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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั
บรษิทั สยามโพลสีไตรนี จํากดั

ชือ่ผลติภณัฑ:์ XQ 83180.00 Experimental Polystyrene วนัทีอ่อก: 08.06.2017 
วนัทีพ่มิพ:์ 05.07.2017 

บรษัิท สยามโพลสีไตรนี จํากดั สนับสนุนและคาดหวังวา่ทา่นจะไดอ้า่นและทําความเขา้ใจขอ้มลูความ
ปลอดภยัของสารเคมทีัง้หมด เนือ่งจากมขีอ้มลูทีสํ่าคญัอยูใ่นเอกสารฉบบันี ้เราคาดหวังใหท้า่นทําตาม
ขอ้ควรระวังในเอกสารฉบบันี ้เวน้เสยีแตว่า่การใชง้านของทา่นตอ้งใชว้ธิกีารอยา่งอืน่ทีม่คีวามเหมาะสม
กวา่ 

1. การบง่ชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลติ

ชือ่ผลติภณัฑ:์ XQ 83180.00 Experimental Polystyrene 

ขอ้แนะนําและขอ้จํากดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี
การระบกุารใชง้าน: พลาสตกิสโ์พลสีไตรนี -  ใชใ้นการแปรรปูทางอตุสาหกรรม โดยเป็นวัตถดุิบีใน
ขบวนการผลติสิง่ของและสนิคา้   
ไมแ่นะนําให:้ เราแนะนําใหท้า่นใชผ้ลติภณัฑต์ามลกัษณะทีแ่สดงไวใ้นเอกสารนีเ้ทา่นัน้ ถา้ทา่นตอ้งการ
ใชง้านในรปูแบบทีไ่มไ่ดแ้สดงในเอกสาร กรณุาตดิตอ่ฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลกูคา้   

ขอ้มลูบรษิทั 
บรษัิท สยามโพลสีไตรนี จํากดั 
ชัน้ 15 อาคารไวท้ก์รุ๊ป 2 
75 ซอยรเูบยี ถนนสขุมุวทิ 42 
พระโขนง กรงุเทพมหานคร  10110 
ประเทศไทย 

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

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 
หมายเลขตดิตอ่เมือ่มเีหตฉุุกเฉนิตลอด 24 ช ัว่โมง: (66)38-925-400 
การตดิตอ่หนว่ยฉุกเฉนิของทอ้งถิน่: 038-925-400 

2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย

การจาํแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการตดิฉลาก
สารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัท ัว่โลก) 
ผลติภณัฑน์ีไ้มเ่ป็นอนัตรายตามระบบสากลการจําแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคม ีGHS. 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 
 

การป้องกนั 
หลกีเลีย่งหายใจเอา ฝุ่ น ฟมู กา๊ซ ไอ หรอืสเปรย ์เขา้ไป 
สวมถงุมอื/ชดุนริภยัและอปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/ใบหนา้ 
หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม 
 
การตอบสนอง 
ถา้สมัผัสผวิหนัง ลา้งเบาๆ ดว้ยสบูแ่ละน้ําจํานวนมากๆ 
ถา้เขา้ตา 
ชะลา้งดว้ยน้ําอยา่งระมดัระวงัเป็นเวลาหลายนาท ี
 
การเก็บรกัษา 
เก็บในทีแ่หง้ เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ 
 
การกําจดั 
กําจัดสาร/ภาชนะตามขอ้กําหนดทอ้งถิน่ 

 
อนัตรายอืน่ๆ 
ไมม่ขีอ้มลู 
 

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
ผลติภัณฑน์ีเ้ป็นสารผสม (mixture) 

สว่นประกอบ 
CASRN 
(หมายเลข 
CAS)   ความเขม้ขน้ 

 
 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 9003-55-8   >= 97.0 %  
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คาํอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาลทีจ่าํเป็น 
ขอ้แนะนําท ัว่ไป: ผูใ้หก้ารปฐมพยาบาลควรใสใ่จในเรือ่งการป้องกนัตนเอง และใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัตามที่
แนะนํา (ถงุมอืทีท่นตอ่สารเคม ีเครือ่งป้องกนัการกระเด็นเป้ือน)  หากมโีอกาสการทีจ่ะสมัผัสสารให ้
อา้งองิสว่นที ่8 ของเอกสารนีเ้พือ่คําแนะนําสําหรับชนดิและอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล   
 
การหายใจ: เคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปยงัทีอ่ากาศบรสิทุธิ ์ถา้มอีาการใดเกดิขึน้ ใหป้รกึษาแพทย ์  
 
สมัผสักบัผวิหนงั: ลา้งออกดว้ยน้ําปรมิาณมาก  ใหป้ฐมพยาบาลหรอืไปพบแพทยห์ากตอ้งการ  หาก
วัสดหุลอมเหลว (molten material) สมัผัสโดนผวิหนัง หา้มประคบดว้ยน้ําแข็ง แตใ่หล้ดความรอ้นโดย
ใชน้ํ้าใสน้ํ่าแข็ง หรอืปลอ่ยใหน้ํ้าไหลผา่นผวิหนังสว่นนัน้ หา้มแกะหรอืถอดอปุกรณ์จากผวิหนังทีโ่ดนวสัดุ
หลอมเหว การแกะหรอืพยายามถอด สามารถทําใหเ้กดิการบาดเจ็บรนุแรงได ้ พบแพทยใ์นทันท ี อา่ง
ลา้งตัวฉุกเฉนิควรจะใชไ้ดท้นัท ี  
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สมัผสักบัตา: ลา้งตาดว้ยน้ําสะอาดเป็นเวลาหลายนาท ีโดยใหถ้อดคอนแทคเลนสห์ลังจากลา้งตาไป
แลว้ 1 - 2 นาท ีจากนัน้ใหล้า้งตาตอ่ไป หากยงัมอีาการหรอืระคายเคอืงตา ใหป้รกึษาแพทย ์โดยเฉพาะ
จักษุแพทย ์  
 
การกลนืกนิ: หากกลนืกลนิ ใหป้รกึษาแพทย ์อาจกอ่ใหเ้กดิการอดุตันของลําไส ้หา้มใหย้าระบาย หา้ม
ทําใหอ้าเจยีน เวน้แตเ่ป็นคําสัง่แพทย ์  
 
อาการและผลกระทบทีสํ่าคญัทีส่ดุท ัง้แบบเฉยีบพลนั และเกดิในภายหลงั: นอกเหนอืจากขอ้มลูที่
พบไดใ้นคําอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดังขา้งตน้ในสว่นที ่4 ของเอกสาร) และการชีบ้ง่
ทางการแพทยแ์ละการรักษาพเิศษทีจํ่าเป็น, อาการและผลกระทบสําคัญใดๆ ทีม่เีพิม่เตมิไดถ้กูอธบิายไว ้
ในสว่นที ่11 ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 
 
สิง่ทีต่อ้งระบถุงึขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งทําทนัท ีและการดแูลรกัษาเฉพาะที่
สําคญัทึค่วรดาํเนนิการ 
หมายเหตถุงึแพทย:์ ถา้มแีผลไหม ้ใหรั้กษาอยา่งแผลไหมจ้ากความรอ้น หลังจากทําความสะอาดสาร
ออกแลว้  ถา้ทําการลา้งทอ้งแนะนําการควบคมุหลอดลมและ/หรอืหลอดอาหาร อนัตรายจากการทีส่าร
ซมึเขา้สูป่อดตอ้งทําการเปรยีบเทยีบกบัความเป็นพษิของสารเมือ่พจิารณาถงึการลา้งทอ้ง  ไมม่ยีารักษา
โดยเฉพาะ  การรักษาผูป่้วยทีไ่ดรั้บสารควรมุง่แนวทางไปทีก่ารควบคมุอาการและพยาธสิภาพของผูป่้วย   
 

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: มา่นน้ํา หรอื ละอองน้ํา  ถังดบัเพลงิชนดิสารเคมแีหง้  ถังดับเพลงิชนดิ
คารบ์อนไดออกไซด ์ โฟม   
 
สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม: ไมม่ขีอ้มลู 
 
ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 
สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม:้ ระหวา่งไฟไหม ้ควันอาจจะมตีวัสารเองและสารทีเ่กดิจากการเผา
ไหม ้ทีอ่าจจะเป็นพษิและ/หรอืทําใหร้ะคายเคอืง  ผลติภณัฑจ์ากการเผาไหมจ้ะรวมถงึสารดังตอ่ไปนีแ้ละ
อาจมสีารอืน่ๆประกอบดว้ย สารเหลา่นีไ้ดแ้ก:่  คารบ์อนไดออกไซด ์ คารบ์อนมอนอกไซด ์  
 
อนัตรายทีไ่มป่กตจิากไฟและการระเบดิ: การขนสง่สารดว้ยแรงดันอากาศหรอืการทํางานทางกลอืน่ๆ
กบัสารจะทําใหเ้กดิฝุ่ นผงทีส่ามารถตดิไฟได ้เพือ่ลดโอกาสในการเกดิระเบดิฝุ่ น ตอ้งไมใ่หฝุ้่ นมกีารสะสม
ตัว  ควันหนาทบึจะเกดิขึน้เมือ่ผลติภณัฑเ์ผาไหม ้    
 
คาํแนะนําสําหรบันกัผจญเพลงิ 
วธิผีจญเพลงิ: กนัคนออกจากบรเิวณ กัน้บรเิวณทีไ่ฟไหมแ้ละกนัไมใ่หผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้  พน่น้ําใหท้ัว่เพือ่
ทําใหเ้ย็นลงและป้องกนัการตดิไฟขึน้มาอกีครัง้  ถา้สารหลอมเหลว อยา่ฉีดน้ําเขา้ไปโดยตรง ใหใ้ช ้
ละอองน้ําหรอืโฟม  ใหฉี้ดน้ําหลอ่เย็นพืน้ทีร่อบขา้งเพือ่จํากดัพืน้ทีท่ีไ่ฟไหม ้ ถังดับเพลงิแบบมอืถอืทีใ่ช ้
สารเคมแีหง้หรอืคารบ์อนไดออกไซดอ์าจจะใชไ้ดใ้นกรณีไฟไหมข้นาดเล็ก   
 
อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษสําหรบันกัผจญเพลงิ: สวมหนา้กากป้องกนัสารเคมทีีม่อีากาศประกอบและชดุ
ผจญเพลงิ (รวมทัง้หมวกผจญเพลงิ เสือ้คลมุ กางเกงขายาว รองเทา้บูต๊ และถงุมอื)  ถา้ไมม่อีปุกรณ์
ป้องกนัหรอืไมไ่ดใ้ช ้ใหด้ับไฟไหมจ้ากตําแหน่งทีไ่ดรั้บการป้องกนัหรอือยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภยั   
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6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

คาํเตอืนสําหรบับคุคล อปุกรณ์ป้องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ: วัสดทุีห่กร่ัวไหลออกมาอาจ
ทําใหเ้กดิอนัตรายจากการลืน่  กนัผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งและไมไ่ดใ้สอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสมออก
จากพืน้ที ่ ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหต้รวจดทูีห่ัวขอ้ที ่8 การ
ควบคมุการสมัผัสสาร และ การป้องกนัสว่นบคุคล   
 
ขอ้ควรระวงัทางสิง่แวดลอ้ม: ป้องกนัไมใ่หส้ารลงสูด่นิ คคูลอง ทอ่ระบายน้ํา ทางน้ํา และ/หรอืน้ําใตด้นิ 
ดสูว่นที ่12 หัวขอ้ขอ้มลูทางนเิวศวทิยา   
 
วธิกีารและวสัดสํุาหรบักกัเก็บและทําความสะอาด: กกัสารทีห่กร่ัวไหล ถา้ทําได ้ กวาดทําความ
สะอาด  เกบ็ไวใ้นภาชนะทีเ่หมาะสมและตดิป้ายบอก  ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่13 หวัขอ้การกําจัด
ของเสยี สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ   
 

7. การใชแ้ละการเก็บรกัษา 

ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา: หา้มสบูบหุรี ่ทําใหเ้กดิเปลวไฟหรอื
แหลง่กําเนดิประกายไฟ ในบรเิวณขนยา้ยและจัดเก็บ  การทําความสะอาดและการควบคมุฝุ่ นอยา่งดี
จําเป็นสําหรับการใชผ้ลติภณัฑ ์อยา่งปลอดภยั  หลกีเลีย่งการหายใจเอาฟมูทีเ่กดิขึน้จากขบวนการ
ทํางานกบัสารเขา้ไป  ใชก้ารถา่ยเทอากาศทีพ่อเพยีง  ถา้หากมคีวามจําเป็น ขอ้มลูเกีย่วกบัการ
เคลือ่นยา้ยสารทีบ่รรจใุนบรรจภุณัฑแ์ตล่ะชนดิจะแสดงอยูบ่นฉลากของผลติภณัฑ ์ ผูป้ฏบิตังิานกบัสาร
ควรจะป้องกนัตวัเองจากการสมัผัสกบัเรซนิทีห่ลอมเหลวทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ หา้มใหส้ารทีห่ลอมเหลวสมัผัส
กบัดวงตา, ผวิหนัง หรอื เสือ้ผา้  เก็บสารใหห้า่งจากความรอ้น, ประกายไฟ และ เปลวไฟ  การขนสง่สาร
ดว้ยแรงดันอากาศและการเคลือ่นยา้ยทางกลอาจกอ่ใหเ้กดิฝุ่ นทีต่ดิไฟได ้เพือ่ลดโอกาสในการเกดิระเบดิ
ของฝุ่ น ควรจะตอ่สายดนิระหวา่งอปุกรณ์และระวงัไมใ่หฝุ้่ นสะสมตวั ฝุ่ นสามารถจดุตดิไดโ้ดยประจไุฟฟ้า
สถติย ์ ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่8 หัวขอ้การควบคมุการสมัผัสสาร / การป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล   
 
สภาวะการเก็บทีป่ลอดภยั: เก็บในทีแ่หง้  เกบ็สารใหเ้ป็นไปตามวธิกีารเกบ็ทีด่ทีีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม   
 

8. การควบคมุการรบัสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล 

คา่ควบคมุ 
คา่มาตรฐานความปลอดภยัแสดงดังขา้งลา่ง(กรณีมขีอ้มลู) 
 
ถงึแมส้ารเตมิแตง่ทีใ่ชใ้นผลติภณัฑน์ีจ้ะมกีารกําหนดระดบัการสมัผัสทีแ่นะนําแตส่ารเตมิแตง่เหลา่นีก้ถ็กู
หอ่หุม้อยูแ่ละจะไมม่โีอกาสไดส้มัผัสถา้ใชใ้นสภาวะปกต ิ  
   
 
การควบคมุการสมัผสัสาร 
การควบคมุทางวศิวกรรม: ใหใ้ชก้ารระบายอากาศเฉพาะจดุหรอืวธิกีารควบคมุทางวศิวกรรมอืน่ๆเพือ่
ควบคมุระดับความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหตํ้า่กวา่ระดบัของการสมัผัสสารทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมาย
หรอืระดับทีแ่นะนํา หากระดบัของการสมัผัสสารไมถ่กูกําหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะนําไว ้การ
ระบายอากาศโดยทั่วไปน่าจะเพยีงพอในการปฏบิตังิานสว่นใหญ ่ การระบายอากาศในเฉพาะจดุจําเป็น
สําหรับการปฏบิตังิานบางอยา่ง   
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มาตรการป้องกนัสว่นบคุคล 
การป้องกนัตา/ใบหนา้: ใหใ้ชแ้วน่ตานริภยั (ทีม่ทีีก่นัดา้นขา้ง)  ถา้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสมัผัส
กบัผงซึง่สามารถทําใหเ้กดิความไมส่บายตา ใหส้วมแวน่ตานริภยัเคมทีีค่รอบปิดตา  ถา้การสมัผัส
ทําใหเ้กดิความไมส่บายตา ใหใ้ชห้นา้กากป้องกนัสารเคมชีนดิครอบเต็มหนา้   
การป้องกนัผวิหนงั 

การป้องกนัมอื: ไมจํ่าเป็นตอ้งใชถ้งุมอืเมือ่ทํางานกบัสารนี ้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
สขุลักษณะทีด่ใีนการทํางานกบัสารใดๆกต็าม ควรหลกีเลีย่งการใหผ้วิหนังสมัผัสกบัสาร  
ใชถ้งุมอืเพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการบาดเจ็บทางกายภาพ การเลอืกใชถ้งุมอืขึน้อยูก่บั
ลักษณะงาน  ใหใ้ชถ้งุมอืทีม่ฉีนวนป้องกนัความรอ้น เมือ่จําเป็น   
การป้องกนัอนัตรายอืน่ๆ: ไมม่ขีอ้ควรระวังอืน่ ๆ นอกจากใชเ้สือ้ผา้ทีส่ะอาดปกคลมุ
รา่งกาย   

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมือ่มโีอกาสทีร่ะดบั
ความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศจะสงูกวา่ระดับของการสมัผัสสารทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายหรอื
ระดับทีแ่นะนํา หากระดับของการสมัผัสสารไมถ่กูกําหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะนําไว ้ให ้
ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมือ่เกดิอาการไมด่ ีเชน่มกีารระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ
หรอืรูส้กึไมส่บาย หรอืใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมือ่ขบวนการประเมนิความเสีย่งของ
ทา่นแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามจําเป็นตอ้งใช ้ ใชห้นา้กากป้องกนัสารพษิทีม่ไีสก้รองทีม่มีาตราฐาน
เมือ่มไีอเกดิขึน้ทีอ่ณุหภมูสิงูหรอืเมือ่มฝีุ่ นหรอืละออง   
เพือ่ใหอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไสก้รองอากาศทีใ่ชค้วรจะทําจาก
วัสดดุังตอ่ไปนี:้  เมือ่มฝีุ่ นหรอืละอองของสารในบรรยากาศใหใ้ช ้ ตัวกรองฝุ่ น  เมือ่มไีอของสาร, 
กรด หรอื ฝุ่ น/ไอของสาร รวมกนัอยูใ่นบรรยากาศ ใหใ้ช ้ ไสก้รองไอสารอนิทรยีท์ีม่ตีวักรองฝุ่ น
ประกอบ   

 

9. สมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะ 
สถานะทางกายภาพ เม็ดเล็ก   
ส ี โดยธรรมชาต ิ  

กลิน่ ไมม่กีลิน่จนถงึกลิน่ออ่น ๆ   
ความเขม้ขน้ทีจ่ะเร ิม่รบักลิน่ได ้ ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง   
คา่ความเป็นกรด-ดา่ง ไมส่ามารถใชไ้ด ้

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุ
หลอมเหลว 

ไมม่ขีอ้มลู 

จดุเยอืกแข็ง ไมม่ขีอ้มลู 

จดุเดอืด (760 mmHg) ไมส่ามารถใชไ้ด ้

จดุวาบไฟ ไมม่ขีอ้มลู 

อตัราการระเหย (Butyl Acetate 
= 1) 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแข็ง กา๊ซ) 

ไมม่ขีอ้มลู 

คา่ตํา่สดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้  
คา่สงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้  
ความดนัไอ  ไมส่ามารถใชไ้ด ้
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ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ ์
(อากาศ = 1) 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้ 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(นํา้ = 1) 1.04 - 1.06 ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  
ความสามารถในการละลายนํา้ ละได ้  
คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของ
สารในช ัน้ของนอรม์อล-ออกตา
นอล/นํา้ 

ไมม่ขีอ้มลู   

อณุหภมูทิ ีล่กุตดิไฟไดเ้อง ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง   
อณุหภมูขิองการสลายตวั ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง   
ความหนดืเชงิจลน ์ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

สมบตัทิางการระเบดิ ไมม่ขีอ้มลู 

สมบตัใินการออกซไิดซ ์ ไมม่ขีอ้มลู 

นํา้หนกัโมเลกลุ ไมม่ขีอ้มลู 
 
ขอ้มลูทางกายภาพทีแ่สดงขา้งตน้นีเ้ป็นคา่โดยทัว่ไปไมถ่อืวา่เป็นรายละเอยีดเฉพาะของผลติภณัฑ ์
 

10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา: ไมม่ขีอ้มลู  
 
ความเสถยีรทางเคม:ี เสถยีรภายใตส้ภาพการเก็บรักษาทีแ่นะนํา โปรดศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่น 7 
หัวขอ้การเก็บรักษา   
 
ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย: ปฏกิริยิาโพลเีมอไรเซซัน่จะไมเ่กดิขึน้   
  
สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง: หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีส่งูกวา่ 300  
การสมัผัสกบัอณุหภมูทิีส่งูขึน้สามารถทําใหผ้ลติภณัฑส์ลายตวั   
 
วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้ ไมท่ราบขอ้มลู   
 
 ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย: ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการการสลายตวัขึน้กบัอณุหภมู ิ
อากาศทีม่ ีและวัสดอุืน่ทีม่อียู ่ ระหวา่งขบวนการแปรรปูสารอาจจะเกดิฟมูหรอืสารทีไ่ดจ้ากการสลายตวั
อืน่ๆ  ทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่จดุหลอมเหลวโพลเีมอรท์ีแ่ตกตวัอาจถกูปลดปลอ่ยออกมา ฟมูของสารอาจทําให ้
เกดิการระคายเคอืงได ้ สารทีไ่ดจ้ากการสลายตัวอาจรวมถงึสารเหลา่นีใ้นปรมิาณเล็กนอ้ย  กา๊ซทีส่ามารถ
ตดิไฟได ้  
 

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

 
ขอ้มลูทางพษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี ้เมือ่มขีอ้มลู 
 
ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ความเป็นพษิเมือ่รบัสารปากแบบเฉยีบพลนั 
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ความเป็นพษิตํา่มากถา้ถกูกลนืเขา้ไป  ไมค่าดวา่จะเกดิผลทีเ่ป็นอนัตราย จากการกลนืสารเขา้ไป
จํานวนเล็กนอ้ย  อาจเกดิการสําลักหากกลนืกนิ   
 
ไมไ่ดทํ้าการหาคา่ LD50 ของการใหส้ารทางปากเพยีงครัง้เดยีว   
 
สารซึง่เป็นตัวอยา่งของสารในตระกลูนี ้  
LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg  ไดจ้ากการประมาณคา่  
 
ความเป็นพษิตอ่ผวิหนงัแบบเฉยีบพลนั 
ไมค่าดวา่จะเกดิผลกระทบจากการดดูซมึสารผา่นผวิหนัง   
 
ไมไ่ดทํ้าการหาคา่ LD50 ทางผวิหนัง   
 
สารซึง่เป็นตัวอยา่งของสารในตระกลูนี ้  
LD50, กระตา่ย, > 2,000 mg/kg  ไดจ้ากการประมาณคา่  
 
ความเป็นพษิเมือ่สดูหายใจเขา้ไปแบบเฉยีบพลนั 
คาดวา่ไมน่่าจะมผีลเสยีอะไรทีเ่กดิจากการไดรั้บฝุ่ นของสารเพยีงครัง้เดยีว  ไอทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง
ขบวนการทีม่คีวามรอ้นอาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงทางเดนิหายใจได ้  
 
คา่ LC50 ไมไ่ดถ้กูกําหนดไว,้  

 
 
การกดักรอ่น/การระคายเคอืงของผวิหนงั 
การสมัผัสเป็นเวลานานจะไมร่ะคายเคอืงกบัผวิหนัง 
ทําใหเ้กดิบาดเจ็บทางกายภาพเทา่นัน้ 
ปกตใินสภาวะการแปรรปูสาร สารจะถกูใหค้วามรอ้นจนอณุหภมูสิงูขึน้ ในกรณีนีก้ารสมัผัสกบัสารอาจทํา
ใหเ้กดิแผลไหมจ้ากความรอ้นได ้
 
ดวงตาระคายเคอืง/บาดเจ็บอยา่งรา้ยแรง 
อาจทําเกดิการระคายเคอืงหรอืการบาดเจ็บของกระจกตา ทีม่สีาเหตมุาจากของแข็งหรอืฝุ่ นทําให ้
บาดเจ็บทางกายภาพ 
เมือ่อณุหภมูสิงูขึน้อาจทําใหเ้กดิไอของสารในระดบัทีม่ากพอทีจ่ะทําใหเ้กดิการระคายเคอืงตา ผลกระทบ
อาจรวมถงึการเคอืงตาและตาแดง 
 
การแพต้อ่สาร 
สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ผวิหนัง : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว 
สารหรอืสารผสมไมจั่ดเป็นสารพษิทีเ่จาะจงอวัยวะ ในการสมัผัสครัง้เดยีว 
 
ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซํา้ 
สารเตมิแตง่ (additives) จะถกูหอ่หุม้อยูใ่นตัวผลติภณัฑ ์และไมค่าดวา่จะถกูปลดปลอ่ยออกมาในสภาวะ
ปกตใินการทํางานกบัสาร หรอืในสภาวะฉุกเฉนิทีค่าดการณ์ได ้
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การกอ่มะเร็ง 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
การทําใหท้ารกมรีปูรา่งผดิปกต ิ
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
อนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจสว่นลา่งหรอืทาํใหป้อดอกัเสบ (Aspiration Hazard) 
ตามคณุสมบตัทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ   
 

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 
ขอ้มลูทางนเิวศนพ์ษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี ้เมือ่มขีอ้มลู 
 
ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 
ไมค่าดวา่สารนีจ้ะมคีวามเป็นพษิแบบเฉียบพลัน แตส่ารนีท้ีอ่ยูใ่นรปูแบบทีเ่ป็นเม็ดอาจทําให ้
เกดิผลกระทบถา้ถกูกนิโดยนกหรอืสิง่มชีวีติในน้ํา. 

 
การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: คาดวา่สารทีเ่ป็นโพลเีมอรแ์ข็งและไมล่ะลายน้ํานี ้
จะเป็นสารเฉ่ือยในสภาวะแวดลอ้ม  คาดวา่จะเกดิการสลายตวัดว้ยแสงอาทติยท์ีผ่วิของสารเมือ่
สมัผัสกบัแสงอาทติย ์ คาดวา่จะไมเ่กดิการสลายตัวทางชวีภาพ   

 
ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

การสะสมทางชวีภาพ: ไมม่กีารสะสมทางชวีภาพใด ๆ เพราะน้ําหนักโมเลกลุสงู (น้ําหนัก
โมเลกลุมากกวา่1000)   

 
การเคลือ่นทีใ่นดนิ_ 

ในสภาวะบนพืน้โลก คาดวา่สารจะคงอยูใ่นพืน้ดนิ 
ในสภาวะแวดลอ้มในน้ํา สารจะจมและคงอยูเ่ป็นตะกอน 

 
ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB 

สารผสมนีย้งัไมไ่ดรั้บการประเมนิสําหรับประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็น
พษิ (Persistence, Bioaccumulation and Toxicity: PBT)   

 
ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ 

ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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13. ขอ้พจิารณาในการกาํจดั 

วธิกีารกําจดั: หา้มทิง้สารเขา้ไปในทอ่ระบายน้ํา บนพืน้ หรอืเขา้ไปในแหลง่น้ําใดๆ  วธิกีารกําจัดของเสยี
จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดระดับทอ้งถิน่และระดับประเทศ  ขอ้กําหนดของแตล่ะทอ้งถิน่
อาจแตกตา่งกนัไป  การตรวจสอบของเสยีและการดําเนนิการกําจัดตามกฎหมายเป็นหนา้ทีข่องผูทํ้าให ้
เกดิของเสยี  ในฐานะผูจํ้าหน่าย,บรษัิทไมม่สีว่นในการควบคมุกระบวนการจัดการหรอืกระบวนการผลติ
ของผูท้ีค่รอบครองสารหรอืผูท้ีใ่ชส้าร  วธิกีารกําจัดตามทีก่ลา่วใชสํ้าหรับผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นสภาวะทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมสีว่นที ่2 (องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นประกอบ)  สําหรับสารที่
ไมไ่ดใ้ชห้รอืสารทีไ่มป่นเป้ือน วธิกีารกําจัดทีเ่หมาะสมคอืการสง่ไปใหผู้รั้บกําจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาต 
โดยใชว้ธิกีาร:  การรไีซเคลิ  การนํากลับมาใช ้ เตาเผาดว้ยความรอ้นสงู หรอือปุกรณ์ทําลายดว้ยความ
รอ้นอืน่ๆ   
 

14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ 
 
 

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 
 

 
 
ขอ้มลูนีไ้มไ่ดต้ัง้ใจทีจ่ะสือ่ถงึกฏระเบยีบเฉพาะหรอืขอ้กําหนดในการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์
นี ้การจัดประเภทของการขนสง่อาจจะแตกตา่งกนัไปตามปรมิาณของภาชนะบรรจแุละอาจจะขึน้อยูก่บั
ขอ้กําหนดของภมูภิาคหรอืประเทศนัน้ๆ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่เพิม่เตมิสามารถสอบถามไดจ้าก
ตัวแทนฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลกูคา้ และจรงิๆแลว้การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการขนสง่สารเคมหีรอืวัสดใุดๆ นัน้ ถอืเป็นความรับผดิชอบของผูข้นสง่หรอืผูท้ีรั่บหนา้ทีใ่น
การขนสง่สารนัน้ๆ 
 
 
 

15. ขอ้มลูเกีย่วกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

 
ประเทศไทย : กฎหมายวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
ผลติภณัฑน์ีไ้มม่สีว่นประกอบทีม่รีายชือ่เป็นวตัถอุนัตรายตามกฎหมายวตัถอุนัตราย 
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ประเทศไทย: ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (บญัชรีายชือ่สารเคมอีนัตราย) 
สว่นประกอบของผลติภณัฑน์ีท้ัง้หมดไมอ่ยูใ่นรายชือ่ตามกฎหมาย 

16. ขอ้มลูอืน่ๆ

บทความเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
ขอ้มลูเพิม่เตมิของผลติภณัฑน์ีส้ามารถขอไดโ้ดยตดิตอ่ฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลกูคา้

การแกไ้ข 
หมายเลขประจําตวั: 103000636 / A177 / วันทีอ่อก: 08.06.2017 / ฉบบั: 1.0 
การแกไ้ขลา่สดุจะใชต้วัหนาและขดีเสน้ใตคู้ท่างดา้นซา้ยตลอดเอกสารนี.้ 

บรษัิท สยามโพลสีไตรนี จํากดั สนับสนุนลกูคา้และผูท้ีไ่ดรั้บเอกสารนีใ้หอ้า่นและทําความเขา้ใจขอ้มลู
ความปลอดภยัของสารเคมอียา่งถีถ่ว้นและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญตามความจําเป็นและความเหมาะสมเพือ่จะ
รับทราบและเขา้ใจขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนีแ้ละอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากผลติภณัฑ ์ขอ้มลูทีแ่สดงตอ่ไปนี ้
แสดงดว้ยความหวังดแีละเชือ่วา่ถกูตอ้ง จนถงึวันที ่MSDSประกาศใช ้ แตอ่ยา่งไรกต็ามจะไมม่กีารใหก้าร
รับประกนัหรอืแสดงถงึการรับประกนัทัง้ทางตรง และทางออ้ม  ขอ้กําหนดทางกฏหมายสามารถเปลีย่นได ้
ตลอดเวลาและไมเ่หมอืนกนัในแตล่ะทอ้งที ่เป็นความรับผดิชอบของผูซ้ ือ้ ทีจ่ะทําใหแ้น่ใจวา่การ
ปฏบิตังิานตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ถกูตอ้งตามกฏหมายของประเทศและกฎหมายทอ้งถิน่ ขอ้มลูทีใ่หใ้ชก้บัสาร
ในสภาพทีข่ายใหล้กูคา้เทา่นัน้ เนือ่งจากสภาวะการใชผ้ลติภณัฑไ์มอ่ยูใ่นการควบคมุของผูผ้ลติ จงึเป็น
หนา้ทีข่องผูซ้ ือ้/ผูใ้ชท้ีจ่ะพจิารณาสภาวะทีเ่หมาะสมในการใชผ้ลติภณัฑอ์ยา่งปลอดภยั  เนือ่งจากความ
แตกตา่งของแหลง่ขอ้มลูเชน่เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัเฉพาะตัวของผูผ้ลติ เราจะไมแ่ละไมส่ามารถ
รับผดิชอบตอ่เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัทีไ่ดจ้ากแหลง่อืน่ๆ นอกจากทีไ่ดรั้บจากเรา ถา้หากทา่นไดรั้บ
เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของสารจากแหลง่อืน่หรอืไมแ่น่ใจวา่เอกสารทีท่า่นมอียูเ่ป็นฉบบัลา่สดุ 
กรณุาตดิตอ่กบัเราเพือ่รับเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัฉบบัลา่สดุ     
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