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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
บริษัท สยามโพลสีไตรีน จ ากดั
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บริษทั สยามโพลีสไตรีน จ ากดั สนบัสนุนและคาดหวงัวา่ท่านจะไดอ่้านและท าความเขา้ใจขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีทั้งหมด เน่ืองจากมีขอ้มูลท่ี
ปลอดภยัของสารเคมีทั้งหมด เน่ืองจากมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยูใ่นเอกสารฉบบัน้ี เราคาดหวงัใหท่้านท าตามขอ้ควรระวงัในเอกสารฉบบัน้ี เวน้เสียแตว่า่การใชง้าน
ขอ้ควรระวงัในเอกสารฉบบัน้ี เวน้เสียแตว่า่การใชง้านของท่านตอ้งใชว้ิธีการอยา่งอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกวา่
กวา่

1. การบ่งช้ีสารเดีย่วหรือสารผสม และผู้ผลติ

ช่ือผลติภัณฑ์: STYR O N™ 6300 Ignition Resistant Polystyrene Black

ข้อแนะน าและข้อจ ากดัต่างๆในการใช้สารเคมี

การระบุการใช้งาน: พลาสติกส์โพลีสไตรีน -  ใชใ้นการแปรรูปทางอุตสาหกรรม โดยเป็นวตัถุดีิบในขบวนการผลิตส่ิงของและสินคา้  เราแนะน าใหท่้าน
ขบวนการผลิตส่ิงของและสินคา้  เราแนะน าใหท่้านใชผ้ลิตภณัฑต์ามลกัษณะท่ีแสดงไวใ้นเอกสารน้ีเท่านั้น ถา้ท่านตอ้งการใชง้านในรูปแบบท่ีไม่ไดแ้สดงใน
เท่านั้น ถา้ท่านตอ้งการใชง้านในรูปแบบท่ีไม่ไดแ้สดงในเอกสาร กรุณาติดต่อฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกคา้
ลูกคา้

ข้อมูลบริษัท

บริษทั สยามโพลีสไตรีน จ ากดั

ชั้น 15 อาคารไวท้ก์รุ๊ป 2

75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

พระโขนง กรุงเทพมหานคร  10110
ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ข้อมูลลูกค้า: (66)2-3657000 

SDSQuestion @do w.co m

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขตดิต่อเมือ่มเีหตุฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง: (66)38-925-400

การตดิต่อหน่วยฉุกเฉินของท้องถิ่น: 038-925-400
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2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรือสารผสมตามระบบ G H S (การจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก) 

สารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก) 

ผลิตภณัฑน้ี์ไม่เป็นอนัตรายตามระบบสากลการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี GHS. 

 
 

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ G H S  

 

ข้อความทีแ่สดงข้อควรระวงั 

 

การป้องกนั 

หลีกเล่ียงหายใจเอา ฝุ่น ฟมู ก๊าซ ไอ หรือสเปรย ์เขา้ไป 

สวมถุงมือ/ชุดนิรภยัและอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา/ใบหนา้ 
หลีกเล่ียงการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

 

การตอบสนอง 

ถา้สมัผสัผิวหนงั ลา้งเบา  ๆดว้ยสบู่และน ้าจ านวนมากๆ 

ถา้เขา้ตา 

ชะลา้งดว้ยน ้าอยา่งระมดัระวงัเป็นเวลาหลายนาที 

 

การเกบ็รักษา 

เกบ็ในท่ีแหง้ เกบ็ในภาชนะท่ีปิดสนิท 

 

การก าจัด 

ก าจดัสาร/ภาชนะตามขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน 

 

อนัตรายอืน่ๆ 

ท าใหเ้กิดอนัตรายจากการล่ืน 

ฟูมท่ีเป็นพิษอาจถูกปลดปล่อยออกมาเม่ือสารติดไฟ 

3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 

 

ผลิตภณัฑน้ี์เป็นสารผสม (mixture) 

ส่วนประกอบ 

C AS R N (หมายเลข 

(หมายเลข CAS) 

C AS) 

  ความเข้มข้น 
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Styrene, 1,3-butadiene copolymer 9003-55-8   > =  74.0 %   

 

1,2-Bis(pentabro mophenyl) 

ethane 

84852-53-9   < =  15.0 %   

 

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

 

Diantimony trioxide 1309-64-4   < =  5.0 %   

 

Carbon black 1333-86-4   < =  1.0 %   

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาลทีจ่ าเป็น 

ข้อแนะน าทัว่ไป: ผูใ้หก้ารปฐมพยาบาลควรใส่ใจในเร่ืองการป้องกนัตนเอง และใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตามท่ีแนะน า (ถุงมือท่ีทนต่อสารเคมี เคร่ืองป้องกนัการ

แนะน า (ถุงมือท่ีทนต่อสารเคมี เคร่ืองป้องกนัการกระเด็นเป้ือน)  หากมีโอกาสการท่ีจะสมัผสัสารใหอ้า้งอิงส่วนท่ี 8 ของเอกสารน้ีเพื่อค าแนะน าส าหรับ

อา้งอิงส่วนท่ี 8 ของเอกสารน้ีเพื่อค าแนะน าส าหรับชนิดและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล   
 

การหายใจ: เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปยงัท่ีอากาศบริสุทธ์ิ ถา้มีอาการใดเกิดข้ึน ใหป้รึกษาแพทย ์  
 

สัมผสักบัผวิหนัง: ลา้งออกดว้ยน ้าปริมาณมาก  ใหป้ฐมพยาบาลหรือไปพบแพทยห์ากตอ้งการ  หากวสัดุหลอมเหลว (molten material) สมัผสั

วสัดุหลอมเหลว (molten material) สมัผสัโดนผวิหนงั หา้มประคบดว้ยน ้าแขง็ แตใ่หล้ดความร้อนโดยใชน้ ้ าใส่น ้ าแขง็ หรือปล่อยใหน้ ้าไหล
ใชน้ ้ าใส่น ้าแขง็ หรือปล่อยใหน้ ้าไหลผา่นผิวหนงัส่วนนั้น หา้มแกะหรือถอดอุปกรณ์จากผิวหนงัท่ีโดนวสัดุหลอมเหว การแกะหรือพยายามถอด สามารถท า
หลอมเหว การแกะหรือพยายามถอด สามารถท าใหเ้กิดการบาดเจ็บรุนแรงได ้ พบแพทยใ์นทนัที  อ่างลา้งตวัฉุกเฉินควรจะใชไ้ดท้นัที   

ลา้งตวัฉุกเฉินควรจะใชไ้ดท้นัที   

 

สัมผสักบัตา: ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดเป็นเวลาหลายนาที โดยใหถ้อดคอนแทคเลนส์หลงัจากลา้งตาไปแลว้ 1 - 2 นาที จากนั้นใหล้า้งตาต่อไป หากยงัมี

แลว้ 1 - 2 นาที จากนั้นใหล้า้งตาต่อไป หากยงัมีอาการหรือระคายเคืองตา ใหป้รึกษาแพทย ์โดยเฉพาะจกัษุแพทย ์  
จกัษุแพทย ์  
 

การกลนืกนิ: หากกลืนกลิน ใหป้รึกษาแพทย ์อาจก่อใหเ้กิดการอุดตนัของล าไส ้หา้มใหย้าระบาย หา้มท าใหอ้าเจียน เวน้แต่เป็นค าสัง่แพทย ์  
ท าใหอ้าเจียน เวน้แต่เป็นค าสัง่แพทย ์  
 

อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีสุ่ดทั้งแบบเฉียบพลนั และเกดิในภายหลงั: นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีพบไดใ้นค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดงั

พบไดใ้นค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดงัขา้งตน้ในส่วนท่ี 4 ของเอกสาร) และการช้ีบ่งทางการแพทยแ์ละการรักษาพิเศษท่ีจ าเป็น, อาการ
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ทางการแพทยแ์ละการรักษาพิเศษท่ีจ าเป็น, อาการและผลกระทบส าคญัใด  ๆท่ีมีเพิม่เติมไดถู้กอธิบายไวใ้นส่วนท่ี 11 ขอ้มลูดา้นพิษวิทยา 

ในส่วนท่ี 11 ขอ้มลูดา้นพษิวิทยา 
 

ส่ิงทีต้่องระบุถึงข้อควรพจิารณาทางการแพทย์ทีต้่องท าทนัท ีและการดูแลรักษาเฉพาะทีส่ าคญัทึค่วรด าเนินการ 
ส าคญัทึค่วรด าเนินการ 

หมายเหตุถึงแพทย์: ถา้มีแผลไหม ้ใหรั้กษาอยา่งแผลไหมจ้ากความร้อน หลงัจากท าความสะอาดสารออกแลว้  ถา้ท าการลา้งทอ้งแนะน าการควบคุม

ออกแลว้  ถา้ท าการลา้งทอ้งแนะน าการควบคุมหลอดลมและ/หรือหลอดอาหาร อนัตรายจากการท่ีสารซึมเขา้สู่ปอดตอ้งท าการเปรียบเทียบกบัความเป็นพิษ
ซึมเขา้สู่ปอดตอ้งท าการเปรียบเทียบกบัความเป็นพิษของสารเม่ือพิจารณาถึงการลา้งทอ้ง  ไมมี่ยารักษาโดยเฉพาะ  การรักษาผูป่้วยท่ีไดรั้บสารควรมุ่ง
โดยเฉพาะ  การรักษาผูป่้วยท่ีไดรั้บสารควรมุ่งแนวทางไปท่ีการควบคุมอาการและพยาธิสภาพของผูป่้วย   

 

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: ม่านน ้า หรือ ละอองน ้า  ถงัดบัเพลิงชนิดสารเคมีแหง้  ถงัดบัเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์  โฟม   

คาร์บอนไดออกไซด ์ โฟม   

 

สารดบัเสมพลงิทีไ่ม่เหมาะสม: ไมมี่ขอ้มลู 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรือสารผสม 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม้: ระหวา่งไฟไหม ้ควนัอาจจะมีตวัสารเองและสารท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ท่ีอาจจะเป็นพิษและ/หรือท าใหร้ะคายเคือง  

ไหม ้ท่ีอาจจะเป็นพิษและ/หรือท าใหร้ะคายเคือง  ผลิตภณัฑจ์ากการเผาไหมจ้ะรวมถึงสารดงัต่อไปน้ีและอาจมีสารอ่ืนๆประกอบดว้ย สารเหล่าน้ีไดแ้ก่:  

อาจมีสารอ่ืนๆประกอบดว้ย สารเหล่าน้ีไดแ้ก่:  ไฮโดรเจนโบรมาย  คาร์บอนไดออกไซด ์ คาร์บอนมอนอกไซด ์  

คาร์บอนมอนอกไซด ์  
 

อนัตรายทีไ่ม่ปกตจิากไฟและการระเบิด:   การขนส่งสารดว้ยแรงดนัอากาศหรือการท างานทางกลอ่ืนๆกบัสารจะท าใหเ้กิดฝุ่ นผงท่ีสามารถติดไฟได ้เพือ่ลด
อ่ืนๆกบัสารจะท าใหเ้กิดฝุ่ นผงท่ีสามารถติดไฟได ้เพือ่ลดโอกาสในการเกิดระเบิดฝุ่ น ตอ้งไม่ใหฝุ้่ นมีการสะสมตวั  ผลิตภณัฑน้ี์มีสารหน่วงเปลวไฟท่ีจะ
สะสมตวั  ผลิตภณัฑน้ี์มีสารหน่วงเปลวไฟท่ีจะยบัย ั้งการติดไฟโดยอุบติัเหตุจากแหล่งก าเนิดไฟขนาดเลก็  ควนัหนาทึบจะเกิดข้ึนเม่ือผลิตภณัฑเ์ผาไหม ้  

ควนัหนาทึบจะเกิดข้ึนเม่ือผลิตภณัฑเ์ผาไหม ้  

 

ค าแนะน าส าหรับนักผจญเพลงิ 

วธิีผจญเพลงิ: กนัคนออกจากบริเวณ กั้นบริเวณท่ีไฟไหมแ้ละกนัไม่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้  พน่น ้าใหท้ัว่เพื่อท าใหเ้ยน็ลงและป้องกนัการติดไฟข้ึนมาอีกคร้ัง  ถา้
ท าใหเ้ยน็ลงและป้องกนัการติดไฟข้ึนมาอีกคร้ัง  ถา้สารหลอมเหลว อยา่ฉีดน ้าเขา้ไปโดยตรง ใหใ้ชล้ะอองน ้าหรือโฟม  ใหฉี้ดน ้าหล่อเยน็พื้นท่ีรอบขา้งเพื่อ
ละอองน ้าหรือโฟม  ใหฉี้ดน ้าหล่อเยน็พื้นท่ีรอบขา้งเพื่อจ ากดัพื้นท่ีท่ีไฟไหม ้ ถงัดบัเพลิงแบบมือถือท่ีใชส้ารเคมีแหง้หรือคาร์บอนไดออกไซดอ์าจจะใชไ้ด้
สารเคมีแหง้หรือคาร์บอนไดออกไซดอ์าจจะใชไ้ดใ้นกรณีไฟไหมข้นาดเลก็   
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อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับนักผจญเพลงิ: สวมหนา้กากป้องกนัสารเคมีท่ีมีอากาศประกอบและชุดผจญเพลิง (รวมทั้งหมวกผจญเพลิง เส้ือคลุม กางเกงขา

ผจญเพลิง (รวมทั้งหมวกผจญเพลิง เส้ือคลุม กางเกงขายาว รองเทา้บู๊ต และถุงมือ)  ถา้ไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัหรือไม่ไดใ้ช ้ใหด้บัไฟไหมจ้ากต าแหน่งท่ี
ป้องกนัหรือไม่ไดใ้ช ้ใหด้บัไฟไหมจ้ากต าแหน่งท่ีไดรั้บการป้องกนัหรืออยูใ่นระยะห่างท่ีปลอดภยั   
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 

ค าเตอืนส าหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกนั และวธีิรับมอืเหตุการณ์ฉุกเฉิน: วสัดุท่ีหกร่ัวไหลออกมาอาจท าใหเ้กิดอนัตรายจากการล่ืน  กนัผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งและ
ท าใหเ้กิดอนัตรายจากการล่ืน  กนัผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งและไม่ไดใ้ส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสมออกจากพื้นท่ี  ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสม 

จากพื้นท่ี  ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสม ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ใหต้รวจดูท่ีหวัขอ้ท่ี 8 การควบคุมการสมัผสัสาร และ การป้องกนัส่วนบุคคล   
ควบคุมการสมัผสัสาร และ การป้องกนัส่วนบุคคล   

 

ข้อควรระวงัทางส่ิงแวดล้อม: ป้องกนัไม่ใหส้ารลงสู่ดิน คูคลอง ท่อระบายน ้า ทางน ้า และ/หรือน ้าใตดิ้น ดูส่วนท่ี 12 หวัขอ้ขอ้มูลทางนิเวศวิทยา   

ดูส่วนท่ี 12 หวัขอ้ขอ้มูลทางนิเวศวิทยา   
 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเกบ็และท าความสะอาด: กกัสารท่ีหกร่ัวไหล ถา้ท าได ้ กวาดท าความสะอาด  เกบ็ไวใ้นภาชนะท่ีเหมาะสมและติดป้ายบอก  

สะอาด  เกบ็ไวใ้นภาชนะท่ีเหมาะสมและติดป้ายบอก  ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ี 13 หวัขอ้การก าจดัของเสีย ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม   

ของเสีย ส าหรับรายละเอียดเพิม่เติม   

 

7. การใช้และการเกบ็รักษา 

ข้อควรระวงัในการขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา: หา้มสูบบุหร่ี ท าใหเ้กิดเปลวไฟหรือแหล่งก าเนิดประกายไฟ ในบริเวณขนยา้ยและจดัเกบ็  

แหล่งก าเนิดประกายไฟ ในบริเวณขนยา้ยและจดัเกบ็  การท าความสะอาดและการควบคุมฝุ่ นอยา่งดีจ าเป็นส าหรับการใชผ้ลิตภณัฑ ์อยา่งปลอดภยั  
จ าเป็นส าหรับการใชผ้ลิตภณัฑ ์อยา่งปลอดภยั  หลีกเล่ียงการหายใจเอาฟูมท่ีเกิดข้ึนจากขบวนการท างานกบัสารเขา้ไป  ใชก้ารถ่ายเทอากาศท่ีพอเพียง  ถา้
ท างานกบัสารเขา้ไป  ใชก้ารถ่ายเทอากาศท่ีพอเพียง  ถา้หากมีความจ าเป็น ขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยสารท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑแ์ต่ละชนิดจะแสดงอยูบ่น
เคล่ือนยา้ยสารท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑแ์ต่ละชนิดจะแสดงอยูบ่นฉลากของผลิตภณัฑ ์ ผูป้ฏิบติังานกบัสารควรจะป้องกนัตวัเองจากการสมัผสักบัเรซินท่ี

ควรจะป้องกนัตวัเองจากการสมัผสักบัเรซินท่ีหลอมเหลวท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ หา้มใหส้ารท่ีหลอมเหลวสมัผสักบัดวงตา, ผวิหนงั หรือ เส้ือผา้  เกบ็สารใหห่้าง

กบัดวงตา, ผวิหนงั หรือ เส้ือผา้  เกบ็สารใหห่้างจากความร้อน, ประกายไฟ และ เปลวไฟ  การขนส่งสารดว้ยแรงดนัอากาศและการเคล่ือนยา้ยทางกลอาจ
ดว้ยแรงดนัอากาศและการเคล่ือนยา้ยทางกลอาจก่อใหเ้กิดฝุ่ นท่ีติดไฟได ้เพือ่ลดโอกาสในการเกิดระเบิดของฝุ่ น ควรจะต่อสายดินระหวา่งอุปกรณ์และระวงั

ของฝุ่ น ควรจะต่อสายดินระหวา่งอุปกรณ์และระวงัไม่ใหฝุ้่ นสะสมตวั ฝุ่นสามารถจุดติดไดโ้ดยประจุไฟฟ้าสถิตย ์ ศึกษาขอ้มลูเพิ่มเติมในส่วนท่ี 8 หวัขอ้

สถิตย ์ ศึกษาขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนท่ี 8 หวัขอ้การควบคุมการสมัผสัสาร / การป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล   

 

สภาวะการเกบ็ทีป่ลอดภัย: เกบ็ในท่ีแหง้  เกบ็สารใหเ้ป็นไปตามวิธีการเกบ็ท่ีดีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม   
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8. การควบคุมการรับสัมผสั/การป้องกนัส่วนบุคคล 

ค่าควบคุม 

ค่ามาตรฐานความปลอดภยัแสดงดงัขา้งล่าง(กรณีมีขอ้มูล) 
ส่วนประกอบ ข้อบงัคบั ประเภทของบญัชีรายการ ความหมาย / หมายเหตุ 

W hite mineral oil 

(petroleu m) 

ACGIH  T W A  ส่วนท่ีสามารถสูด
หายใจเขา้ได ้

5 mg/ m3    

 

ถึงแมส้ารเติมแตง่ท่ีใชใ้นผลิตภณัฑน้ี์จะมีการก าหนดระดบัการสมัผสัท่ีแนะน าแต่สารเติมแต่งเหล่าน้ีกถู็กห่อหุม้อยูแ่ละจะไมมี่โอกาสไดส้มัผสัถา้ใชใ้นสภาวะ
ห่อหุม้อยูแ่ละจะไมมี่โอกาสไดส้มัผสัถา้ใชใ้นสภาวะปกติ   

   
 

การควบคุมการสัมผสัสาร 

การควบคุมทางวศิวกรรม: ใหใ้ชก้ารระบายอากาศเฉพาะจุดหรือวิธีการควบคุมทางวิศวกรรมอ่ืนๆเพื่อควบคุมระดบัความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหต้ ่า
ควบคุมระดบัความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหต้ ่ากวา่ระดบัของการสมัผสัสารท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือระดบัท่ีแนะน า หากระดบัของการสมัผสัสาร
หรือระดบัท่ีแนะน า หากระดบัของการสมัผสัสารไม่ถูกก าหนดไวต้ามกฎหมายหรือไม่ถูกแนะน าไว ้การระบายอากาศโดยทัว่ไปน่าจะเพียงพอในการ
ระบายอากาศโดยทัว่ไปน่าจะเพยีงพอในการปฏิบติังานส่วนใหญ่  การระบายอากาศในเฉพาะจุดจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานบางอยา่ง   
ส าหรับการปฏิบติังานบางอยา่ง   

 

มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล 

การป้องกนัตา/ใบหน้า: ใหใ้ชแ้วน่ตานิรภยั (ท่ีมีท่ีกนัดา้นขา้ง)  ถา้มีความเป็นไปไดท่ี้จะสมัผสักบัผงซ่ึงสามารถท าให้เกิดความไม่สบายตา 
กบัผงซ่ึงสามารถท าใหเ้กิดความไม่สบายตา ใหส้วมแวน่ตานิรภยัเคมีท่ีครอบปิดตา  ถา้การสมัผสัท าใหเ้กิดความไม่สบายตา ใหใ้ชห้นา้กาก
ท าใหเ้กิดความไม่สบายตา ใหใ้ชห้นา้กากป้องกนัสารเคมีชนิดครอบเตม็หนา้   

การป้องกนัผวิหนัง 

การป้องกนัมอื: ไม่จ าเป็นตอ้งใชถุ้งมือเม่ือท างานกบัสารน้ี  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามสุขลกัษณะท่ีดีในการท างานกบัสารใดๆกต็าม ควร
สุขลกัษณะท่ีดีในการท างานกบัสารใดๆก็ตาม ควรหลีกเล่ียงการใหผ้ิวหนงัสมัผสักบัสาร  ใชถุ้งมือเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการ
ใชถุ้งมือเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการบาดเจ็บทางกายภาพ การเลือกใชถุ้งมือข้ึนอยูก่บัลกัษณะงาน  ใหใ้ชถุ้งมือท่ีมีฉนวนป้องกนั
ลกัษณะงาน  ใหใ้ชถุ้งมือท่ีมีฉนวนป้องกนัความร้อน เม่ือจ าเป็น   

การป้องกนัอนัตรายอืน่ๆ: ไม่มีขอ้ควรระวงัอ่ืน  ๆนอกจากใชเ้ส้ือผา้ท่ีสะอาดปกคลุมร่างกาย   
ร่างกาย   

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเม่ือมีโอกาสท่ีระดบัความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศจะสูงกวา่ระดบั
ความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศจะสูงกวา่ระดบัของการสมัผสัสารท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือระดบัท่ีแนะน า หากระดบัของการสมัผสัสาร
ระดบัท่ีแนะน า หากระดบัของการสมัผสัสารไม่ถูกก าหนดไวต้ามกฎหมายหรือไม่ถูกแนะน าไว ้ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเม่ือเกิด
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเม่ือเกิดอาการไม่ดี เช่นมีการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจหรือรู้สึกไม่สบาย หรือใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
หรือรู้สึกไม่สบาย หรือใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเม่ือขบวนการประเมินความเส่ียงของท่านแสดงใหเ้ห็นวา่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้ ใช้
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ท่านแสดงใหเ้ห็นวา่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้ ใชห้นา้กากป้องกนัสารพิษท่ีมีไสก้รองท่ีมีมาตราฐานเม่ือมีไอเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิสูงหรือเม่ือมีฝุ่ นหรือ
เม่ือมีไอเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิสูงหรือเม่ือมีฝุ่ นหรือละออง   

เพื่อใหอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ไสก้รองอากาศท่ีใชค้วรจะท าจากวสัดุดงัต่อไปน้ี:  เม่ือมีฝุ่ นหรือละอองของสาร

วสัดุดงัต่อไปน้ี:  เม่ือมีฝุ่ นหรือละอองของสารในบรรยากาศใหใ้ช้  ตวักรองฝุ่ น  เม่ือมีไอของสาร, กรด หรือ ฝุ่น/ไอของสาร รวมกนัอยูใ่น

กรด หรือ ฝุ่น/ไอของสาร รวมกนัอยูใ่นบรรยากาศ ใหใ้ช ้ ไสก้รองไอสารอินทรียท่ี์มีตวักรองฝุ่ นประกอบ   

ประกอบ   

 

9. สมบตัทิางกายภาพและเคมี 

ลกัษณะ 

สถานะทางกายภาพ เมด็   

สี สีด า   

กลิน่ ไม่มีกล่ิน   

ความเข้มข้นทีจ่ะเร่ิมรับกลิน่ได้ ไม่มีขอ้มูลจากการทดลอง   

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว ไม่มีขอ้มูลจากการทดลอง 

จุดเยอืกแขง็ ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

จุดเดอืด (760 mmHg) ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

จุดวาบไฟ ถ้วยปิด ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

อตัราการระเหย (Butyl Acetate = 1) ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ (ของแขง็ ก๊าซ) ไม่ใช่   

ค่าต า่สุดทีอ่าจเกดิระเบิด ไม่อาจปรับใชไ้ด ้  

ค่าสูงสุดทีอ่าจเกดิระเบดิ ไม่อาจปรับใชไ้ด ้  

ความดนัไอ  ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

ความหนาแน่นไอสัมพทัธ์ (อากาศ = 1) ไม่อาจปรับใชไ้ด ้ 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (น า้ = 1) 1.12 - 1.17 ข้อมูลจากหนังสือ/บทความ  

ความสามารถในการละลายน า้ เลก็นอ้ย   
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ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของนอร์มอล-

ออกตานอล/น ้า 

ไม่มีขอ้มูล   

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง ไม่มีขอ้มูลจากการทดลอง   

อุณหภูมขิองการสลายตวั ไม่มีขอ้มูลจากการทดลอง   

ความหนืดเชิงจลน์ ไม่อาจปรับใชไ้ด ้

สมบัตทิางการระเบดิ ไม่มีขอ้มูล 

สมบัตใินการออกซิไดซ์ ไม่มีขอ้มูล 

น า้หนักโมเลกลุ ไม่มีขอ้มูล 

 

ขอ้มูลทางกายภาพท่ีแสดงขา้งตน้น้ีเป็นค่าโดยทัว่ไปไม่ถือวา่เป็นรายละเอียดเฉพาะของผลิตภณัฑ ์

 

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกริิยา 

การเกดิปฏกิริิยา: ไม่มีขอ้มูล  
 

ความเสถียรทางเคม:ี เสถียรภายใตส้ภาพการเก็บรักษาท่ีแนะน า โปรดศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วน 7 หวัขอ้การเกบ็รักษา   
หวัขอ้การเกบ็รักษา   
 

ความเป็นไปได้ในเกดิปฏกิริิยาอนัตราย: ปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซซัน่จะไม่เกิดข้ึน   

  

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง: หลีกเล่ียงอุณหภูมิท่ีสูงกวา่ 245 °C 

การสมัผสักบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนสามารถท าใหผ้ลิตภณัฑส์ลายตวั   

 

วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้: ไม่ทราบขอ้มูล   
 

 ผลติภัณฑ์จากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย: ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการการสลายตวัข้ึนกบัอุณหภูมิ อากาศท่ีมี และวสัดุอ่ืนท่ีมีอยู ่ ระหวา่งขบวนการแปรรูปสาร
อากาศท่ีมี และวสัดุอ่ืนท่ีมีอยู ่ ระหวา่งขบวนการแปรรูปสารอาจจะเกิดฟูมหรือสารท่ีไดจ้ากการสลายตวัอ่ืน  ๆ ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่จุดหลอมเหลวโพลีเมอร์ท่ี
อ่ืน  ๆ ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่จุดหลอมเหลวโพลีเมอร์ท่ีแตกตวัอาจถูกปลดปล่อยออกมา ฟูมของสารอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองได ้ สารท่ีไดจ้ากการสลายตวั
เกิดการระคายเคืองได ้ สารท่ีไดจ้ากการสลายตวัอาจรวมถึง  ก๊าซท่ีสามารถติดไฟได ้ ไฮโดรเจนโบรมาย   

 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 

 

ข้อมูลทางพิษวิทยาจะแสดงในส่วนนี ้เม่ือมีข้อมูล 
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ความเป็นพษิแบบเฉียบพลนั 

ความเป็นพษิเมือ่รับสารปากแบบเฉียบพลนั 

ไม่ไดท้ าการหาค่า LD50 ของการใหส้ารทางปากเพียงคร้ังเดียว   
 

สารซ่ึงเป็นตวัอยา่งของสารในตระกลูน้ี   

LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg  ไดจ้ากการประมาณค่า  
ความเป็นพษิต ่ามากถา้ถูกกลืนเขา้ไป  ไมค่าดวา่จะเกิดผลท่ีเป็นอนัตราย จากการกลืนสารเขา้ไปจ านวนเลก็นอ้ย  อาจเกิดการส าลกัหากกลืนกิน   

จ านวนเลก็นอ้ย  อาจเกิดการส าลกัหากกลืนกิน   

 
 

ความเป็นพษิต่อผวิหนังแบบเฉียบพลนั 

ไม่คาดวา่จะเกิดผลกระทบจากการดูดซึมสารผา่นผิวหนงั   

 

ไม่ไดท้ าการหาค่า LD50 ทางผิวหนงั   
 

สารซ่ึงเป็นตวัอยา่งของสารในตระกลูน้ี   

LD50, กระต่าย, > 2,000 mg/kg  ไดจ้ากการประมาณค่า  
 

ความเป็นพษิเมือ่สูดหายใจเข้าไปแบบเฉียบพลนั 

คาดวา่ไม่น่าจะมีผลเสียอะไรท่ีเกิดจากการไดรั้บฝุ่ นของสารเพียงคร้ังเดียว  ไอท่ีเกิดข้ึนระหวา่งขบวนการท่ีมีความร้อนอาจท าใหเ้กิดการระคาย
ขบวนการท่ีมีความร้อนอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองทางเดินหายใจได ้  

 

ค่า LC50 ไมไ่ดถู้กก าหนดไว,้  
 
 

การกดักร่อน/การระคายเคอืงของผวิหนัง 
การสมัผสัเป็นเวลานานจะไม่ระคายเคืองกบัผิวหนงั 

ท าใหเ้กิดบาดเจ็บทางกายภาพเท่านั้น 

ปกติในสภาวะการแปรรูปสาร สารจะถูกใหค้วามร้อนจนอุณหภูมิสูงข้ึน ในกรณีน้ีการสมัผสักบัสารอาจท าใหเ้กิดแผลไหมจ้ากความร้อนได ้
ใหเ้กิดแผลไหมจ้ากความร้อนได ้

 

ดวงตาระคายเคอืง/บาดเจ็บอย่างร้ายแรง 
อาจท าเกิดการระคายเคืองหรือการบาดเจ็บของกระจกตา ท่ีมีสาเหตุมาจากของแขง็หรือฝุ่ นท าใหบ้าดเจ็บทางกายภาพ 

บาดเจ็บทางกายภาพ 

เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนอาจท าใหเ้กิดไอของสารในระดบัท่ีมากพอท่ีจะท าใหเ้กิดการระคายเคืองตา ผลกระทบอาจรวมถึงการเคืองตาและตาแดง 
อาจรวมถึงการเคืองตาและตาแดง 

 



ช่ือผลติภัณฑ์: STY R O N ™ 6300 Ignition Resistant Polystyrene 

Polystyrene Black  

วันที่ออก: 23.06.2016 

 
 

 หนา้ 10 ของ 13 

 

การแพ้ต่อสาร 

ส าหรับการท าใหเ้กิดการแพต้่อผิวหนงั : 
ไม่พบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ส าหรับการท าใหเ้กิดการแพต้่อระบบทางเดินหายใจ : 
ไม่พบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสัคร้ังเดยีว 

การประเมินผลจากขอ้มูลท่ีมีอยูแ่สดงใหเ้ห็นวา่วสัดุน้ีไม่ใช่ STOT-SE toxicant 
 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสัซ ้า 

สารเติมแต่ง (additives) จะถูกห่อหุม้อยูใ่นตวัผลิตภณัฑ ์และไม่คาดวา่จะถูกปลดปล่อยออกมาในสภาวะปกติในการท างานกบัสาร หรือในสภาวะ
ปกติในการท างานกบัสาร หรือในสภาวะฉุกเฉินท่ีคาดการณ์ได ้

 

การก่อมะเร็ง 

ไม่พบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

การท าให้ทารกมรูีปร่างผดิปกต ิ

ไม่พบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ 

ไม่พบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

การก่อให้เกดิการกลายพนัธ์ุ 

ไม่พบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

อนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจส่วนล่างหรือท าให้ปอดอกัเสบ (Aspiration Hazard) 

ตามคุณสมบติัทางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเก่ียวกบัการหายใจ   

 

12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 

 

ข้อมูลทางนิเวศน์พิษวิทยาจะแสดงในส่วนนี ้เม่ือมีข้อมูล 

 

ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัต่อปลา 
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ไม่คาดวา่สารน้ีจะมีความเป็นพิษแบบเฉียบพลนั แตส่ารน้ีท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นเมด็อาจท าใหเ้กิดผลกระทบถา้ถูกกินโดยนกหรือส่ิงมีชีวิตในน ้า. 

เกิดผลกระทบถา้ถูกกินโดยนกหรือส่ิงมีชีวิตในน ้า. 
 

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย 

ความสามารถในการสลายตวัทางชีวภาพ: คาดวา่สารท่ีเป็นโพลีเมอร์แขง็และไม่ละลายน ้าน้ี จะเป็นสารเฉ่ือยในสภาวะแวดลอ้ม  คาดวา่จะเกิด
จะเป็นสารเฉ่ือยในสภาวะแวดลอ้ม  คาดวา่จะเกิดการสลายตวัดว้ยแสงอาทิตยท่ี์ผวิของสารเม่ือสมัผสักบัแสงอาทิตย ์ คาดวา่จะไม่เกิดการ
สมัผสักบัแสงอาทิตย ์ คาดวา่จะไม่เกิดการสลายตวัทางชีวภาพ   

 

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 

การสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีการสะสมทางชีวภาพใด  ๆเพราะน ้าหนกัโมเลกุลสูง (น ้าหนกัโมเลกุลมากกวา่1000)   

โมเลกุลมากกวา่1000)   

 

การเคลือ่นทีใ่นดนิ_  

ในสภาวะบนพื้นโลก คาดวา่สารจะคงอยูใ่นพื้นดิน 

ในสภาวะแวดลอ้มในน ้า สารจะจมและคงอยูเ่ป็นตะกอน 

 

ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB  

สารผสมน้ียงัไม่ไดรั้บการประเมินส าหรับประเภทสารท่ีคงทนสามารถสะสมทางชีวภาพและเป็นพิษ (Persistence, 

พิษ (Persistence, Bioaccum ulation and Toxicity: PBT)   

 

ผลกระทบในทางเสียหายอืน่ๆ 

ไม่พบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 

วธิีการก าจัด: หา้มท้ิงสารเขา้ไปในท่อระบายน ้า บนพื้น หรือเขา้ไปในแหล่งน ้าใดๆ  วิธีการก าจดัของเสียจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดระดบั
จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ  ขอ้ก าหนดของแต่ละทอ้งถ่ินอาจแตกต่างกนัไป  การตรวจสอบของเสียและการ

อาจแตกต่างกนัไป  การตรวจสอบของเสียและการด าเนินการก าจดัตามกฎหมายเป็นหนา้ท่ีของผูท้  าใหเ้กิดของเสีย  ในฐานะผูจ้  าหน่าย,บริษทัไม่มีส่วนใน

เกิดของเสีย  ในฐานะผูจ้  าหน่าย,บริษทัไมมี่ส่วนในการควบคุมกระบวนการจดัการหรือกระบวนการผลิตของผูท่ี้ครอบครองสารหรือผูท่ี้ใชส้าร  วิธีการก าจดั

ของผูท่ี้ครอบครองสารหรือผูท่ี้ใชส้าร  วิธีการก าจดัตามท่ีกล่าวใชส้ าหรับผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นสภาวะท่ีระบุไวใ้นขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีส่วนท่ี 2 

ไวใ้นขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีส่วนท่ี 2 (องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบ)  ส าหรับสารท่ีไม่ไดใ้ชห้รือสารท่ีไม่ปนเป้ือน วธีิการก าจดัท่ี

ไม่ไดใ้ชห้รือสารท่ีไม่ปนเป้ือน วธีิการก าจดัท่ีเหมาะสมคือการส่งไปใหผู้รั้บก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาต โดยใชว้ิธีการ:  การรีไซเคิล  การน ากลบัมาใช ้ 

โดยใชว้ิธีการ:  การรีไซเคิล  การน ากลบัมาใช ้ เตาเผาดว้ยความร้อนสูง หรืออุปกรณ์ท าลายดว้ยความร้อนอ่ืนๆ   

ร้อนอ่ืนๆ   

 



ช่ือผลติภัณฑ์: STY R O N ™ 6300 Ignition Resistant Polystyrene 

Polystyrene Black  

วันที่ออก: 23.06.2016 

 
 

 หนา้ 12 ของ 13 

 

14. ข้อมูลเกีย่วกบัการขนส่ง 

 
 

การจัดประเภทส าหรับการขนส่งทางถนนและทางรถไฟ: 
 Not regulated for transport 

 

 

การจัดประเภทส าหรับการขนส่งทางทะเล (I M O/I M D G)  

 Not regulated for transport 

การขนส่งในรูปแบบ Bulk สอดคล้อง

ตาม Annex I หรือ II ของ 

M A R P O L 73/78 และ IBC 

หรือ IGC Code  

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 

การจัดประเภทส าหรับการขนส่งทางอากาศ (IATA/ICA O)  

 Not regulated for transport 
 

 
 

ขอ้มูลน้ีไมไ่ดต้ั้งใจท่ีจะส่ือถึงกฏระเบียบเฉพาะหรือขอ้ก าหนดในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน้ี์ การจดัประเภทของการขนส่งอาจจะแตกต่างกนั
น้ี การจดัประเภทของการขนส่งอาจจะแตกต่างกนัไปตามปริมาณของภาชนะบรรจุและอาจจะข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของภูมิภาคหรือประเทศนั้น  ๆขอ้มลูท่ี
ขอ้ก าหนดของภูมิภาคหรือประเทศนั้น  ๆขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดจ้ากตวัแทนฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกคา้ และจริงๆแลว้
ตวัแทนฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกคา้ และจริงๆแลว้การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสารเคมีหรือวสัดุใด  ๆนั้น ถือ
เก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสารเคมีหรือวสัดุใด  ๆนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผูข้นส่งหรือผูท่ี้รับหนา้ท่ีในการขนส่งสารนั้นๆ 

การขนส่งสารนั้นๆ 

 
 
 

15. ข้อมูลเกีย่วกบักฎระเบียบข้อบังคบั 

 

ประเทศไทย : กฎหมายวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  

ส่วนประกอบในผลิตภณัฑน้ี์เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 ตามกฎหมายวตัถุอนัตราย 
 
 

ประเทศไทย: ประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน (บญัชีรายช่ือสารเคมอีนัตราย) 

ส่วนประกอบของผลิตภณัฑน้ี์ทั้งหมดไม่อยูใ่นรายช่ือตามกฎหมาย 
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16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บทความเกีย่วกบัผลติภัณฑ์

ขอ้มูลเพิ่มเติมของผลิตภณัฑน้ี์สามารถขอไดโ้ดยติดต่อฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกคา้

การแก้ไข

หมายเลขประจ าตวั: 101222063 / A177 / วนัท่ีออก: 23.06.2016 / ฉบบั: 6.0

การแกไ้ขล่าสุดจะใชต้วัหนาและขีดเสน้ใตคู้่ทางดา้นซา้ยตลอดเอกสารน้ี. 

ค าอธิบาย

ACGIH  ค่าขีดจ ากดั (TLV) โดยสมาคมนกัสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (ACGIH)

T W A  ถ่วงน ้าหนกัค่าเฉล่ียโดยใชเ้วลา 8 ชัว่โมง

บริษทั สยามโพลีสไตรีน จ ากดั สนบัสนุนลูกคา้และผูท่ี้ไดรั้บเอกสารน้ีใหอ่้านและท าความเขา้ใจขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีอยา่งถ่ีถว้นและปรึกษา
ความปลอดภยัของสารเคมีอยา่งถ่ีถว้นและปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญตามความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อจะรับทราบและเขา้ใจขอ้มูลท่ีอยูใ่นเอกสารน้ีและ
รับทราบและเขา้ใจขอ้มูลท่ีอยูใ่นเอกสารน้ีและอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลท่ีแสดงต่อไปน้ี แสดงดว้ยความหวงัดีและเช่ือวา่ถูกตอ้ง จนถึงวนัท่ี 

แสดงดว้ยความหวงัดีและเช่ือวา่ถูกตอ้ง จนถึงวนัท่ี MSDSประกาศใช ้ แตอ่ยา่งไรกต็ามจะไมมี่การใหก้ารรับประกนัหรือแสดงถึงการรับประกนัทั้ง
รับประกนัหรือแสดงถึงการรับประกนัทั้งทางตรง และทางออ้ม  ขอ้ก าหนดทางกฏหมายสามารถเปล่ียนไดต้ลอดเวลาและไม่เหมือนกนัในแต่ละทอ้งท่ี เป็น
ตลอดเวลาและไม่เหมือนกนัในแต่ละทอ้งท่ี เป็นความรับผิดชอบของผูซ้ื้อ ท่ีจะท าใหแ้น่ใจวา่การปฏิบติังานตามขั้นตอนต่าง ๆ  ถูกตอ้งตามกฏหมายของ
ปฏิบติังานตามขั้นตอนต่าง  ๆถูกตอ้งตามกฏหมายของประเทศและกฎหมายทอ้งถ่ิน ขอ้มลูท่ีใหใ้ชก้บัสารในสภาพท่ีขายใหลู้กคา้เท่านั้น เน่ืองจากสภาวะ

ในสภาพท่ีขายใหลู้กคา้เท่านั้น เน่ืองจากสภาวะการใชผ้ลิตภณัฑไ์ม่อยูใ่นการควบคุมของผูผ้ลิต จึงเป็นหนา้ท่ีของผูซ้ื้อ/ผูใ้ชท่ี้จะพิจารณาสภาวะท่ีเหมาะสม

หนา้ท่ีของผูซ้ื้อ/ผูใ้ชท่ี้จะพิจารณาสภาวะท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑอ์ยา่งปลอดภยั  เน่ืองจากความแตกต่างของแหล่งขอ้มลูเช่นเอกสารขอ้มูลความ
แตกต่างของแหล่งขอ้มูลเช่นเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัเฉพาะตวัของผูผ้ลิต เราจะไม่และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัท่ีไดจ้าก
รับผิดชอบต่อเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัท่ีไดจ้ากแหล่งอ่ืน  ๆนอกจากท่ีไดรั้บจากเรา ถา้หากท่านไดรั้บเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารจากแหล่งอ่ืน
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารจากแหล่งอ่ืนหรือไม่แน่ใจวา่เอกสารท่ีท่านมีอยูเ่ป็นฉบบัล่าสุด กรุณาติดต่อกบัเราเพื่อรับเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั
กรุณาติดต่อกบัเราเพื่อรับเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัฉบบัล่าสุด
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