
 

หนา 1/6

แผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัย
ตาม 1907/2006/EC, มาตรา 31

วันที่พิมพ 2018.05.1 การปรับปรุงใหม  : 2018.05.1

41.0.9

1 การระบุสารการระบุสารการระบุสารการระบุสาร/ การทําการทําการทําการทํา/ และของบริษัทและของบริษัทและของบริษัทและของบริษัท / บริษัทที่เขาถือครองบริษัทที่เขาถือครองบริษัทที่เขาถือครองบริษัทที่เขาถือครอง

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ
ชื่อทางการคาชื่อทางการคาชื่อทางการคาชื่อทางการคา Ultra FG

สารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใช ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

การประยุกตใชสารการประยุกตใชสารการประยุกตใชสารการประยุกตใชสาร/ การทําการทําการทําการทํา วัตถุสําหรับหลอลื่น

รายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัยรายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัยรายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัยรายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัย
ผูผลิตผูผลิตผูผลิตผูผลิต/ ผูจัดหาผูจัดหาผูจัดหาผูจัดหา
INGERSOLL RAND COMPANY
800B BEATY STREET
DAVIDSON
28036, NC
USA
Tel: +01-704-655-4000

2 การระบุส่ิงที่เปนอันตรายการระบุส่ิงที่เปนอันตรายการระบุส่ิงที่เปนอันตรายการระบุส่ิงที่เปนอันตราย

การจําแนกประเภทของสารหรือสารผสมการจําแนกประเภทของสารหรือสารผสมการจําแนกประเภทของสารหรือสารผสมการจําแนกประเภทของสารหรือสารผสม ผลิตภัณฑไมถูกจัดประเภทตามระบบความสอดคลองสากล (GHS)

องคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลาก
องคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากของ GHS ยกเลิก

ภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตราย ยกเลิก

สัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคํา ยกเลิก

ประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตราย ยกเลิก

อันตรายอ่ืนๆอันตรายอ่ืนๆอันตรายอ่ืนๆอันตรายอ่ืนๆ
ผลของผลของผลของผลของ PBT และการประเมินและการประเมินและการประเมินและการประเมิน vPvB
PBT: ไมสามารถใชได
vPvB: ไมสามารถใชได

3 สวนประกอบสวนประกอบสวนประกอบสวนประกอบ/ ขอมูลรายละเอียดของสวนผสมตางๆขอมูลรายละเอียดของสวนผสมตางๆขอมูลรายละเอียดของสวนผสมตางๆขอมูลรายละเอียดของสวนผสมตางๆ

คุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคมี: สวนผสมสวนผสมสวนผสมสวนผสม
สวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตราย
94270-86-7 N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine

Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute
2, H401

0.1-<0.25%

ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม สําหรับขอความที่ระบุในรายการวลีความเสี่ยงที่อางอิงถึงในสวนที่ 16

4 มาตรการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนมาตรการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนมาตรการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนมาตรการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

คําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล
ขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไป ไมมีมาตรการพิเศษ

หลังจากการสูดหายใจเขาไปหลังจากการสูดหายใจเขาไปหลังจากการสูดหายใจเขาไปหลังจากการสูดหายใจเขาไป หาบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ปรึกษาแพทยในกรณีที่อาการไมดีขึ้น

หลังจากการสัมผัสถูกผิวหลังจากการสัมผัสถูกผิวหลังจากการสัมผัสถูกผิวหลังจากการสัมผัสถูกผิว ลางดวยน้ําและสบูแลวฟอกใหทั่วทันที

หลังจากการสัมผัสถูกตาหลังจากการสัมผัสถูกตาหลังจากการสัมผัสถูกตาหลังจากการสัมผัสถูกตา ชะตาที่เปดอยูใตน้ําที่กําลังไหลเปนเวลาหลายนาทีถาอาการไมดีขึ้นใหปรึกษาแพทย

หลังจากการกลืนเขาไปหลังจากการกลืนเขาไปหลังจากการกลืนเขาไปหลังจากการกลืนเขาไป: อยาพยายามทําใหอาเจียรขอความชวยเหลือทางการแพทยทันที

อาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบ ทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆ แสดงอาการแสดงอาการแสดงอาการแสดงอาการ ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

ขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปน
ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

(ตอที่หนา 2)
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แผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัย
ตาม 1907/2006/EC, มาตรา 31

วันที่พิมพ 2018.05.1 การปรับปรุงใหม  : 2018.05.1

ช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคา Ultra FG

(ตอที่หนา 1)

41.0.9

5 มาตรการการดับเพลิงมาตรการการดับเพลิงมาตรการการดับเพลิงมาตรการการดับเพลิง

สารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสม
คารบอนไดออกไซดสเปรยผงหรือน้ําดับเพลิงขนาดใหญดวยการฉีดน้ําหรือโฟมแอลกอฮอลที่ทนทาน

สารดับเพลิงที่ไมควรใชดวยเหตุผลดานความปลอดภัยสารดับเพลิงที่ไมควรใชดวยเหตุผลดานความปลอดภัยสารดับเพลิงที่ไมควรใชดวยเหตุผลดานความปลอดภัยสารดับเพลิงที่ไมควรใชดวยเหตุผลดานความปลอดภัย น้ําฉีดพนเปนลํา

อันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสม ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
คําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิง
อุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัย ไมตองมีมาตรการพิเศษ

6 มาตรการลดอุบัติเหตุมาตรการลดอุบัติเหตุมาตรการลดอุบัติเหตุมาตรการลดอุบัติเหตุ

การปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคล อุปกรณปองกันอุปกรณปองกันอุปกรณปองกันอุปกรณปองกัน และขั้นตอนดําเนินการเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน
หลีกหางจากแหลงที่จุดติดไฟ
สวมอุปกรณปองกันภัยกันคนที่ไมมีอุปกรณปองกันออกไป

การใหความคุมครองส่ิงแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองส่ิงแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองส่ิงแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองส่ิงแวดลอมลวงหนา:
อยาปลอยใหผลิตภัณฑเขาสูระบบระบายน้ําหรือลําน้ํา
อยาปลอยใหเขาไปในทอน้ําทิ้ง/ น้ําบนดินหรือใตดิน

วิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาด:
ดูดซับดวยวัสดุที่สามารถยึดของเหลวไว (ทรายไดอะโตไมทตัวยึดเกาะกรดตัวยึดทั่วๆไปขี้เ
ลื่อย)

การอางอิงถึงสวนอ่ืนการอางอิงถึงสวนอ่ืนการอางอิงถึงสวนอ่ืนการอางอิงถึงสวนอ่ืน
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยในการขนถายจากสวนที่ 7
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องอุปกรณปองกันสวนบุคคลจากสวนที่ 8
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องการกําจัดจากสวนที่ 13

7 การขนถายและการจัดเก็บการขนถายและการจัดเก็บการขนถายและการจัดเก็บการขนถายและการจัดเก็บ

การปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัย
เก็บใหหางจากความรอนและการถูกแสงแดดโดยตรง
ทําใหแนใจวาสถานที่ทํางานมีการระบายอากาศ/ ไอเสียที่ดี

ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิด ไมมีมาตรการพิเศษ

เง่ือนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเง่ือนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเง่ือนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเง่ือนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัย, รวมถึงส่ิงที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงส่ิงที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงส่ิงที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงส่ิงที่เขากันไมไดใดๆ
ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุ ไมมีขอกําหนดพิเศษ

ขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวม เก็บใหหางจากสารออกซิไดซิ่ง

ขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บ เก็บในที่เย็นสภาพแหงในภาชนะบรรจุที่ปดผนึกอยางดี

การระบุถึงการส้ินสุดการใชการระบุถึงการส้ินสุดการใชการระบุถึงการส้ินสุดการใชการระบุถึงการส้ินสุดการใช ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
8 การควบคุมการทิ้งในลักษณะเปดการควบคุมการทิ้งในลักษณะเปดการควบคุมการทิ้งในลักษณะเปดการควบคุมการทิ้งในลักษณะเปด / การปองกันภัยสําหรับบุคคลการปองกันภัยสําหรับบุคคลการปองกันภัยสําหรับบุคคลการปองกันภัยสําหรับบุคคล

การควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปร
สวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงาน
ผลิตภัณฑไมไดมีปริมาณวัสดุใดๆมากพอจนถึงคาวิกฤติที่จะตองมีการติดตามในสถานที่ทํางาน

ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม รายการถูกตองระหวางที่จัดทําโดยอาศัยการใชงานเปนหลัก

การควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัส
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

มาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไป ใหยึดมาตรการปองกันตามที่ปฏิบัติกันมาเมื่อขนยายเคมีภัณฑ

การปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไป ไมไดกําหนด
(ตอที่หนา 3)
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41.0.9

การปองกันมือการปองกันมือการปองกันมือการปองกันมือ

ถุงมือปองกัน

วัสดุของถุงมือจะตองไมใหอากาศผานเขาออกและทนทานตอผลิตภัณฑ/ สาร/ การผลิต
เลือกวัสดุสําหรับถุงมือโดยพิจารณาจากเวลาที่ใชในการซึมผานอัตราการแพรและการเสื่อม

วัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือ
การเลือกใชถุงมือที่เหมาะสมไมเพียงแตขึ้นอยูกับวัสดุแตยังขึ้นกับมาตรฐานดานคุณภาพ
และขอแตกตางระหวางผูผลิตแตละแหงโดยที่ผลิตภัณฑเตรียมมาจากสารหลายชนิดความทนทานขอ
งวัสดุถุงมือไมสามารถที่จะคํานวณลวงหนาดังนั้นจึงตองตรวจสอบกับการใชงาน

เวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือ
ผูผลิตถุงมือปองกันจะตองทดสอบหาเวลาแนนอนที่ใชในการทะลุผานและจะตองมีการตรวจสอบ
ติดตาม

การปองกันตาการปองกันตาการปองกันตาการปองกันตา

แวนนิรภัย

การปองกันรางกายการปองกันรางกายการปองกันรางกายการปองกันรางกาย ชุดปองกันสําหรับการทํางาน

9 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

ขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมี
ขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไป

ลักษณะลักษณะลักษณะลักษณะ :
รูปสัณฐานรูปสัณฐานรูปสัณฐานรูปสัณฐาน ของเหลว
สีสีสีสี สีเหลืองอําพัน

กลิ่นกลิ่นกลิ่นกลิ่น เกือบจะไมมีกลิ่น
เกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่น : ไมไดกําหนดไว.

คาคาคาคา pH ไมไดกําหนดไว.

จุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลาย ไมไดกําหนด

จุดเดือดจุดเดือดจุดเดือดจุดเดือด/ ขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือด ไมไดกําหนด

จุดวาบไฟจุดวาบไฟจุดวาบไฟจุดวาบไฟ 264 °C (ASTM D 92)

ความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟ (ของแข็งแกสของแข็งแกสของแข็งแกสของแข็งแกส) ไมสามารถใชได

อุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิด ไมไดกําหนดไว.

อุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัว ไมไดกําหนดไว.

อันตรายจากการระเบิดอันตรายจากการระเบิดอันตรายจากการระเบิดอันตรายจากการระเบิด ผลิตภัณฑไมไดมีอันตรายจากการระเบิด

ขอบเขตการระเบิดขอบเขตการระเบิดขอบเขตการระเบิดขอบเขตการระเบิด
ขั้นตํ่าขั้นตํ่าขั้นตํ่าขั้นตํ่า ไมไดกําหนดไว.
ขั้นสูงขั้นสูงขั้นสูงขั้นสูง ไมไดกําหนดไว.

คุณสมบัติในการออกซิไดซคุณสมบัติในการออกซิไดซคุณสมบัติในการออกซิไดซคุณสมบัติในการออกซิไดซ ไมไดกําหนดไว.

ความดันไอความดันไอความดันไอความดันไอ ไมไดกําหนดไว.

ความหนาแนนความหนาแนนความหนาแนนความหนาแนน ที่ที่ที่ที่ 20 °C 0.86 g/cm³

ความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธ ไมไดกําหนดไว.

ความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอ ไมไดกําหนดไว.
(ตอที่หนา 4)
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(ตอที่หนา 3)

41.0.9

อัตราการระเหยอัตราการระเหยอัตราการระเหยอัตราการระเหย ไมไดกําหนดไว.

ความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายใน / ความสามารถผสมเปนสารความสามารถผสมเปนสารความสามารถผสมเปนสารความสามารถผสมเปนสาร
ละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับ
น้ําน้ําน้ําน้ํา ไมไดกําหนดไว.

สัมประสิทธการแยกตัวสัมประสิทธการแยกตัวสัมประสิทธการแยกตัวสัมประสิทธการแยกตัว (เอ็นเอ็นเอ็นเอ็น-ออกตานอลออกตานอลออกตานอลออกตานอล/น้ําน้ําน้ําน้ํา) ไมไดกําหนดไว.

ความหนืดความหนืดความหนืดความหนืด
(ไดนามิคไดนามิคไดนามิคไดนามิค) พลศาสตรพลศาสตรพลศาสตรพลศาสตร ไมไดกําหนดไว.
(คิเนเมติคคิเนเมติคคิเนเมติคคิเนเมติค) จลนศาสตรจลนศาสตรจลนศาสตรจลนศาสตร ไมไดกําหนดไว.

ขอมูลอ่ืนๆขอมูลอ่ืนๆขอมูลอ่ืนๆขอมูลอ่ืนๆ ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

10 ความเสถียรและความสามารถในการทําปฏิกริยาความเสถียรและความสามารถในการทําปฏิกริยาความเสถียรและความสามารถในการทําปฏิกริยาความเสถียรและความสามารถในการทําปฏิกริยา

ปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบ
เสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมี

การสลายตัวดวยความรอนการสลายตัวดวยความรอนการสลายตัวดวยความรอนการสลายตัวดวยความรอน / เงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยง ไมมีการสลายตัวถาใชตามรายละเอียดที่ระบุไว

ความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตรายความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตรายความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตรายความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย ไมมีปฏิกริยาเปนอันตรายที่รูจัก
เง่ือนไขเพ่ือการหลีกเล่ียงเง่ือนไขเพ่ือการหลีกเล่ียงเง่ือนไขเพ่ือการหลีกเล่ียงเง่ือนไขเพ่ือการหลีกเล่ียง ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
วัสดุที่เขากันไมไดวัสดุที่เขากันไมไดวัสดุที่เขากันไมไดวัสดุที่เขากันไมได: ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ: คารบอนมอนออกไซดและคารบอนไดออกไซด

11 ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิษวิทยา

ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
ความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัส:
การจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคา LD/LC50
68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products  with 2,4,4-trimethylpentene
ทางปาก LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 401)

อาการระคายเคืองเบ้ืองตนอาการระคายเคืองเบ้ืองตนอาการระคายเคืองเบ้ืองตนอาการระคายเคืองเบ้ืองตน
บนผิวหนังบนผิวหนังบนผิวหนังบนผิวหนัง ไมมีผลทําใหระคายเคือง
ที่ดวงตาที่ดวงตาที่ดวงตาที่ดวงตา ไมทําใหระคายเคือง

การทําใหแพการทําใหแพการทําใหแพการทําใหแพ ไมมีรายงานเรื่องการแพ

ขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยา
ผลิตภัณฑไมขึ้นกับการจัดแบงประเภทตามวิธีการที่กําหนดไวในตนแบบการจัดแบงประเภททั่ว
ไปสําหรับการผลิตของ EU  ที่ออกฉบับลาสุด
เมื่อใชและจัดการตามรายละเอียดที่ระบุไวผลิตภัณฑจะไมทําใหเกิดอันตรายใดๆจากประสบการ
ณและขอมูลขาวสารที่ไดรับมา

12 ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิเวศนวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิเวศนวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิเวศนวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิเวศนวิทยา

ความเปนพิษความเปนพิษความเปนพิษความเปนพิษ
ความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ําความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ําความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ําความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ํา
68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products  with 2,4,4-trimethylpentene
LC50/96h >71 mg/L (Fish) (OECD 203)

การคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลาย ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

การเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดิน ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
(ตอที่หนา 5)
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แผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัย
ตาม 1907/2006/EC, มาตรา 31

วันที่พิมพ 2018.05.1 การปรับปรุงใหม  : 2018.05.1

ช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคา Ultra FG

(ตอที่หนา 4)
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หมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไป
เปนอันตรายตอน้ําขั้น 1 (กฎขอบังคับของเยอรมัน)(การประเมินคาดวยตัวเอง):เปนอันตรายเล็ก
นอยกับน้ํา
อยาปลอยใหผลิตภัณฑที่ยังไมไดเจือจางหรือผลิตภัณฑเปนจํานวนมากไปถึงน้ําผิวดินเสนท
างน้ําหรือระบบระบายน้ําเสีย

ผลของผลของผลของผลของ PBT และการประเมินและการประเมินและการประเมินและการประเมิน vPvB
PBT: ไมสามารถใชได
vPvB: ไมสามารถใชได

ผลขางเคียงอ่ืนๆผลขางเคียงอ่ืนๆผลขางเคียงอ่ืนๆผลขางเคียงอ่ืนๆ ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
13 การพิจารณาการกําจัดการพิจารณาการกําจัดการพิจารณาการกําจัดการพิจารณาการกําจัด

วิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสีย
คําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําคําแนะนํา ตองไมทิ้งไปพรอมกับขยะจากบานเรือนอยาปลอยใหผลิตภัณฑเขาถึงระบบระบายน้ําเสีย

ภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาด
คําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําคําแนะนํา การกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการ

14 ขอมูลรายละเอียดในการขนสงขอมูลรายละเอียดในการขนสงขอมูลรายละเอียดในการขนสงขอมูลรายละเอียดในการขนสง

เลขที่เลขที่เลขที่เลขที่ UN
ADR, ADN, IMDG, IATA ยกเลิก

ช่ือการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของช่ือการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของช่ือการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของช่ือการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของ UN
ADR, ADN, IMDG, IATA ยกเลิก

ช้ันเรียนอันตรายจากการขนสงช้ันเรียนอันตรายจากการขนสงช้ันเรียนอันตรายจากการขนสงช้ันเรียนอันตรายจากการขนสง
ADR, ADN, IMDG, IATA
ประเภทประเภทประเภทประเภท ยกเลิก

กลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุ
ADR, IMDG, IATA ยกเลิก

ส่ิงที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมส่ิงที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมส่ิงที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมส่ิงที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
สารที่เปนพิษตอทะเลสารที่เปนพิษตอทะเลสารที่เปนพิษตอทะเลสารที่เปนพิษตอทะเล ไมใช

การปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใช ไมสามารถใชได

การขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวก 2 ของของของของ
MARPOL73/78 และรหัสและรหัสและรหัสและรหัส IBC ไมสามารถใชได

15 ขอมูลรายละเอียดของกฎระเบียบขอมูลรายละเอียดของกฎระเบียบขอมูลรายละเอียดของกฎระเบียบขอมูลรายละเอียดของกฎระเบียบ

ความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบ/กฎหมายส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม
องคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากของ GHS ยกเลิก
ภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตราย ยกเลิก
สัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคํา ยกเลิก
ประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตราย ยกเลิก

การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี: ไมไดดําเนินการตามการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

16 ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ
ขอมูลรายละเอียดนี้ใชความรูปจจุบันของเราเปนหลักอยางไรก็ตามขอมูลนี้ไมใชการรับ
ประกันจากสถาบันตอคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑและไมสามารถยืนยันการบังคับใชตามกฎหมาย
ที่เก่ียวพันกับสัญญา

วลีที่เก่ียวของกับวลีที่เก่ียวของกับวลีที่เก่ียวของกับวลีที่เก่ียวของกับ
H315 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
H401 มีพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
H411 มีพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําพรอมผลกระทบระยะยาว

(ตอที่หนา 6)
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คํายอและชื่อยอที่ผสมขึ้นคํายอและชื่อยอที่ผสมขึ้นคํายอและชื่อยอที่ผสมขึ้นคํายอและชื่อยอที่ผสมขึ้น
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Aquatic Acute 2: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 2
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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