
เอกสารขออ มมลความปลอดภยย
ตามขออ กาหนด: เรรรองระบบการจจาแนกและการสรรอสารความเปปนอยนตรายของวยตถถอยนตรายพ.ศ.  ๒๕๕๕ และ GHS.

1/10เลขหนอา

ฉบยบ

วยนททรแกอไข

3

2021-08-16

Ramik® Green

สสวน ๑: การบสงชทชสารเดทรยวหรรอสารผสม และผมอผลลต

๑.๑ ตยวบสงชทชผลลตภยณฑฑตามระบบ GHS

ชรรอผลลตภยณฑฑ Ramik® Green

เลขผลลตภยณฑฑ 116300, 116303, 116336, 116339

เลขทะเบทยน 61282-46.

๑.๓ ขออแนะนจาและขออจจากยดตสางๆ ในการใชอสารเดทรยวหรรอสารผสม

ลยกษณะ rodenticide.

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:.

HACCO, Inc.

110 Hopkins Dr.

Randolph, WI 53956-1316 U.S.A.

HACCO, Inc.  เปปน บรลษยท ในเครรอของ  Neogen Corporation.

สสวน ๒: การบสงชทชความเปปนอยนตราย

๒.๑ การจจาแนกประเภทสารเดทรยวหรรอสารผสมตามระบบ GHS และขออมมลใน

การจยดหมวดหมมส - GHS จากขออมมลททรมทอยมสผลลตภยณฑฑนทชไมสจยดวสาเปปนอยนตราย.

๒.๒ องคฑประกอบฉลากตามระบบ GHS

ขออความแสดงความเปปนอยนตราย ไมสมทอยนตรายททรสจาคยญ

๒.๓ อยนตรายอรรน ๆ

อยนตรายอรรน ๆ ฝถฝนททรตลดไฟไดอ: อาจสรอางความเขอมขอนของฝถฝนททรตลดไฟไดอในอากาศ.

มทวยสดถททรอาจ เปปนอยนตรายหากกลรนกลน. มทสารททรเปปนอยนตรายตสอสลรงแวดลออม.
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ขออมมลเพลรมเตลม

อสานฉลากทยชงหมดและปฏลบยตลตามคจาแนะนจาการใชอขออ จจากยด และขออควรระวยงทยชงหมด.

สสวน ๓: องคฑประกอบและขออมมลเกทรยวกยบสสวนผสม

๓.๒ สารผสม

EC 1272/2008

ชรรอทางเคมท ดยชนทหมายเลข หมายเลข 

CAS

หมายเลข 

EINECS

หมายเลขลงทะเบทยน 

REACH

เขอมขอน (% 

w / w)

การจยดหมวดหมมส

Diphacinone 82-66-6 201-434-5 Acute Tox. 1: H300; Acute 

Tox. 2: H310; Acute Tox. 4: 

H332; STOT RE 1: H372; 

Aquatic Acute 2: H401;

0.005%

ลยกษณะ

ความเขอมขอนททรระบถไวออาจไมสแสดงถถงขออกจาหนดของผลลตภยณฑฑททรแนสนอน.

ขออมมลเพลรมเตลม

ขออความทยชงหมดของขออความแสดงความเปปนอยนตรายททรระบถไวอในสสวนนทชมทใหอในสสวนททร 16.

สสวน ๔: มาตรการปฐมพยาบาล

๔.๑ คจาอธลบายของมาตรการปฐมพยาบาล

หากหายใจเขอาไป ยอายผมอททรไดอรยบสารไปยยงททรททรมทอากาศบรลสถทธลธ. ถอาหายใจลจาบากใหอออกซลเจน. หากหยถดหายใจใหอทจาการชสวย

หายใจ. โทรถถงศมนยฑควบคถมพลษหรรอแพทยฑเพรรอรยบคจาแนะนจาในการรยกษาเพลรมเตลม.

ในกรณทททรเขอาตา เปปดตาคอางไวอแลอวลอางออกอยสางชอา ๆ แลอวลอางออกดอวยนชจาสะอาดประมาณ 15-20 นาทท. หากถอดคอนแทคเลนสฑ

ออกหลยงจาก 5 นาททแรกใหอลอางตาตสอไป. โทรถถงศมนยฑควบคถมพลษหรรอแพทยฑเพรรอรยบคจาแนะนจาในการรยกษาเพลรม

เตลม.

ในกรณทททรสยมผยสกยบผลวหนยง ถอดเสรชอผอาททรเปปปอนออก. ลอางผลวหนยงดอวยนชจาปรลมาณมากทยนททประมาณ 15-20 นาทท. โทรถถงศมนยฑควบคถมพลษหรรอ

แพทยฑเพรรอรยบคจาแนะนจาในการรยกษาเพลรมเตลม.

หากกลรนกลน ตลดตสอศมนยฑควบคถมพลษหรรอแพทยฑเพรรอรยบคจาแนะนจาในการรยกษา. ใหอบถคคลจลบนชจาหนถรงแกอวหากกลรนลงไป. อยสาทจา

ใหออาเจทยนจนกวสาจะมทคจาสยรงจากศมนยฑควบคถมพลษหรรอแพทยฑ. ไมสควรใหออะไรทางปากกยบผมอททรไมสมทสตล.

๔.๒ อาการหรรอผลกระทบททรสจาคยญ ทยชงททรเกลดเฉทยบพลยนและททรเกลดขถชนภายหลยง

หากหายใจเขอาไป อาจกสอใหอเกลดการระคายเครองตสอระบบทางเดลนหายใจ.

ในกรณทททรเขอาตา อาจระคายเครองตสอดวงตา.

ในกรณทททรสยมผยสกยบผลวหนยง อาจกสอใหอเกลดการระคายเครองตสอผลวหนยง.

หากกลรนกลน หากกลรนกลนสารนทชอาจลดความสามารถในการแขวงตยวของเลรอดและทจาใหอมทเลรอดออก. การกลรนกลนอาจทจาใหอเกลด

อาการคลรรนไสอและอาเจทยน.

๔.๓ ระบถถถงขออควรพลจารณาทางการแพทยฑททรตอองทจาทยนทท และการดมแลรยกษา

นจาผมอไดอรยบผลกระทบออกจากแหลสงกจาเนลดการปนเปปปอนทยนทท. นจาสสงโรงพยาบาลหากมทแผลไหมอหรรออาการพลษ. 

ไปพบแพทยฑหากยยงมทอาการระคายเครอง. P101 - ถอาตอองการคาแนะนาทางการแพทยฑ ใหอนาภาชนะบรรจถ 

ผลลตภยณฑฑหรรอฉลาก.

ขออมมลเพลรมเตลม

ออางถถงฉลากผลลตภยณฑฑและ / หรรอการใสสบรรจถภยณฑฑสจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม. ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

หมายเหตถถถงนยกกายภาพบจาบยดหรรอ

สยตวแพทยฑ

มทปปายกจากยบกยบคถณเมรรอไดอรยบคจาแนะนจาการรยกษา.

สจาหรยบสยตวฑททรกลนเหยรรอและ / หรรอแสดงอาการพลษ (เลรอดออกหรรอเวลาททรเพลรมขถชนของ prothrombin) ใหอกลนวลตามลน 

K1.

สสวน ๕: มาตรการผจญเพลลง

๕.๑ สารดยบเพลลงททรหอามใชอ และสารดยบเพลลงททรเหมาะสม
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๕.๑ สารดยบเพลลงททรหอามใชอ และสารดยบเพลลงททรเหมาะสม

ใชอสารดยบเพลลงททรเหมาะสมกยบสภาวะของไฟโดยรอบ.

๕.๒ ความเปปนอยนตรายเฉพาะททรเกลดขถชนจากสารเคมท

ฝถฝนททรตลดไฟไดอ: อาจสรอางความเขอมขอนของฝถฝนททรตลดไฟไดอในอากาศ.

หลทกเลทรยงการกสอตยวของฝถฝน. อยสาปลสอยใหอผลลตภยณฑฑททรไมสเจรอปนถมกปลสอยลงสมสพรชนนชจาทางนชจาหรรอระบบบจาบยดนชจา

เสทย.

๕.๓ อถปกรณฑปปองกยนพลเศษและขออควรระวยง สจาหรยบนยกผจญเพลลง

อยสาหายใจเอาฝถฝนหรรอไอเขอาไป. สวมอถปกรณฑชสวยหายใจแบบครบชถดและชถดปปองกยนสารเคมท.

สสวน ๖: มาตรการจยดการเมรรอมทการหกรยรวไหลของสาร

๖.๑ ขออควรระวยงสสวนบถคคล อถปกรณฑปปองกยนอยนตราย และขยชนตอนการ

ในกรณทของการทจาความสะอาดหลยงการรยรวไหลใหอสวมใสสชถดปปองกยนและอถปกรณฑททรเหมาะสมเพรรอปปองกยนการ

สยมผยสกยบผลวหนยงและดวงตาและเพรรอปปองกยนการกลรนกลนหรรอการสมดดม. อยสาหายใจเอาฝถฝนเขอาไป. ใหอแนสใจวสามท

การระบายอากาศเพทยงพอในพรชนททรทจางาน. หลทกเลทรยงการสยมผยสเปปนเวลานานหรรอซชจาหลายครยชง.

๖.๒ ขออควรระวยงดอานสลรงแวดลออม

ปองกยนการรยรวไหลออกไปอทกถอาสามารถทจาไดออยสางปลอดภยย. ทจาความสะอาดพรชนททรใหอทยรวดอวยผงซยกฟอก. อยสา

ลอางลงในนชจาผลวดลน. อยสาปลสอยใหอผลลตภยณฑฑปนเปปปอนใตอผลวดลน.

๖.๓ วลธทการและวยสดถสจาหรยบกยกเกวบและทจาความสะอาด

กวาดขถชน. ทจาความสะอาดพรชนททรใหอทยรวดอวยผงซยกฟอก. อยสาปนเปปปอนนชจาโดยการทจาความสะอาดอถปกรณฑหรรอกจาจยด

ของเสทย. หอามเทลงในทสอระบายนชจา กจาจยดสารนทชและภาชนะบรรจถดอวยวลธทททรปลอดภยย. กจาจยดใหอสอดคลอองกยบทยชง

หมด label instructions.

๖.๔ ออางอลงถถงสสวนอรรน ๆ

ดมสสวน 2, 8, and 13 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

สสวน ๗: การขนถสาย เคลรรอนยอาย ใชองาน และเกวบรยกษา

๗.๑ ขออควรระวยงในการขนถสายเคลรรอนยอาย ใชองาน และการเกวบรยกษาอยสาง

นจามาพลจารณาขออควรพลจารณาในการจยดการดอวยตนเองททรดทททรสถดเมรรอจยดการถรอและแจกจสาย. ผมอจยดการทยชงหมด (

รวมถถงผมอสมยคร) จะตอองสวมเสรชอแขนยาวและกางเกงขายาวและรองเทอาพรออมถถงเทอา. หลทกเลทรยงการสยมผยสกยบตา. 

อยสากลนดรรมหรรอสมบบถหรทรในบรลเวณททรใชอหรรอเกวบผลลตภยณฑฑนทช. ใหอแนสใจวสามทการระบายอากาศเพทยงพอในพรชนททรทจา

งาน. อยสาปนเปปปอนนชจาโดยการทจาความสะอาดอถปกรณฑหรรอกจาจยดของเสทย. อสานฉลากทยชงหมดและปฏลบยตลตามคจาแนะ

นจาการใชอขออ จจากยด และขออควรระวยงทยชงหมด.

๗.๒ สภาวะการเกวบรยกษาอยสางปลอดภยย รวมทยชงขออหอามในการเกวบรยกษา

อยสาปนเปปปอนนชจาอาหารหรรออาหารสยตวฑโดยการเกวบหรรอกจาจยด. เกวบในภาชนะเดลมในททรแหองและเยวนไมสสามารถเขอา

ถถงไดอสจาหรยบเดวกและสยตวฑเลทชยง. ปปดภาชนะบรรจถใหอหสางจากสารเคมทอรรน ๆ. ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

๗..๓ การใชองานเฉพาะ

ดมสสวน 1.2 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

ขออมมลเพลรมเตลม

ออางถถงฉลากผลลตภยณฑฑและ / หรรอการใสสบรรจถภยณฑฑสจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม. ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

สสวน ๘: การควบคถมการรยบสยมผยสและการปปองกยน สสวนบถคคล

๘.๑ คสาตสางๆ ททรใชอควบคถม

๘.๑.๑  การรยบสยมผยส คสาขทดจจากยดททรยอมใหอรยบสยมผยสไดอในขณะปฏลบยตลงาน
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๘.๑.๑  การรยบสยมผยส คสาขทดจจากยดททรยอมใหอรยบสยมผยสไดอในขณะปฏลบยตลงาน

Sucrose ACGIH TLV TWA: 10 mg/m³ ACGIH TLV STEL: -

Notations: A4 OSHA PEL 8hr TWA ppm: -

OSHA PEL 8hr TWA mg m3: 15 Skin Designation: -

๘.๒ การควบคถมทางวลศวกรรมททรเหมาะสม

การควบคถมทางวลศวกรรมททรเหมาะ

สม

ใหอแนสใจวสามทการระบายอากาศเพทยงพอในพรชนททรทจางาน.

๘.๓ มาตรการปปองกยนสสวนบถคคล ผมอจยดการทยชงหมด (รวมถถงผมอสมยคร) จะตอองสวมเสรชอแขนยาวและกางเกงขายาวและรองเทอาพรออมถถงเทอา. ทจาตามคจา

แนะนจาในฉลาก.

การปปองกยนตา / ใบหนอา ใชอตามความเหมาะสม: ปปองกยนตา.

การปปองกยนผลวหนยง - การปปองกยน

มรอ

สวมใสส: ถถงมรอปปองกยนสารเคมท. ลอางดอานนอกของถถงมรอกสอนททรจะถอดออก. ลอางมรอใหอสะอาดดอวยสบมสและนชจาหลยงการ

หยลบจยบและกสอนรยบประทานอาหารดรรมหมากฝรยรงใชอยาสมบหรรอใชอหอองนชจา.

การปปองกยนผลวหนยง - อรรน ๆ สวมใสส: เสรชอแขนยาวและกางเกงขายาว. ลอางเสรชอผอาททรปนเปปปอนแยกตสางหากจากซยกรทดอรรน ๆ ดอวยผงซยกฟอกและ

นอพากสอนนจามาใชอใหมส.

การปปองกยนระบบทางเดลนหายใจ ในกรณทททรการระบายไมสเพทยงพอใหอใสสอถปกรณฑชสวยหายใจททรเหมาะสม.

การควบคถมการรยบสยมผยสในการทจา

งาน

บถคคลใดๆททรดถงซากหรรอเหยรรอททรไมสไดอใชอตสอไปนทชของผลลตภยณฑฑนทชตอองสวมใสส. การไดอรยบสารเกลนกวสาคสา จจากยด ททรไดอ

รยบจากการทจางาน (OEL) ททรแนะนจาอาจทจาใหอเกลดผลเสทยตสอสถขภาพ. ปปองกยนเสรชอผอาจากการสยมผยสกยบผลลตภยณฑฑ. 

เตรทยมฝฝกบยวอาบนชจาสารเคมท. จยดเตรทยมสถานทลอางตา.

ขออมมลเพลรมเตลม

ออางถถงฉลากผลลตภยณฑฑสจาหรยบขออกจาหนดและคจาแนะนจา PPE เพลรมเตลม ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

สสวน ๙: คถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมท

๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน
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๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน

รมปแบบ ของแขวง/เมวด

สท เขทยว

กลลรน ลยกษณะเฉพาะ/อสอน

เกณฑฑกลลรน ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

คสาความเปปนกรด ดสาง ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

จถดหลอมเหลว ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

จถดเยรอกแขวง ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

จถดเดรอด ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

จถดวาบไฟ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

อยตราการระเหย ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

ความไวไฟ (ของแขวง, แกกส) Combustible dust

ความดยนไอ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

ความหนาแนสนของไอ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

ความหนาแนสนสยมพยทธฑ 0.48 - 0.64

คสาสยมประสลทธลธการแบสงสสวน ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

อถณหภมมลปรยบตจาแหนสงอยตโนมยตล ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

คถณสมบยตลระเบลด ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

คถณสมบยตลออกซลไดซฑ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

การละลาย ละลายในนชจาเลวกนออย

๙.๒ ขออมมลอรรน ๆ

VOC (สารประกอบอลนทรทยฑระเหย) ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

สสวน ๑๐: ความเสถทยรและการเกลดปฏลกลรลยา

๑๐.๑ การเกลดปฏลกลรลยา

มทความเสถทยรภายใตอสภาวะปกตล.

๑๐.๒ ความเสถทยรทางเคมท

มทความเสถทยรภายใตอสภาวะปกตล.

๑๐.๓ ความเปปนไปไดอในการเกลดปฏลกลรลยาอยนตราย

ภายใตอเงรรอนไขททรกจาหนดไมสคาดวสาจะเกลดปฏลกลรลยาอยนตรายททรทจาใหออถณหภมมลหรรอความดยนสมงเกลนไป.

๑๐.๔ สภาวะททรควรหลทกเลทรยง เชสน การคายประจถไฟฟปาสถลต แรงกระแทก

หลทกเลทรยงประกายไฟเปลวไฟความรออนและแหลสงกจาเนลดประกายไฟ. หลทกเลทรยงการกสอตยวของฝถฝน.

๑๐.๕ วยสดถททรเขอากยนไมสไดอ

วยสดถททรตลดไฟไดอ.

๑๐.๖ ความเปปนอยนตรายของสารททรเกลดจากการสลายตยว

คารฑบอนออกไซดฑ.

สสวน ๑๑: ขออมมลดอานพลษวลทยา

๑๑.๑ ขออมมลเกทรยวกยบผลกระทบทางพลษวลทยา

ความเปปนพลษเฉทยบพลยน ขถชนอยมสกยบขออมมลททรมทอยมสเกณฑฑการจจาแนกไมสเปปนไปตาม อยสางไรกวตามผลลตภยณฑฑนทชมทสารททรจยดเปปนอยนตราย สจาหรยบ

ขออมมลเพลรมเตลมดมสสวนททร 3.

การกยดกรสอน/การระคายเครองของ

ผลวหนยง

อาจกสอใหอเกลดการระคายเครองตสอผลวหนยง.
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๑๑.๑ ขออมมลเกทรยวกยบผลกระทบทางพลษวลทยา

ดวงตาระคายเครอง/บาดเจวบอยสาง

รอายแรง

อาจระคายเครองตสอดวงตา.

การกระตถอนใหอไวตสอการแพอ ใน

ระบบทางเดลนหายใจ หรรอบนผลว

หนยง

อาจทจาใหอเกลดอาการแพอในผมอททรไวตสอยา.

การกลายพยนธถฑของเซลลฑสรบพยนธถฑ ไมสมทรายงานผลการกสอกลายพยนธถฑ.

การกสอมะเรวง ไมสมทสสวนประกอบททรมากกวสา๐.๐๑% อยมสในการประชถมอเมรลกยนของรยฐบาล Hygienists (ACGIH) คมสมรอสจาหรยบคสา

ความเสทรยงทางอาชทพ.

ไมสมทสสวนประกอบททรมากกวสา๐.๐๑% แสดงไวอในหนสวยงานระหวสางประเทศสจาหรยบการวลจยยโรคมะเรวง (สาร) 

Monographs.

ไมสมทสสวนประกอบททรมากกวสา 0, 01% จะแสดงรายการอยมสในรายงานของโปรแกรมพลษวลทยาแหสงชาตล (NTP) ใน

มะเรวง.

ไมสไดอระบถไวอในมาตรฐาน OSHA 1910.1003 สารกสอมะเรวง.

ความเปปนพลษตสอระบบสรบพยนธถฑ ไมสมทรายงานผลกระทบททรทจาใหอทารกอวยยวะพลการ.

ความเปปนพลษตสออวยยวะเปปา

หมายอยสางเฉพาะเจาะจง (STOT) 

จากการสยมผยสเพทยงครยชงเดทยว

อาจทจาใหอเกลดอาการแพอ หรรอหอบหรด หรรอหายใจลจาบากเมรรอสมดหายใจเขอาไป.

ความเปปนพลษตสออวยยวะเปปา

หมายอยสางเฉพาะเจาะจง (STOT) 

จากการสยมผยสซอา

องคฑประกอบอาจทจาใหอเกลดความเสทยหายตสออวยยวะของมนถษยฑจากขออมมลสยตวฑ.

ความเปปนพลษจากการสาลยก ไมสมทอยนตรายททรสจาคยญ.

การไดอรยบสารซชจาหรรอเปปนเวลานาน หลทกเลทรยงการสยมผยสเปปนเวลานานหรรอซชจาหลายครยชง. การปรากฏตยวชอาของการรอองเรทยนและการพยฒนาของโรค

ภมมลแพอ (หายใจลจาบาก, ไอ, หอบหรด) เปปนไปไดอ.

ผสม

ดมสสวน 3 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

ขออมมลอยนตราย

ดมสสวน 2 and 3 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

ขออมมลทางพลษวลทยา

ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ

ระดยบอยนตราย

ดมสสวน 2 and 14 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

เกณฑฑการจจาแนกประเภท

ออางอลงจากขออควรพลจารณาของระบบทยรวโลก (GHS) สจาหรยบการจจาแนกประเภทของสารผสม ดมสสวนททร 15 สจาหรยบ

การออางอลงกฎระเบทยบ.

ขออมมลเกทรยวกยบเสอนทางททรมทโอกาสไดอรยบสาร

ในกรณทททรเขอาตา. ในกรณทททรสยมผยสกยบผลวหนยง. หากกลรนกลน. หากหายใจเขอาไป.

อาการททรเกทรยวขอองกยบลยกษณะทางกายภาพทางเคมทและทางพลษวลทยา

ดมสสวน 4.2 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

ผลททรลสาชอาและทยนททรวมถถงผลเรรชอรยงจากการไดอรยบสยมผยสในระยะสยชนและระยะยาว

ดมสสวน 4.2 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

เอฟเฟกตฑแบบโตอตอบ

ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ.

ไมสมทขออมมลททรเฉพาะเจาะจง
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ไมสมทขออมมลททรเฉพาะเจาะจง

<1% ของสสวนผสมนทชประกอบดอวยสสวนผสมของพลษเฉทยบพลยนททรไมสรมอจยก.

ผสมกยบขออมมลสาร

ดมสสวน 3 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

ขออมมลอรรน ๆ

ออางถถงฉลากผลลตภยณฑฑและ / หรรอการใสสบรรจถภยณฑฑสจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

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

ผลลตภยณฑฑนทชเปปนพลษอยสางยลรงตสอสยตวฑเลทชยงลมกดอวยนมนกและสยตวฑปฝาอรรน ๆ สถนยขแมวและสยตวฑเลทชยงลมกดอวยนมและสยตวฑ

ขยบไลสอาจเปปนพลษหากพวกมยนกลนสยตวฑททรกลนเหยรรอนทช หอามใชอโดยตรงกยบนชจาหรรอบรลเวณททรมทผลวนชจาอยมสหรรอในพรชนททรนชจา

ลงใตอเครรรองหมายนชจาททรมทคสาเฉลทรยสมง อยสาปนเปปปอนนชจาเมรรอกจาจยดอถปกรณฑลอางนชจาหรรอลอางออก.

ขออมมลเพลรมเตลม

ออางถถงฉลากผลลตภยณฑฑและ / หรรอการใสสบรรจถภยณฑฑสจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

สสวน ๑๓: ขออพลจารณาในการกจาจยด

๑๓.๑ วลธทการบาบยดของเสทย

กจาจยดใหอสอดคลอองกยบทยชงหมด ขออบยงคยบทอองถลรนและระดยบชาตล. ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

วลธทการกจาจยด

อยสาปนเปปปอนนชจาโดยการทจาความสะอาดอถปกรณฑหรรอกจาจยดของเสทย. อยสาลอางลงในนชจาผลวดลน. กจาจยดใหอสอดคลออง

กยบทยชงหมด ขออบยงคยบทอองถลรนและระดยบชาตล.

การกจาจยดบรรจถภยณฑฑ

ภาชนะททรไมสสามารถรทฟปลไดอ หอามใชอซชจาหรรอเตลมภาชนะนทช.

ถอาวสางเปลสา: อยสานจาภาชนะนทชมาใชอซชจา วางในถยงขยะหรรอขออเสนอเพรรอการรทไซเคลลหากมทหากเตลมบางสสวน: โทร

ตลดตสอหนสวยงานขยะในพรชนททรของคถณเพรรอขอคจาแนะนจาในการกจาจยด อยสาวางผลลตภยณฑฑททรไมสไดอใชอลงในทสอระบาย

นชจาในรสมหรรอกลางแจอง.

ขออมมลเพลรมเตลม

ออางถถงฉลากผลลตภยณฑฑและ / หรรอการใสสบรรจถภยณฑฑสจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม. ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

สสวน ๑๔: ขออมมลการขนสสง

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาตล

ผลลตภยณฑฑนทชไมสจยดวสาเปปนอยนตรายสจาหรยบการขนสสง
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๑๔.๒ ชรรอททรถมกตอองในการขนสสงของสหประชาชาตล

ผลลตภยณฑฑนทชไมสจยดวสาเปปนอยนตรายสจาหรยบการขนสสง

๑๔.๓ ประเภทความเปปนอยนตรายสจาหรยบการขนสสง

ผลลตภยณฑฑนทชไมสจยดวสาเปปนอยนตรายสจาหรยบการขนสสง

๑๔.๔ กลถสมการบรรจถ

ผลลตภยณฑฑนทชไมสจยดวสาเปปนอยนตรายสจาหรยบการขนสสง

๑๔.๕ มลภาวะทางทะเล

ผลลตภยณฑฑนทชไมสจยดวสาเปปนอยนตรายสจาหรยบการขนสสง

๑๔.๖ ขออควรระวยงพลเศษททรผมอใชอจจาเปปนตอองตระหนยกหร

ผลลตภยณฑฑนทชไมสจยดวสาเปปนอยนตรายสจาหรยบการขนสสง

๑๔.๗ การขนสสงดอวยภาชนะขนาดใหญส (ใหอเปปนไปตาม Annex II ของ MAROL

ผลลตภยณฑฑนทชไมสจยดวสาเปปนอยนตรายสจาหรยบการขนสสง

สสวน ๑๕: ขออมมลดอานกฎขออบยงคยบ

๑๕.๑ ขออบยงคยบ/กฎหมายเกทรยวกยบความปลอดภยย/สถขภาพและสลรงแวดลออมททรเฉพาะเจาะจงสาหรยบสารเดทรยวและสารผสม

กฎระเบทยบ 2450/2549 ของรยฐสภายถโรปและสภาการขถชนทะเบทยนการประเมลนผลการอนถญาตและการ จจากยด การใชอสารเคมท 

(REACH).

รายการสารเคมท / รายการททรนสา

สนใจ

พระราชบยญญยตลควบคถมสารพลษ (TSCA): ผลลตภยณฑฑนทชมทสสวนประกอบอยสางนออยหนถรงรายการททรไมสไดออยมสในรายการ

หรรอไดอรยบการยกเวอนจากการแสดงรายการในสลนคอาคงคลยงททรดมแลโดยประเทศททรปกครอง, (<0.01%).

รายชรรอสารอยนตรายททรถมกตอองจากรยฐแมสซาชมเซตสฑ: วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

พระราชบยญญยตลแรงงานแหสงรยฐนลวเจอรฑซทยฑและชถมชนททรควรรมอ: วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

กฎหมายททรถมกตอองในรยฐเพนซลลวาเนทย: α-D-Glucopyranoside, β-D-Fructofuranosyl (dust), CAS No. 

57-50-1.

กฎหมายทยรวไปททรควรรมอจากโรดไอแลนดฑ: Sucrose (dust), CAS No. 57-50-1.

ขออเสนอททรแคลลฟอรฑเนทย 65: วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.

ขออมมลเพลรมเตลม

หนสวยงานควบคถมเพลรมเตลม: สารเคมทนทชเปปนผลลตภยณฑฑยาฆสาแมลงททรลงทะเบทยนโดยสจานยกงานคถอมครองสลรงแวดลออมของสหรยฐอเมรลกาและอยมสภาย

ใตอขออกจาหนดการตลดฉลากบางอยสางภายใตอกฎหมายของสารกจาจยดศยตรมพรชของรยฐบาลกลาง ขออกจาหนดเหลสานทช

แตกตสางจากเกณฑฑการจจาแนกประเภทและขออมมลความเปปนอยนตรายททรจจาเปปนสจาหรยบเอกสารขออมมลความปลอดภยย 

(SDS) และสจาหรยบฉลากสถานททรทจางานของสารเคมทททรไมสใชสยาฆสาแมลง ขออมมลความเปปนอยนตรายททรตอองการบน

ฉลากยาฆสาแมลงทจาซชจาดอานลสาง ฉลากยาฆสาแมลงยยงมทขออมมลสจาคยญอรรน ๆ รวมถถงคจาแนะนจาในการใชอดอวย.

คจาสยญญาณ ขออควรระวยง.

ขออควรระวยงเกทรยวกยบฉลาก P102 - เกวบใหอหสางจากมรอเดวก.

อยนตรายตสอมนถษยฑและสยตวฑเลทชยง.

เปปนอยนตรายหากกลรนกลนหรรอดมดซถมผสานผลวหนยง. ทจาใหอเกลดการระคายเครองตาปานกลาง. หลทกเลทรยงการสยมผยสกยบ

ดวงตาผลวหนยงหรรอเสรชอผอา. อยมสหสางจากเดวกสยตวฑเลทชยงและสยตวฑเลทชยง.

ผมอจยดการทยชงหมด (รวมถถงผมอสมยคร) จะตอองสวมเสรชอแขนยาวและกางเกงขายาวและรองเทอาพรออมถถงเทอา. สวมใสส: ถถง

มรอกยนนชจา. บถคคลใดๆททรดถงซากหรรอเหยรรอททรไมสไดอใชอตสอไปนทชของผลลตภยณฑฑนทชตอองสวมใสส ถถงมรอกยนนชจา.

สสวน ๑๖: ขออมมลอรรน

ขออมมลอรรน

ฉบยบ เอกสารนทชแตกตสางจากรถสนกสอนหนอาในพรชนททรตสอไปนทช:.

1 - ลยกษณะ.

1 - การใชอผลลตภยณฑฑ.

1 - เลขทะเบทยน.

2 - อยนตรายอรรน ๆ.
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2 - การจยดหมวดหมมส - GHS.

2 - คจาสยญญาณ.

2 - คจาเตรอนขออควรระวยง: การปปองกยน.

2 - คจาเตรอนขออควรระวยง: การตอบสนอง.

2 - การจยดหมวดหมมส - GHS.

4 - ในกรณทททรเขอาตา.

4 - หากกลรนกลน.

4 - หมายเหตถถถงนยกกายภาพบจาบยดหรรอสยตวแพทยฑ.

5 - ๕.๒ ความเปปนอยนตรายเฉพาะททรเกลดขถชนจากสารเคมท.

8 - ๘.๑ คสาตสางๆ ททรใชอควบคถม.

9 - ๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน (กลลรน).

9 - ๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน (ความไวไฟ (ของแขวง, แกกส)).

9 - ๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน (คถณสมบยตลระเบลด).

9 - ๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน (ความหนาแนสนสยมพยทธฑ).

9 - ๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน (ความเหนทยว).

9 - ๙.๒ ขออมมลอรรน ๆ (หมวดสลนคอายสอย).

9 - ๙.๒ ขออมมลอรรน ๆ (ความหนาแนสนจจานวนมาก).

10 - ๑๐.๔ สภาวะททรควรหลทกเลทรยง เชสน การคายประจถไฟฟปาสถลต แรงกระแทก

หรรอการสยรนสะเทรอน เปปนตอน.

10 - ๑๐.๕ วยสดถททรเขอากยนไมสไดอ.

11 - ดวงตาระคายเครอง/บาดเจวบอยสางรอายแรง.

15 - รายการสารเคมท / รายการททรนสาสนใจ.

15 - ขออควรระวยงเกทรยวกยบฉลาก.

16 - เนรชอหาสมงสถดของ VOC.

คจายสอ ADR / RID: ขออตกลงของยถโรปเกทรยวกยบการขนสสงสลนคอาอยนตรายระหวสางประเทศโดยทางรถไฟ (RID) และทาง

ถนน (ADR).

หมายเลข CAS: บรลการบทคยดยสอทางเคมท.

FIFRA: กฎหมายวสาดอวยการฆสาแมลงของรยฐบาลกลางสหรยฐ, ยาฆสาเชรชอราและยากจาจยดหนม.

GHS: ระบบททรกลมกลรนกยนทยรวโลก.

HCS 2012: มาตรฐานการสรรอสารความเปปนอยนตรายของสหรยฐอเมรลกา (ฉบยบปรยบปรถงปป 2555).

IATA: สมาคมการขนสสงทางอากาศระหวสางประเทศ.

ICAO: องคฑการการบลนพลเรรอนระหวสางประเทศ.

IMDG: สลนคอาอยนตรายระหวสางประเทศทางทะเล.

LD: ยาททรทจาใหอตายไดอ.

OEL: ขทด จจากยด ของการรยบสารจากการทจางาน.

OSHA: การบรลหารความปลอดภยยและอาชทวอนามยยของสหรยฐอเมรลกา.

PEL: ขทด จจากยด ของการไดอรยบอนถญาต.

REACH: การลงทะเบทยนการประเมลนผลการอนถญาตและขออ จจากยด ของสารเคมท.

STOT: ความเปปนพลษตสออวยยวะเปปาหมายอยสางเฉพาะเจาะจง.

SVHC: สารททรมทความกยงวลสมงมาก.

US DOT: กระทรวงคมนาคมของสหรยฐอเมรลกา.

VOC: สารประกอบอลนทรทยฑระเหยงสาย.

WEL: ขทด จจากยด ของการรยบสารในททรทจางาน.

ขออความของขออความแสดงความ

เปปนอยนตรายในสสวนททร 3

Acute Tox. 1: H300 - เปปนอยนตรายถถงตายไดอเมรรอกลรนกลน.

Acute Tox. 2: H310 - เปปนอยนตรายถถงตายไดอเมรรอสยมผยสผลวหนยง.

Acute Tox. 4: H332 - เปปนอยนตรายเมรรอหายใจเขอาไป.

STOT RE 1: H372 - ทจาอยนตรายตสออวยยวะ  เมรรอสยมผยสเปปนเวลานาน หรรอสยมผยสซชจา .

Aquatic Acute 2: H401 - เปปนพลษตสอสลรงมทชทวลตในนชจา.

ขออมมลเพลรมเตลม

การปฏลเสธความรยบผลด: ขออมมลและคจาแนะนจาททรระบถไวอในททรนทช ("ขออมมล") นจาเสนอดอวยความเชรรอททรดทและเชรรอวสาจะถมก

ตอองตามวยนททรออก ไมสมทการนจาเสนอเกทรยวกยบความสมบมรณฑหรรอความถมกตอองของขออมมล นอกจากนทชเนรรองจากปฝจจยย

หลายอยสางททรสสงผลกระทบตสอการใชอผลลตภยณฑฑนทชขออมมลจะถมกจยดสสงตามเงรรอนไขททรบถคคลททรไดอรยบจะทจาการตยดสลนใจ
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ขออมมลเพลรมเตลม

เกทรยวกยบความเหมาะสมสจาหรยบวยตถถประสงคฑเฉพาะของตนเองกสอนใชองาน .

ยกเวอนททรระบถไวออยสางชยดแจองในททรนทชไมสมทการรยบประกยนการรยบประกยนหรรอการแสดงความคลดเหวนใด ๆ การแสดง

หรรอการออางอลงตสอเรารวมถถง แตสไมส จจากยด เพทยงการรยบประกยนโดยรวมของความเหมาะสม ไดอรยบโดยการใชองาน

ของผลลตภยณฑฑนทชจะทจาเกทรยวกยบผลลตภยณฑฑนทชหรรอการใชอผลลตภยณฑฑนทช ผลลตภยณฑฑททรครอบคลถมไดอรยบการตกแตสง "ตาม

สภาพ" และจะขถชนอยมสกยบการรยบประกยนในททรนทชเทสานยชนไมสมทการรยบผลดชอบใด ๆ ททรเกลดจากการใชอผลลตภยณฑฑนทช.
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