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IR ALL SEASON

ฉบับ:

1.0

วันที่มีการแกไข:

2018.05.1

วันที่พิมพ:

2018.05.1

สวน1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ และบริษัทผูผ
 ลิตและจัดจําหนาย
ชื่อผลิตภัณฑ:

IR ALL SEASON

รายละเอียดการใชผลิตภัณฑ:

สารหลอลื่น

บริษัท:

D
Distributor
INGERSOLL RAND
800D BEATY ST
DAVIDSON, NC
28036
United States of America
28036
United States
States of
of America
America
United
Telephone: +01
704-655-4000

ั

ิ

Telephone: +01 704-655-4000
Telephone: +01 704-655-4000

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน:

เตรียมโดย

U.S. 24-Hour Emergency #: 800-424-9300
:
Outside U.S. Emergency #: +01 703-527-3887
Product Safety Department (EN)
(US) +1 866-430-2775

สวน 2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
การจําแนกประเภท-GHS
ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน
สารที่ทา
ํ ใหไวตอการกระตุนอาการแพทางผิวหนัง
ความเปนพิษเฉียบพลันตอสิง
่ มีชีวิตในน้ํา
ความเปนพิษเรื้อรังตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

ประเภทยอย 5
ประเภทยอย 1
ประเภทยอย 3
ประเภทยอย 3

ผิวหนัง

การติดฉลาก-GHS

.

หมายเลข MSDS: 000000036132
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ขอความแสดงความเปนอันตราย

ระวัง
อาจเปนอันตรายหากสัมผัสผิวหนัง
อาจทาใหเกิดการแพที่ผิวหนัง
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนาและมีผลกระทบระยะยาว

ฉบับ:

1.0

วันที่มีการแกไข:

2018.05.1

วันที่พิมพ:

2018.05.1

ขอความแสดงขอควรระวัง
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุน / ฟูม / กาซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย,
เสื้อทํางานที่ปนเปอนไมควรนําออกจากสถานที่ทํางาน,
หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม, สวมถุงมือปองกันอันตราย
ถาสัมผัสบนผิวหนัง: ลางออกดวยนําปริมาณมากๆ, วิธีการรักษาเปนการเฉพาะ
(ดูคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการปฐมพยาบาลบนฉลากนี้),
หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นแดงเกิดขึ้น :รับคาแนะนาจากแพทย /
พบแพทย, ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนออกและนําไปซักใหสะอาดกอนนํามาใชใหม
กําจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสียที่ไดรับการรับรอง

สวน 3.องคประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
สวนประกอบที่เปนอันตราย
ชื่อทางเคมี
bis(tridecyl) adipate
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4trimethylpentene
N-1-naphthylaniline
triphenyl phosphate
diphenylamine

หมายเลข CAS

ความเขมขน [%]

16958-92-2
68411-46-1

>=60 - <= 100
>=1 - < 5

90-30-2
115-86-6
122-39-4

>=0,1 - < 1
>=0,1 - < 1
>=0,1 - < 1

สวน 4. มาตรการปฐมพยาบาล
วิธีดา
ํ เนินการเพื่อปฐมพยาบาล
ทางการหายใจ

:

เคลื่อนยายผูปวยไปสู อากาศ บริสุทธิ์ และใหนอนพักในทาทางที่สบายเพื่อการหายใจ
หากไมหายใจ ใหดําเนินการชวยเหลือใหหายใจ
โทรตามแพทยหรือศูนยควบคุมสารพิษทันที
ถาหากมีอาการหายใจลําบาก ใหออกซิเจน
ทําใหชองทางเดินของลมหายใจโลง

สัมผัสกับผิวหนัง

:

ลางออกดวยสบูและน้ําปริมาณมาก
หากอาการยังคงอยู ใหไปพบแพทย
ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนและซักลางกอนนากลับมาใชใหม

สัมผัสกับตา

:

ถาการระคายเคืองที่ตายังคงอยูใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

การกลืนกิน

:

บวนปากดวยน้ํา
ถาผูประสบภัยยังมีสติสมบูรณ ใหดื่มน้ําหนึ่งแกว
หามกระตุนใหอาเจียน เวนแตแพทยหรือศูนยควบคุมสารพิษจะสั่งใหทํา
หามใหสิ่งใดทางปากแกผูที่ไมไดสติ
หามใหนม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไปพบแพทย

หมายเหตุถง
ึ แพทย
อาการ

การทําใหไวตอการกระตุน

การรักษา

ถาตองการคําแนะนําจากแพทยผูเชี่ยวชาญควรติดตอสวนบริการขอมูลสารพิษ
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ฉบับ:

1.0

วันที่มีการแกไข:

2018.05.1

วันที่พิมพ:

2018.05.1

สวน 5. มาตรการในการผจญเพลิง
สมบัติเกีย
่ วกับความไวไฟ
คาขีดจํากัดต่ําสุดของการระเบิด

:

หมายเหตุ: ไมมข
ี อมูลที่สามารถหาได

คาขีดจํากัดสูงสุดของการระเบิด

:

หมายเหตุ: ไมมข
ี อมูลที่สามารถหาได

อุปกรณปอ
 งกันและขอพึงระวังเพือ
่ ความปลอดภัยสําหรับนักดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม

:

การใชมาตรการดับเพลิงที่เหมาะกับสภาวะแวดลอมเฉพาะที่และสิ่งแวดลอมรอบๆ

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

:

ประเภท:
ไมมีขอมูลการยอยสลายที่เปนอันตรายของผลิตภัณฑ

ขอมูลเพิ่มเติม

:

เก็บรวบรวมน้ําดับเพลิงที่ปนเปอ โดยตองไมใหปลอยลงทอระบายน้ํา
สวนสารที่เหลือจากการเผาไหมและน้ําจากการดับเพลิงที่ปนเปอนตองถูกกําจัดตามขอบังคับของทองถิ่น

ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจาก
สารเคมี

:

การไหมที่กอใหเกิดไอที่ระคายเคือง
การเผาไหมจะทําใหเกิดควันอันตรายและเปนพิษ

อุปกรณปองกันเฉพาะสําหรับนักผจญเ
พลิง
ขอแนะนําในการปองกันไฟไหมและกา
รระเบิด

:

ใสเสื้อคลุมแบบเต็มตัว และอุปกรณชวยหายใจแบบที่ถังอากาศในตัว

:

มาตรการทั่วไปในการปองกันไฟไหม

สวน 6. มาตรการจัดการเมือ
่ มีการหกและรัว
่ ไหลของสารโดยอุบัติเหตุ
ขอควรระวังทางสิ่งแวดลอม

:

ไมมีขอควรระวังพิเศษทางสิ่งแวดลอมกําหนด

วิธีการเพื่อจํากัดการลุกลาม /
วิธีการในการทําความสะอาด

:

เช็ดดวยวัสดุดูดซับ(เชน ผา, fleece)
เก็บในภาชนะปดที่เหมาะสมเพื่อการกําจัด

คําแนะนําสําหรับการใชงานอยางปลอ
ดภัย

:

สําหรับการปองกันภัยสวนบุคคลใหดูหัวขอที่ 8
ไมมีขอแนะนําเปนพิเศษในการจัดการ

ขอแนะนําในการปองกันไฟไหมและกา
รระเบิด

:

มาตรการทั่วไปในการปองกันไฟไหม

:

ปดฝาภาชนะบรรจุใหแนน เก็บในที่แหงและในสถานที่มีการระบายอากาสดี

สวน 7. การใชและการเก็บรักษา
การจัดการ

การจัดเก็บ
ขอกําหนดสําหรับพื้นที่ในการเก็บรักษ
าและภาชนะ
หมายเลข MSDS: 000000036132
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ขอแนะนําในการเก็บรักษาทั่วไป

:

ไมมีขอหามพิเศษ เกี่ยวกับการจัดเก็บรวมกับผลิตภัณฑอื่น

ขอมูลอื่นๆ

:

ไมมีการสลายตัวหากเก็บและนําไปใชดังที่ไดแนะนําไว

ฉบับ:

1.0

วันที่มีการแกไข:

2018.05.1

วันที่พิมพ:

2018.05.1

สวน 8. การควบคุมการรับสัมผัสสาร/การปองกันสวนบุคคล
อุปกรณปอ
 งกันสวนบุคคล
การปองกันระบบทางเดินหายใจ

: โดยปกติแลวไมจําเปนตองใชอุปกรณปองกันการหายใจ

การปองกันมือ

: ถุงมือ (ยางบิวทิล) สําหรับปองกันตัวทําละลาย

การปองกันดวงตา

: แวนนิรภัย

การปองกันอันตรายตอผิวหนังแล
ะรางกาย
มาตรการดานสุขวิทยา

: ชุดปองกันอันตราย
: แนวปฏิบต
ั ิทั่วไปเกี่ยวกับสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม

สวน 9. สมบัตท
ิ างกายภาพและเคมี
ลักษณะ
รูปแบบ

:

ของเหลว

สี

:

หลอด

กลิ่น

:

นุมนวล
คลายเอสเทอร

อุณหภูมิจุดติดไฟ

:

หมายเหตุ: ไมมข
ี อมูลที่สามารถหาได

คาขีดจํากัดต่ําสุดของการระเบิด

:

ไมมีขอมูลที่สามารถหาได

คาขีดจํากัดสูงสุดของการระเบิด

:

ไมมีขอมูลที่สามารถหาได

จุดไหลเท

:

-40 °C

จุดเดือด/ชวงของจุดเดือด

:

ไมมีขอมูลที่สามารถหาได

ความดันไอ

:

ไมมีขอมูลที่สามารถหาได

Specific Gravity

:

0,92

ความสามารถในการละลายน้ํา

:

ขอมูลความปลอดภัย

หมายเลข MSDS: 000000036132
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ฉบับ:

1.0

วันที่มีการแกไข:

2018.05.1

วันที่พิมพ:

2018.05.1

ละได
คาสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้
นของนอรมอล-ออกตานอล/น้ํา

:

ความสามารถในการละลายในตัวทําละ
ลายอื่น
ความหนืดไคนีแมติก

:

ไมมีขอมูลที่สามารถหาได

:

ไมมีขอมูลที่สามารถหาได

ความหนาแนนสัมพัทธของไอ

:

ไมมีขอมูลที่สามารถหาได

อัตราการระเหย

:

ไมมีขอมูลที่สามารถหาได

ไมมีขอมูลที่สามารถหาได

สวน 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกร
ิ ิยา
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

:

การปนเปอน

วัสดุทต
ี่ องหลีกเลี่ยง

:

สารออกซิไดสที่แรง

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

:

ประเภท:
ไมมีขอมูลการยอยสลายที่เปนอันตรายของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

:

ไมมีการสลายตัวหากเก็บและนําไปใชดังที่ไดแนะนําไว

สวน 11. ขอมูลทางพิษวิทยา
การแพ

:

หมายเหตุ: อาจกอใหเกิดอาการแพหากสัมผัสกับผิวหนัง

:

ความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก
LD50 หนูแรท
ปริมาณ: > 5.000 mg/kg

ไมมีขอมูลที่สามารถหาได

สวนประกอบ:
bis(tridecyl) adipate
16958-92-2

ความเปนพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน
LD50 กระตาย
ปริมาณ: > 2.000 mg/kg

หมายเลข MSDS: 000000036132
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ฉบับ:

1.0

วันที่มีการแกไข:

2018.05.1

วันที่พิมพ:

2018.05.1

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ํา
เสนทางในการประยุกตใชงาน: สัมผัสกับผิวหนัง
การประเมิน: สารหรือสารผสมไมจัดเปนสารพิษที่เจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสซ้ําหลายครั้ง

สวนประกอบ:
Benzenamine, N-phenyl-, reaction
products with 2,4,4trimethylpentene
68411-46-1

ความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก
LD50 หนูแรท
ปริมาณ: > 2.000 mg/kg
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 401
ความเปนพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน
LD50 หนูแรท
ปริมาณ: > 2.000 mg/kg

ระคายเคืองตอผิว
กระตาย
ผล: ไมมีการระคายเคืองผิวหนัง
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 404
ระคายเคืองตอตา
กระตาย
ผล: ไมมีการระคายเคืองดวงตา
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 405
การแพ
หนูตะเภา
การจําแนกประเภท: ไมทําใหเกิดการแพในสัตวทดลอง
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 406

สวนประกอบ:
N-1-naphthylaniline
90-30-2

ความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก
LD50 หนูแรท
ปริมาณ: 1.625 mg/kg
ความเปนพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน
LD50 ทางผิวหนัง กระตาย
ปริมาณ: > 5.000 mg/kg

ระคายเคืองตอผิว
กระตาย
ผล: ไมมีการระคายเคืองผิวหนัง
วิธีการ: การทดสอบ Draize
ระคายเคืองตอตา
กระตาย
ผล: ไมมีการระคายเคืองดวงตา
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 405
หมายเลข MSDS: 000000036132
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ฉบับ:

1.0

วันที่มีการแกไข:

2018.05.1

วันที่พิมพ:

2018.05.1

การแพ
การทดสอบคาสูงสุด หนูตะเภา
การจําแนกประเภท: อาจกอใหเกิดอาการแพหากสัมผัสกับผิวหนัง
ผล: อาจกอใหเกิดอาการแพหากสัมผัสกับผิวหนัง
การแพ
การทดสอบแพ็ตช มนุษย
การจําแนกประเภท: อาจกอใหเกิดอาการแพหากสัมผัสกับผิวหนัง
ผล: อาจกอใหเกิดอาการแพหากสัมผัสกับผิวหนัง

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ํา
เสนทางในการประยุกตใชงาน: ทางปาก
อวัยวะเปาหมาย: ตับ, ไต
การประเมิน: อาจทําอันตรายตออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเปนเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ํา

สวนประกอบ:
triphenyl phosphate
115-86-6

ความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก
LD50 หนูแรท
ปริมาณ: > 2.000 mg/kg
ความเปนพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน
LD50 กระตาย
ปริมาณ: > 7.900 mg/kg
ความเปนพิษตอการหายใจแบบเฉียบพลัน
LC50 หนูแรท
ระยะเวลาในการสัมผัส: 1 h
ปริมาณ: > 200 mg/l
ระคายเคืองตอผิว
กระตาย
ผล: ไมมีการระคายเคืองผิวหนัง
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 404
ระยะเวลาในการสัมผัส: 4 h
ระคายเคืองตอตา
กระตาย
ผล: ไมมีการระคายเคืองดวงตา
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 405
การแพ
การทดสอบคาสูงสุด หนูตะเภา
การจําแนกประเภท: ไมทําใหเกิดการแพในสัตวทดลอง
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 406

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ํา
เสนทางในการประยุกตใชงาน: ทางปาก
การประเมิน: สารหรือสารผสมไมจัดเปนสารพิษที่เจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสซ้ําหลายครั้ง

สวนประกอบ:
diphenylamine
122-39-4
หมายเลข MSDS: 000000036132

ความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก
LD50 หนูแรท
ปริมาณ: 2,72 mg/kg
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ความเปนพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน
LD50 กระตาย
ปริมาณ: > 2.000 mg/kg

ระคายเคืองตอผิว
กระตาย
ผล: การระคายเคืองผิวหนังนอย
ระคายเคืองตอตา
กระตาย
ผล: การระคายเคืองดวงตานอย
การแพ
หนูตะเภา
ผล: กระตุนอาการแพที่ผิวหนัง
ความเปนพิษที่เกิดจากการไดรับสารซ้ําๆ
ทางปากหนูเมาส
NOEL (ระดับที่สังเกตไมพบผลกระทบ): 1,7 mg/kg
ระดับต่ําสุดที่มีผลที่พบกระทบ: 93,8 mg/kg
ความเปนพิษที่เกิดจากการไดรับสารซ้ําๆ
ทางปากหนูเมาส
NOEL (ระดับที่สังเกตไมพบผลกระทบ): 2,1 mg/kg
ระดับต่ําสุดที่มีผลที่พบกระทบ: 107 mg/kg

สวน 12. ขอมูลดานนิเวศนวิทยา
ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภา
พ
การสะสมทางชีวภาพ

:

ไมมีขอมูลทีส
่ ามารถหาได

:

ไมมีขอมูลทีส
่ ามารถหาได

ไมสามารถมองขามอันตรายตอสิ่งแวดลอมไดในกรณีที่การจัดการและทิ้งอยางไมถูกหลักอาชีพ
ผลิตภัณฑนี้ไมมีผลกระทบทางนิเวศพิษวิทยาทีท
่ ราบ
สวนประกอบ:
bis(tridecyl) adipate
16958-92-2

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products
with 2,4,4-trimethylpentene
68411-46-1

:

ความเปนพิษตอไรน้ําและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ํา:
การทดสอบทางสถิต EC50
ชนิด: Daphnia magna (ไรน้ํา)
ปริมาณ: 4.800 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 24 h
วิธีการ: ขอแนะนําในการทดสอบที่ 202 ของ OECD
ความเปนพิษตอปลา:
LC50
ชนิด: Danio rerio (ปลามาลาย)
ปริมาณ: > 71 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 96 h
ความเปนพิษตอไรน้ําและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ํา:
EC50

หมายเลข MSDS: 000000036132
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ชนิด: Daphnia magna (ไรน้ํา)
ปริมาณ: 51 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 48 h
วิธีการ: ขอแนะนําในการทดสอบที่ 202 ของ OECD
ความเปนพิษตอสาหราย:
EbC50
ชนิด: Desmodesmus subspicatus (สาหรายสีเขียว)
ปริมาณ: > 100 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 72 h
ขอมูลเพิ่มเติมทางนิเวศนวิทยา:
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา อาจกอใหเกิดผลขางเคียงในระยะยาวตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา
หามใหวัสดุไปปนเปอนระบบแหลงน้ําผิวดิน
หามชะลางทิ้งสูแหลงน้ําผิวดินหรือระบบบําบัดของเสีย
N-1-naphthylaniline
90-30-2

ความเปนพิษตอปลา:
การทดสอบกึ่งสถิต LC50
ชนิด: Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเทราต)
ปริมาณ: 0,44 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 96 h
การเฝาสังเกตการวิเคราะห: ใช
วิธีการ:
ความเปนพิษตอไรน้ําและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ํา:
การทดสอบกึ่งสถิต EC50
ชนิด: Daphnia magna (ไรน้ํา)
ปริมาณ: 0,68 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 48 h
การเฝาสังเกตการวิเคราะห: ใช
ความเปนพิษตอแบคทีเรีย:
EC50
ชนิด: Protozoa (โพรโทซัว)
ปริมาณ: 2 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 48 h
ความเปนพิษตอแบคทีเรีย:
EC50
ชนิด: แบคทีเรีย
ปริมาณ: > 10.000 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 3 h
ความเปนพิษตอไรน้ําและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ํา ความเปนพิษเรื้อรัง:
NOEC
ชนิด: Daphnia magna (ไรน้ํา)
ความเขมขน: 0,02 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 21 d
การเฝาสังเกตการวิเคราะห: ใช

triphenyl phosphate
115-86-6

ความเปนพิษตอปลา:
การทดสอบทางสถิต LC50
ชนิด: Lepomis macrochirus (ปลากะพงปากกวาง)
ปริมาณ: 0,78 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 96 h
วิธีการ:
ความเปนพิษตอปลา:
การทดสอบทางสถิต LC50
ชนิด: Oryzias latipes (ปลาคิลลี่สีสมแดง)
ปริมาณ: 1,2 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 96 h
วิธีการ:
ความเปนพิษตอไรน้ําและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ํา:
EC50

หมายเลข MSDS: 000000036132
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ชนิด: Daphnia magna (ไรน้ํา)
ปริมาณ: 1 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 48 h
ความเปนพิษตอไรน้ําและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ํา:
EC50
ชนิด:
ปริมาณ: 0,36 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 48 h
ความเปนพิษตอสาหราย:
ยับยั้งการเติบโตNOEC
ชนิด: Green algae (Scenedesmus subspicatus)
ปริมาณ: 0,25 - 2,5 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 72 h
วิธีการ: ขอแนะนําในการทดสอบที่ 201 ของ OECD
ความเปนพิษตอปลา ความเปนพิษเรื้อรัง:
NOEC
ชนิด: Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเทราต)
ความเขมขน: 0,03 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 30 d
ความเปนพิษตอปลา:
LC50
ชนิด: Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเทราต)
ปริมาณ: 2,2 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 96 h

diphenylamine
122-39-4

ความเปนพิษตอไรน้ําและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ํา:
EC50
ชนิด: Daphnia magna (ไรน้ํา)
ปริมาณ: 1,2 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 48 h

สวน 13. ขอพิจาณณาในการกําจัด
ขอมูลเพิ่มเติม

:

กําจัดของเสียที่อาคารบําบัดของเสียที่ไดรับการรับรอง
หามไมใหปลอยผลิตภัณฑนี้สูทอระบาย,แหลงน้ํา หรือดิน
ใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่นและระดับชาติ
หามทิ้งน้ําเสียลงในทอระบายน้ํา
หามทําใหบอน้ํา ทางน้ํา หรือคูน้ําปนเปอนดวยสารเคมีหรือภาชนะที่ใชแลว

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

:

การกําจัดในฐานะผลิตภัณฑที่ไมใชแลว
ภาชนะเปลาควรไดรับการนําไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ไดรับอนุญาตเพื่อดําเนินการรีไซเคิลหรือกา
รกําจัดทิ้ง
หามนําภาชนะเปลามาใชอีก

สวน 14. ขอมูลเกี่ยวกับการขนสง

ADR
ไมใชสินคาอันตราย
หมายเลข MSDS: 000000036132
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IATA
ไมใชสินคาอันตราย
IMDG
ไมใชสินคาอันตราย
RID
ไมใชสินคาอันตราย
ไมจัดวามีอันตรายตามความหมายของขอบังคับการขนสง

สวน 15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ

สวนประกอบของผลิตภัณฑนี้มีชื่ออยูในบัญชีตอ
 ไปนี้:
TSCA
DSL
AICS
NZIoC
ENCS
KECI
PICCS
IECSC

อยูในบัญชีของ TSCA
องคประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑนี้มีชื่ออยูในบัญชี Canadian DSL
อยูในบัญชีรายชื่อ
อยูในบัญชีรายชื่อ
อยูในบัญชีรายชื่อ
อยูในบัญชีรายชื่อ
อยูในบัญชีรายชื่อ
อยูในบัญชีรายชื่อ

สวน 16. ขอมูลอื่นๆ
ขอมูลเพิม
่ เติม

ขอมลทปรากฎอยในเอกสารขอมลความปลอดภยนมความถกตองมากเ ทาทองคความร ขอมล และควา มเชอ ถง ณ ว นทจดพมพเอกสารน
ขอมลนถกจดทาขนเ พอใชเปนแนวทางในการจดการ ใชงาน ดาเนนกระบวนการ เกบรกษา ขนยาย กาจด และปลดปลอยสารเคมอยางปลอด

หมายเลข MSDS: 000000036132
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