บขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง

13. ขอ้พจิารณาในการกาํจดั

วธิกีารกําจดั: สําหรับวสัด/ุสารที�ไมม่กีารปนเปื�อน การกําจัดที�เป็นทางเลอืก รวมถงึการรไีซเคลิเชงิกล 
และการรไีซเคลิเชงิเคม ีหรอืการนําพลังงานกลบัมาใชใ้หม ่ในบางประเทศอนุญาตใหทํ้าการการฝังกลบ
ได ้ สําหรับวสัด/ุสารที�ปนเปื�อน แนวทางเลอืกยงัคงเหมอืนเดมิ แมว้า่ตอ้งการการประเมนิเพิ�มเตมิ
สําหรับทกุประเทศ วธิกีารกําจัดจะตอ้งการปฏบิตัติามกฎหมายระดบัชาตแิละระดับจังหวดัและเทศบาล
หรอืทอ้งถิ�นตามกฎหมาย ในการดําเนนิการตามกฎหมายและกฎระเบยีบแหง่ชาต ิทกุวธิขีองการกําจัด
ของเสยีจะตอ้งสอดคลอ้งกบักรอบของขอ้กําหนดของสหภาพยโุรปตาม EU Directive 2008/98/EC ทั�ง
ฉบบัที�มอียูแ่ละฉบบัที�ไดม้กีารปรับแกไ้ขในภายหลัง เชน่เดยีวกบั EU Directive ที�เกี�ยวขอ้งกบั
ความสําคญัในการขนยา้ยของเสยีซึ�งการขนสง่ของเสยีขา้มประเทศจะตอ้งเป็นไปตามระเบยีบ (EC) No 
1013/2006 ทั�งฉบบัที�มอียูแ่ละฉบบัที�ไดม้กีารปรับแกไ้ขในภายหลังดว้ย สําหรับประเทศนอกสหภาพ
ยโุรป การสง่ของเสยีขา้มแดนนั�นตอ้งปฏบิตัติามอนุสญัญาบาเซล. เพื�อใหก้ารบรกิารแกล่กูคา้เราสามารถ
จัดเตรยีมรายชื�อแหลง่ขอ้มลูเพื�อชว่ยใหห้าบรษัิทจัดการของเสยีหรอืหน่วยงานอื�นๆ ที�สามารถ รไีซเคลิ 
นํากลบัมาใชใ้หม ่หรอืจัดการสารเคมหีรอืพลาสตกิ และบรษัิทจัดการถังที�ใชแ้ลว้ กรณุาโทรขอขอ้มลูจาก
ศนูยข์อ้มลูลกูคา้โดยใชห้มายเลขที�แสดงไวใ้นสว่นที� 1 ของเอกสารเพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเตมิ
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14. ขอ้มลูเกี�ยวกบัการขนสง่

การจดัประเภทสําหรบัการขนสง่ทางถนนและทางรถไฟ:
Not regulated for transport

การจดัประเภทสําหรบัการขนสง่ทางทะเล (IMO/IMDG)
Not regulated for transport

การขนสง่ในรปูแบบ Bulk
สอดคลอ้งตาม Annex I 
หรอื II ของ MARPOL 
73/78 และ IBC หรอื 
IGC Code

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

การจดัประเภทสําหรบัการขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO)
Not regulated for transport

ขอ้มลูนี�ไมไ่ดต้ั�งใจที�จะสื�อถงึกฏระเบยีบเฉพาะหรอืขอ้กําหนดในการดําเนนิงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์
นี� การจัดประเภทของการขนสง่อาจจะแตกตา่งกนัไปตามปรมิาณของภาชนะบรรจแุละอาจจะขึ�นอยูก่บั
ขอ้กําหนดของภมูภิาคหรอืประเทศนั�นๆ ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนสง่เพิ�มเตมิสามารถสอบถามไดจ้าก
ตัวแทนฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลกูคา้ และจรงิๆแลว้การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดและกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกบัการขนสง่สารเคมหีรอืวัสดใุดๆ นั�น ถอืเป็นความรับผดิชอบของผูข้นสง่หรอืผูท้ี�รับหนา้ที�ใน
การขนสง่สารนั�นๆ

15. ขอ้มลูเกี�ยวกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบั

ประเทศไทย : กฎหมายวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535
ผลติภณัฑน์ี�ไมม่สีว่นประกอบที�มรีายชื�อเป็นวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวตัถอุนัตราย

ประเทศไทย: ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (บญัชรีายชื�อสารเคมอีนัตราย)
สว่นประกอบของผลติภณัฑน์ี�ทั�งหมดไมอ่ยูใ่นรายชื�อตามกฎหมาย

ประเทศไทย: พระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑ ์พ.ศ.2530
สว่นประกอบของผลติภณัฑน์ี�ทั�งหมดไมอ่ยูใ่นรายชื�อตามกฎหมาย
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16. ขอ้มลูอื�นๆ

บทความเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์
ขอ้มลูเพิ�มเตมิของผลติภณัฑน์ี�สามารถขอไดโ้ดยตดิตอ่ฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลกูคา้

การแกไ้ข
หมายเลขประจําตวั: 102973322 / A177 / วันที�ออก: 24.06.2015 / ฉบบั: 1.0
การแกไ้ขลา่สดุจะใชต้วัหนาและขดีเสน้ใตคู้ท่างดา้นซา้ยตลอดเอกสารนี�.

คาํอธบิาย

ACGIH คา่ขดีจํากดั (TLV) โดยสมาคมนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแหง่สหรัฐอเมรกิา 
(ACGIH)

TWA ถว่งนํ�าหนักคา่เฉลี�ยโดยใชเ้วลา 8 ชั�วโมง

บรษัิท สยามโพลสีไตรนี จํากดั สนับสนุนลกูคา้และผูท้�ีไดรั้บเอกสารนี�ใหอ้า่นและทําความเขา้ใจขอ้มลู
ความปลอดภยัของสารเคมอียา่งถี�ถว้นและปรกึษาผูเ้ชี�ยวชาญตามความจําเป็นและความเหมาะสมเพื�อจะ
รับทราบและเขา้ใจขอ้มลูที�อยูใ่นเอกสารนี�และอนัตรายที�อาจเกดิขึ�นจากผลติภณัฑ ์ขอ้มลูที�แสดงตอ่ไปนี� 
แสดงดว้ยความหวังดแีละเชื�อวา่ถกูตอ้ง จนถงึวันที� MSDSประกาศใช ้ แตอ่ยา่งไรกต็ามจะไมม่กีารใหก้าร
รับประกนัหรอืแสดงถงึการรับประกนัทั�งทางตรง และทางออ้ม ขอ้กําหนดทางกฏหมายสามารถเปลี�ยนได ้
ตลอดเวลาและไมเ่หมอืนกนัในแตล่ะทอ้งที� เป็นความรับผดิชอบของผูซ้ ื�อ ที�จะทําใหแ้น่ใจวา่การ
ปฏบิตังิานตามขั�นตอนตา่ง ๆ ถกูตอ้งตามกฏหมายของประเทศและกฎหมายทอ้งถิ�น ขอ้มลูท�ีใหใ้ชก้บัสาร
ในสภาพที�ขายใหล้กูคา้เทา่นั�น เนื�องจากสภาวะการใชผ้ลติภณัฑไ์มอ่ยูใ่นการควบคมุของผูผ้ลติ จงึเป็น
หนา้ที�ของผูซ้ ื�อ/ผูใ้ชท้ี�จะพจิารณาสภาวะที�เหมาะสมในการใชผ้ลติภณัฑอ์ยา่งปลอดภยั เนื�องจากความ
แตกตา่งของแหลง่ขอ้มลูเชน่เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัเฉพาะตัวของผูผ้ลติ เราจะไมแ่ละไมส่ามารถ
รับผดิชอบตอ่เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัที�ไดจ้ากแหลง่อื�นๆ นอกจากที�ไดรั้บจากเรา ถา้หากทา่นไดรั้บ
เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของสารจากแหลง่อื�นหรอืไมแ่น่ใจวา่เอกสารที�ทา่นมอียูเ่ป็นฉบบัลา่สดุ 
กรณุาตดิตอ่กบัเราเพื�อรับเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัฉบบัลา่สดุ
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