
เอกสารขออ มมลความปลอดภยย
ตามขออ กาหนด: เรรรองระบบการจจาแนกและการสรรอสารความเปปนอยนตรายของวยตถถอยนตรายพ.ศ.  ๒๕๕๕ และ GHS.
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สสวน ๑: การบสงชทชสารเดทรยวหรรอสารผสม และผมอผลลต

๑.๑ ตยวบสงชทชผลลตภยณฑฑตามระบบ GHS

ชรรอผลลตภยณฑฑ Synergize®

เลขผลลตภยณฑฑ 433600, 333600-EXP

เลขทะเบทยน EPA Reg. No. 66171-7.

๑.๓ ขออแนะนจาและขออจจากยดตสางๆ ในการใชอสารเดทรยวหรรอสารผสม

การใชอผลลตภยณฑฑ [SU22] การใชออยสางมรออาชทพ: โดเมนสาธารณะ (การบรลหาร, การศศกษา, ความบยนเทลง, บรลการ, ชสางฝฝมรอ); 

[PC8] ผลลตภยณฑฑชทวภาพ (เชสนสารฆสาเชรชอการควบคถมศยตรมพรช);

ลยกษณะ ยาฆสาเชรชอ.

๑.๔ รายละเอทยดผมอผลลต

บรลษยท Neogen Corporation

ททรอยมส 620 Lesher Place

Lansing MI 48912

USA

เววบ www.neogen.com

โทรศยพทฑ 517-372-9200/800-234-5333

อทเมลฑ SDS@neogen.com

๑.๕ หมายเลขโทรศยพทฑฉถกเฉลน

24 ชยรวโมง:

แพทยฑ: 1-800-498-5743 (สหรยฐอเมรลกาและแคนาดา) หรรอ 1-651-523-0318 (ระหวสางประเทศ)

หก/CHEMTREC: 1-800-424-9300 (สหรยฐอเมรลกาและแคนาดา) หรรอ 1-703-527-3887 (ระหวสางประเทศ)

ขออมมลเพลรมเตลม

ผลลตโดย:.

Preserve International

944 Nandino Blvd.

Lexington, KY 40511-1205 U.S.A.

Preserve International เปปน บรลษยท ในเครรอของ Neogen Corporation.

สสวน ๒: การบสงชทชความเปปนอยนตราย

๒.๑ การจจาแนกประเภทสารเดทรยวหรรอสารผสมตามระบบ GHS และขออมมลใน

การจยดหมวดหมมส - GHS Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1: H317; Acute Tox. 4: H332; Resp. Sens. 1: 

H334; Aquatic Chronic 1: H410;

๒.๒ องคฑประกอบฉลากตามระบบ GHS
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๒.๒ องคฑประกอบฉลากตามระบบ GHS

รมปสยญลยกษณฑความเปปนอยนตราย

คจาสยญญาณ อยนตราย

ขออความแสดงความเปปนอยนตราย Acute Tox. 4: H302 - เปปนอยนตรายเมรรอกลรนกลน.

Skin Corr. 1C: H314 - ทจาใหอผลวหนยงไหมออยสางรถนแรง และเปปนอยนตรายตสอดวงตา.

Skin Sens. 1: H317 - อาจทจาใหอเกลดอาการแพอททรผลวหนยง.

Acute Tox. 4: H332 - เปปนอยนตรายเมรรอหายใจเขอาไป.

Resp. Sens. 1: H334 - อาจทจาใหอเกลดอาการแพอ หรรอหอบหรด หรรอหายใจลจาบากเมรรอสมดหายใจเขอาไป. 
Aquatic Chronic 1: H410 - เปปนพลษรอายแรงตสอสลรงมทชทวลตในนชจา และมทผลกระทบระยะยาว.

คจาเตรอนขออควรระวยง: การปปองกยน P260 - หอามหายใจเอาฝถฝน / ฟมม / กกาซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย.

P264 - ลอาง  หลยงจากการใชอสาร.

P270 - หอามกลน ดรรมหรรอสมบบถหรทรเมรรอใชอผลลตภยณฑฑ.

P272 - เสรชอผอาททรปนเปปปอน ไมสควรนาออกไปจากสถานททรทางาน.

P273 - หลทกเลทรยงการรยรวไหลสมสสลรงแวดลออม.

P280 - สวมถถงมรอปปองกยน / ชถดปปองกยน / อถปกรณฑปปองกยนดวงตา / อถปกรณฑปปองกยนหนอา.

P284 - สวมอถปกรณฑปปองกยนทางเดลนหายใจ.

คจาเตรอนขออควรระวยง: การตอบ

สนอง

P301+P330+P331 - Iหากกลรนกลน :ลอางปาก หอามทาใหออาเจทยน.

P303+P361+P353 - หากสยมผยสผลวหนยง ( หรรอเสอนผม ) :ถอดเสรชอผอาททรปนเปปปอนทยชงหมดทยนทท

ลอางผลวหนยงดอวยนอา / ฝฝกบยว.

P304+P340 - หากหายใจเขอาไป :เคลรรอนยอายผมอปฝวยไปสมส อากาศ บรลสถทธลธ และใหอนอนพยกในทสาทางททรสบายเพรรอ

การหายใจ.

P305+P351+P338 - หากเขอาดวงตา ;ลอางดอวยนอาเปปนเวลาหลายๆนาทท ใหอถอดคอน แทคเลนสฑออก ถอาถอดออก

มาและทาไดองสาย ใหอลอางตาตสอไป.

P312 - โทรหาศมนยฑพลษวลทยาหรรอแพทยฑ / โรงพยาบาลหรรอถอารมอสศกไมสสบาย.

P333+P313 - หากเกลดการระคายเครองผลวหนยงหรรอผรรนแดงเกลดขศชน :รยบคาแนะนาจากแพทยฑ / พบแพทยฑ.

P342+P311 - หากเคยมทอาการทางการหายใจมากสอน: โทรหาศมนยฑพลษวลทยาหรรอแพทยฑ / โรงพยาบาล.

P363 - ซยกลอางเสรชอผอาททรปนเปปปอนกสอนนากลยบมาใชอใหมส.

ขออความแสดงขออควรระวยง: การ

กจาจยด

P501 - กาจยดสาร / ภาชนะบรรจถ สถานททรกจาจยดของเสทยอยนตราย / พลเศษททรไดอรยบอนถมยตลตามขออบยงคยบของทอองถลรน

และของประเทศ.

๒.๓ อยนตรายอรรน ๆ

อยนตรายอรรน ๆ อาจเปปน เปปนอยนตราย, หากดมดซศมผสานผลวหนยง. อสานฉลากทยชงหมดและปฏลบยตลตามคจาแนะนจาการใชอขออ จจากยด และ

ขออควรระวยงทยชงหมด.

สสวน ๓: องคฑประกอบและขออมมลเกทรยวกยบสสวนผสม

๓.๒ สารผสม
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๓.๒ สารผสม

EC 1272/2008

ชรรอทางเคมท ดยชนทหมายเลข หมายเลข 

CAS

หมายเลข 

EINECS

หมายเลขลงทะเบทยน 

REACH

เขอมขอน (% 

w / w)

การจยดหมวดหมมส

Nonylphenoxypolyethoxy ethanol 127087-87-0 500-315-8 Acute Tox. 4: H302+H332; 

Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 

1: H318; Aquatic Chronic 2: 

H411;

1 - 10%

Alkyl dimethylbenzyl ammonium 

chloride

68391-01-5 269-919-4 Acute Tox. 4: H302; Skin 

Corr. 1B: H314; Aquatic 

Acute 1: H400; Aquatic 

Chronic 1: H410;

26.0%

Glutaraldehyde 111-30-8 203-856-5 Acute Tox. 3: H301; Skin 

Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: 

H317; Eye Dam. 1: H318; 

Acute Tox. 2: H330; Resp. 

Sens. 1: H334; STOT SE 3: 

H335; Aquatic Acute 1: H400; 

Aquatic Chronic 2: H411;

7.0%

Citric acid monohydrate 77-92-9 201-069-1 Eye Dam. 1: H318;1 - 10%

Terpineol 900 98-55-5 202-680-6 Acute Tox. 5: H303+H313; 

Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: 

H319; STOT SE 3: H335;

1 - 10%

Pine oil 8002-09-3 304-455-9 Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 

1: H304; Skin Sens. 1: H317; 

Aquatic Chronic 1: H410;

1 - 10%

ลยกษณะ

รวมอยมสในรายชรรอผมอสมยครของสารททรมทความกยงวลสมงมาก (REACH): [Nonylphenoxypolyethoxy ethanol, CAS 

No. 127087-87-0].

ความเขอมขอนททรระบถไวออาจไมสแสดงถศงขออกจาหนดของผลลตภยณฑฑททรแนสนอน.

ขออมมลเพลรมเตลม

ขออความทยชงหมดของขออความแสดงความเปปนอยนตรายททรระบถไวอในสสวนนทชมทใหอในสสวนททร 16.

สสวน ๔: มาตรการปฐมพยาบาล

๔.๑ คจาอธลบายของมาตรการปฐมพยาบาล

หากหายใจเขอาไป ยอายผมอททรไดอรยบสารไปยยงททรททรมทอากาศบรลสถทธลธ. ตอองใหอบถคคลากรทางการแพทยฑมาดมแลทยนทท. หากหมดสตลใหอตรวจ

สอบการหายใจและใชออถปกรณฑชสวยหายใจถอาจจาเปปน. ถอาหายใจลจาบากใหอออกซลเจน. หากหยถดหายใจใหอทจาการ

ชสวยหายใจ.

ในกรณทททรเขอาตา นจาผมอไดอรยบผลกระทบออกจากแหลสงกจาเนลดการปนเปปปอนทยนทท. เปปดตาคอางไวอแลอวลอางออกอยสางชอา ๆ แลอวลอางออก

ดอวยนชจาสะอาดประมาณ 15-20 นาทท. ควรถอดคอนแทคเลนสฑออก. ตอองใหอบถคคลากรทางการแพทยฑมาดมแลทยนทท.

ในกรณทททรสยมผยสกยบผลวหนยง นจาผมอไดอรยบผลกระทบออกจากแหลสงกจาเนลดการปนเปปปอนทยนทท. เมรรอถมกผลวหนยงใหอถอดเสรชอผอาททรเปปปอนออกทยนททและ

ลอางออกทยนททดอวย สบมสและนชจา จจานวนมาก. ลอางผลวหนยงททรไดอรยบผลกระทบดอวยนชจาไหลเปปนเวลา 10 นาททหรรอ

นานกวสานยชนหากสารยยงคงอยมสบนผลวหนยง. ตอองใหอบถคคลากรทางการแพทยฑมาดมแลทยนทท.

หากกลรนกลน บอวนปากดอวยนชจาสะอาด. อยสาทจาใหออาเจทยนจนกวสาจะมทคจาสยรงจากศมนยฑควบคถมพลษหรรอแพทยฑ. ความเสทยหายตสอเยรรอ

เมรอกนสาจะเปปนขออหอามในการใชอลอางทออง. ไมสควรใหออะไรทางปากกยบผมอททรไมสมทสตล. ตอองใหอบถคคลากรทางการ

แพทยฑมาดมแลทยนทท.

๔.๒ อาการหรรอผลกระทบททรสจาคยญ ทยชงททรเกลดเฉทยบพลยนและททรเกลดขศชนภายหลยง

หากหายใจเขอาไป เปปนอยนตรายเมรรอหายใจเขอาไป. กยดกรสอนทางเดลนหายใจ. ทจาใหอเกลดแผลไหมอ. ในกรณทททรรถนแรงอาจทจาใหอหมดสตล

ไดอ. อาจทจาใหอเกลดการระคายเครองตสอเยรรอเมรอก. อาจทจาใหอเวทยนศทรษะและปวดศทรษะ.

ในกรณทททรเขอาตา เสทรยงตสอความเสทยหายรอายแรงตสอดวงตา. ทจาใหอเกลดการอยกเสบททรรถนแรงและอาจทจาลายกระจกตา. อยนตรายจาก

ผลกระทบททรไมสกลยบครนอยสางรถนแรงมาก.

ในกรณทททรสยมผยสกยบผลวหนยง กยดกรสอนไปยยงเนรชอเยรรอททรมทชทวลต. ทจาใหอผลวหนยงไหมอ. อยนตรายจากผลกระทบททรไมสกลยบครนอยสางรถนแรงมาก.
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๔.๒ อาการหรรอผลกระทบททรสจาคยญ ทยชงททรเกลดเฉทยบพลยนและททรเกลดขศชนภายหลยง

หากกลรนกลน เปปนอยนตรายเมรรอกลรนกลน. กยดกรสอนไปยยงเนรชอเยรรอททรมทชทวลต. ทจาใหอเกลดแผลไหมออยสางรถนแรง. อยนตรายจากผล

กระทบททรไมสกลยบครนอยสางรถนแรงมาก. การกลรนกลนอาจทจาใหอเกลดอาการคลรรนไสอและอาเจทยน.

๔.๓ ระบถถศงขออควรพลจารณาทางการแพทยฑททรตอองทจาทยนทท และการดมแลรยกษา

นจาผมอไดอรยบผลกระทบออกจากแหลสงกจาเนลดการปนเปปปอนทยนทท. นจาสสงโรงพยาบาลหากมทแผลไหมอหรรออาการพลษ. 

ตอองใหอบถคคลากรทางการแพทยฑมาดมแลทยนทท. P101 - ถอาตอองการคาแนะนาทางการแพทยฑ ใหอนาภาชนะบรรจถ 

ผลลตภยณฑฑหรรอฉลาก.

ขออมมลเพลรมเตลม

ออางถศงฉลากผลลตภยณฑฑและ / หรรอการใสสบรรจถภยณฑฑสจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

สสวน ๕: มาตรการผจญเพลลง

๕.๑ สารดยบเพลลงททรหอามใชอ และสารดยบเพลลงททรเหมาะสม

ใชอสารดยบเพลลงททรเหมาะสมกยบสภาวะของไฟโดยรอบ.

๕.๒ ความเปปนอยนตรายเฉพาะททรเกลดขศชนจากสารเคมท

อยสาหายใจเอาไอหรรอละอองหมอกเขอาไป. มทสารททรเปปนอยนตรายตสอสลรงแวดลออม. อยสาปลสอยใหอผลลตภยณฑฑททรไมสเจรอ

ปนถมกปลสอยลงสมสพรชนนชจาทางนชจาหรรอระบบบจาบยดนชจาเสทย.

๕.๓ อถปกรณฑปปองกยนพลเศษและขออควรระวยง สจาหรยบนยกผจญเพลลง

ในกรณทททรเกลดไฟไหมอและ / หรรอการระเบลดหอามสมดดมควยน. อยสาหายใจเอาไอหรรอละอองหมอกเขอาไป. สวม

อถปกรณฑชสวยหายใจแบบครบชถดและชถดปปองกยนสารเคมท.

สสวน ๖: มาตรการจยดการเมรรอมทการหกรยรวไหลของสาร

๖.๑ ขออควรระวยงสสวนบถคคล อถปกรณฑปปองกยนอยนตราย และขยชนตอนการ

ในกรณทของการทจาความสะอาดหลยงการรยรวไหลใหอสวมใสสชถดปปองกยนและอถปกรณฑททรเหมาะสมเพรรอปปองกยนการ

สยมผยสกยบผลวหนยงและดวงตาและเพรรอปปองกยนการกลรนกลนหรรอการสมดดม. ใหอแนสใจวสามทการระบายอากาศเพทยงพอ

ในพรชนททรทจางาน. เกวบบถคลากรใหอหสางจากสารททรหก. หลทกเลทรยงการสยมผยสกยบดวงตาและผลวหนยง. หลทกเลทรยงการ

สยมผยสเปปนเวลานานหรรอซชจาหลายครยชง. เกวบใหอหสางจากวยสดถททรเขอากยนไมสไดอ.

๖.๒ ขออควรระวยงดอานสลรงแวดลออม

ปองกยนการรยรวไหลออกไปอทกถอาสามารถทจาไดออยสางปลอดภยย. ทจาความสะอาดบรลเวณททรหกดอวยนชจาปรลมาณมาก. 

อยสาลอางลงในนชจาผลวดลน. อยสาปลสอยใหอผลลตภยณฑฑปนเปปปอนใตอผลวดลน.

๖.๓ วลธทการและวยสดถสจาหรยบกยกเกวบและทจาความสะอาด

ดมดซยบดอวยเฉรรอยวยสดถดมดซยบ. รวบรวมการรยรวไหล. ถสายโอนไปยยงภาชนะบรรจถททรเหมาะสมและมทฉลากเพรรอการ

กจาจยด. กจาจยดสารนทชและภาชนะบรรจถไปยยงจถดเกวบขยะอยนตรายหรรอพลเศษ. ทจาความสะอาดบรลเวณททรหกดอวยนชจา

ปรลมาณมาก. อยสาปนเปปปอนนชจาโดยการทจาความสะอาดอถปกรณฑหรรอกจาจยดของเสทย.

๖.๔ ออางอลงถศงสสวนอรรน ๆ

ดมสสวน 2, 8, and 13 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

สสวน ๗: การขนถสาย เคลรรอนยอาย ใชองาน และเกวบรยกษา

๗.๑ ขออควรระวยงในการขนถสายเคลรรอนยอาย ใชองาน และการเกวบรยกษาอยสาง

นจามาพลจารณาขออควรพลจารณาในการจยดการดอวยตนเองททรดทททรสถดเมรรอจยดการถรอและแจกจสาย. จยดการและเปปด

ภาชนะดอวยความระมยดระวยง. อยสาหายใจเอาไอหรรอละอองหมอกเขอาไป. ใหอแนสใจวสามทการระบายอากาศเพทยงพอ

ในพรชนททรทจางาน. ในกรณทททรการระบายไมสเพทยงพอใหอใสสอถปกรณฑชสวยหายใจททรเหมาะสม. ทจาใหอดวงตาถมกทจาลาย

และผลวหนยงถมกทจาลาย. สวมชถดปปองกยนสารเคมท. สวมแวสนตาหรรอหนอากากปปองกยนใบหนอาและถถงมรอยางเมรรอจยดการ

กยบผลลตภยณฑฑนทช. ลอางดอานนอกของถถงมรอกสอนททรจะถอดออก. ลอางมรอใหอสะอาดดอวยสบมสและนชจาหลยงการหยลบจยบและ

กสอนรยบประทานอาหารดรรมหมากฝรยรงใชอยาสมบหรรอใชอหอองนชจา. P272 - เสรชอผอาททรปนเปปปอน ไมสควรนาออกไปจาก

สถานททรทางาน. อยสาปนเปปปอนนชจาโดยการทจาความสะอาดอถปกรณฑหรรอกจาจยดของเสทย. อยสากลนดรรมหรรอสมบบถหรทรใน

บรลเวณททรใชอหรรอเกวบผลลตภยณฑฑนทช.

2020-06-22วยนทพทพพมพฑ:Powered by
Copyright © 2020 ChemSoft.  All rights reserved.



5/12เลขหนอา

ฉบยบ

วยนททรแกอไข

9

2020-06-22

Synergize®

๗.๑ ขออควรระวยงในการขนถสายเคลรรอนยอาย ใชองาน และการเกวบรยกษาอยสาง

อสานฉลากทยชงหมดและปฏลบยตลตามคจาแนะนจาการใชอขออ จจากยด และขออควรระวยงทยชงหมด.

๗.๒ สภาวะการเกวบรยกษาอยสางปลอดภยย รวมทยชงขออหอามในการเกวบรยกษา

อยสาปนเปปปอนนชจาอาหารหรรออาหารสยตวฑโดยการเกวบหรรอกจาจยด.

เกวบในภาชนะเดลมในททรแหองและเยวนไมสสามารถเขอาถศงไดอสจาหรยบเดวกและสยตวฑเลทชยง. ปปดภาชนะบรรจถใหอแนสน. ปปด

ภาชนะบรรจถใหอหสางจากสารเคมทอรรน ๆ. อยสาเกวบดอวย สารหรรอสารผสมททรเขอากยนไมสไดอ. ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

๗..๓ การใชองานเฉพาะ

ดมสสวน 1.2 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

ขออมมลเพลรมเตลม

ออางถศงฉลากผลลตภยณฑฑและ / หรรอการใสสบรรจถภยณฑฑสจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม. ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

สสวน ๘: การควบคถมการรยบสยมผยสและการปปองกยน สสวนบถคคล

๘.๑ คสาตสางๆ ททรใชอควบคถม

๘.๑.๑  การรยบสยมผยส คสาขทดจจากยดททรยอมใหอรยบสยมผยสไดอในขณะปฏลบยตลงาน

Glutaraldehyde ACGIH TLV TWA: - ACGIH TLV STEL: C 0.05 ppm

Notations: SEN; A4 OSHA PEL 8hr TWA ppm: -

OSHA PEL 8hr TWA mg m3: - Skin Designation: -

๘.๒ การควบคถมทางวลศวกรรมททรเหมาะสม

การควบคถมทางวลศวกรรมททรเหมาะ

สม

ใหอแนสใจวสามทการระบายอากาศเพทยงพอในพรชนททรทจางาน. การไดอรยบสารเกลนกวสาคสา จจากยด ททรไดอรยบจากการทจางาน 

(OEL) ททรแนะนจาอาจทจาใหอเกลดผลเสทยตสอสถขภาพ.

๘.๓ มาตรการปปองกยนสสวนบถคคล สวมชถดปปองกยนสารเคมท.

การปปองกยนตา / ใบหนอา สวมใสส: แวสนตานลรภยยททรผสานการรยบรอง, โลสใบหนอา.

การปปองกยนผลวหนยง - การปปองกยน

มรอ

สวมใสส: ถถงมรอปปองกยนสารเคมท. ลอางดอานนอกของถถงมรอกสอนททรจะถอดออก. ลอางมรอใหอสะอาดดอวยสบมสและนชจาหลยงการ

หยลบจยบและกสอนรยบประทานอาหารดรรมหมากฝรยรงใชอยาสมบหรรอใชอหอองนชจา.

การปปองกยนผลวหนยง - อรรน ๆ เมรรอถมกผลวหนยงลอางทยนททดอวยมากมาย สบมสและนชจา. สวมชถดปปองกยนถถงมรอและอถปกรณฑปปองกยนตา / ใบหนอาททรเหมาะสม.

การปปองกยนระบบทางเดลนหายใจ ในกรณทททรการระบายไมสเพทยงพอใหอใสสอถปกรณฑชสวยหายใจททรเหมาะสม.

การควบคถมการรยบสยมผยสในการทจา

งาน

การไดอรยบสารเกลนกวสาคสา จจากยด ททรไดอรยบจากการทจางาน (OEL) ททรแนะนจาอาจทจาใหอเกลดผลเสทยตสอสถขภาพ. เตรทยม

ฝฝกบยวอาบนชจาสารเคมท. จยดเตรทยมสถานทลอางตา.

ปปองกยนเสรชอผอาจากการสยมผยสกยบผลลตภยณฑฑ. P272 - เสรชอผอาททรปนเปปปอน ไมสควรนาออกไปจากสถานททรทางาน. หลทก

เลทรยงการปนเปปปอนของอาหารหรรออาหารสยตวฑ.

ขออมมลเพลรมเตลม

ออางถศงฉลากผลลตภยณฑฑสจาหรยบขออกจาหนดและคจาแนะนจา PPE เพลรมเตลม ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

สสวน ๙: คถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมท

๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน
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๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน

รมปแบบ ของเหลว

สท ชยดเจน/สทเหลรองอสอน

กลลรน ลยกษณะเฉพาะ/มทกลลรนหอม

เกณฑฑกลลรน ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

คสาความเปปนกรด ดสาง 4.7 - 5.5

จถดหลอมเหลว ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

จถดเยรอกแขวง ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

จถดเดรอด ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

จถดวาบไฟ ไมสสามารถใชอไดอ.

อยตราการระเหย ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

ความไวไฟ (ของแขวง, แกกส) ไมสสามารถใชอไดอ.

ความดยนไอ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

ความหนาแนสนของไอ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

ความหนาแนสนสยมพยทธฑ 1.03 - 1.04

คสาสยมประสลทธลธการแบสงสสวน ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

อถณหภมมลปรยบตจาแหนสงอยตโนมยตล ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

ความเหนทยว ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

คถณสมบยตลระเบลด ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

คถณสมบยตลออกซลไดซฑ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

การละลาย ละลายในนชจา

๙.๒ ขออมมลอรรน ๆ

VOC (สารประกอบอลนทรทยฑระเหย) ไมสสามารถใชอไดอ.

สสวน ๑๐: ความเสถทยรและการเกลดปฏลกลรลยา

๑๐.๑ การเกลดปฏลกลรลยา

มทความเสถทยรภายใตอสภาวะปกตล.

๑๐.๒ ความเสถทยรทางเคมท

มทความเสถทยรภายใตอสภาวะปกตล.

๑๐.๓ ความเปปนไปไดอในการเกลดปฏลกลรลยาอยนตราย

ภายใตอเงรรอนไขททรกจาหนดไมสคาดวสาจะเกลดปฏลกลรลยาอยนตรายททรทจาใหออถณหภมมลหรรอความดยนสมงเกลนไป.

๑๐.๔ สภาวะททรควรหลทกเลทรยง เชสน การคายประจถไฟฟปาสถลต แรงกระแทก

อยมสหสางจาก อถณหภมมลสมง.

๑๐.๕ วยสดถททรเขอากยนไมสไดอ

ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ.

๑๐.๖ ความเปปนอยนตรายของสารททรเกลดจากการสลายตยว

คารฑบอนออกไซดฑ.

สสวน ๑๑: ขออมมลดอานพลษวลทยา

๑๑.๑ ขออมมลเกทรยวกยบผลกระทบทางพลษวลทยา

ความเปปนพลษเฉทยบพลยน เปปนอยนตรายเมรรอสมดดมและเมรรอกลรนกลน. อาจเปปนอยนตรายเมรรอสยมผยสผลวหนยง.

การกยดกรสอน/การระคายเครองของ

ผลวหนยง

กยดกรสอนไปยยงเนรชอเยรรอททรมทชทวลต. ทจาใหอเกลดแผลไหมอ. ความเสทรยงททรอาจเกลดขศชนจากผลกระทบททรกลยบครนไมสไดอ. อาจ

ทจาใหอเกลดผลวหนยงอยกเสบ.
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๑๑.๑ ขออมมลเกทรยวกยบผลกระทบทางพลษวลทยา

ดวงตาระคายเครอง/บาดเจวบอยสาง

รอายแรง

ทจาใหอเกลดแผลไหมออยสางรถนแรง. ทจาใหอเกลดการอยกเสบททรรถนแรงและอาจทจาลายกระจกตา. ความเสทรยงททรอาจเกลดขศชน

จากผลกระทบททรกลยบครนไมสไดอ.

การกระตถอนใหอไวตสอการแพอ ใน

ระบบทางเดลนหายใจ หรรอบนผลว

หนยง

อาจทจาใหอเกลดอาการแพอในผมอททรไวตสอยา.

การกลายพยนธถฑของเซลลฑสรบพยนธถฑ มทวยสดถททรอาจ ทจาใหอเกลดขออบกพรสองทางพยนธถกรรม. ไมสมทรายงานผลการกสอกลายพยนธถฑ.

การกสอมะเรวง ไมสมทสสวนประกอบททรมากกวสา๐.๐๑% อยมสในการประชถมอเมรลกยนของรยฐบาล Hygienists (ACGIH) คมสมรอสจาหรยบคสา

ความเสทรยงทางอาชทพ.

จดทะเบทยนโดยองคฑการระหวสางประเทศเพรรอการวลจยยโรคมะเรวง (IARC) ในฐานะ สารกลถสมททร 3: หลยกฐานไมสสนยบ

สนถนสารในฐานะสารกสอมะเรวงในมนถษยฑ, [Terpene polychlorinates].

ไมสมทสสวนประกอบททรมากกวสา 0, 01% จะแสดงรายการอยมสในรายงานของโปรแกรมพลษวลทยาแหสงชาตล (NTP) ใน

มะเรวง.

ไมสไดอระบถไวอในมาตรฐาน OSHA 1910.1003 สารกสอมะเรวง.

ความเปปนพลษตสอระบบสรบพยนธถฑ มทวยสดถททรอาจ ความอถดมสมบมรณฑหรรอทารกในครรภฑ.

ความเปปนพลษตสออวยยวะเปปา

หมายอยสางเฉพาะเจาะจง (STOT) 

จากการสยมผยสเพทยงครยชงเดทยว

อาจทจาใหอเกลดอาการแพอ หรรอหอบหรด หรรอหายใจลจาบากเมรรอสมดหายใจเขอาไป. อาจทจาใหอเกลดการระคายเครองตสอ

เยรรอเมรอกในชสองปาก.

ความเปปนพลษตสออวยยวะเปปา

หมายอยสางเฉพาะเจาะจง (STOT) 

จากการสยมผยสซอา

องคฑประกอบอาจทจาใหอเกลดความเสทยหายตสออวยยวะของมนถษยฑจากขออมมลสยตวฑ.

ความเปปนพลษจากการสาลยก ไมสมทอยนตรายททรสจาคยญ.

การไดอรยบสารซชจาหรรอเปปนเวลานาน หลทกเลทรยงการสยมผยสเปปนเวลานานหรรอซชจาหลายครยชง. การไดอรยบสารเกลนกวสาคสา จจากยด ททรไดอรยบจากการทจางาน 

(OEL) ททรแนะนจาอาจทจาใหอเกลดผลเสทยตสอสถขภาพ. การปรากฏตยวชอาของการรอองเรทยนและการพยฒนาของโรคภมมล

แพอ (หายใจลจาบาก, ไอ, หอบหรด) เปปนไปไดอ.

ผสม

ดมสสวน 3 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

ขออมมลอยนตราย

ดมสสวน 2 and 3 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

ขออมมลทางพลษวลทยา

ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

ระดยบอยนตราย

ดมสสวน 2 and 4 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

เกณฑฑการจจาแนกประเภท

ออางอลงจากขออควรพลจารณาของระบบทยรวโลก (GHS) สจาหรยบการจจาแนกประเภทของสารผสม ดมสสวนททร 15 สจาหรยบ

การออางอลงกฎระเบทยบ.

ขออมมลเกทรยวกยบเสอนทางททรมทโอกาสไดอรยบสาร

ในกรณทททรเขอาตา. ในกรณทททรสยมผยสกยบผลวหนยง. หากกลรนกลน. หากหายใจเขอาไป.

อาการททรเกทรยวขอองกยบลยกษณะทางกายภาพทางเคมทและทางพลษวลทยา

ดมสสวน 4.2 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

ผลททรลสาชอาและทยนททรวมถศงผลเรรชอรยงจากการไดอรยบสยมผยสในระยะสยชนและระยะยาว

ดมสสวน 4.2 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

เอฟเฟกตฑแบบโตอตอบ

ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ.
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ไมสมทขออมมลททรเฉพาะเจาะจง

<1% ของสสวนผสมนทชประกอบดอวยสสวนผสมของพลษเฉทยบพลยนททรไมสรมอจยก.

ผสมกยบขออมมลสาร

ดมสสวน 3 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

ขออมมลอรรน ๆ

ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ.

สสวน ๑๒: ขออมมลดอานนลเวศวลทยา

๑๒.๑ ความเปปนพลษตสอระบบนลเวศ

ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

๑๒.๒ การตกคอางยาวนานและความสามารถในการยสอยสลาย

ไมสมทขออมมลสจาหรยบผลลตภยณฑฑนทช.

๑๒.๓ ศยกยภาพในการสะสมทางชทวภาพ

ไมสมทขออมมลสจาหรยบผลลตภยณฑฑนทช.

๑๒.๔ การเคลรรอนยอายในดลน

ไมสมทขออมมลสจาหรยบผลลตภยณฑฑนทช.

๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสทยหายอรรนๆ

ไมสมทขออมมลสจาหรยบผลลตภยณฑฑนทช.

๑.๖ ผลกระทบททรสามรถกลยบสมสสภาพเดลมอรรนๆ

ผลลตภยณฑฑนทชเปปนพลษอยสางยลรงตสอสลรงมทชทวลตในนชจารวมถศงปลาและสยตวฑไมสมทกระดมกสยนหลยง.

ขออมมลเพลรมเตลม

ออางถศงฉลากผลลตภยณฑฑและ / หรรอการใสสบรรจถภยณฑฑสจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

สสวน ๑๓: ขออพลจารณาในการกจาจยด

๑๓.๑ วลธทการบาบยดของเสทย

P501 - กาจยดสาร / ภาชนะบรรจถ สถานททรกจาจยดของเสทยอยนตราย / พลเศษททรไดอรยบอนถมยตลตามขออบยงคยบของทอองถลรน

และของประเทศ. หอามปลสอยนชจาทลชงททรมทผลลตภยณฑฑนทชไปยยงระบบทสอระบายนชจา. ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

วลธทการกจาจยด

P501 - กาจยดสาร / ภาชนะบรรจถ สถานททรกจาจยดของเสทยอยนตราย / พลเศษททรไดอรยบอนถมยตลตามขออบยงคยบของทอองถลรน

และของประเทศ. อยสาปนเปปปอนนชจาโดยการทจาความสะอาดอถปกรณฑหรรอกจาจยดของเสทย. หอามเทลงในทสอระบายนชจา 

กจาจยดสารนทชและภาชนะบรรจถดอวยวลธทททรปลอดภยย. อยสาลอางลงในนชจาผลวดลน. อยสาปลสอยใหอผลลตภยณฑฑปนเปปปอนใตอผลว

ดลน.

การกจาจยดบรรจถภยณฑฑ

ภาชนะททรไมสสามารถรทฟปลไดอ หอามใชอซชจาหรรอเตลมภาชนะนทช.

If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling, if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused 

product down any indoor or outdoor drain. สามารถสสงภาชนะเปลสาไปยยงหลถมฝฝงกลบหลยงจากทจาความ

สะอาดหากเปปนไปตาม ขออบยงคยบทอองถลรนและระดยบชาตล. สามารถนจากลยบมาใชอใหมสไดอหากสอดคลอองกยบ ขออบยงคยบ

ทอองถลรนและระดยบชาตล.

ขออมมลเพลรมเตลม

ออางถศงฉลากผลลตภยณฑฑและ / หรรอการใสสบรรจถภยณฑฑสจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม. ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

สสวน ๑๔: ขออมมลการขนสสง
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รมปสยญลยกษณฑความเปปนอยนตราย

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาตล

UN1903

๑๔.๒ ชรรอททรถมกตอองในการขนสสงของสหประชาชาตล

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Dimethyl dibenzyl ammonium chloride, 

Glutaraldehyde)

๑๔.๓ ประเภทความเปปนอยนตรายสจาหรยบการขนสสง

ADR / RID 8

ความเสทรยงของ บรลษยท ยสอย -

IMDG 8

ความเสทรยงของ บรลษยท ยสอย -

IATA 8

ความเสทรยงของ บรลษยท ยสอย -

๑๔.๔ กลถสมการบรรจถ

กลถสมบรรจถ III

๑๔.๕ มลภาวะทางทะเล

อยนตรายตสอสลรงแวดลออม No

มลพลษทางทะเล No

ADR / RID

ID อยนตราย 80

หมวดหมมสอถโมงคฑ (E)

IMDG

รหยส EmS F-A S-B

IATA

การเรทยนการสอนการบรรจถ (

สลนคอา)

856

ปรลมาณสมงสถด 60 L

การเรทยนการสอนการบรรจถ (ผมอ

โดยสาร)

852

ปรลมาณสมงสถด 5 L

สสวน ๑๕: ขออมมลดอานกฎขออบยงคยบ

๑๕.๑ ขออบยงคยบ/กฎหมายเกทรยวกยบความปลอดภยย/สถขภาพและสลรงแวดลออมททรเฉพาะเจาะจงสาหรยบสารเดทรยวและสารผสม

กฎระเบทยบ 2450/2549 ของรยฐสภายถโรปและสภาการขศชนทะเบทยนการประเมลนผลการอนถญาตและการ จจากยด การใชอสารเคมท 

(REACH).

รายการสารเคมท / รายการททรนสา

สนใจ

--International--.

อนถสยญญาบาเซล (ของเสทยอยนตราย): H8, H12.

อนถสยญญาอาวถธเคมท (OPCW): วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

แกกสเรรอนกระจกของพลธทสารเกทยวโต: วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.
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๑๕.๑ ขออบยงคยบ/กฎหมายเกทรยวกยบความปลอดภยย/สถขภาพและสลรงแวดลออมททรเฉพาะเจาะจงสาหรยบสารเดทรยวและสารผสม

ขออตกลง Mercosur: ไมสสามารถใชอไดอ.

พลธทสารมอนทรทออล: วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

อนถสยญญารอตเตอรฑดยม: วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

อนถสยญญากรถงสตอกโฮลฑม: วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

- เอเชทยและอาเซทยน -.

แคตตาลวอกของสารเคมทอยนตราย (จทน): [2169, Glutaraldehyde (Pentanedial), CAS No. 111-30-8], ตออง

หอาม, [Nonylphenoxypolyethoxy ethanol, CAS No. 127087-87-0].

ระเบทยบรยฐมนตรทวสาการกระทรวงการคอาสาธารณรยฐอลนโดนทเซทยหมายเลข 75 ปฝ 2557 เกทรยวกยบการแกอไขเพลรมเตลม

รยฐมนตรทวสาการกระทรวงการคอาครยชงททรสองหมายเลข 44 ปฝ 2552 เรรรองการจยดหาการกระจายและการควบคถมสาร

อยนตราย: วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

กฎหมายควบคถมมลพลษทางอากาศ (ญทรปถฝน): สารอยนตราย / เคมทลจาดยบความสจาคยญ, [Glutaraldehyde 

(Pentanedial), CAS No. 111-30-8].

กฎหมายควบคถมสารเคมท (ญทรปถฝน): การประเมลนความสจาคยญ, การปลดปลสอยสลรงแวดลออมระดยบ Class I, 

[Glutaraldehyde (Pentanedial), CAS No. 111-30-8], [Nonylphenoxypolyethoxy ethanol, CAS No. 

127087-87-0]. การตรวจสอบประเภทททร 2, เลขททร 1033  [Glutaraldehyde (Pentanedial), CAS No. 

111-30-8]. การมอนลเตอรฑชนลด III, หมายเลข 43 [Nonylphenoxypolyethoxy ethanol, CAS No. 

127087-87-0].

พระราชบยญญยตลความปลอดภยยและอนามยยอถตสาหกรรม, วยตถถอยนตราย (ญทรปถฝน): จจาเปปนตอองมทการตลดฉลาก / การ

แจองเตรอน, สารกสอกลายพยนธถฑททรแขวงแกรสง, [Glutaraldehyde (Pentanedial), CAS No. 111-30-8].

พระราชบยญญยตลสารพลษและอยนตราย (ญทรปถฝน): วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

สารเคมทททรไดอรยบอนถญาต (เกาหลท): วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

สารควบคถมหรรอสารตอองหอาม (เกาหลท): จจากยด, [06-5-6, Nonylphenoxypolyethoxy ethanol, CAS No. 

127087-87-0].

การใชอและมาตรฐานการไดอรยบสารเคมทททรเปปนอยนตรายตสอสถขภาพ (USECHH), ระเบทยบ 2000 (มาเลเซทย): 

กจาหนดการเปปดรยบมาตรฐาน, ระเบทยบระดยบ, [Glutaraldehyde (Pentanedial), CAS No. 111-30-8].

รายการสารเคมทและสารเคมทของฟปลลปปปนสฑ (PICCS): สารพลษและพระราชบยญญยตลการควบคถมของเสทยอยนตราย

และนลวเคลทยรฑ (RA6969):, [Nonylphenoxypolyethoxy ethanol, CAS No. 127087-87-0].

พระราชบยญญยตลควบคถมสารเคมทททรเปปนพลษและเปปนพลษของไตอหวยน (TCCSCA): วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถ

รายงานไดอ.

พระราชบยญญยตลวยตถถอยนตราย (ประเทศไทย): วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

กฎหมายเกทรยวกยบสารเคมท (เวทยดนาม): วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

- ออสเตรเลทยและนลวซทแลนดฑ -.

รหยสสลนคอาอยนตรายออสเตรเลทย: Class 8.

รายการสารเคมทของออสเตรเลทย (AICS): สสวนผสมทยชงหมดททรระบถไวอหรรอไดอรยบการยกเวอน, สารเคมทททรมทอยมสลจาดยบ

ความสจาคยญ, [PEC 3, Glutaraldehyde (Pentanedial), CAS No. 111-30-8].

สารเคมทของนลวซทแลนดฑ (NZIoC): สสวนผสมทยชงหมดททรระบถไวอหรรอไดอรยบการยกเวอน.

- สหภาพยถโรป (EU) และสหราชอาณาจยกร (สหราชอาณาจยกร) -.

รายการการอนถญาต (ภาคผนวก XIV ของ REACH): ตยวแทนรบกวนตสอมไรอทสอ, [Nonylphenoxypolyethoxy 

ethanol, CAS No. 127087-87-0].

ภาคผนวก XVII สจาหรยบ REACH: จจากยด, [Nonylphenoxypolyethoxy ethanol (nonylphenyl ethoxylates), 

CAS No. 127087-87-0].

มาตรา 95 ของขออบยงคยบผลลตภยณฑฑชทวภาพ (BPR): เหมาะสม.

--อเมรลกาเหนรอ--.

รายการสารในประเทศ / นอกประเทศ (DSL / NDSL): สสวนผสมทยชงหมดททรระบถไวอหรรอไดอรยบการยกเวอน.

พระราชบยญญยตลควบคถมสารพลษ (TSCA): สสวนผสมทยชงหมดททรระบถไวอหรรอไดอรยบการยกเวอน.

รายชรรอสารอยนตรายททรถมกตอองจากรยฐแมสซาชมเซตสฑ: วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

พระราชบยญญยตลแรงงานแหสงรยฐนลวเจอรฑซทยฑและชถมชนททรควรรมอ: วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

กฎหมายททรถมกตอองในรยฐเพนซลลวาเนทย: Pentanedial.

กฎหมายทยรวไปททรควรรมอจากโรดไอแลนดฑ: Glutaraldehyde (Glutaral).
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๑๕.๑ ขออบยงคยบ/กฎหมายเกทรยวกยบความปลอดภยย/สถขภาพและสลรงแวดลออมททรเฉพาะเจาะจงสาหรยบสารเดทรยวและสารผสม

** ผมออยมสอาศยยในแคลลฟอรฑเนทยโปรดทราบ **.

คจาเตรอน: ผลลตภยณฑฑนทชอาจทจาใหอคถณไดอรยบสารเคมทรวมถศง  Nonylphenoxypolyethoxy ethanol, CAS No. 

127087-87-0 ซศรงเปปนททรรมอจยกกยนในรยฐแคลลฟอรฑเนทยวสาเปปนสาเหตถของโรคมะเรวง สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลมไปททร 

www.P65Warnings.ca.gov.

ขออมมลเพลรมเตลม

หนสวยงานควบคถมเพลรมเตลม: สารเคมทนทชเปปนผลลตภยณฑฑยาฆสาแมลงททรลงทะเบทยนโดยสจานยกงานคถอมครองสลรงแวดลออมของสหรยฐอเมรลกาและอยมสภาย

ใตอขออกจาหนดการตลดฉลากบางอยสางภายใตอกฎหมายของสารกจาจยดศยตรมพรชของรยฐบาลกลาง ขออกจาหนดเหลสานทช

แตกตสางจากเกณฑฑการจจาแนกประเภทและขออมมลความเปปนอยนตรายททรจจาเปปนสจาหรยบเอกสารขออมมลความปลอดภยย 

(SDS) และสจาหรยบฉลากสถานททรทจางานของสารเคมทททรไมสใชสยาฆสาแมลง ขออมมลความเปปนอยนตรายททรตอองการบน

ฉลากยาฆสาแมลงทจาซชจาดอานลสาง ฉลากยาฆสาแมลงยยงมทขออมมลสจาคยญอรรน ๆ รวมถศงคจาแนะนจาในการใชอดอวย.

คจาสยญญาณ อยนตราย.

ขออควรระวยงเกทรยวกยบฉลาก P102 - เกวบใหอหสางจากมรอเดวก.

อยนตรายตสอมนถษยฑและสยตวฑเลทชยง.

สศกกรสอน. ทจาใหอดวงตาเสทยหายอยสางถาวร. ทจาใหอผลวหนยงไหมอ. อาจถศงแกสชทวลตหากสมดดม. เปปนอยนตรายหากกลรน

กลนหรรอดมดซศมผสานผลวหนยง. P262 - หอามใหอสารเขอาตา โดนผลวหนยงหรรอเสรชอผอา. อยสาหายใจเอาไอหรรอละออง

หมอกเขอาไป. สวมแวสนตาหรรอหนอากากปปองกยนใบหนอาและถถงมรอยางเมรรอจยดการกยบผลลตภยณฑฑนทช. สวมอถปกรณฑ

ปปองกยนระบบหายใจ. สวมชถดปปองกยน. การสยมผยสทางผลวหนยงเปปนเวลานานหรรอซชจาหลายครยชงอาจกสอใหอเกลดอาการ

แพอในบถคคลบางคน. ลอางมรอใหอสะอาดดอวยสบมสและนชจาหลยงการหยลบจยบและกสอนรยบประทานอาหารดรรมหมากฝรยรงใชอ

ยาสมบหรรอใชอหอองนชจา. ถอดและลอางเสรชอผอาททรเปปปอนกสอนนจามาใชอใหมส.

สสวน ๑๖: ขออมมลอรรน

ขออมมลอรรน

ฉบยบ เอกสารนทชแตกตสางจากรถสนกสอนหนอาในพรชนททรตสอไปนทช:.

2 - คจาเตรอนขออควรระวยง: การปปองกยน.

2 - คจาเตรอนขออควรระวยง: การตอบสนอง.

2 - ขออความแสดงขออควรระวยง: การจยดเกวบขออมมล.

9 - ๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน (สท).

คจายสอ ADR / RID: ขออตกลงของยถโรปเกทรยวกยบการขนสสงสลนคอาอยนตรายระหวสางประเทศโดยทางรถไฟ (RID) และทาง

ถนน (ADR).

หมายเลข CAS: บรลการบทคยดยสอทางเคมท.

คลาส: การจจาแนกประเภทการตลดฉลากและเอกสารขออมมลความปลอดภยยของกฎขออบยงคยบสารเคมทอยนตราย 2013 

(มาเลเซทย).

GHS: ระบบททรกลมกลรนกยนทยรวโลก.

HCS 2012: มาตรฐานการสรรอสารความเปปนอยนตรายของสหรยฐอเมรลกา (ฉบยบปรยบปรถงปฝ 2555).

IATA: สมาคมการขนสสงทางอากาศระหวสางประเทศ.

ICAO: องคฑการการบลนพลเรรอนระหวสางประเทศ.

IMDG: สลนคอาอยนตรายระหวสางประเทศทางทะเล.

LD: ยาททรทจาใหอตายไดอ.

OEL: ขทด จจากยด ของการรยบสารจากการทจางาน.

OSHA: การบรลหารความปลอดภยยและอาชทวอนามยยของสหรยฐอเมรลกา.

PEL: ขทด จจากยด ของการไดอรยบอนถญาต.

REACH: การลงทะเบทยนการประเมลนผลการอนถญาตและขออ จจากยด ของสารเคมท.

SVHC: สารททรมทความกยงวลสมงมาก.

US DOT: กระทรวงคมนาคมของสหรยฐอเมรลกา.

VOC: สารประกอบอลนทรทยฑระเหยงสาย.

WEL: ขทด จจากยด ของการรยบสารในททรทจางาน.

ขออความของขออความแสดงความ

เปปนอยนตรายในสสวนททร 3

Acute Tox. 4: H302+H332 - เปปนอยนตรายเมรรอกลรนกลนหรรอหรรอหายใจเขอาไป.

Skin Irrit. 2: H315 - ระคายเครองตสอผลวหนยงมาก.

Eye Dam. 1: H318 - ทจาลายดวงตาอยสางรถนแรง.

Aquatic Chronic 2: H411 - เปปนพลษตสอสลรงมทชทวลตในนชจา และมทผลกระทบระยะยาว.
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Acute Tox. 4: H302 - เปปนอยนตรายเมรรอกลรนกลน.

Skin Corr. 1B: H314 - ทจาใหอผลวหนยงไหมออยสางรถนแรง และเปปนอยนตรายตสอดวงตา.

Aquatic Acute 1: H400 - เปปนพลษรอายแรงตสอสลรงมทชทวลตในนชจา.

Aquatic Chronic 1: H410 - เปปนพลษรอายแรงตสอสลรงมทชทวลตในนชจา และมทผลกระทบระยะยาว.

Acute Tox. 3: H301 - เปปนพลษเมรรอกลรนกลน.

Skin Sens. 1: H317 - อาจทจาใหอเกลดอาการแพอททรผลวหนยง.

Acute Tox. 2: H330 - เปปนอยนตรายถศงตายไดอเมรรอหายใจเขอาไป.

Resp. Sens. 1: H334 - อาจทจาใหอเกลดอาการแพอ หรรอหอบหรด หรรอหายใจลจาบากเมรรอสมดหายใจเขอาไป.

STOT SE 3: H335 - อาจระคายเครองตสอทางเดลนหายใจ  หรรอ.

Acute Tox. 5 - H303+H313 - อาจเปปนอยนตรายเมรรอกลรนกลนหรรอสยมผยสผลวหนยง.

Eye Irrit. 2: H319 - ระคายเครองตสอดวงตาอยสางรถนแรง.

Flam. Liq. 3: H226 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟ.

Asp. Tox. 1: H304 - อาจเปปนอยนตรายถศงตายไดอ เมรรอกลรนกลนและผสานเขอาไปทางชสองลมของระบบทางเดลน

หายใจ.

ขออมมลเพลรมเตลม

การปฏลเสธความรยบผลด: ขออมมลและคจาแนะนจาททรระบถไวอในททรนทช ("ขออมมล") นจาเสนอดอวยความเชรรอททรดทและเชรรอวสาจะถมก

ตอองตามวยนททรออก ไมสมทการนจาเสนอเกทรยวกยบความสมบมรณฑหรรอความถมกตอองของขออมมล นอกจากนทชเนรรองจากปฝจจยย

หลายอยสางททรสสงผลกระทบตสอการใชอผลลตภยณฑฑนทชขออมมลจะถมกจยดสสงตามเงรรอนไขททรบถคคลททรไดอรยบจะทจาการตยดสลนใจ

เกทรยวกยบความเหมาะสมสจาหรยบวยตถถประสงคฑเฉพาะของตนเองกสอนใชองาน .

ยกเวอนททรระบถไวออยสางชยดแจองในททรนทชไมสมทการรยบประกยนการรยบประกยนหรรอการแสดงความคลดเหวนใด ๆ การแสดง

หรรอการออางอลงตสอเรารวมถศง แตสไมส จจากยด เพทยงการรยบประกยนโดยรวมของความเหมาะสม ไดอรยบโดยการใชองาน

ของผลลตภยณฑฑนทชจะทจาเกทรยวกยบผลลตภยณฑฑนทชหรรอการใชอผลลตภยณฑฑนทช ผลลตภยณฑฑททรครอบคลถมไดอรยบการตกแตสง "ตาม

สภาพ" และจะขศชนอยมสกยบการรยบประกยนในททรนทชเทสานยชนไมสมทการรยบผลดชอบใด ๆ ททรเกลดจากการใชอผลลตภยณฑฑนทช.
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