ข้อมูลความปลอดภ ัย
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Pattex Nail Power PL 600

SDS No. : 365207
V002.6
การปรับปรุง: 22.05.2017
วันทีพ
่ ม
ิ พ์: 21.11.2018

หมวด ข้อมูลเกีย
่ วก ับสาร/การเตรียมการ และเกีย
่ วก ับบริษ ัท/การใชง้ าน
่ ผลิตภ ัณฑ์:
ชือ
Pattex Nail Power PL 600
วิธอ
ี น
ื่ ในการระบุ:
PATTEX Nail Power PL600 TH
รห ัสผลิตภ ัณฑ์ :
IDH1344615
ข้อจาก ัดและสารเคมีทแ
ี่ นะนาในการใช ้
การใชง้ านทีต
่ งใจไว้
ั้
:
้ งาน
กาวสาหรับกระบวนการประกอบชิน
ข้อมูลเกีย
่ วก ับบริษ ัทผูผ
้ ลิต นาเข้า หรือจาหน่าย:
บริษ ัทผูผ
้ ลิต: Henkel AG & Co.KGaA, Sichelstr 1, D-30453 Hannover Germany, Phone: +49-511-2140-0 Fax:
+49-511-2140-438
ผูน
้ าเข้า: OJO Global Trading Co.,Ltd. Unit 322, 219/2, 3rd Floor, Asoke Towers,
Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
Tel: +662-1209631 Fax: +662-1209609
E-mail address ของผูม
้ ห
ี น้าทีร่ ับผิดชอบเอกสารข้อมูลความปลอดภ ัยสารเคมี:
ap-ua-psra.sea@henkel.com
ข้อมูลฉุกเฉิน:
สาหรับกรณีฉุกเฉิน เท่านัน
้ ( หก, การรั่วไหลขนาดใหญ่, ไฟไหม ้, รับสัมผัส หรือ อุบัตเิ หตุ ). โทรหา CHEMTREC :+1 703-7415970

หมวด ข้อมูลเกีย
่ วก ับความ อ ันตราย
การแบ่งประเภท GHS:
ระด ับความเป็นพิษ

ประเภทความเป็น
พิษ
ของแข็งไวไฟ
กลุม
่ 1
ก ัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหน ัง กลุม
่ 2
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรง
กลุม
่ 2
และการระคายเคืองต่อดวงตา
ความเป็นพิษต่ออว ัยวะเป้าหมาย กลุม
่ 3
ั ัส
อย่างเจาะจง จากการร ับสมผ
ครงเดี
ั้ ยว
ความเป็นอ ันตรายระยะยาวต่อ
กลุม
่ 3
สิง่ แวดล้อมในนา้
องค์ประกอบฉลาก GHS:
แผนภูมริ ป
ู ภาพของความเป็นพิษ:

อว ัยวะทีม
่ ผ
ี ลกระทบ

ระบบประสาทส่วนกลาง
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ั
คาแสดงสญญาณ:
อันตราย
ข้อความแสดงความเป็นพิษ:
H228 ของแข็งไวไฟ
H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H336 อาจทาให ้ง่วงซึมหรือมึนงง
H412 เป็ นอันตรายต่อสิง่ มีชวี ต
ิ ในน้ า และมีผลกระทบระยะยาว
คาเตือน :
การป้ องกัน:
P210 เก็บให ้ห่างจากความร ้อน- พืน
้ ผิวทีร่ ้อน/เปลวไฟ/ประกายไฟ / ห ้ามสูบบุหรี่
่ มสายดินระหว่างภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ
P240 ต่อสายดิน / ต่อเชือ
P241 ใช ้อุปกรณ์ไฟฟ้ า ระบบระบายอากาศ ไฟแสงสว่างและอุปกรณ์อน
ื่ ๆทีเ่ ป็ นแบบกันระเบิด
P261 หลีกเลีย
่ งการหายใจเอาฝุ่ น / ฟูม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย
P264 ล ้างมือให ้สะอาดหมดจดภายหลังการจับต ้องเคลือ
่ นย ้าย
่ งิ่ แวดล ้อม
P273 หลีกเลีย
่ งการรั่วไหลสูส
P280 สวมถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกันสารเคมี/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน ้า
การตอบสนอง:
P302+P352 หากสัมผัสผิวหนัง : ให ้ล ้างออกด ้วยน้ าปริมาณมาก
่ ากาศ บริสท
P304+P340+P311 หากหายใจเข ้าไป :เคลือ
่ นย ้ายผู ้ป่ วยไปสูอ
ุ ธิ์ และให ้นอนพักในท่าทางทีส
่ บาย เพือ
่ ให ้หายใจ
ได ้สะดวก ให ้รีบโทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือแพทย์ทันที
P305+P351+P338 หากเข ้าดวงตา; ล ้างด ้วยน้ าเป็ นเวลาหลาย ๆ นาที ถ ้าใส่คอนแทคเลนส์ให ้ถอดออกมา (เมือ
่ พบและทาได ้
ง่าย) และให ้ล ้างตาต่อไป
P332+P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึน
้ :รับคาแนะนาจากแพทย์ / พบแพทย์
P337+P313 หากยังระคายเคือง: รับคาแนะนาจากแพทย์/พบแพทย์
้ ผ ้าทีป
P362+P364 ถอดเสือ
่ นเปื้ อนและซักล ้างก่อนนากลับมาใช ้ใหม่
P370+P378 ในกรณีของเพลิงไหม ้ :ใช ้ทรายแห ้ง ผงเคมีแห ้ง หรือโฟมทนแอลกอฮอล์ สาหรับดับเพลิง
การเก็บร ักษา:
P403+P233 เก็บในสถานทีม
่ ก
ี ารระบายอากาศดี ปิ ดภาชนะบรรจุให ้แน่น
การกาจ ัด:
P501 ขจัดสิง่ ทีบ
่ รรจุ/ภาขนะบรรจุโดยใช ้วิธก
ี ารบาบัดและสถานทีก
่ าจัดทีเ่ หมาะสม ตามทีร่ ะบุไว ้ในกฎหมายและระเบียบ
ข ้อบังคับทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช ้ และคุณสมบัตข
ิ องผลิตภัณฑ์ในขณะทีก
่ าจัดทิง้
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Pattex Nail Power PL 600
หมวด องค์ประกอบ/ข้อมูล เกีย
่ วก ับสว่ นผสม

สารหรือส่วนผสม:
ส่วนผสม
แสดงส่วนผสม
ส่วนประกอบความเป็นพิษ CAS-No.
Limestone
1317-65-3
Ethyl acetate
141-78-6

ส่วนประกอบ
30- 60 %

การแบ่งประเภท GHS

10- 30 %

ของเหลวไวไฟ 2
H225
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
2A
H319
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเจาะจง จากการรับ
สัมผัสครัง้ เดียว 3
H336
ของเหลวไวไฟ 2
H225
กัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง 2
H315
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเจาะจง จากการรับ
สัมผัสครัง้ เดียว 3
H336
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก 1
H304
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อสิง่ แวดล ้อมในน้า 2
H401
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิง่ แวดล ้อมในน้า 2
H411
ของเหลวไวไฟ 2
H225
กัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง 2
H315
ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 2
H361
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเจาะจง จากการรับ
สัมผัสครัง้ เดียว 3
H336
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเจาะจง จากการรับ
สัมผัสซา้ 2
H373
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก 1
H304
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อสิง่ แวดล ้อมในน้า 2
H401
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิง่ แวดล ้อมในน้า 2
H411

Naphtha (petroleum), hydrotreated light, < 0,1%
benzene
64742-49-0

10- 30 %

n-Hexane
110-54-3

0.1-

1%

หมวด มาตรการสาหร ับการ ปฐมพยาบาล
การสูดดม:
ย ้ายไปยังทีอ
่ ากาศบริสท
ุ ธิ,์
ปรึกษาแพทย์ถ ้ายังรู ้สึกไม่ดข
ี น
ึ้
ั ัสผิวหน ัง:
เมือ
่ สมผ
้สบูแ
้ ผ ้าทีเ่ ปื้ อนออกทัง้ หมด
ลางออกโดยการใช
้
่ ละให ้น้ าไหลผ่าน.ทาครีม.เปลีย
่ นเสือ
เมือ
่ สารเข้าตา:
ล ้างทันทีโดยการให ้น้ าไหลผ่านปริมาณมาก , พบแพทย์หากมีความจาเป็ น
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การกลืนกิน:
บ ้วนปากและช่องคอ ดืม
่ น้ า 1-2 แก ้ว จากนัน
้ ไปพบแพทย์
ข้อบ่งชีใ้ นการร ักษาโดยท ันทีและการร ักษาเป็นพิเศษ:
โปรดดูทห
ี่ มวด : คาอธิบายมาตรการการปฐมพยาบาล

หมวด มาตรการสาหร ับการ ผจญเพลิง
ว ัสดุด ับไฟทีเ่ หมาะสม
คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ผง, ละอองนา้ แรงด ันสูง, ละอองนา้ ละเอียด
สารด ับเพลิงทีไ่ ม่เหมาะสม:
นา้ ทีม
่ แ
ี รงด ันสูง
้ จากสารเคมี:
ความเป็นพิษเฉพาะทีเ่ กิดขึน
ในกรณีทไี่ ฟไหม ้ จะมีกา๊ ซคาร์บอนมอนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา.
อุปกรณ์เพือ
่ การป้องก ันพิเศษและข้อควรระว ังสาหร ับน ักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ชว่ ยหายใจส่วนบุคคล (SCBA)
สวมใส่อป
ุ กรณ์ป้องกัน
คาแนะนาเพิม
่ เติมสาหรับการผจญเพลิง:
ฉีดนา้ หล่อเย็นภาชนะทีเ่ ป็นอ ันตราย

หมวด มาตรการเมือ
่ เกิดการ รว่ ั ไหลของสาร
ข้อควรระว ังสาหร ับบุคคล:
สวมอุปกรณ์ป้องกัน
หลีกเลีย
่ งการสัมผัสผิวหนังและตา
ต ้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศทีด
่ พ
ี อ
ข้อควรระว ังด้านสิง่ แวดล้อม
ห ้ามทิง้ ลงท่อระบาย น้ าผิวดิน น้ าใต ้ดิน
วิธก
ี ารในการทาความสะอาด:
การกาจัดโดยวิธเี ชิงกล
การกาจัดบรรจุภัณฑ์ทไี่ ม่ใช ้แล ้ว ให ้ปฏิบัตต
ิ ามกาหนดข ้อที่ 13

หมวด การใชง้ านและการ จ ัดเก็ บ
้ าร:
ข้อปฏิบ ัติการใชส
ทาการระบายลมห ้องทางาน หลีกเลีย
่ งเปลวไฟ ประกายไฟและแหล่งของการจุดติดไฟ ปิ ดสวิชต์เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า ห ้ามสูบบุหรี่ ห ้าม
่ มห ้ามทิง้ ของเสียลงในท่อระบายน้ า
เชือ
ยิง่ กว่านัน
้ เมือ
่ กระบวนการมีขนาดใหญ่ขน
ึ้ (>1กิโลกรัม)ระหว่างกระบวนการและเมือ
่ แห ้งหลังจากทาการยึดติดแล ้ว ควรทาการ
ระบายอากาศออก หลีกเลีย
่ งแหล่งกาเนิดไฟทัง้ หมด เช่น เตาไฟ ตู ้อบปิ ดสวิชต์เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า เช่น เครือ
่ งให ้ความร ้อน ถาดให ้
ความร ้อนตู ้เก็บให ้ความร ้อน ทางทีด
่ ค
ี วรมีการลดอุณหภุมก
ิ อ
่ นทีจ
่ ะเริม
่ ทางานหลีกเลีย
่ งประกายไฟทัง้ หมด รวมไปถึงทีเ่ กิดจากสวิชต์
ของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
การเก็บร ักษา:
ป้ องกันการถูกแสงแดดโดยตรง
จัดเก็บให ้ห่างจากความร ้อน
ต ้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศทีด
่ พ
ี อ
เก็บในภาชนะบรรจุเดิมเท่านัน
้
ห ้ามเก็บไว ้ร่วมกันกับสารซึง่ สามารถลุกติดไฟได ้ (องศาฟาเรนไฮด์)
ห ้ามเก็บไว ้ร่วมกันกับสารออกซิไดซ์
ห ้ามเก็บไว ้ร่วมกันกับอาหาร หรือเครือ
่ งอุปโภคอืน
่ ๆ (เช่น กาแฟ ชา ยาสูบ และอืน
่ ๆ)
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ั ัสสาร/การ ป้องก ันสว่ นบุคคล
หมวด การควบคุมในการ สมผ
ี่ ภ
ส่วนประกอบทีอยู
่ ายใต้ขอ
้ กาหนดสาหร ับสถานทีท
่ างาน:
Silica, amorphous, fumed, crystal-free
112945-52-5

Silica, amorphous, fumed, crystal-free
112945-52-5

Silica, amorphous, fumed, crystal-free
112945-52-5

Silica, amorphous, fumed, crystal-free
112945-52-5

ชนิด
mg/m3
ข้อส ังเกต
ชนิด

ค่าความเข ้มข ้นของสารเคมีในอากาศทีป
่ ลอดภัยสาหรับผู ้ปฎิบต
ั งิ านจะได ้รับใน
ระยะเวลาไม่เกิน 8 ชัว่ โมงทางานติดต่อกันใน 1 วันเป็ นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์
0.8
TH OEL
ค่าเฉลีย
่ ตลอดระยะเวลาในการทางาน (TWA):

mg/m3
ข้อส ังเกต
ชนิด

10
ACGIH
ค่าเฉลีย
่ ตลอดระยะเวลาในการทางาน (TWA):

mg/m3
ข้อส ังเกต
ชนิด

3
ACGIH
ค่าความเข ้มข ้นของสารเคมีในอากาศทีป
่ ลอดภัยสาหรับผู ้ปฎิบต
ั งิ านจะได ้รับใน
ระยะเวลาไม่เกิน 8 ชัว่ โมงทางานติดต่อกันใน 1 วันเป็ นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์
0.8
TH OEL ค่าความเข ้มข ้นสูงสุดทีผ
่ ู ้ปฏิบต
ั งิ านจะได ้รับขณะใดๆทีป
่ ฏิบต
ั งิ านคานวน
จากสมการ 80/(%SiO2+2) โดยใช ้ต่า 100% ของ SiO2 ค่าร ้อยละทีน
่ ้อยกว่า
ของ SiO2 จะทาให ้ค่าความเข ้มข ้นของสารทีค
่ นงานสัมผัสมากขึน
้

mg/m3
ข้อส ังเกต

อุปกรณ์ป้องก ันการหายใจ:
ควรใช ้ผลิตภัณฑ์ทจ
ี่ ุดปฏิบัตงิ านทีม
่ รี ะบบระบาย
/ดูดอากาศอย่างเหมาะสม
หากไม่มรี ะบบระบายอากาศ/ดูดอากาศทีเ่ หมาะสม
ต ้องสวมเครือ
่ งป้ องกันระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์ป้องก ันมือ:
แนะนาให ้ใช ้ถุงมือยางไนไตรล์ (ความหนา >0,1 มม
เวลาการแทรกซึม < 30 วินาที)
ควรเปลีย
่ นถุงมือทุกครัง้ หลังทีส
่ ัมผัสหรือปนเปื้ อน
มีจาหน่ายทีร่ ้านจาำาหน่ายอุปกรณ์ในห ้องปฏิบัตก
ิ าร
หรือ ร ้านขายยา หรือ ร ้านขายอุปกรณ์เคมี
ในกรณีทส
ี่ ัมผัสเป็ นระยะเวลานานแนะนา
ให ้สวมถุงมือยางไนไตล์ทไี่ ด ้มาตรฐาน EN 374
หนา > 0.4 มม
เวลาในการแทรกซึม > 10 นาที
ในกรณีทส
ี่ ัมผัสเป็ นเวลานาน หรือ ซ้า ๆ
้ กว่าทีร่ ะบุใน EN 374.
โปรดทราบว่าในทางปฏิบัตเิ วลาการแทรกซีมอาจจะสัน
ควรตรวจสอบถุงมือเสมอว่ามีความเหมาะสม
ในการใช ้ทีห
่ น ้างานโดยเฉพาะ (เช่น แรงเครียดจากกลไก และ ความร ้อน ,
การเข ้ากันได ้ของผลิตภัีณฑ์ ผลจากการป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์ ,ฯลฯ).
เปลีย
่ นถุงมือทันทีหากพบว่าฉีกขาด.
พิจารณาจากข ้อมูลทีใ่ ห ้โดยผู ้ผลิตและ
ได ้รับในระเบียบสมาคมการค ้าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
เราแนะนาให ้จัดทาแผนการดูแลรักษามือร่วมกับผู ้ผลิตถุงมือ
และ สมาคมการค ้าตามเงือ
่ นไขการดาเนินงานของท ้องถิน
่
อุปกรณ์ป้องก ันตา:
สวมแว่นครอบตาทีส
่ ามารถปิ ดครอบตาได ้อย่างสนิท.
อุปกรณ์ป้องกันดวงตาต ้องสอดคล ้องกับมาตรฐาน EN166.
การป้องก ันร่างกาย:
ชุดคลุมป้ องกันทีเ่ หมาะสม
ชุดป้ องกันสารเคมี ต ้องสอดคล ้องกับมาตรฐาน EN 14605
สาหรับชุดป้ องกันของเหลว หรือ EN 13982 สาหรับชุดป้ องกันฝุ่ น
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การควบคุมเชิงวิศวกรรม:
ทาให ้มั่นใจว่ามีการระบายอากาศและการสกัดสารทีด
่ ี
มาตรการทางสุขล ักษณะ:
ห ้ามกิน ดืม
่ หรือสูบบุหรีข
่ ณะทางาน
ล ้างมือก่อนพักและหลังจากเสร็จงานแล ้ว

หมวด คุณสมบ ัติดา้ น กายภาพและด้านเคมี
สถานะทางกายภาพ:
กลิน
่ :
ระดับการรับรู ้กลิน
่ (CA):
pH:
จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง:
ความถ่วงจาเพาะ::
จุดเดือด:
จุดวาบไฟ:
อัตราการระเหย
ความไวไฟ (ของแข็ง, แก๊ส):
ขีดจากัดล่างของการระเบิดได ้:
ขีดจากัดบนของการระเบิดได ้:
ความดันไอ:
ความหนาแน่นไอ:
ความหนาแน่น:
ความสามารถในการละลาย:
สัมประสิทธิก
์ ารละลาย: n-octanol/
น้ า:
อุณหภูมท
ิ จ
ี่ ุดติดไฟได ้เอง:
อุณหภูมใิ นการสลายตัว:
ความหนืด:
ปริมาณสารประกอบอินทรียท
์ รี่ ะเหย
ได ้:

สีครีม
ของแข็ง
ของตัวทาละลาย
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
2 %(V)
12.8 %(V)
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
1.23 - 1.29 g/cm3
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล

หมวด ความเสถียรและความ ไวต่อปฏิกริ ย
ิ า
ปฏิกริ ย
ิ า/วัตถุทเี่ ข ้ากันไม่ได ้:
ปฏิกริ ย
ิ ากับกรด: การเกิดความร ้อนและคาร์บอนไดออกไซด์
ความคงต ัวทางเคมี:
คงต ัวภายใต้สภาวะการจ ัดเก็บทีแ
่ นะนา
สภาวะทีค
่ วรหลีกเลีย
่ ง
ไม่มถ
ี ้าใช ้ตามทีต
่ งั ้ ใจไว ้
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดการสลายตัวทีเ่ ป็ นอันตราย
ไม่สลายตัวถ ้านาไปใช ้ตามทีก
่ าหนดไว ้ในมาตรฐานข ้อจากัด

หมวด ข้อมูลด้านพิษวิทยา

หน ้า 6 ของ 14
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ผลกระทบต่อสุขภาพ::
ผิวหน ัง:
ดวงตา:
การสูดดม:
อาการจากการรับสัมผัสมาก
เกินไป:

ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน ัง
ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อตาอย่างรุนแรง
ไออาจทาให้มน
ึ งงและเวียนศีรษะ
ผิวหนัง: รอยแดง การอักเสบ

เป็นพิษเฉียบพล ัน-ทางปาก:
Limestone
1317-65-3

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 5,000 mg/kg
หนู
ไม่ระบุ

Ethyl acetate
141-78-6

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
6,100 mg/kg
หนู
ไม่ระบุ

Naphtha (petroleum),
hydrotreated light, < 0,1%
benzene
64742-49-0

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 5,000 mg/kg
หนู
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

n-Hexane
110-54-3

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
16,000 mg/kg
หนู
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

เป็นพิษเฉียบพล ันเมือ
่ หายใจเข้า:
Ethyl acetate
141-78-6

ค่าตัวเลข
ค่า
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี

LC50
200 mg/l
1h
หนู
ไม่ระบุ

Naphtha (petroleum),
hydrotreated light, < 0,1%
benzene
64742-49-0

ค่าตัวเลข
ค่า
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี

LC50
> 20 mg/l
4h
หนู
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

เป็นพิษอย่างเฉียบพล ันต่อผิวหน ัง:
Limestone
1317-65-3

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 5,000 mg/kg
หนู
ไม่ระบุ

Ethyl acetate
141-78-6

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 20,000 mg/kg
กระต่าย
Draize test

n-Hexane
110-54-3

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 2,000 mg/kg
กระต่าย
ไม่ระบุ

การก ัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหน ัง:
Limestone
1317-65-3

Ethyl acetate
141-78-6

ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี

ไม่ระคายเคือง
4h
กระต่าย
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
slightly irritating
24 h
กระต่าย
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
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การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา:
Limestone
1317-65-3

Ethyl acetate
141-78-6

n-Hexane
110-54-3

ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี

ไม่ระคายเคือง
กระต่าย
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
slightly irritating
กระต่าย
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
ไม่ระคายเคือง
กระต่าย
ไม่ระบุ

การทาให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ตอ
่ ระบบทางเดินหายใจหรือต่อผิวหน ัง:
Limestone
1317-65-3

ผลลัพธ์
ประเภทการทดสอบ
ประเภท
วิธ ี

Ethyl acetate
141-78-6

ผลลัพธ์
ประเภทการทดสอบ
ประเภท
วิธ ี
ผลลัพธ์
ประเภทการทดสอบ
ประเภท
วิธ ี

n-Hexane
110-54-3

not sensitising
Mouse local lymphnode assay (LLNA)
หนู
OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node
Assay)
not sensitising
Guinea pig maximisation test
หนูทดลอง
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
not sensitising
Mouse local lymphnode assay (LLNA)
หนู
OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node
Assay)
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การก่อให้เกิดการกลายพ ันธุข
์ องเซลสืบพ ันธุ:์
Limestone
1317-65-3

Limestone
1317-65-3

Limestone
1317-65-3

Ethyl acetate
141-78-6

Ethyl acetate
141-78-6

Ethyl acetate
141-78-6

n-Hexane
110-54-3

n-Hexane
110-54-3

n-Hexane
110-54-3

n-Hexane
110-54-3

ผลลัพธ์
ประเภทของการศึกษา/แนวทางการจัดการ
ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและ
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
วิธ ี

ทีเ่ ป็ นลบ
bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
with and without

OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation
Assay)
ผลลัพธ์
ทีเ่ ป็ นลบ
ประเภทของการศึกษา/แนวทางการจัดการ in vitro mammalian chromosome aberration test
ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและ with and without
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
วิธ ี
OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian
Chromosome Aberration Test)
ผลลัพธ์
ทีเ่ ป็ นลบ
ประเภทของการศึกษา/แนวทางการจัดการ mammalian cell gene mutation assay
ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและ with and without
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
วิธ ี
OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
ผลลัพธ์
ทีเ่ ป็ นลบ
ประเภทของการศึกษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและ with and without
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
วิธ ี
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation
Assay)
ผลลัพธ์
ทีเ่ ป็ นลบ
ประเภทของการศึกษา/แนวทางการจัดการ in vitro mammalian chromosome aberration test
ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและ with and without
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
วิธ ี
OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian
Chromosome Aberration Test)
ทีเ่ ป็ นลบ
ผลลัพธ์
ประเภทของการศึกษา/แนวทางการจัดการ oral: gavage
ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและ
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ประเภท
hamster, Chinese
วิธ ี
OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
ผลลัพธ์
ทีเ่ ป็ นลบ
ประเภทของการศึกษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและ with and without
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
วิธ ี
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation
Assay)
ผลลัพธ์
ทีเ่ ป็ นลบ
ประเภทของการศึกษา/แนวทางการจัดการ mammalian cell gene mutation assay
ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและ with and without
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
วิธ ี
OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
ทีเ่ ป็ นลบ
ผลลัพธ์
ประเภทของการศึกษา/แนวทางการจัดการ inhalation: vapour
ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและ
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ประเภท
หนู
วิธ ี
ไม่ระบุ
ทีเ่ ป็ นลบ
ผลลัพธ์
ประเภทของการศึกษา/แนวทางการจัดการ inhalation: vapour
ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและ
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ใิ นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ประเภท
หนู
วิธ ี
ไม่ระบุ
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การร ับสารพิษซา้ :
Limestone
1317-65-3

ผลลัพธ์
เส ้นทางของความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส/ความถีใ่ นการรักษา
ประเภท
วิธ ี

Ethyl acetate
141-78-6

ผลลัพธ์
เส ้นทางของความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส/ความถีใ่ นการรักษา
ประเภท
วิธ ี
ผลลัพธ์
เส ้นทางของความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส/ความถีใ่ นการรักษา
ประเภท
วิธ ี
ผลลัพธ์
เส ้นทางของความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส/ความถีใ่ นการรักษา
ประเภท
วิธ ี
ผลลัพธ์
เส ้นทางของความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส/ความถีใ่ นการรักษา
ประเภท
วิธ ี

Ethyl acetate
141-78-6

n-Hexane
110-54-3

n-Hexane
110-54-3

NOAEL=1,000 mg/kg
oral: gavage
48 ddaily
หนู
OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose
Toxicity Study with the Reproduction /
Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL=900 mg/kg
oral: gavage
90 ddaily
หนู
EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral Toxicity Test)
NOAEL=1.28 mg/l
inhalation
94 dcontinuous
หนู
EPA OTS 798.2450 (90-Day Inhalation Toxicity)
NOAEL=586 mg/kg
oral: gavage
90 d5 d/w
หนู
ไม่ระบุ
NOAEL=500 ppm
inhalation: vapour
90 d6 h/d; 5 d/w
หนู
OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:
90-Day)

หมวด ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
ข้อมูลระบบนิเวศน์:

ห ้ามทิง้ ในท่อระบายน้ า ดิน หรือ ในน้ า

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ:

เป็ นอัตรายต่อสัตว์น้ าในระยะยาว

ความเป็นพิษ:
Limestone

1317-65-3

Limestone
1317-65-3

Limestone

1317-65-3

Limestone
1317-65-3

ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท

LC50
> 10,000 mg/l
ปลา
96 h
ไม่ระบุ
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50
> 1,000 mg/l
ไรนา้
48 h
Daphnia magna
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50
> 200 mg/l
สาหร่าย
72 h
ไม่ระบุ
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
EC50
> 1,000 mg/l
แบคทีเรีย
3h
activated sludge of a predominantly domestic sewage

SDS No.: 365207
V002.6

วิธ ี
Ethyl acetate
141-78-6

Ethyl acetate
141-78-6

Ethyl acetate
141-78-6

ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท

Ethyl acetate
141-78-6

Naphtha (petroleum),
hydrotreated light, < 0,1%
benzene
64742-49-0

Naphtha (petroleum),
hydrotreated light, < 0,1%
benzene
64742-49-0

Naphtha (petroleum),
hydrotreated light, < 0,1%
benzene
64742-49-0

n-Hexane

110-54-3

n-Hexane
110-54-3
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วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า

OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition
Test)
LC50
270 mg/l
ปลา
48 h
Leuciscus idus melanotus
DIN 38412-15
EC50
164 mg/l
ไรนา้
48 h
Daphnia cucullata
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50
> 2,000 mg/l
สาหร่าย
96 h
Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella
subcapitata)
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
NOEC
2,000 mg/l
สาหร่าย
96 h
Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella
subcapitata)
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
EC10
2,900 mg/l
แบคทีเรีย
18 h
not specified
LC50
> 1 - 10 mg/l
ปลา

OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50
3 mg/l
ไรนา้
48 h
Daphnia magna
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50
> 1 - 10 mg/l
สาหร่าย

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
LC50
> 1 - 10 mg/l
ปลา

OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50
2.1 mg/l

SDS No.: 365207
V002.6

n-Hexane
110-54-3

n-Hexane
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110-54-3

การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
ค่าต ัวเลข
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี

ไรนา้
48 h
Daphnia magna
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50
> 1 - 10 mg/l
สาหร่าย

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
EC50
> 1 - 10 mg/l
แบคทีเรีย

OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition
Test)

ความคงอยูน
่ านและความสามารถในการย่อยสลาย:
Ethyl acetate
141-78-6

Naphtha (petroleum),
hydrotreated light, < 0,1%
benzene
64742-49-0

n-Hexane

110-54-3

ผลล ัพธ์
เส้นทางของความส ัมพ ันธ์
ความสามารถในการย่อย
สลาย
วิธ ี
ผลล ัพธ์
เส้นทางของความส ัมพ ันธ์
ความสามารถในการย่อย
สลาย
วิธ ี
ผลล ัพธ์
เส้นทางของความส ัมพ ันธ์
ความสามารถในการย่อย
สลาย
วิธ ี

readily biodegradable
aerobic
100 %
OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)
readily biodegradable
aerobic
89 %
OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)
readily biodegradable, but failing 10-day window
aerobic
> 60 %
ไม่ระบุ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ/การเคลือ
่ นทีภ
่ ายในดิน:
Ethyl acetate
141-78-6

Naphtha (petroleum),
hydrotreated light, < 0,1%
benzene
64742-49-0
n-Hexane
110-54-3

LogPow
อุณหภูม ิ
วิธ ี
LogPow
อุณหภูม ิ
วิธ ี
LogPow
อุณหภูม ิ
วิธ ี

0.6
OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water),
Shake Flask Method)
4 - 5.7
OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water),
Shake Flask Method)
4
ไม่ระบุ

SDS No.: 365207
V002.6

Pattex Nail Power PL 600
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หมวด สงิ่ ทีค
่ วรคานึงถึงใน การกาจ ัด
ผลิตภัณฑ์
การกาจัดสาร:
กาจ ัดของเสียและสิง่ ตกค้างตามกฏหมายท้องถิ
่
น
่
ภาชนะบรรจุ
การกาจ ัดภาชนะบรรจุ:
การนาบรรจุภัณฑ์กลับมาใช ้ใหม่จะทาได ้เมือ
่ ผลิตภัณฑ์หมดเกลีย
้ งแล ้วจริงๆ

หมวด ข ้อมูลด ้านการขนส่ง
การขนส่งทางถนน ADR:
ประเภท:
กลุม
่ ของบรรจุภัณฑ์:
รหัสการจาแนก:
หมายเลขข ้อมูลความปลอดภัย:
UN no.:
ฉลาก:
่ ทางวิชาการ:
ชือ

4.1
II
F1
40
3175
4.1
SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (petroleum)

การขนส่งทางรถไฟ RID:
ประเภท:
กลุม
่ ของบรรจุภัณฑ์:
รหัสการจาแนก:
หมายเลขข ้อมูลความปลอดภัย:
UN no.:
ฉลาก:
่ ทางวิชาการ:
ชือ

4.1
II
F1
40
3175
4.1
SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (petroleum)

การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ ADN:
ประเภท:
กลุม
่ ของบรรจุภัณฑ์:
รหัสการจาแนก:
หมายเลขข ้อมูลความปลอดภัย:
UN no.:
ฉลาก:
่ ทางวิชาการ:
ชือ

4.1
II
F1
3175
4.1
SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (petroleum)

การขนส่งทางเรือเดินทะเล IMDG:
ประเภท:
กลุม
่ ของบรรจุภัณฑ์:
UN no.:
ฉลาก:
EmS:
มลภาวะทางทะเล:
่ ทีใ่ ช ้ในการขนส่ง:
ชือ

4.1
II
3175
4.1
F-A ,S-I
SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (petroleum)

SDS No.: 365207
V002.6
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การขนส่งทางอากาศ IATA:
ประเภท:
กลุม
่ ของบรรจุภัณฑ์:
วิธก
ี ารจอด (ผู ้โดยสาร):
วิธก
ี ารจอด (สินค ้าบรรทุก):
UN no.:
ฉลาก:
่ ทีใ่ ช ้ในการขนส่ง:
ชือ

4.1
II
445
448
3175
4.1
Solids containing flammable liquid, n.o.s. (petroleum)

หมวด 15. ข ้อมูลเกีย
่ วกับข ้อบังคับ หรือ กฏหมาย
ข้อมูลเกีย
่ วก ับข้อบ ังค ับ:
ั
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ระบบในการจาแนกและขนส่งสิง่ อ ันตายของว ัตถุอ ันตราย พุทธศกราช
2555
Global inventory status:
รายการกฏระเบียบ
TSCA
NDSL
KECI (KR)
PICCS (PH)
IECSC
NZIOC

แจ ้งเตือน
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

หมวด ข้อมูลอืน
่ ๆ
การปฏิเสธ:
้ ละสมพ
ั ันธ์ก ับผลิตภ ัณฑ์ในส่วนของการขนส่ง โดยอธิบายถึงผลิตภ ัณฑ์ในจุดที่
้ น
ข้อมูลนีข
ึ้ อยูก
่ ับระด ับความรูข
้ องผูใ้ ชแ
ต้องปฏิบ ัติเพือ
่ ความปลอดภ ัย และไม่ได้ตงใจจะการ
ั้
ันตีคณ
ุ สมบ ัติใดๆ

