เอกสารขออ มมลความปลอดภยย

ตามขออ กาหนด: เรรรองระบบการจจาแนกและการสรรอสารความเปปนอยนตรายของวยตถถอยนตรายพ.ศ. ๒๕๕๕ และ GHS.
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สสวน ๑: การบสงชทชสารเดทรยวหรรอสารผสม และผมอผลลต
๑.๑ ตยวบสงชทชผลลตภยณฑฑตามระบบ GHS
ชรรอผลลตภยณฑฑ

Buffered Peptone Water, Dust Free

เลขผลลตภยณฑฑ

NCM3305, 9418

๑.๓ ขออแนะนจาและขออจจากยดตสางๆ ในการใชอสารเดทรยวหรรอสารผสม
การใชอผลลตภยณฑฑ

[SU3] การใชอในอถตสาหกรรม: การใชอสารดยงกลสาวหรรอในการเตรทยมการ ณ สถานททรอถตสาหกรรม; [PC21] สาร
เคมทในหอองปฏลบยตลการ; [PROC15] ใชอเปปนนชจายาทดสอบในหอองปฏลบยตลการ;

ลยกษณะ

มทไวอสจาหรยบใชอในหอองปฏลบยตลการเทสานยชน. สจาหรยบในหลอดทดลองใชอเทสานยชน.

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:.
Neogen Corporation
740 East Shiawassee
Lansing, MI 48912 U.S.A.
Neogen Corporation
1 Quest Park-Moss Hall Road
Heywood Lancashire BL97JJ UK.

สสวน ๒: การบสงชทชความเปปนอยนตราย
๒.๑ การจจาแนกประเภทสารเดทรยวหรรอสารผสมตามระบบ GHS และขออมมลใน
การจยดหมวดหมมส - GHS

จากขออมมลททรมทอยมสผลลตภยณฑฑนทชไมสจยดวสาเปปนอยนตราย.

๒.๒ องคฑประกอบฉลากตามระบบ GHS
ขออความแสดงความเปปนอยนตราย

ไมสมทอยนตรายททรสจาคยญ

๒.๓ อยนตรายอรรน ๆ
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๒.๓ อยนตรายอรรน ๆ
อยนตรายอรรน ๆ

ฝถฝนอาจจะระคายเครองหากสมดดม.

สสวน ๓: องคฑประกอบและขออมมลเกทรยวกยบสสวนผสม
ลยกษณะ
ไมสจจาเปปนตอองเปปดเผยสสวนประกอบตามระเบทยบททรบยงคยบใชอ.
ความเขอมขอนททรระบถไวอไมสใชสขออกจาหนดของผลลตภยณฑฑ.
ขออมมลเพลรมเตลม
ขออความทยชงหมดของขออความแสดงความเปปนอยนตรายททรระบถไวอในสสวนนทชมทใหอในสสวนททร 16.

สสวน ๔: มาตรการปฐมพยาบาล
๔.๑ คจาอธลบายของมาตรการปฐมพยาบาล
หากหายใจเขอาไป

ยอายผมอททรไดอรยบสารไปยยงททรททรมทอากาศบรลสถทธลธ. ถอาหายใจลจาบากใหอออกซลเจน. หากหยถดหายใจใหอทจาการชสวย
หายใจ. ไปพบแพทยฑหากยยงมทอาการระคายเครอง.

ในกรณทททรเขอาตา

ลอางออกทยนททดอวยนชจาปรลมาณมาก. ควรถอดคอนแทคเลนสฑออก. ไปพบแพทยฑหากยยงมทอาการระคายเครอง.

ในกรณทททรสยมผยสกยบผลวหนยง

ถอดเสรชอผอาททรเปปปอนออก. ลอางดอวยสบมสและนชจา. ไปพบแพทยฑหากยยงมทอาการระคายเครอง.

หากกลรนกลน

อยสาทจาใหออาเจทยนจนกวสาจะมทคจาสยรงจากศมนยฑควบคถมพลษหรรอแพทยฑ. บอวนปากดอวยนชจาสะอาด. ไมสควรใหออะไรทาง
ปากกยบผมอททรไมสมทสตล. P314 - รยบคาแนะนาจากแพทยฑ / พบแพทยฑ ถอารมอสสกไมสสบาย.

๔.๒ อาการหรรอผลกระทบททรสจาคยญ ทยชงททรเกลดเฉทยบพลยนและททรเกลดขสชนภายหลยง
หากหายใจเขอาไป

อาจกสอใหอเกลดการระคายเครองตสอระบบทางเดลนหายใจ.

ในกรณทททรเขอาตา

อาจกสอใหอเกลดการระคายเครองตสอดวงตา.

ในกรณทททรสยมผยสกยบผลวหนยง

อาจกสอใหอเกลดการระคายเครองตสอผลวหนยง.

หากกลรนกลน

การกลรนกลนอาจทจาใหอเกลดอาการคลรรนไสอและอาเจทยน.

๔.๓ ระบถถสงขออควรพลจารณาทางการแพทยฑททรตอองทจาทยนทท และการดมแลรยกษา
นจาผมอไดอรยบผลกระทบออกจากแหลสงกจาเนลดการปนเปปปอนทยนทท. นจาสสงโรงพยาบาลหากมทแผลไหมอหรรออาการพลษ.
ไปพบแพทยฑหากยยงมทอาการระคายเครอง. P101 - ถอาตอองการคาแนะนาทางการแพทยฑ ใหอนาภาชนะบรรจถ
ผลลตภยณฑฑหรรอฉลาก.

สสวน ๕: มาตรการผจญเพลลง
๕.๑ สารดยบเพลลงททรหอามใชอ และสารดยบเพลลงททรเหมาะสม
ใชอสารดยบเพลลงททรเหมาะสมกยบสภาวะของไฟโดยรอบ.
๕.๒ ความเปปนอยนตรายเฉพาะททรเกลดขสชนจากสารเคมท
หลทกเลทรยงการกสอตยวของฝถฝน. อยสาปลสอยใหอผลลตภยณฑฑททรไมสเจรอปนถมกปลสอยลงสมสพรชนนชจาทางนชจาหรรอระบบบจาบยดนชจา
เสทย.
๕.๓ อถปกรณฑปปองกยนพลเศษและขออควรระวยง สจาหรยบนยกผจญเพลลง
อยสาหายใจเอาฝถฝนหรรอไอเขอาไป. สวมอถปกรณฑชสวยหายใจแบบครบชถดและชถดปปองกยนสารเคมท.

สสวน ๖: มาตรการจยดการเมรรอมทการหกรยรวไหลของสาร
๖.๑ ขออควรระวยงสสวนบถคคล อถปกรณฑปปองกยนอยนตราย และขยชนตอนการ
หลทกเลทรยงการกสอตยวของฝถฝน. ใชอตามความเหมาะสม: อถปกรณฑปปองกยน, ชถดปปองกยน. ใหอแนสใจวสามทการระบายอากาศ
เพทยงพอในพรชนททรทจางาน. หลทกเลทรยงการสยมผยสเปปนเวลานานหรรอซชจาหลายครยชง.
๖.๒ ขออควรระวยงดอานสลรงแวดลออม
ปองกยนการรยรวไหลออกไปอทกถอาสามารถทจาไดออยสางปลอดภยย. ทจาความสะอาดบรลเวณททรหกดอวยนชจาปรลมาณมาก.
อยสาลอางลงในนชจาผลวดลน. อยสาปลสอยใหอผลลตภยณฑฑปนเปปปอนใตอผลวดลน.
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๖.๓ วลธทการและวยสดถสจาหรยบกยกเกวบและทจาความสะอาด
หลทกเลทรยงการกสอตยวของฝถฝน. ทจาความสะอาดบรลเวณททรหกดอวยนชจาปรลมาณมาก. อยสาปนเปปปอนนชจาโดยการทจาความ
สะอาดอถปกรณฑหรรอกจาจยดของเสทย.
๖.๔ ออางอลงถสงสสวนอรรน ๆ
ดมสสวน 2, 8, and 13 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

สสวน ๗: การขนถสาย เคลรรอนยอาย ใชองาน และเกวบรยกษา
๗.๑ ขออควรระวยงในการขนถสายเคลรรอนยอาย ใชองาน และการเกวบรยกษาอยสาง
นจามาพลจารณาขออควรพลจารณาในการจยดการดอวยตนเองททรดทททรสถดเมรรอจยดการถรอและแจกจสาย. หลทกเลทรยงการสยมผยส
กยบตา. อยสากลนดรรมหรรอสมบบถหรทรในบรลเวณททรใชอหรรอเกวบผลลตภยณฑฑนทช. ใหอแนสใจวสามทการระบายอากาศเพทยงพอใน
พรชนททรทจางาน. อยสาปนเปปปอนนชจาโดยการทจาความสะอาดอถปกรณฑหรรอกจาจยดของเสทย. ใชอตามความเหมาะสม: ชถด
ปปองกยน.
อสานฉลากทยชงหมดและปฏลบยตลตามคจาแนะนจาการใชอขออ จจากยด และขออควรระวยงทยชงหมด.
๗.๒ สภาวะการเกวบรยกษาอยสางปลอดภยย รวมทยชงขออหอามในการเกวบรยกษา
เกวบททรอถณหภมมลระหวสาง 2 ° C และ 30 ° C.
เกวบในภาชนะททรมทฉลากถมกตออง. ปปดภาชนะบรรจถใหอแนสน. P232 - ปปองกยนจากความชรชน. อยสาปนเปปปอนนชจาอาหาร
หรรออาหารสยตวฑโดยการเกวบหรรอกจาจยด. ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.
๗..๓ การใชองานเฉพาะ
ดมสสวน 1.2 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.
ขออมมลเพลรมเตลม
ออางถสงฉลากผลลตภยณฑฑและ / หรรอการใสสบรรจถภยณฑฑสจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.

สสวน ๘: การควบคถมการรยบสยมผยสและการปปองกยน สสวนบถคคล
๘.๑ คสาตสางๆ ททรใชอควบคถม
ไมสมทขออ จจากยด ในการรยบสารจากการทจางาน.
๘.๒ การควบคถมทางวลศวกรรมททรเหมาะสม

การควบคถมทางวลศวกรรมททรเหมาะ
สม

ใหอแนสใจวสามทการระบายอากาศเพทยงพอในพรชนททรทจางาน.

๘.๓ มาตรการปปองกยนสสวนบถคคล

ใชอตามความเหมาะสม: อถปกรณฑปปองกยน.

การปปองกยนตา / ใบหนอา

ใชอตามความเหมาะสม: การปปองกยนดวงตาททรเหมาะสม.

การปปองกยนผลวหนยง - การปปองกยน
มรอ

ใชอตามความเหมาะสม: ถถงมรอปปองกยนสารเคมททจาจากวยสดถกยนนชจา. ลอางดอานนอกของถถงมรอกสอนททรจะถอดออก.

การปปองกยนผลวหนยง - อรรน ๆ

ใชอตามความเหมาะสม: ชถดปปองกยน. ลอางเสรชอผอาททรปนเปปปอนแยกตสางหากจากซยกรทดอรรน ๆ ดอวยผงซยกฟอกและนอพากสอน
นจามาใชอใหมส.

การปปองกยนระบบทางเดลนหายใจ

ในกรณทททรการระบายไมสเพทยงพอใหอใสสอถปกรณฑชสวยหายใจททรเหมาะสม. ฝถฝนอาจจะระคายเครองหากสมดดม.

การควบคถมการรยบสยมผยสในการทจา
งาน

การไดอรยบสารเกลนกวสาคสา จจากยด ททรไดอรยบจากการทจางาน (OEL) ททรแนะนจาอาจทจาใหอเกลดผลเสทยตสอสถขภาพ. ปปองกยน
เสรชอผอาจากการสยมผยสกยบผลลตภยณฑฑ. เตรทยมฝฝกบยวอาบนชจาสารเคมท. จยดเตรทยมสถานทลอางตา.

ขออมมลเพลรมเตลม
ออางถสงฉลากผลลตภยณฑฑสจาหรยบขออกจาหนดและคจาแนะนจา PPE เพลรมเตลม ทจาตามคจาแนะนจาในฉลาก.

สสวน ๙: คถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมท
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๙.๑. ขออมมลเกทรยวกยบคถณสมบยตลทางกายภาพและทางเคมทพรชนฐาน
รมปแบบ ผง
สท ผอาขนสยตวฑสทธรรมชาตล
กลลรน ลยกษณะเฉพาะ
คสาความเปปนกรด ดสาง 7 - 7.4
จถดหลอมเหลว ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
จถดเยรอกแขวง ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
จถดเดรอด ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
จถดวาบไฟ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
อยตราการระเหย ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
ความไวไฟ (ของแขวง, แกกส) ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
ความดยนไอ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
ความหนาแนสนของไอ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
ความหนาแนสนสยมพยทธฑ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
คสาสยมประสลทธลธการแบสงสสวน ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
คถณสมบยตลออกซลไดซฑ ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
เกณฑฑกลลรน ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
อถณหภมมลปรยบตจาแหนสงอยตโนมยตล ไมสสามารถใชอไดอ.
ความเหนทยว ไมสสามารถใชอไดอ.
คถณสมบยตลระเบลด ไมสสามารถใชอไดอ.
การละลาย ละลายในนชจา

๙.๒ ขออมมลอรรน ๆ
การนจาไฟฟปา ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
เนรชอหาของเบนซลน ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
เนรชอหาลมกคอาเปปาหมาย ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
VOC (สารประกอบอลนทรทยฑระเหย) ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ
แรงตสงผลว ไมสสามารถใชอไดอ.
กลถสมแกกส ไมสสามารถใชอไดอ.

สสวน ๑๐: ความเสถทยรและการเกลดปฏลกลรลยา
๑๐.๑ การเกลดปฏลกลรลยา
มทความเสถทยรภายใตอสภาวะปกตล.
๑๐.๒ ความเสถทยรทางเคมท
มทความเสถทยรภายใตอสภาวะปกตล.
๑๐.๓ ความเปปนไปไดอในการเกลดปฏลกลรลยาอยนตราย
ภายใตอเงรรอนไขททรกจาหนดไมสคาดวสาจะเกลดปฏลกลรลยาอยนตรายททรทจาใหออถณหภมมลหรรอความดยนสมงเกลนไป.
๑๐.๔ สภาวะททรควรหลทกเลทรยง เชสน การคายประจถไฟฟปาสถลต แรงกระแทก
อยมสหสางจาก อถณหภมมลสมง. P232 - ปปองกยนจากความชรชน.
๑๐.๕ วยสดถททรเขอากยนไมสไดอ
ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ.
๑๐.๖ ความเปปนอยนตรายของสารททรเกลดจากการสลายตยว
คารฑบอนออกไซดฑ.

สสวน ๑๑: ขออมมลดอานพลษวลทยา
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๑๑.๑ ขออมมลเกทรยวกยบผลกระทบทางพลษวลทยา
ความเปปนพลษเฉทยบพลยน

ขสชนอยมสกยบขออมมลททรมทอยมสเกณฑฑการจจาแนกไมสเปปนไปตาม.

การกยดกรสอน/การระคายเครองของ
ผลวหนยง

อาจกสอใหอเกลดการระคายเครองตสอผลวหนยง.

ดวงตาระคายเครอง/บาดเจวบอยสาง
รอายแรง

อาจกสอใหอเกลดการระคายเครองตสอดวงตา.

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

ไมสมทอยนตรายททรสจาคยญ.

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. หากหายใจเขอาไป. หากกลรนกลน.
อาการททรเกทรยวขอองกยบลยกษณะทางกายภาพทางเคมทและทางพลษวลทยา
ดมสสวน 4.2 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.
ผลททรลสาชอาและทยนททรวมถสงผลเรรชอรยงจากการไดอรยบสยมผยสในระยะสยชนและระยะยาว
ดมสสวน 4.2 สจาหรยบขออมมลเพลรมเตลม.
เอฟเฟกตฑแบบโตอตอบ
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เอฟเฟกตฑแบบโตอตอบ
ไมสมทขออมมลททรสามารถใชอไดอ.
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
ไมสมทขออมมลการทดสอบททรเฉพาะเจาะจงสจาหรยบสารหรรอของผสม.
ขออมมลเพลรมเตลม
หลทกเลทรยงทะเลสาบบสอนชจาหรรอลจาธาร.

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
ออางถสงฉลากผลลตภยณฑฑและ / 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 ของรยฐสภายถโรปและสภาการขสชนทะเบทยนการประเมลนผลการอนถญาตและการ จจากยด การใชอสารเคมท
(REACH).

รายการสารเคมท / รายการททรนสา
สนใจ

--ระหวสางประเทศ--.
อนถสยญญาบาเซล (ของเสทยอยนตราย): ไมสสามารถใชอไดอ.
อนถสยญญาอาวถธเคมท (OPCW): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
แกกสเรรอนกระจกของพลธทสารเกทยวโต: ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
ขออตกลง Mercosur: เหมาะสม.
พลธทสารมอนทรทออล: ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
อนถสยญญารอตเตอรฑดยม: ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
อนถสยญญากรถงสตอกโฮลฑม: ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
- เอเชทยและอาเซทยน -.
แคตตาลวอกของสารเคมทอยนตราย (จทน): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
ระเบทยบรยฐมนตรทวสาการกระทรวงการคอาสาธารณรยฐอลนโดนทเซทยหมายเลข 75 ปป 2557 เกทรยวกยบการแกอไขเพลรมเตลม
รยฐมนตรทวสาการกระทรวงการคอาครยชงททรสองหมายเลข 44 ปป 2552 เรรรองการจยดหาการกระจายและการควบคถมสาร
อยนตราย: ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
กฎหมายควบคถมมลพลษทางอากาศ (ญทรปถฝน): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงก
วสา.
กฎหมายควบคถมสารเคมท (ญทรปถฝน): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
พระราชบยญญยตลความปลอดภยยและอนามยยอถตสาหกรรม, วยตถถอยนตราย (ญทรปถฝน): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททร
ระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
พระราชบยญญยตลสารพลษและอยนตราย (ญทรปถฝน): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอ
สมงกวสา.
พระราชบยญญยตลรยบมรอกยบการปนเปปปอนของดลน (ญทรปถฝน): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผย
แพรสหรรอสมงกวสา.
กฎหมายควบคถมมลพลษทางนชจา (ญทรปถฝน): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
สารเคมทททรไดอรยบอนถญาต (เกาหลท): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
สารควบคถมหรรอสารตอองหอาม (เกาหลท): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
การใชอและมาตรฐานการไดอรยบสารเคมทททรเปปนอยนตรายตสอสถขภาพ (USECHH), ระเบทยบ 2000 (มาเลเซทย):
ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
รายการสารเคมทและสารเคมทของฟปลลปปปนสฑ (PICCS): สารพลษและพระราชบยญญยตลการควบคถมของเสทยอยนตราย
และนลวเคลทยรฑ (RA6969):, สสวนผสมทยชงหมดททรระบถไวอหรรอไดอรยบการยกเวอน, ไมสมทขออจจากยด.
พระราชบยญญยตลควบคถมสารเคมทททรเปปนพลษและเปปนพลษของไตอหวยน (TCCSCA): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททร
ระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
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๑๕.๑ ขออบยงคยบ/กฎหมายเกทรยวกยบความปลอดภยย/สถขภาพและสลรงแวดลออมททรเฉพาะเจาะจงสาหรยบสารเดทรยวและสารผสม
พระราชบยญญยตลวยตถถอยนตราย (ประเทศไทย): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอ
สมงกวสา.
กฎหมายเกทรยวกยบสารเคมท (เวทยดนาม): ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
- ออสเตรเลทยและนลวซทแลนดฑ -.
รหยสสลนคอาอยนตรายออสเตรเลทย: ไมสสามารถใชอไดอ.
รายการสารเคมทของออสเตรเลทย (AICS): สสวนผสมทยชงหมดททรระบถไวอหรรอไดอรยบการยกเวอน, ไมสมทขออจจากยด.
สารเคมทของนลวซทแลนดฑ (NZIoC): สสวนผสมทยชงหมดททรระบถไวอหรรอไดอรยบการยกเวอน, ไมสมทขออจจากยด.
- สหภาพยถโรป (EU) และสหราชอาณาจยกร (สหราชอาณาจยกร) -.
รายการการอนถญาต (ภาคผนวก XIV ของ REACH): วยสดถนทชไมสมทสสวนประกอบททรสามารถรายงานไดอ.
ภาคผนวก XVII สจาหรยบ REACH: ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา, ไมสมท
ขออจจากยด.
มาตรา 95 ของขออบยงคยบผลลตภยณฑฑชทวภาพ (BPR): ไมสสามารถใชอไดอ.
--อเมรลกาเหนรอ--.
รายการสารในประเทศ / นอกประเทศ (DSL / NDSL): สสวนผสมทยชงหมดททรระบถไวอหรรอไดอรยบการยกเวอน, ไมสมทขออ
จจากยด.
พระราชบยญญยตลควบคถมสารพลษ (TSCA): สสวนผสมทยชงหมดททรระบถไวอหรรอไดอรยบการยกเวอน.
รายชรรอสารอยนตรายททรถมกตอองจากรยฐแมสซาชมเซตสฑ: Sodium phosphate dibasic, CAS No. 7558-79-4.
พระราชบยญญยตลแรงงานแหสงรยฐนลวเจอรฑซทยฑและชถมชนททรควรรมอ: Sodium phosphate dibasic, CAS No.
7558-79-4.
กฎหมายททรถมกตอองในรยฐเพนซลลวาเนทย: Phosphoric acid, disodium salt, CAS No. 7558-79-4.
กฎหมายทยรวไปททรควรรมอจากโรดไอแลนดฑ: ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารอยนตรายททรระดยบการรายงานททรเผยแพรสหรรอสมงกวสา.
ขออเสนอททรแคลลฟอรฑเนทย 65: ผลลตภยณฑฑนทชไมสมทสารททรรายงานไดอททรความเขอมขอนของ 0.0001% ของ.

สสวน ๑๖: ขออมมลอรรน
ขออมมลอรรน
คจายสอ

ADR / RID: ขออตกลงของยถโรปเกทรยวกยบการขนสสงสลนคอาอยนตรายระหวสางประเทศโดยทางรถไฟ (RID) และทาง
ถนน (ADR).
หมายเลข CAS: บรลการบทคยดยสอทางเคมท.
คลาส: การจจาแนกประเภทการตลดฉลากและเอกสารขออมมลความปลอดภยยของกฎขออบยงคยบสารเคมทอยนตราย 2013
(มาเลเซทย).
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.

ขออมมลเพลรมเตลม
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ขออมมลเพลรมเตลม
การปฏลเสธความรยบผลด: ขออมมลและคจาแนะนจาททรระบถไวอในททรนทช ("ขออมมล") นจาเสนอดอวยความเชรรอททรดทและเชรรอวสาจะถมก
ตอองตามวยนททรออก ไมสมทการนจาเสนอเกทรยวกยบความสมบมรณฑหรรอความถมกตอองของขออมมล นอกจากนทชเนรรองจากปฝจจยย
หลายอยสางททรสสงผลกระทบตสอการใชอผลลตภยณฑฑนทชขออมมลจะถมกจยดสสงตามเงรรอนไขททรบถคคลททรไดอรยบจะทจาการตยดสลนใจ
เกทรยวกยบความเหมาะสมสจาหรยบวยตถถประสงคฑเฉพาะของตนเองกสอนใชองาน .
ยกเวอนททรระบถไวออยสางชยดแจองในททรนทชไมสมทการรยบประกยนการรยบประกยนหรรอการแสดงความคลดเหวนใด ๆ การแสดง
หรรอการออางอลงตสอเรารวมถสง แตสไมส จจากยด เพทยงการรยบประกยนโดยรวมของความเหมาะสม ไดอรยบโดยการใชองาน
ของผลลตภยณฑฑนทชจะทจาเกทรยวกยบผลลตภยณฑฑนทชหรรอการใชอผลลตภยณฑฑนทช ผลลตภยณฑฑททรครอบคลถมไดอรยบการตกแตสง "ตาม
สภาพ" และจะขสชนอยมสกยบการรยบประกยนในททรนทชเทสานยชนไมสมทการรยบผลดชอบใด ๆ ททรเกลดจากการใชอผลลตภยณฑฑนทช.
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