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วนัทีพ่มิพ:์ 08.05.2020 

บรษัิท สยามโพลสีไตรนี จํากัด สนับสนุนและคาดหวังวา่ทา่นจะไดอ้า่นและทําความเขา้ใจขอ้มลูความปลอดภัยของ
สารเคมทัีง้หมด เนื่องจากมขีอ้มลูทีส่ําคัญอยูใ่นเอกสารฉบับนี้ เราคาดหวังใหท้า่นทําตามขอ้ควรระวังในเอกสาร
ฉบับนี ้เวน้เสยีแตว่า่การใชง้านของทา่นตอ้งใชว้ธิกีารอยา่งอืน่ทีม่คีวามเหมาะสมกวา่ 

1. การบง่ชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลติ

ชือ่ผลติภณัฑ:์ XQ 81900.00 Experimental Ignition Resistant Polystyrene Black 

ขอ้แนะนําและขอ้จาํกดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี
การระบุการใชง้าน: พลาสตกิสโ์พลสีไตรนี -  ใชใ้นการแปรรูปทางอตุสาหกรรม โดยเป็นวัตถุด ิบีในขบวนการผลติ
ส ิง่ของและสนิคา้  เราแนะนําใหท้า่นใชผ้ลติภัณฑต์ามลักษณะทีแ่สดงไวใ้นเอกสารนีเ้ทา่นัน้ ถา้ทา่นตอ้งการใชง้าน
ในรูปแบบทีไ่มไ่ดแ้สดงในเอกสาร กรุณาตดิตอ่ฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลกูคา้   

ขอ้มลูบรษิทั 
บรษัิท สยามโพลสีไตรนี จํากัด 
ชัน้ 15 อาคารไวท้ก์รุ๊ป 2 
75 ซอยรูเบยี ถนนสขุมุวทิ 42 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร  10110 
THAILAND 

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

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

2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย

การจําแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีี่
เป็นระบบเดยีวกนัท ัว่โลก) 
ความเป็นพษิเฉียบพลัน - ประเภทยอ่ย 5 - ผวิหนัง 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

คําสัญญาณ: ระวงั! 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 
อาจเป็นอันตรายเมือ่สัมผัสผวิหนัง 

ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั

การตอบสนอง 
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โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย 
 
อนัตรายอืน่ๆ 
ไมม่ขีอ้มลู 
 

3. องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
ผลติภัณฑน์ี้เป็นสารผสม (mixture) 

สว่นประกอบ 
CASRN 
(หมายเลข 
CAS)   ความเขม้ขน้ 

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

 
 >= 70.0 %  

 
1,2-Bis(pentabromophenyl) 
ethane 

84852-53-9  
 

 <= 20.0 %  

 
White mineral oil (petroleum) 8042-47-5  

 
 <= 7.0 %  

 
Diantimony trioxide 1309-64-4  

 
 <= 5.0 %  

 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 91051-01-3  

 
 <= 1.0 %  

 
Carbon black 1333-86-4  

 
 <= 1.0 %  

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คําอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาล 
คําแนะนําท ัว่ไป:  
ผูใ้หก้ารปฐมพยาบาลควรใสใ่จในเรือ่งการป้องกนัตนเอง และใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัตามทีแ่นะนํา (ถงุมอืทีท่นตอ่
สารเคม ีเครือ่งป้องกนัการกระเดน็เป้ือน)  หากมโีอกาสการทีจ่ะสัมผัสสารใหอ้า้งองิสว่นที ่8 ของเอกสารนี้เพือ่
คําแนะนําสําหรับชนดิและอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล   
 
ถา้หายใจเขา้ไป: ยา้ยคนไปทีอ่ากาศถ่ายเทสะดวกและ ปรกึษาแพทย ์  
 
ถา้สมัผสัทางผวิหนงั: ลา้งออกดว้ยน้ําปรมิาณมาก  ใหป้ฐมพยาบาลหรอืไปพบแพทยห์ากตอ้งการ  หากวัสดุ
หลอมเหลว (molten material) สัมผัสโดนผวิหนัง หา้มประคบดว้ยน้ําแข็ง แตใ่หล้ดความรอ้นโดยใชน้ํ้าใสน้ํ่าแขง็ 
หรอืปลอ่ยใหน้ํ้าไหลผ่านผวิหนังสว่นนัน้ หา้มแกะหรอืถอดอปุกรณ์จากผวิหนังทีโ่ดนวัสดหุลอมเหว การแกะหรอื
พยายามถอด สามารถทําใหเ้กดิการบาดเจ็บรุนแรงได ้ พบแพทยใ์นทันท ี อา่งลา้งตัวฉุกเฉนิควรจะใชไ้ดทั้นท ี  
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ถา้เขา้ตา: ลา้งตาดว้ยน้ําสะอาดเป็นเวลาหลายนาท ีโดยใหถ้อดคอนแทคเลนสห์ลังจากลา้งตาไปแลว้ 1 - 2 นาท ี
จากนัน้ใหล้า้งตาตอ่ไป หากยังมอีาการหรอืระคายเคอืงตา ใหป้รกึษาแพทย ์โดยเฉพาะจักษุแพทย ์  
 
ถา้กลนืกนิ: หากกลนืกลนิ ใหป้รกึษาแพทย ์อาจกอ่ใหเ้กดิการอดุตนัของลําไส ้หา้มใหย้าระบาย หา้มทําให ้
อาเจยีน เวน้แตเ่ป็นคําสั่งแพทย ์  
 
อาการและผลกระทบทีส่ําคญัทีส่ดุท ัง้แบบเฉยีบพลนั และเกดิในภายหลงั:  
นอกเหนือจากขอ้มลูทีพ่บไดใ้นคําอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดังขา้งตน้ในสว่นที ่4 ของเอกสาร) และ
การชีบ้ง่ทางการแพทยแ์ละการรักษาพเิศษทีจํ่าเป็น, อาการและผลกระทบสําคัญใดๆ ทีม่เีพิม่เตมิไดถู้กอธบิายไวใ้น
สว่นที ่11 ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 
 
ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งทําทนัท ีและการดแูลรกัษาเฉพาะทีสํ่าคญัทีค่วรดําเนนิการ 
คําแนะนําสําหรบัแพทย:์ ถา้มแีผลไหม ้ใหรั้กษาอยา่งแผลไหมจ้ากความรอ้น หลงัจากทําความสะอาดสารออก
แลว้  ถา้ทําการลา้งทอ้งแนะนําการควบคมุหลอดลมและ/หรอืหลอดอาหาร อนัตรายจากการทีส่ารซมึเขา้สูป่อดตอ้ง
ทําการเปรยีบเทยีบกับความเป็นพษิของสารเมือ่พจิารณาถงึการลา้งทอ้ง  ไมม่ยีารักษาโดยเฉพาะ  การรักษาผูป่้วย
ทีไ่ดรั้บสารควรมุง่แนวทางไปทีก่ารควบคมุอาการและพยาธสิภาพของผูป่้วย   
 

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดบัเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: มา่นน้ํา หรอื ละอองน้ํา.  ถังดับเพลงิชนดิสารเคมแีหง้.  ถังดับเพลงิชนดิ
คารบ์อนไดออกไซด.์  โฟม.   
 
สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม: ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 
 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม:้ ระหวา่งไฟไหม ้ควันอาจจะมตีัวสารเองและสารทีเ่กดิจากการเผาไหม ้
ทีอ่าจจะเป็นพษิและ/หรอืทําใหร้ะคายเคอืง.  ผลติภัณฑจ์ากการเผาไหมจ้ะรวมถงึสารดังตอ่ไปนี้และอาจมี
สารอืน่ๆประกอบดว้ย สารเหลา่นี้ไดแ้ก:่.  คารบ์อนไดออกไซด.์  คารบ์อนมอนอกไซด.์   
 
อนัตรายทีไ่มป่กตจิากไฟและการระเบดิ: การขนสง่สารดว้ยแรงดนัอากาศหรอืการทํางานทางกลอืน่ๆ
กับสารจะทําใหเ้กดิฝุ่ นผงทีส่ามารถตดิไฟได ้เพือ่ลดโอกาสในการเกดิระเบดิฝุ่ น ตอ้งไมใ่หฝุ้่ นมกีารสะสม
ตัว.  ควันหนาทบึจะเกดิข ึน้เมือ่ผลติภัณฑเ์ผาไหม.้   

 
คําแนะนําสําหรบันกัผจญเพลงิ 
 

วธิผีจญเพลงิ: ไมม่ขีอ้มลู 
 
อุปกรณป้์องกนัพเิศษสําหรบันกัผจญเพลงิ: สวมหนา้กากป้องกันสารเคมทีีม่อีากาศประกอบและชดุ
ผจญเพลงิ (รวมทัง้หมวกผจญเพลงิ เสือ้คลมุ กางเกงขายาว รองเทา้บูต๊ และถุงมอื).  ถา้ไมม่อีปุกรณ์
ป้องกันหรอืไมไ่ดใ้ช ้ใหด้ับไฟไหมจ้ากตําแหน่งทีไ่ดรั้บการป้องกันหรอือยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัย.   

 

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

คําเตอืนสําหรบับุคคล อปุกรณป้์องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณฉุ์กเฉนิ: วัสดทุีห่กร่ัวไหลออกมาอาจทําใหเ้กดิ
อันตรายจากการลืน่  กันผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งและไมไ่ดใ้สอ่ปุกรณ์ป้องกันอันตรายทีเ่หมาะสมออกจากพืน้ที ่ ใหใ้ช ้
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อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหต้รวจดทูีหั่วขอ้ที ่8 การควบคมุการสัมผัสสาร และ การ
ป้องกันสว่นบคุคล   
 
ขอ้ควรระวงัดา้นส ิง่แวดลอ้ม: ป้องกันไมใ่หส้ารลงสูด่นิ คคูลอง ทอ่ระบายน้ํา ทางน้ํา และ/หรอืน้ําใตด้นิ ดสูว่นที ่
12 หัวขอ้ขอ้มลูทางนเิวศวทิยา   
 
วธิกีารและวสัดสํุาหรบักกัเก็บและทําความสะอาด: กักสารทีห่กร่ัวไหล ถา้ทําได ้ กวาดทําความสะอาด  เก็บไว ้
ในภาชนะทีเ่หมาะสมและตดิป้ายบอก  ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่13 หัวขอ้การกําจัดของเสยี สําหรับ
รายละเอยีดเพิม่เตมิ   
 

7. การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยัในการขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา: หา้มสบูบหุรี ่ทําใหเ้กดิ
เปลวไฟหรอืแหลง่กําเนดิประกายไฟ ในบรเิวณขนยา้ยและจัดเก็บ  การทําความสะอาดและการควบคมุฝุ่ นอยา่งดี
จําเป็นสําหรับการใชผ้ลติภัณฑ ์อยา่งปลอดภัย  หลกีเลีย่งการหายใจเอาฟมูทีเ่กดิข ึน้จากขบวนการทํางานกับสาร
เขา้ไป  ใชก้ารถ่ายเทอากาศทีพ่อเพยีง  ถา้หากมคีวามจําเป็น ขอ้มลูเกีย่วกับการเคลือ่นยา้ยสารทีบ่รรจใุนบรรจุ
ภัณฑแ์ตล่ะชนดิจะแสดงอยูบ่นฉลากของผลติภัณฑ ์ ผูป้ฏบัิตงิานกับสารควรจะป้องกันตัวเองจากการสัมผัสกับเรซนิ
ทีห่ลอมเหลวทีอ่าจเกดิข ึน้ได ้ หา้มใหส้ารทีห่ลอมเหลวสัมผัสกับดวงตา, ผวิหนัง หรอื เสือ้ผา้  เก็บสารใหห้า่งจาก
ความรอ้น, ประกายไฟ และ เปลวไฟ  การขนสง่สารดว้ยแรงดนัอากาศและการเคลือ่นยา้ยทางกลอาจกอ่ใหเ้กดิฝุ่ น
ทีต่ดิไฟได ้เพือ่ลดโอกาสในการเกดิระเบดิของฝุ่ น ควรจะตอ่สายดนิระหวา่งอปุกรณ์และระวังไมใ่หฝุ้่ นสะสมตัว ฝุ่ น
สามารถจดุตดิไดโ้ดยประจไุฟฟ้าสถติย ์ ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่8 หัวขอ้การควบคมุการสัมผัสสาร / การ
ป้องกันอนัตรายสว่นบคุคล   
 
สภาวะการเก็บทีป่ลอดภยั: เก็บในทีแ่หง้  เก็บสารใหเ้ป็นไปตามวธิกีารเก็บทีด่ทีีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม   
 

8, การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบุคคล 

คา่ตา่งๆ ทีใ่ชค้วบคมุ 
ถา้สารมคีา่ขดีจํากัดความเขม้ขน้ จะมกีารแสดงคา่ตามรายการดา้นลา่งนี้ แตถ่า้ไมม่กีารแสดงคา่ขดีจํากัดความ
เขม้ขน้ของสาร น่ันก็หมายถงึวา่สารนัน้ไมม่คีา่ขดีจํากัดความเขม้ขน้ 
สว่นประกอบ ขอ้บงัคบั ประเภทของบญัชรีายการ คา่ 

White mineral oil 
(petroleum) 

ACGIH TWA สว่นทีส่ามารถสดู
หายใจเขา้ได ้

5 mg/m3   

 ขอ้มูลเพิม่เตมิ: A4: ไม่อยู่ในกลุม่สารก่อมะเร็งในมนุษย ์
Carbon black ACGIH TWA สว่นทีส่ามารถสดู

หายใจเขา้ได ้
3 mg/m3   

 ขอ้มูลเพิม่เตมิ: A3: สารก่อมะเร็งในสัตวท์ียั่งไม่ทราบความเกีย่วขอ้งกับมนุษย ์
 
 
ถงึแมว้า่จะมคีําแนะนําเกีย่วกับการรับสัมผัสสารบางชนดิในผลติภัณท ์ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่จะมโีอกาสทีจ่ะรับ
สัมผัสสารชนดินัน้ในขณะทีใ่ชง้านโดยท่ัวไปดว้ยเหตผุลจากลกัษณะทางกายภาพของผลติภัณทด์งักลา่วเอง.   
 
การควบคมุการรบัสมัผสัสาร 
การควบคมุทางวศิวกรรม: ใหใ้ชก้ารระบายอากาศเฉพาะจดุหรอืวธิกีารควบคมุทางวศิวกรรมอืน่ๆเพือ่ควบคมุระดับ
ความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหต้ํา่กวา่ระดับของการสัมผัสสารทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายหรอืระดับทีแ่นะนํา หาก
ระดับของการสัมผัสสารไมถู่กกําหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะนําไว ้การระบายอากาศโดยท่ัวไปน่าจะเพยีงพอ
ในการปฏบัิตงิานสว่นใหญ ่ การระบายอากาศในเฉพาะจดุจําเป็นสําหรับการปฏบัิตงิานบางอยา่ง   
 
มาตรการป้องกนัสว่นบุคคล 
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การป้องกนัตา/ใบหนา้: ใหใ้ชแ้วน่ตานริภัย (ทีม่ทีีก่นัดา้นขา้ง)  ถา้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสัมผัสกับผงซึง่
สามารถทําใหเ้กดิความไมส่บายตา ใหส้วมแวน่ตานริภัยเคมทีีค่รอบปิดตา  ถา้การสัมผัสทําใหเ้กดิความไม่
สบายตา ใหใ้ชห้นา้กากป้องกันสารเคมชีนดิครอบเต็มหนา้   
การป้องกนัผวิหนงั 

การป้องกนัมอื: ไมจํ่าเป็นตอ้งใชถุ้งมอืเมือ่ทํางานกับสารนี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามสขุลักษณะทีด่ใีน
การทํางานกับสารใดๆก็ตาม ควรหลกีเลีย่งการใหผ้วิหนังสัมผัสกับสาร  ใชถ้งุมอืเพือ่ป้องกนั
อันตรายจากการบาดเจ็บทางกายภาพ การเลอืกใชถ้งุมอืข ึน้อยูก่ับลักษณะงาน  ใหใ้ชถุ้งมอืทีม่ ี
ฉนวนป้องกันความรอ้น เมือ่จําเป็น   
การป้องกนัอนัตรายอืน่ๆ: ไมม่ขีอ้ควรระวังอืน่ ๆ นอกจากใชเ้สือ้ผา้ทีส่ะอาดปกคลมุร่างกาย   

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมือ่มโีอกาสทีร่ะดับความเขม้ขน้
ของสารในบรรยากาศจะสงูกวา่ระดับของการสัมผัสสารทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายหรอืระดับทีแ่นะนํา หาก
ระดับของการสัมผัสสารไมถู่กกําหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะนําไว ้ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางการ
หายใจเมือ่เกดิอาการไมด่ ีเชน่มกีารระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจหรอืรูส้กึไมส่บาย หรอืใหใ้ชอ้ปุกรณ์
ป้องกันทางการหายใจเมือ่ขบวนการประเมนิความเสีย่งของทา่นแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามจําเป็นตอ้งใช ้ ใช ้
หนา้กากป้องกนัสารพษิทีม่ไีสก้รองทีม่มีาตราฐานเมือ่มไีอเกดิข ึน้ทีอ่ณุหภมูสิงูหรอืเมือ่มฝีุ่ นหรอืละออง   
เพือ่ใหอ้ปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไสก้รองอากาศทีใ่ชค้วรจะทําจากวัสดุ
ดังตอ่ไปนี:้  ไสก้รองไอสารอนิทรยีท์ีม่ตีัวกรองฝุ่ นประกอบ   

 
 

9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

ลกัษณะ 
สถานะทางกายภาพ เม็ด   
ส ี ใส   

กลิน่ ไมม่กีล ิน่จนถงึกลิน่ออ่น ๆ   
ความเขม้ขน้ทีจ่ะเร ิม่รบักล ิน่ได ้ ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง   
คา่ความเป็นกรด-ดา่ง ไมม่ขีอ้มลู 
จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุ
หลอมเหลว 

ไมม่ขีอ้มลู 

จดุเยอืกแข็ง ไมม่ขีอ้มลู 
จดุเดอืด (760 mmHg) ไมม่ขีอ้มลู 
จดุวาบไฟ ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง 
อตัราการระเหย (Butyl Acetate = 
1) 

ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแข็ง ก๊าซ) 

ไมม่ขีอ้มลู   

คา่ตํา่สดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมอ่าจใชก้ับของแข็งได ้  
คา่สงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมอ่าจใชก้ับของแข็งได ้  
ความดนัไอ  ไมม่ขีอ้มลู 
ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ ์(อากาศ = 
1) 

ไมม่ขีอ้มลู  

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(นํา้ = 1) 1.12 - 1.17 ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  
ความสามารถในการละลายในนํา้ ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  ละได ้  
คา่สมัประสทิธ ิก์ารละลายของสารใน
ช ัน้ของเอ็น-ออกทานอล/นํา้ 

ไมม่ขีอ้มลู   
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อุณหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง   
อุณหภมูขิองการสลายตวั ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง   
ความหนดืเชงิจลน ์ ไมม่ขีอ้มลู 
สมบตัทิางการระเบดิ ไมม่ขีอ้มลู 
คณุสมบตัใินการออกซไิดซ ์ ไมม่ขีอ้มลู 
นํา้หนกัโมเลกุล หาคา่ไมไ่ด ้
 
ขอ้มลูทางกายภาพทีแ่สดงขา้งตน้นี้เป็นคา่โดยท่ัวไปไมถ่อืวา่เป็นรายละเอยีดเฉพาะของผลติภัณฑ ์
 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา: ไมม่ขีอ้มลู  
 
ความเสถยีรทางเคม:ี เสถยีรภายใตส้ภาพการเก็บรักษาทีแ่นะนํา โปรดศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่น 7 หัวขอ้การ
เก็บรักษา   
 
ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย: ปฏกิริยิาโพลเีมอไรเซซั่นจะไมเ่กดิข ึน้   
  
สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง: หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีส่งูกวา่ 300 °C 
การสัมผัสกับอณุหภมูทิีส่งูข ึน้สามารถทําใหผ้ลติภัณฑส์ลายตวั   
 
วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้ ไมม่ขีอ้มลู   
 
อนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตวั: ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการการสลายตัวข ึน้กับอณุหภมู ิอากาศทีม่ ีและ
วัสดอุืน่ทีม่อียู.่  ระหวา่งขบวนการแปรรูปสารอาจจะเกดิฟมูหรอืสารทีไ่ดจ้ากการสลายตัวอืน่ๆ  ทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่จดุ
หลอมเหลวโพลเีมอรท์ีแ่ตกตัวอาจถูกปลดปลอ่ยออกมา ฟมูของสารอาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงได.้  สารทีไ่ดจ้าก
การสลายตัวอาจรวมถงึ.  กา๊ซทีส่ามารถตดิไฟได.้   

11. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 
ขอ้มลูทางพษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี ้เมือ่มขีอ้มลู 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัชอ่งทางการสมัผสัทีอ่าจเป็นไปได ้
ถา้กลนืกนิ, ถา้สัมผัสทางผวิหนัง, ถา้เขา้ตา.   
 
ความเป็นพษิเฉยีบพลนั ( แสดงดว้ยการรบัสมัผสัในเวลาส ัน้ๆและสง่ผลกระทบทนัท-ีไมม่ผีลกระทบที่
เร ือ้รงั/เน ิน่นาน เวน้แตจ่ะมกีารระบุใวใ้นเอกสารอืน่) 

 
ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่กลนืกนิ 
ความเป็นพษิตํา่มากถา้ถูกกลนืเขา้ไป  ไมค่าดวา่จะเกดิผลทีเ่ป็นอันตราย จากการกลนืสารเขา้ไปจํานวน
เล็กนอ้ย  อาจเกดิการสําลักหากกลนืกนิ   
 
สารซึง่เป็นตัวอยา่งของสารในตระกลูนี ้ ไดจ้ากการประมาณคา่  ไมไ่ดทํ้าการหาคา่ LD50 ของการใหส้าร
ทางปากเพยีงครัง้เดยีว   
LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg   
 
ข้อมูลของส่วนประกอบ 
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Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
ไมไ่ดทํ้าการหาคา่ LD50 ของการใหส้ารทางปากเพยีงครัง้เดยีว   
 
1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
LC50, หนูแรท, ตัวผูแ้ละตัวเมยี, > 5,000 mg/kg   วธิกีารใหส้ารในปรมิาณคงที ่ 
 
White mineral oil (petroleum) 
LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg   
 
Diantimony trioxide 
LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg   
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
LD50, หนูแรท, ตัวผูแ้ละตัวเมยี, > 5,000 mg/kg   แนวปฏบัิตกิารทดสอบ OECD 401  
 
Carbon black 
LD50, หนูแรท, > 8,000 mg/kg   

 
ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่สมัผสัผวิหนงั 
ไมค่าดวา่จะเกดิผลกระทบจากการดดูซมึสารผ่านผวิหนัง   
 
ไมไ่ดทํ้าการหาคา่ LD50 ทางผวิหนัง  สารซึง่เป็นตัวอยา่งของสารในตระกลูนี ้ ไดจ้ากการประมาณคา่   
LD50, กระตา่ย, > 2,000 mg/kg  
 
ข้อมูลของส่วนประกอบ 

 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
ไมไ่ดทํ้าการหาคา่ LD50 ทางผวิหนัง   
 
1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
LD50, กระตา่ย, ตัวผูแ้ละตัวเมยี, > 2,000 mg/kg ไมม่กีารเสยีชวีติเกดิข ึน้ทีค่วามเขม้ขน้นี ้ 
 
White mineral oil (petroleum) 
LD50, กระตา่ย, > 2,000 mg/kg ไมม่กีารเสยีชวีติเกดิข ึน้ทีค่วามเขม้ขน้นี ้ 
 
Diantimony trioxide 
LD50, กระตา่ย, > 5,000 mg/kg  
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
LD50, กระตา่ย, > 2,000 mg/kg ไมม่กีารเสยีชวีติเกดิข ึน้ทีค่วามเขม้ขน้นี ้ 
 
Carbon black 
LD50, กระตา่ย, > 3,000 mg/kg ไมม่กีารเสยีชวีติเกดิข ึน้ทีค่วามเขม้ขน้นี ้ 

 
ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป 
คาดวา่ไมน่่าจะมผีลเสยีอะไรทีเ่กดิจากการไดรั้บฝุ่ นของสารเพยีงครัง้เดยีว  ไอทีเ่กดิข ึน้ระหวา่งขบวนการที่
มคีวามรอ้นอาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงทางเดนิหายใจได ้  
 
คา่ LC50 ไมไ่ดถ้กูกําหนดไว ้  
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ขอ้มลูของสว่นประกอบ 
 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
คา่ LC50 ไมไ่ดถ้กูกําหนดไว ้  
 
1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
คา่ LC50 ไมไ่ดถ้กูกําหนดไว ้  
 
White mineral oil (petroleum) 
LC50, หนูแรท, ตัวผูแ้ละตัวเมยี, 4 h, ฝุ่ น/หมอก, > 5 mg/l  แนวปฏบัิตกิารทดสอบ OECD 403  
 
Diantimony trioxide 
การไดรั้บสารปรมิาณมากเป็นเวลานาน ๆ จะกอ่ใหเ้กดิผลรา้ยได ้ อาจเป็นสาเหตขุองการบาดเจ็บ
ทีป่อด   
 
LC50, หนูแรท, ตัวผูแ้ละตัวเมยี, 4 h, ฝุ่ น/หมอก, > 5.2 mg/l  แนวปฏบัิตกิารทดสอบ OECD 
403 ไมม่กีารเสยีชวีติเกดิข ึน้ทีค่วามเขม้ขน้นี ้ 
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
LC50, หนูแรท, 1 h, ฝุ่ น/หมอก, > 200 mg/l  
 
Carbon black 
LC50, หนูแรท, 1 h, ฝุ่ น/หมอก, 27 mg/l ไมม่กีารเสยีชวีติเกดิข ึน้ทีค่วามเขม้ขน้นี ้ 

 
การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 
การสัมผัสเป็นเวลานานจะไมร่ะคายเคอืงกับผวิหนัง 
ทําใหเ้กดิบาดเจ็บทางกายภาพเทา่นัน้ 
ปกตใินสภาวะการแปรรูปสาร สารจะถกูใหค้วามรอ้นจนอณุหภมูสิงูข ึน้ ในกรณนีี้การสัมผัสกับสารอาจทําใหเ้กดิแผล
ไหมจ้ากความรอ้นได ้
 
ขอ้มลูของสว่นประกอบ 

 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
ถอืไดว้า่ไมร่ะคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 
ทําใหเ้กดิบาดเจ็บทางกายภาพเทา่นัน้ 
ปกตใินสภาวะการแปรรูปสาร สารจะถกูใหค้วามรอ้นจนอณุหภมูสิงูข ึน้ ในกรณนีี้การสัมผัสกับสารอาจทําให ้
เกดิแผลไหมจ้ากความรอ้นได ้
 
1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
การสัมผัสในชว่งสัน้ ๆยอ่มไมร่ะคายเคอืงผวิหนัง 
 
White mineral oil (petroleum) 
การสัมผัสเป็นเวลานานจะไมร่ะคายเคอืงกับผวิหนัง 
การสัมผัสซํ้าอาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงของผวิหนังร่วมกับมรีอยแดงเป็นจดุ 
 
Diantimony trioxide 
การสัมผัสสารนี้เป็นเวลานาน จะทําใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนังปานกลาง รวมทัง้เกดิฝ่ืนแดง 
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
ถอืไดว้า่ไมร่ะคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 
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Carbon black 
การไดรั้บสารเป็นเวลานานอาจไมก่อ่ใหเ้กดิอาการระคายเคอืงผวิหนังมากนัก 

การทําลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 
อาจทําเกดิการระคายเคอืงหรอืการบาดเจ็บของกระจกตา ทีม่สีาเหตมุาจากของแข็งหรอืฝุ่ นทําใหบ้าดเจ็บทาง
กายภาพ 
เมือ่อณุหภมูสิงูข ึน้อาจทําใหเ้กดิไอของสารในระดับทีม่ากพอทีจ่ะทําใหเ้กดิการระคายเคอืงตา ผลกระทบอาจรวมถงึ
การเคอืงตาและตาแดง 

ขอ้มลูของสว่นประกอบ 

Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
อาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงตาหรอืเกดิอาการบาดเจ็บทีก่ระจกตาเป็นผลจากการกระทําทางกายภาพ 
เมือ่อณุหภมูสิงูข ึน้อาจทําใหเ้กดิไอของสารในระดับทีม่ากพอทีจ่ะทําใหเ้กดิการระคายเคอืงตา ผลกระทบ
อาจรวมถงึการเคอืงตาและตาแดง 

1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
อาจทําใหร้ะคายเคอืงดวงตาเล็กนอ้ย 

White mineral oil (petroleum) 
อาจทําใหร้ะคายเคอืงดวงตาเล็กนอ้ย ซึง่อาการทีเ่กดิข ึน้จะเกดิข ึน้ชัว่คราว 
ไมน่่าทีจ่ะทําใหก้ระจกตาเกดิการบาดเจ็บ 

Diantimony trioxide 
อาจทําใหร้ะคายเคอืงดวงตาเล็กนอ้ย 
ฝุ่ นอาจระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
อาจทําใหร้ะคายเคอืงดวงตาเล็กนอ้ย 
ไมน่่าทีจ่ะทําใหก้ระจกตาเกดิการบาดเจ็บ 

Carbon black 
อาจทําเกดิการระคายเคอืงหรอืการบาดเจ็บของกระจกตา ทีม่สีาเหตมุาจากของแข็งหรอืฝุ่ นทําใหบ้าดเจ็บ
ทางกายภาพ 

การแพต้อ่สาร 
สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ผวิหนัง : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มลูของสว่นประกอบ 

Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ผวิหนัง : 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมส่ามารถใชไ้ด ้

สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมส่ามารถใชไ้ด ้
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1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
ไมทํ่าใหเ้กดิอาการภมูแิพท้ีผ่วิหนังเมือ่ทดสอบกับหนูแกสบี ้(Guinea pig) 
 
สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
White mineral oil (petroleum) 
ไมทํ่าใหเ้กดิอาการภมูแิพท้ีผ่วิหนังเมือ่ทดสอบกับหนูแกสบี ้(Guinea pig) 
 
สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
Diantimony trioxide 
ไมทํ่าใหเ้กดิอาการภมูแิพท้ีผ่วิหนังเมือ่ทดสอบกับหนูแกสบี ้(Guinea pig) 
 
สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
ไมทํ่าใหเ้กดิอาการภมูแิพท้ีผ่วิหนังเมือ่ทดสอบกับหนูแกสบี ้(Guinea pig) 
 
สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
Carbon black 
ไมทํ่าใหเ้กดิอาการภมูแิพท้ีผ่วิหนังเมือ่ทดสอบกับหนูแกสบี ้(Guinea pig) 
 
สําหรับการทําใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว 
ไมม่ขีอ้มลูการทดสอบของผลติภัณฑ ์
 
ขอ้มลูของสว่นประกอบ 

 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
การประเมนิผลจากขอ้มลูทีม่อียูแ่สดงใหเ้ห็นวา่วัสดนุี้ไมใ่ช ่STOT-SE toxicant 
 
1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
จากขอ้มลูทีม่ไีมเ่พยีงพอตอ่การกําหนดไดว้า่การสัมผัสสารเดีย่วจะสง่ผลเกดิความเป็นพษิตอ่อวัยวะ
เป้าหมายได ้
 
White mineral oil (petroleum) 
จากขอ้มลูทีม่ไีมเ่พยีงพอตอ่การกําหนดไดว้า่การสัมผัสสารเดีย่วจะสง่ผลเกดิความเป็นพษิตอ่อวัยวะ
เป้าหมายได ้
 
Diantimony trioxide 
การประเมนิผลจากขอ้มลูทีม่อียูแ่สดงใหเ้ห็นวา่วัสดนุี้ไมใ่ช ่STOT-SE toxicant 
 
Carbon black 
การประเมนิผลจากขอ้มลูทีม่อียูแ่สดงใหเ้ห็นวา่วัสดนุี้ไมใ่ช ่STOT-SE toxicant 
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อนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจสว่นลา่งหรอืทําใหป้อดอกัเสบ (Aspiration Hazard) 
ตามคณุสมบัตทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ   
 
ขอ้มลูของสว่นประกอบ 

 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
ตามคณุสมบัตทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ   
 
1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
ตามคณุสมบัตทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ   
 
White mineral oil (petroleum) 
ตามคณุสมบัตทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ   
 
Diantimony trioxide 
ตามคณุสมบัตทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ   
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
ไมม่ขีอ้มลู   
 
Carbon black 
ตามคณุสมบัตทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ   

 
ความเป็นพษิเรือ้รงั ( แสดงดว้ยการรบัสมัผสัในเวลายาวและมกีารรบัสมัผสัซํา้ๆมผีลกระทบทีเ่ร ือ้รงั/เน ิน่
นาน- ไมม่ผีลกระทบทนัท ีเวน้แตจ่ะมกีารระบุใวใ้นเอกสารอืน่) 
 
ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซํา้ 
สารเตมิแตง่ (additives) จะถูกหอ่หุม้อยูใ่นตัวผลติภัณฑ ์และไมค่าดวา่จะถูกปลดปลอ่ยออกมาในสภาวะปกตใิน
การทํางานกับสาร หรอืในสภาวะฉุกเฉนิทีค่าดการณ์ได ้
 
ขอ้มลูของสว่นประกอบ 

 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
จากขอ้มลูทีม่อียู ่การสัมผัสซํ้าไมม่แีนวโนม้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลรา้ยทีม่ากขึน้อยา่งมนัียสําคัญ 
 
White mineral oil (petroleum) 
จากขอ้มลูทีม่อียู ่การสัมผัสซํ้าไมม่แีนวโนม้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลรา้ยทีม่ากขึน้อยา่งมนัียสําคัญ 
 
Diantimony trioxide 
ในสัตวท์ดลองมรีายงานวา่พบผลกระทบตอ่อวัยวะดังตอ่ไปนี้: 
ตา 
ตับ 
ทางเดนิหายใจ 
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของวัสดนัุน้, สว่นประกอบนี้ไมส่ามารถทีจ่ะแสดงชวีปรมิาณออกฤทธิ์
ภายใตส้ภาวะการใชง้านปกตท่ัิวไป 
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
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ในสัตวท์ดลองมรีายงานวา่พบผลกระทบตอ่อวัยวะดังตอ่ไปนี้: 
ตับออ่น 
กระเพาะอาหาร 
 
Carbon black 
ฝุ่ นอาจกอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ทางเดนิหายใจสว่นบน (จมกูและลําคอ) และปอด 
การรับสัมผัสฝุ่ นละเอยีดซํ้าๆ อาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บของปอดได ้

 
การกอ่มะเร็ง 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
ขอ้มลูของสว่นประกอบ 

 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
จากขอ้มลูองคป์ระกอบของสาร :  ขอ้มลูทีม่อียูไ่มเ่พยีงพอทีจ่ะประเมนิการกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง   
 
1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
White mineral oil (petroleum) 
ไมไ่ดทํ้าใหเ้กดิมะเร็งในสตัวท์ดลอง   
 
Diantimony trioxide 
ทําใหเ้กดิมะเร็งในสตัวท์ดลอง  เนื่องจากลกัษณะทางกายภาพของวัสดนัุน้, สว่นประกอบนี้ไมส่ามารถทีจ่ะ
แสดงชวีปรมิาณออกฤทธิภ์ายใตส้ภาวะการใชง้านปกตท่ัิวไป   
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
Carbon black 
พบวา่มพัีงผดืและเนื้องอกทีป่อดในหนูบา้นทีส่ัมผัสกับฝุ่ นผงคารบ์อนแบลก๊ทีล่ะเอยีดมากๆ (very fine 
carbon black particles) ตลอดชว่งชวีติ ซึง่ผลกระทบเหลา่นีค้าดวา่เนื่องมาจากการทํางานทีห่นักเกนิไป
ของระบบการทําความสะอาดทางเดนิหายใจของร่างกายตามสภาพเงือ่นไขการศกึษาทีรุ่นแรงทีส่ดุ หนู
บา้นอาจจะเป็นสตัวท์ีม่คีวามออ่นไหวตอ่การทํางานทีห่นักเกนิไปของระบบการทําความสะอาดทางเดนิ
หายใจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บทีป่อดและเนื้องอก ไมพ่บการเพิม่ข ึน้ของการเกดิเนื้องอกในหนูตะเภาเพศ
ผูห้รอืเพศเมยีทีส่ัมผัสกับฝุ่ นผงภายใตส้ภาพเงือ่นไขเดยีวกัน   

 
การกอ่มะเร็ง 
สว่นประกอบ บญัชรีายชือ่ การจําแนกประเภท 
Carbon black IARC กลุม่ 2B: มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะกอ่มะเร็งใน

มนุษย ์
 ACGIH A3: สารกอ่มะเร็งทีไ่ดรั้บการยนืยันวา่มผีลใน

สัตว ์แตไ่มยั่งมคีวามชดัเจนในมนุษย ์
 
การทําใหท้ารกมรีปูรา่งผดิปกต ิ
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
ขอ้มลูของสว่นประกอบ 

 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
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1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
ไมไ่ดทํ้าใหเ้กดิความพกิารแตก่ําเนดิในสตัวท์ดลอง   
 
White mineral oil (petroleum) 
ไมไ่ดทํ้าใหเ้กดิความพกิารแตก่ําเนดิในสตัวท์ดลอง   
 
Diantimony trioxide 
ไมเ่ป็นสาเหตขุองความผดิปกตขิองทารกแรกเกดิหรอืผลกระทบอืน่ๆตอ่ตัวออ่นในครรภข์องสตัวท์ดลอง   
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
ไมไ่ดทํ้าใหเ้กดิความพกิารแตก่ําเนดิในสตัวท์ดลอง   
 
Carbon black 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   

 
ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
ขอ้มลูของสว่นประกอบ 

 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
White mineral oil (petroleum) 
จากการศกึษาในสัตว ์พบวา่ไมก่ระทบตอ่ระบบสบืพันธุ ์  
 
Diantimony trioxide 
ขอ้มลูทีม่ยัีงไมเ่พยีงพอทีจ่ะตัดสนิไดว้า่มผีลกระทบตอ่ภาวะเจรญิพันธ ์  
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
ในการศกึษาในสตัวพ์บวา่สารมผีลรบกวนตอ่ความเจรญิพันธุใ์นสตัวเ์พศผู ้  
 
Carbon black 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   

 
การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
ข้อมูลของส่วนประกอบ 

 
Styrene, 1,3-butadiene copolymer 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 
1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane 
ผลการศกึษาความเป็นพษิตอ่พันธุกรรมของสิง่มชีวีติในหลอดแกว้ไดข้อ้สรุปวา่ไมม่ผีล   
 
White mineral oil (petroleum) 
ผลการศกึษาความเป็นพษิตอ่พันธุกรรมของสิง่มชีวีติในหลอดแกว้ไดข้อ้สรุปวา่ไมม่ผีล   
 
Diantimony trioxide 
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ในการศกึษาในหลอดทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่มผีลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ  ผลการศกึษาความเป็น
พษิตอ่พันธุกรรมของสิง่มชีวีติในตัวออ่นของสัตวพ์บวา่ใหผ้ล   
 
Fatty Acids, C16-18, Zinc Salts 
ผลการศกึษาความเป็นพษิตอ่พันธุกรรมของสิง่มชีวีติในหลอดแกว้ไดข้อ้สรุปวา่ไมม่ผีล   
 
ผลการศกึษาความเป็นพษิตอ่พันธุกรรมของสิง่มชีวีติในตัวออ่นของสตัวพ์บวา่มผีลบ   
 
Carbon black 
ผลการศกึษาความเป็นพษิตอ่พันธุกรรมของสิง่มชีวีติในตัวออ่นของสตัวพ์บวา่ไมม่ผีลในบางกรณีและมผีล
ในบางกรณ ี ขอ้สรุปทีไ่ดรั้บการตัง้ขอ้สงัเกตเทา่นัน้คอืทีป่รมิาณการเกดิการอักเสบอยา่งมนัียสําคัญ   

 

12. ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 
ขอ้มลูทางนเิวศน์พษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี ้เมือ่มขีอ้มลู 
 
ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 
ไมค่าดวา่สารนี้จะมคีวามเป็นพษิแบบเฉียบพลัน แตส่ารนี้ทีอ่ยูใ่นรูปแบบทีเ่ป็นเม็ดอาจทําใหเ้กดิผลกระทบ
ถา้ถูกกนิโดยนกหรอืส ิง่มชีวีติในน้ํา. 

 
การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: คาดวา่สารทีเ่ป็นโพลเีมอรแ์ขง็และไมล่ะลายน้ํานี้ จะเป็น
สารเฉ่ือยในสภาวะแวดลอ้ม  คาดวา่จะเกดิการสลายตัวดว้ยแสงอาทติยท์ีผ่วิของสารเมือ่สัมผัสกับ
แสงอาทติย ์ คาดวา่จะไมเ่กดิการสลายตัวทางชวีภาพ   

 
ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

การสะสมทางชวีภาพ: ไมม่กีารสะสมทางชวีภาพใด ๆ เพราะน้ําหนักโมเลกลุสงู (น้ําหนักโมเลกลุ
มากกวา่1000)   

 
การเคลือ่นทีใ่นดนิ_ 

ในสภาวะบนพืน้โลก คาดวา่สารจะคงอยูใ่นพืน้ดนิ 
ในสภาวะแวดลอ้มในน้ํา สารจะจมและคงอยูเ่ป็นตะกอน 

 
ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB 

สารผสมนี้ยังไมไ่ดรั้บการประเมนิสําหรับประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็นพษิ 
(Persistence, Bioaccumulation and Toxicity: PBT)   

 
ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ 

ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 

13. ขอ้พจิารณาในการกาํจดั 

วธิกีารกําจดั: หา้มทิง้สารเขา้ไปในทอ่ระบายน้ํา บนพืน้ หรอืเขา้ไปในแหลง่น้ําใดๆ  วธิกีารกําจัดของเสยีจะตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดระดับทอ้งถิน่และระดับประเทศ  ขอ้กําหนดของแตล่ะทอ้งถิน่อาจแตกตา่งกนัไป  
การตรวจสอบของเสยีและการดําเนนิการกําจัดตามกฎหมายเป็นหนา้ทีข่องผูทํ้าใหเ้กดิของเสยี  ในฐานะผูจํ้าหน่าย
,บรษัิทไมม่สีว่นในการควบคมุกระบวนการจัดการหรอืกระบวนการผลติของผูท้ีค่รอบครองสารหรอืผูท้ีใ่ชส้าร  วธิกีาร
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กําจัดตามทีก่ลา่วใชส้ําหรับผลติภัณฑท์ีอ่ยูใ่นสภาวะทีร่ะบไุวใ้นขอ้มลูความปลอดภัยของสารเคมสีว่นที ่2 
(องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกับสว่นประกอบ)  สําหรับสารทีไ่มไ่ดใ้ชห้รอืสารทีไ่มป่นเป้ือน วธิกีารกําจัดทีเ่หมาะสมคอื
การสง่ไปใหผู้รั้บกําจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาต โดยใชว้ธิกีาร:  การรไีซเคลิ  การนํากลับมาใช ้ เตาเผาดว้ยความ
รอ้นสงู หรอือปุกรณ์ทําลายดว้ยความรอ้นอืน่ๆ   
 

14. ขอ้มูลการขนสง่ 
 
 
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 
 

 
 
ขอ้มลูนี้ไมไ่ดต้ัง้ใจทีจ่ะสือ่ถงึกฏระเบยีบเฉพาะหรอืขอ้กําหนดในการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑน์ี้ การจัด
ประเภทของการขนสง่อาจจะแตกตา่งกันไปตามปรมิาณของภาชนะบรรจแุละอาจจะขึน้อยูก่ับขอ้กําหนดของภมูภิาค
หรอืประเทศนัน้ๆ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่เพิม่เตมิสามารถสอบถามไดจ้ากตัวแทนฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้ และจรงิๆแลว้การปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่สารเคมหีรอืวัสดใุดๆ 
นัน้ ถอืเป็นความรับผดิชอบของผูข้นสง่หรอืผูท้ีรั่บหนา้ทีใ่นการขนสง่สารนัน้ๆ 
 
 
 

15. ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

พระราชกําหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 
ไมม่ขีอ้มลู   
 
พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
กรมวชิาการเกษตร  
ไมม่ขีอ้มลู   
 
กรมธุรกจิพลังงาน  
ไมม่ขีอ้มลู   
 
กรมปศสุตัว ์ 
ไมม่ขีอ้มลู   
 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม  
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ไมม่ขีอ้มลู   
 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ไมม่ขีอ้มลู   
 
กรมประมง  
ไมม่ขีอ้มลู   
 

16. ขอ้มูลอืน่ๆ รวมท ัง้ขอ้มูลการจดัทาํและการปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความ
ปลอดภยั 

 
การแกไ้ข 
หมายเลขประจําตัว: 99168954 / A177 / วันทีอ่อก: 17.04.2020 / ฉบับที:่ 1.0 
การแกไ้ขลา่สดุจะใชต้ัวหนาและขดีเสน้ใตคู้ท่างดา้นซา้ยตลอดเอกสารนี้. 
 
คําอธบิาย 
ACGIH คา่ขดีจํากัด (TLV) โดยสมาคมนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแหง่สหรัฐอเมรกิา (ACGIH) 
TWA ถ่วงน้ําหนักคา่เฉลีย่โดยใชเ้วลา 8 ชัว่โมง 
 
ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อืน่ๆ 
AICS - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตของออสเตรเลยี; ANTT - การขนสง่ทางบกแหง่บราซลิ; ASTM - สมาคม
อเมรกิันเพือ่การทดสอบวัสด;ุ bw - น้ําหนักตัว; CMR - สารกอ่มะเร็ง สารกอ่การกลายพันธุ ์หรอืสารทีเ่ป็นพษิตอ่
ระบบสบืพันธุ;์ DIN - มาตรฐานของสถาบันเพือ่การกําหนดมาตรฐานแหง่เยอรมน;ี DSL - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเขม้ขน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับรอ้ยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจุ
ทีเ่กีย่วขอ้งกับรอ้ยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉนิ; ENCS - สารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตและสารเคมี
ชนดิใหม ่(ญีปุ่่ น); ErCx - ความเขม้ขน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับรอ้ยละการตอบสนองของอัตราการเจรญิ; ERG - คูม่อืการ
ปฏบัิตเิมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ; GHS - ทีเ่ป็นระบบเดยีวกนัท่ัวโลก; GLP - แนวปฏบัิตใินหอ้งปฏบัิตกิารทีด่;ี IARC - 
องคก์ารวจัิยโรคมะเร็งนานาชาต;ิ IATA - สมาคมการขนสง่ทางอากาศระหวา่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติ
วา่ดว้ยการตอ่เรอืและอปุกรณ์ของเรอืทีใ่ชบ้รรทกุสารเคมอีันตรายในระวางเป็นปรมิาตรรวม; IC50 - ความเขม้ขน้ที่
ตอ้งใชเ้พือ่ลดปฎกิริยิาลงเหลอื 50%; ICAO - องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ; IECSC - รายการสารเคมทีี่
ไดรั้บอนุญาตของประเทศจนี; IMDG - การขนสง่สนิคา้อันตรายขา้มแดนทางน้ํา; IMO - องคก์ารทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ; ISHL - กฎหมายอตุสาหกรรมวา่ดว้ยความปลอดภัยและสขุภาพ (ญีปุ่่ น); ISO - องคก์ารระหวา่งประเทศ
วา่ดว้ยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศเกาหล;ี LC50 - ความเขม้ขน้ของสารทีทํ่าให ้
สัตวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่; LD50 - ปรมิาณสารทีทํ่าใหส้ัตวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่ (ปรมิาณถงึฆาตมัธยฐาน); 
MARPOL - อนุสัญญาวา่ดว้ยการป้องกนัมลภาวะจากเรอื; n.o.s. - ไมไ่ดร้ะบเุป็นอยา่งอืน่; Nch - มาตรฐานชลิ;ี 
NO(A)EC - ความเขม้ขน้ทีไ่มพ่บผล (อนัไมพ่งึประสงค)์; NO(A)EL - ระดับทีไ่มพ่บผล (อันไมพ่งึประสงค)์; 
NOELR - อัตราการบรรจทุีไ่มพ่บผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซโิก; NTP - ศนูยพ์ษิวทิยาแหง่ชาต;ิ 
NZIoC - รายการสารเคมขีองประเทศนวิซแีลนด;์ OECD - องคก์ารเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนา; 
OPPTS - สํานักงานความปลอดภัยสารเคมแีละการป้องกันมลพษิ; PBT - สารตกคา้ง สะสมในสิง่มชีวีติ และเป็น
พษิ; PICCS - รายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส;์ (Q)SAR - ความสัมพันธข์องปฏกิริยิาและโครงสรา้งสามมติ ิ
(เชงิปรมิาณ); REACH - ขอ้บังคับ (คณะกรรมาธกิารยโุรป) เลขที ่1907/2006 ขอ้บังคับวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีน การ
ประเมนิ การอนุญาต และการจํากดัการใชส้ารเคม;ี SADT - อณุหภมูทิีส่ารสลายตัวไดเ้อง; SDS - เอกสารขอ้มลู
ความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมขีองประเทศไตห้วัน; TDG - การขนสง่สนิคา้อนัตราย; TSCA - กฎหมาย
ควบคมุสารพษิ (สหรัฐอเมรกิา); UN - สหประชาชาต;ิ UNRTDG - คูม่อืการขนสง่สนิคา้อนัตรายของ
สหประชาชาต;ิ vPvB - ตกคา้งไดม้ากและสะสมในสิง่มชีวีติไดม้าก; WHMIS - เอกสารระบบขอ้มลูวัตถุอันตรายใน
สถานทีป่ฏบัิตงิาน 
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บรษัิท สยามโพลสีไตรนี จํากัด สนับสนุนลกูคา้และผูท้ีไ่ดรั้บเอกสารนี้ใหอ้า่นและทําความเขา้ใจขอ้มลูความ
ปลอดภัยของสารเคมอียา่งถีถ่ว้นและปรกึษาผูเ้ช ีย่วชาญตามความจําเป็นและความเหมาะสมเพือ่จะรับทราบและ
เขา้ใจขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี้และอนัตรายทีอ่าจเกดิข ึน้จากผลติภัณฑ ์ขอ้มลูทีแ่สดงตอ่ไปนี้ แสดงดว้ยความหวังดี
และเชือ่วา่ถกูตอ้ง จนถงึวันที ่MSDSประกาศใช ้ แตอ่ยา่งไรกต็ามจะไมม่กีารใหก้ารรับประกนัหรอืแสดงถงึการ
รับประกันทัง้ทางตรง และทางออ้ม  ขอ้กําหนดทางกฏหมายสามารถเปลีย่นไดต้ลอดเวลาและไมเ่หมอืนกนัในแตล่ะ
ทอ้งที ่เป็นความรับผดิชอบของผูซ้ ือ้ ทีจ่ะทําใหแ้น่ใจวา่การปฏบัิตงิานตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ถูกตอ้งตามกฏหมายของ
ประเทศและกฎหมายทอ้งถิน่ ขอ้มลูทีใ่หใ้ชก้ับสารในสภาพทีข่ายใหล้กูคา้เทา่นัน้ เนื่องจากสภาวะการใชผ้ลติภัณฑ์
ไมอ่ยูใ่นการควบคมุของผูผ้ลติ จงึเป็นหนา้ทีข่องผูซ้ ือ้/ผูใ้ชท้ีจ่ะพจิารณาสภาวะทีเ่หมาะสมในการใชผ้ลติภัณฑ์
อยา่งปลอดภัย  เนื่องจากความแตกตา่งของแหลง่ขอ้มลูเชน่เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยเฉพาะตัวของผูผ้ลติ เรา
จะไมแ่ละไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยทีไ่ดจ้ากแหลง่อืน่ๆ นอกจากทีไ่ดรั้บจากเรา ถา้หาก
ทา่นไดรั้บเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยของสารจากแหลง่อืน่หรอืไมแ่น่ใจวา่เอกสารทีท่า่นมอียูเ่ป็นฉบับลา่สดุ 
กรุณาตดิตอ่กับเราเพือ่รับเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบับลา่สดุ     
TH 
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