ข้อมูลความปลอดภ ัย
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การปรับปรุง: 23.09.2019
วันทีพ
่ ม
ิ พ์: 29.09.2020

หมวด ข้อมูลเกีย
่ วก ับสาร/การเตรียมการ และเกีย
่ วก ับบริษ ัท/การใชง้ าน
่ ผลิตภ ัณฑ์:
ชือ
PATTEX STEEL QUICKSET #27
วิธอ
ี น
ื่ ในการระบุ:
PATTEX STEEL QUICKSET #27
รห ัสผลิตภ ัณฑ์ :
IDH2039663
ข้อจาก ัดและสารเคมีทแ
ี่ นะนาในการใช ้
การใชง้ านทีต
่ งใจไว้
ั้
:
กาวอีพอกซี
ข้อมูลเกีย
่ วก ับบริษ ัทผูผ
้ ลิต นาเข้า หรือจาหน่าย:
บริษ ัทผูผ
้ ลิต: Henkel Corporation, Cleveland, 18731 Cranwood Parkway, Cleveland, OH 44128, United States.
Phone: 001 216 475 3600 Fax: 001 216 475 7616
้ 35 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1
ผูน
้ าเข้า: บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จากัด ชัน
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +662 209-8000 โทรสาร +662 209-8008
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
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หมวด ข้อมูลเกีย
่ วก ับความ อ ันตราย
การแบ่งประเภท GHS:
ระด ับความเป็นพิษ

ประเภทความเป็น
พิษ
ก ัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหน ัง กลุม
่ 2
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรง
กลุม
่ 2
และการระคายเคืองต่อดวงตา
ต ัวเพิม
่ ความไวต่อการกระตุน
้
กลุม
่ 1
ั ัสทาง
อาการแพ้จากการสมผ
ผิวหน ัง
ความเป็นอ ันตรายระยะยาวต่อ
กลุม
่ 2
สิง่ แวดล้อมในนา้
องค์ประกอบฉลาก GHS:
แผนภูมริ ป
ู ภาพของความเป็นพิษ:

ั
คาแสดงสญญาณ:
ระวัง
ข้อความแสดงความเป็นพิษ:
H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H317 อาจทาให ้เกิดการแพ ้ทีผ
่ วิ หนัง
H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H411 เป็ นพิษต่อสิง่ มีชวี ต
ิ ในน้ าและมีผลกระทบระยะยาว
คาเตือน :
การป้ องกัน:
P261 หลีกเลีย
่ งการหายใจเอาฝุ่ น / ฟูม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย
P264 ล ้างมือให ้สะอาดหลังใช ้งาน
้ ผ ้าทีป
P272 เสือ
่ นเปื้ อน ไม่ควรนาออกไปจากสถานทีท
่ างาน
่ งิ่ แวดล ้อม
P273 หลีกเลีย
่ งการรั่วไหลสูส
P280 สวมถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกันสารเคมี/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน ้า
การตอบสนอง:
P302+P352 หากสัมผัสผิวหนัง : ให ้ล ้างออกด ้วยน้ าปริมาณมาก
P305+P351+P338 หากเข ้าดวงตา; ล ้างด ้วยน้ าเป็ นเวลาหลาย ๆ นาที ถ ้าใส่คอนแทคเลนส์ให ้ถอดออกมา (เมือ
่ พบและทาได ้
ง่าย) และให ้ล ้างตาต่อไป
P333+P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผืน
่ แดงเกิดขึน
้ :รับคาแนะนาจากแพทย์ / พบแพทย์
P337+P313 หากยังระคายเคือง: รับคาแนะนาจากแพทย์/พบแพทย์
้ ผ ้าทีป
P362+P364 ถอดเสือ
่ นเปื้ อนออก และซักล ้างก่อนนากลับมาใช ้ใหม่
P391 เก็บรวบรวมสารทีห
่ กรั่วไหล
การกาจ ัด:
P501 ขจัดสิง่ ทีบ
่ รรจุ/ภาชนะบรรจุโดยใช ้วิธก
ี ารบาบัดและสถานทีก
่ าจัดทีเ่ หมาะสมตามทีร่ ะบุไว ้ในกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับ
ทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช ้ และคุณสมบัตข
ิ องผลิตภัณฑ์
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หมวด องค์ประกอบ/ข้อมูล เกีย
่ วก ับสว่ นผสม

สารหรือส่วนผสม:
ส่วนผสม
แสดงส่วนผสม
ส่วนประกอบความเป็นพิษ CAS-No.
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin);
epoxy resin (number average molecular weight
<= 700)
25068-38-6

ส่วนประกอบ
30- 60 %

Calcium carbonate
471-34-1
Barium sulfate
7727-43-7
Bisphenol A, polymer with formaldehyde and
epichlorohydrin
28906-96-9

10- 30 %

2,2'-[methylenebis(pphenyleneoxymethylene)]bisoxirane
2095-03-6

0.1-

การแบ่งประเภท GHS
กัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง 2
H315
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
2A
H319
ตัวเพิม
่ ความไวต่อการกระตุ ้นอาการแพ ้จากการสัมผัสทาง
ผิวหนัง 1
H317
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อสิง่ แวดล ้อมในน้า 2
H401
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิง่ แวดล ้อมในน้า 2
H411

10- 30 %
1- 10 %

1%

กัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง 2
H315
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
2A
H319
ตัวเพิม
่ ความไวต่อการกระตุ ้นอาการแพ ้จากการสัมผัสทาง
ผิวหนัง 1
H317
กัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง 2
H315
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
2A
H319
ตัวเพิม
่ ความไวต่อการกระตุ ้นอาการแพ ้จากการสัมผัสทาง
ผิวหนัง 1
H317
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อสิง่ แวดล ้อมในน้า 2
H401
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิง่ แวดล ้อมในน้า 2
H411

หมวด มาตรการสาหร ับการ ปฐมพยาบาล
การสูดดม:
่ ริเวณทีม
เคลือ
่ นย ้ายผู ้ป่ วยออกสูบ
่ อ
ี ากาศบริสท
ุ ธิ์ หากมียังคงมีอาการให ้รีบนาส่งแพทย์
ั ัสผิวหน ัง:
เมือ
่ สมผ
ล ้างออกด ้วยการใช ้สบูแ
่ ละให ้น้ าไหลผ่าน
ไปพบแพทย์
เมือ
่ สารเข้าตา:
ล ้างทันทีด ้วยการให ้น้ าไหลผ่านปริมาณมากๆ (ประมาณ 10 นาที) ไปพบแพทย์ถ ้าจาเป็ น
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การกลืนกิน:
บ ้วนปาก ดืม
่ น้ า 1-2 แก ้ว ห ้ามพยายามให ้อาเจียน
ไปพบแพทย์
ข้อบ่งชีใ้ นการร ักษาโดยท ันทีและการร ักษาเป็นพิเศษ:
โปรดดูทห
ี่ มวด : คาอธิบายมาตรการการปฐมพยาบาล

หมวด มาตรการสาหร ับการ ผจญเพลิง
ว ัสดุด ับไฟทีเ่ หมาะสม
คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ผง
้ จากสารเคมี:
ความเป็นพิษเฉพาะทีเ่ กิดขึน
ในกรณีเกิดเพลิงไหม ้ ทาให ้ภาชนะเย็นลงโดยใช ้ละอองน้ าพ่น
อุปกรณ์เพือ
่ การป้องก ันพิเศษและข้อควรระว ังสาหร ับน ักผจญเพลิง:
่ ยหายใจทีม
สวมใส่อป
ุ กรณ์ชว
่ ถ
ี ังอากาศติดต ัวและชุดป้องก ันครบชุดเช่นชุดผจญเพลิง
สารอ ันตรายทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของผลิตภ ัณฑ์:
ออกไซด์ของคาร์บอน, ออกไซด์ของไนโตรเจน, ไอสารอินทรียท
์ ท
ี่ าให ้ระคายเคือง
ซัลเฟอร์ออกไซด์

หมวด มาตรการเมือ
่ เกิดการ รว่ ั ไหลของสาร
ข้อควรระว ังสาหร ับบุคคล:
หลีกเลีย
่ งการสัมผัสทีผ
่ วิ หนังและดวงตา
ดูคาแนะนาในบทที่ 8
ข้อควรระว ังด้านสิง่ แวดล้อม
ห ้ามนาผลิตภัณฑ์ทงิ้ ลงท่อระบายน้ า
วิธก
ี ารในการทาความสะอาด:
สาหรับสารเคมีทห
ี่ กในปริมาณเล็กน ้อย เช็ดให ้แห ้งด ้วยกระดาษและทิง้ ในภาชนะสาหรับนาไปกาจัด
สาหรับสารเคมีทห
ี่ กในปริมาณมาก ให ้ดูดซับด ้วยวัสดุดด
ู ซับ และทิง้ ในภาชนะทีป
่ ิ ดมิดชิดสาหรับนาไปกาจัด

หมวด การใชง้ านและการ จ ัดเก็ บ
้ าร:
ข้อปฏิบ ัติการใชส
ใช ้งานในสถานทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารระบายอากาศทีด
่ เี พียงพอ
หลีกเลีย
่ งการสัมผัสทีผ
่ วิ หนังและดวงตา
ควรหลีกเลีย
่ งการสัมผัสเป็ นระยะเวลานานหรือสัมผัสเป็ นประจา เพือ
่ ป้ องกันการกระตุ ้นให ้เกิดอาการแพ ้
การเก็บร ักษา:
จัดเก็บไว ้ในทีเ่ ย็น และมีการระบายอากาศทีด
่ ี
เก็บอยูใ่ นภาชนะเดิมที่ 8-21 deg C (46.4-69.8 deg F) และห ้ามเทสารทีเ่ หลือใช ้กลับลงในภาชนะบรรจุเดิม เนือ
่ งจากการปนเปื้ อน
จะลดอายุการใช ้งานของผลิตภัณฑ์ทเี่ หลือ
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ั ัสสาร/การ ป้องก ันสว่ นบุคคล
หมวด การควบคุมในการ สมผ
ี่ ภ
ส่วนประกอบทีอยู
่ ายใต้ขอ
้ กาหนดสาหร ับสถานทีท
่ างาน:
แคลเซียม คาร์บอเนท, อนุภาคทุกขนาดที่
อาจสูดเข ้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได ้
471-34-1

Calcium carbonate
471-34-1
แคลเซียม คาร์บอเนท, อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข ้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได ้
471-34-1

Barium sulfate
7727-43-7

แบเรียม ซัลเฟต, อนุภาคทุกขนาดทีอ
่ าจสูด
เข ้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได ้
7727-43-7

แบเรียม ซัลเฟต, อนุภาคขนาดเล็กทีอ
่ าจสูด
เข ้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได ้
7727-43-7

ชนิด

ค่าความเข ้มข ้นของสารเคมีในอากาศทีป
่ ลอดภัยสาหรับผู ้ปฎิบต
ั งิ านจะได ้รับใน
ระยะเวลาไม่เกิน 8 ชัว่ โมงทางานติดต่อกันใน 1 วันเป็ นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์

mg/m3
ข้อส ังเกต
ชนิด

15
TH OEL
ค่าเฉลีย
่ ตลอดระยะเวลาในการทางาน (TWA):

mg/m3
ชนิด

10
ค่าความเข ้มข ้นของสารเคมีในอากาศทีป
่ ลอดภัยสาหรับผู ้ปฎิบต
ั งิ านจะได ้รับใน
ระยะเวลาไม่เกิน 8 ชัว่ โมงทางานติดต่อกันใน 1 วันเป็ นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์

mg/m3
ข้อส ังเกต

5
TH OEL

ชนิด

ค่าเฉลีย
่ ตลอดระยะเวลาในการทางาน (TWA):

mg/m3
ข้อส ังเกต
ชนิด

5
ACGIH ค่านีส
้ าหรับอนุภาคฝุ่ นละอองทีไ่ ม่มแ
ี อสเบสทอสและมีผลึกซิลก
ิ า <1%
ค่าความเข ้มข ้นของสารเคมีในอากาศทีป
่ ลอดภัยสาหรับผู ้ปฎิบต
ั งิ านจะได ้รับใน
ระยะเวลาไม่เกิน 8 ชัว่ โมงทางานติดต่อกันใน 1 วันเป็ นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์

mg/m3
ข้อส ังเกต
ชนิด

15
TH OEL
ค่าความเข ้มข ้นของสารเคมีในอากาศทีป
่ ลอดภัยสาหรับผู ้ปฎิบต
ั งิ านจะได ้รับใน
ระยะเวลาไม่เกิน 8 ชัว่ โมงทางานติดต่อกันใน 1 วันเป็ นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์

mg/m3
ข้อส ังเกต

5
TH OEL

อุปกรณ์ป้องก ันการหายใจ:
ใช ้เฉพาะบริเวณทีม
่ ก
ี ารระบายอากาศทีด
่ เี ท่านัน
้
อุปกรณ์ป้องก ันมือ:
ั ัสใน ระยะเวลาสน
ั้ หรือเมือ
ถุงมือป้องก ันสารเคมี (EN 374) ว ัสดุทเี่ หมาะสมสาหร ับการสมผ
่ มีการกระเด็น (คาแนะนา : ที่
มีด ัชนีการป้องก ัน อย่างน้อยเท่าก ับ 2, และมีเวลาการแทรกซึม > 30 นาที ตามข้อกาหนด EN 374): ถุงมือไนไตร์
ั ัสในระยะเวลานาน หรือการสมผ
ั ัสโดยตรง (คาแนะนา
(NBR; >= 0.4 mm thickness) ว ัสดุทเี่ หมาะสมสาหร ับการสมผ
: มีด ัชนีการป้องก ัน อย่างน้อยเท่าก ับ 6, และมีเวลาการ แทรกซึม > 480 นาที ตามข้อกาหนด EN 374) :ถุงมือไนไตร์
้ า้ งอิงมาจากสิง่ ตีพม
(NBR; >=0.4 mm thickness) ข้อมูลนีอ
ิ พ์ และข้อมูลทีไ่ ด้ร ับจากบริษ ัทผูผ
้ ลิตถุงมือ หรือ ได้ร ับมา
ั
ั้
จากสสารทีม
่ ค
ี วามคล้ายคลึงก ัน ข้อสงเกต
ในการปฏิบ ัติงาน อายุการใชง้ านของถุงมือป้องก ันสารเคมี อาจสนกว่
าเวลา
การแทรกซึม ทีร่ ะบุตามข้อกาหนด EN 374 เนือ
่ งมาจากปัจจ ัยอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข้อง (เช่น อุณหภูม)ิ หากพบว่าถุงมือนนมี
ั้
การฉีกขาดให้เปลีย
่ นใหม่ในท ันที
อุปกรณ์ป้องก ันตา:
สวมใส่แว่นตาป้ องกัน
อุปกรณ์ป้องกันดวงตาต ้องสอดคล ้องกับมาตรฐาน EN166.
การป้องก ันร่างกาย:
สวมชุดคลุมป้ องกันทีเ่ หมาะสม
ชุดป้ องกันสารเคมี ต ้องสอดคล ้องกับมาตรฐาน EN 14605
สาหรับชุดป้ องกันของเหลว หรือ EN 13982 สาหรับชุดป้ องกันฝุ่ น
การควบคุมเชิงวิศวกรรม:
ต ้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศ/ดูดทีด
่ พ
ี อ ณ หน ้างาน
อุปกรณ์ป้องก ันอืน
่ ๆ:
สถานทีท
่ างานควรจะมีอป
ุ กรณ์เพือ
่ ความปลอดภ ัย คือ ฝักบ ัวฉุกเฉินและทีล
่ า้ งตา
มาตรการทางสุขล ักษณะ:
ควรปฏิบัตต
ิ ามหลักสุขอนามัยในงานอุตสาหกรรม
ล ้างมือก่อนพักและหลังจากเสร็จงานแล ้ว
ห ้ามกิน ดืม
่ หรือสูบบุหรีข
่ ณะทางาน

SDS No.: 157281
V001.9

PATTEX STEEL QUICKSET #27

หมวด คุณสมบ ัติดา้ น กายภาพและด้านเคมี
สถานะทางกายภาพ:
กลิน
่ :
ระดับการรับรู ้กลิน
่ (CA):
pH:
จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง:
ความถ่วงจาเพาะ::
จุดเดือด:
จุดวาบไฟ:
(Pensky Martens closed cup)
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 ้:
(EU)

สีดา
ลักษณะเป็ นของหนืด
เฉพาะตัว
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
1.82
> 149 deg C (> 300.2 deg F)
> 204 deg C (> 399.2 deg F)
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่สามารถละลายได ้
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
ไม่มข
ี ้อมูล
<3%

หมวด ความเสถียรและความ ไวต่อปฏิกริ ย
ิ า
ปฏิกริ ย
ิ า/วัตถุทเี่ ข ้ากันไม่ได ้:
ทาปฏิกริ ย
ิ ากับกรดแก่
ทาปฏิกริ ย
ิ ากับสารออกซิไดซ์ทแ
ี่ รง
ความคงต ัวทางเคมี:
คงต ัวภายใต้สภาวะการจ ัดเก็บทีแ
่ นะนา
สภาวะทีค
่ วรหลีกเลีย
่ ง
คงตัวภายใต ้สภาวะการจัดเก็บและใช ้งานตามปกติ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดการสลายตัวทีเ่ ป็ นอันตราย
ออกไซด์ของคาร์บอน

หมวด ข้อมูลด้านพิษวิทยา

หน ้า 6 ของ 14
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อาการจากการรับสัมผัสมาก
เกินไป:

ผิวหนัง: ผืน
่ ผิวหนังอักเสบ
ดวงตา: ระคายเคือง เยือ
่ ตาอักเสบ
ผิวหนัง: รอยแดง การอักเสบ

เป็นพิษเฉียบพล ัน-ทางปาก:
Reaction product: bisphenol-A(epichlorhydrin); epoxy resin
(number average molecular
weight <= 700)
25068-38-6

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 2,000 mg/kg
หนู
OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity)

Calcium carbonate
471-34-1

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 2,000 mg/kg
หนู
OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity)

Barium sulfate
7727-43-7

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 15,000 mg/kg
หนู
ไม่ระบุ

2,2'-[methylenebis(pphenyleneoxymethylene)]bisoxir
ane
2095-03-6

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 2,000 mg/kg
หนู
OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity)

หน ้า 7 ของ 14
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เป็นพิษเฉียบพล ันเมือ
่ หายใจเข้า:
Calcium carbonate
471-34-1

ค่าตัวเลข
ค่า
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี

LC50
> 3 mg/l
4h
หนู
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

เป็นพิษอย่างเฉียบพล ันต่อผิวหน ัง:
Reaction product: bisphenol-A(epichlorhydrin); epoxy resin
(number average molecular
weight <= 700)
25068-38-6

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 2,000 mg/kg
หนู
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Calcium carbonate
471-34-1

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 2,000 mg/kg
หนู
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Barium sulfate
7727-43-7

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 2,000 mg/kg
หนู
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

2,2'-[methylenebis(pphenyleneoxymethylene)]bisoxir
ane
2095-03-6

ค่าตัวเลข
ค่า
ประเภท
วิธ ี

LD50
> 2,000 mg/kg
หนู
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

การก ัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหน ัง:
Reaction product: bisphenol-A(epichlorhydrin); epoxy resin
(number average molecular weight
<= 700)
25068-38-6
Calcium carbonate
471-34-1

Barium sulfate
7727-43-7

ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี

moderately irritating
24 h
กระต่าย
Draize test

ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท

ไม่ระคายเคือง
4h
กระต่าย
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
ไม่ระคายเคือง
15 min
Human, EpiSkinTM (SM), Reconstructed Human Epidermis
(RHE)
EPISKIN Method

วิธ ี

การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา:
Reaction product: bisphenol-A(epichlorhydrin); epoxy resin
(number average molecular weight
<= 700)
25068-38-6
Calcium carbonate
471-34-1

Barium sulfate
7727-43-7

ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี

ไม่ระคายเคือง

ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี
ผลลัพธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส
ประเภท
วิธ ี

ไม่ระคายเคือง

กระต่าย
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

กระต่าย
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
ไม่ระคายเคือง
กระต่าย
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
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การทาให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ตอ
่ ระบบทางเดินหายใจหรือต่อผิวหน ัง:
Reaction product: bisphenol-A(epichlorhydrin); epoxy resin
(number average molecular
weight <= 700)
25068-38-6

ผลลัพธ์
ประเภทการทดสอบ
ประเภท
วิธ ี

Calcium carbonate
471-34-1

ผลลัพธ์
ประเภทการทดสอบ
ประเภท
วิธ ี

Barium sulfate
7727-43-7

2,2'-[methylenebis(pphenyleneoxymethylene)]bisoxir
ane
2095-03-6

ผลลัพธ์
ประเภทการทดสอบ
ประเภท
วิธ ี
ผลลัพธ์
ประเภทการทดสอบ
ประเภท
วิธ ี

sensitising
Mouse local lymphnode assay (LLNA)
หนู
OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
Assay)
not sensitising
Mouse local lymphnode assay (LLNA)
หนู
OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
Assay)
not sensitising
Mouse local lymphnode assay (LLNA)
หนู
OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
Assay)
sensitising
Mouse local lymphnode assay (LLNA)
หนู
OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
Assay)

Local Lymph Node

Local Lymph Node

Local Lymph Node

Local Lymph Node
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การก่อให้เกิดการกลายพ ันธุข
์ องเซลสืบพ ันธุ:์
Reaction product: bisphenolA-(epichlorhydrin); epoxy
resin (number average
molecular weight <= 700)
25068-38-6

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

Reaction product: bisphenolA-(epichlorhydrin); epoxy
resin (number average
molecular weight <= 700)
25068-38-6

ผลลัพธ์

Calcium carbonate
471-34-1

Calcium carbonate
471-34-1

Calcium carbonate
471-34-1

Barium sulfate
7727-43-7

Barium sulfate
7727-43-7

Barium sulfate
7727-43-7

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

ทีเ่ ป็ นลบ
bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
ทีม
่ ห
ี รือไม่ม ี
OECD Guideline 472 (Genetic Toxicology: Escherichia
coli, Reverse Mutation Assay)
ทีเ่ ป็ นลบ
oral: gavage

หนู
ไม่ระบุ
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)
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)
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การร ับสารพิษซา้ :
Reaction product: bisphenolA-(epichlorhydrin); epoxy
resin (number average
molecular weight <= 700)
25068-38-6

ผลลัพธ์
เส ้นทางของความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส/ความถีใ่ นการรักษา
ประเภท
วิธ ี

Calcium carbonate
471-34-1

ผลลัพธ์
เส ้นทางของความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส/ความถีใ่ นการรักษา
ประเภท
วิธ ี

Barium sulfate
7727-43-7

ผลลัพธ์
เส ้นทางของความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการสัมผัส/ความถีใ่ นการรักษา
ประเภท
วิธ ี

NOAEL=50 mg/kg
oral: gavage
14 wdaily
หนู
OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral
Toxicity in Rodents)
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=2000 ppm
oral: drinking water
92 ddaily
หนู
ไม่ระบุ

หมวด ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
ข้อมูลระบบนิเวศน์:

ห ้ามทิง้ ลงท่อระบาย น้ าผิวดิน น้ าใต ้ดิน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ:

เป็ นพิษต่อสิง่ มีชวี ต
ิ ในน้ าในระยะยาว

ความเป็นพิษ:
Reaction product: bisphenol-A(epichlorhydrin); epoxy resin
(number average molecular
weight <= 700)
25068-38-6

Reaction product: bisphenol-A(epichlorhydrin); epoxy resin
(number average molecular
weight <= 700)
25068-38-6

Reaction product: bisphenol-A(epichlorhydrin); epoxy resin
(number average molecular
weight <= 700)
25068-38-6

Reaction product: bisphenol-A(epichlorhydrin); epoxy resin
(number average molecular
weight <= 700)
25068-38-6

Calcium carbonate
471-34-1

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

LC50
1.75 mg/l
ปลา
96 h
Oncorhynchus mykiss
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50
1.7 mg/l
ไรนา้
48 h
Daphnia magna
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50
> 11 mg/l
สาหร่าย
72 h
Scenedesmus capricornutum
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
NOEC
4.2 mg/l
สาหร่าย
72 h
Scenedesmus capricornutum
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
IC50
> 100 mg/l
แบคทีเรีย
3h
activated sludge, industrial
other guideline:
NOEC
14 mg/l
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การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
Barium sulfate
ค่าต ัวเลข
7727-43-7
ค่า
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
2,2'-[methylenebis(pค่าต ัวเลข
phenyleneoxymethylene)]bisoxir ค่า
ane
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
2095-03-6
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี
2,2'-[methylenebis(pค่าต ัวเลข
phenyleneoxymethylene)]bisoxir ค่า
ane
การศึกษาค่าความเป็นพิษ
2095-03-6
เฉียบพล ัน
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
วิธ ี

หน ้า 12 ของ 14

สาหร่าย
72 h
Desmodesmus subspicatus
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
EC0
> 10,000 mg/l
แบคทีเรีย
30 min
ไม่ระบุ
LC50
> 1 - 10 mg/l
ปลา
96 h
ไม่ระบุ
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50
> 1 - 10 mg/l
ไรนา้
48 h
Daphnia magna
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

ความคงอยูน
่ านและความสามารถในการย่อยสลาย:
Reaction product: bisphenolA-(epichlorhydrin); epoxy
resin (number average
molecular weight <= 700)
25068-38-6

ผลล ัพธ์
เส้นทางของความส ัมพ ันธ์
ความสามารถในการย่อย
สลาย
วิธ ี

Calcium carbonate
471-34-1

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

2,2'-[methylenebis(pphenyleneoxymethylene)]biso
xirane
2095-03-6

ไม่สลายตัวทางชีวภาพ
aerobic
5%
OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)
readily biodegradable
aerobic
90 %
OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
ไม่สลายตัวทางชีวภาพ
aerobic
< 10 %
OECD 301 A - F

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ/การเคลือ
่ นทีภ
่ ายในดิน:
Reaction product: bisphenolA-(epichlorhydrin); epoxy
resin (number average
molecular weight <= 700)
25068-38-6
Calcium carbonate
471-34-1
Barium sulfate
7727-43-7

LogPow
อุณหภูม ิ
วิธ ี

3.242
25 deg C
EU Method A.8 (Partition Coefficient)

LogPow
อุณหภูม ิ
วิธ ี
ค่าปัจจ ัยความเข้มข้นทาง
ชีวภาพ
ระยะเวลาในการส ัมผ ัส
ประเภท
อุณหภูม ิ
วิธ ี

-2.12
QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
74.4

Lepomis macrochirus
other guideline:
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หมวด สงิ่ ทีค
่ วรคานึงถึงใน การกาจ ัด
ผลิตภัณฑ์
การกาจัดสาร:
การกาจ ัดสาร ให้ตรวจสอบข้อบ ังค ับด้านสิง่ แวดล้อมของร ัฐบาลกลาง, ร ัฐ และท้องถิน
่
ภาชนะบรรจุ
การกาจ ัดภาชนะบรรจุ:
หลังจากใช ้งาน ควรกาจัดหลอด หีบห่อ และขวดทีม
่ ส
ี ารเหลืออยูใ่ นลักษณะเดียวกับขยะปนเปื้ อนสารเคมี ในแหล่งฝั งกลบหรือเผาที่
ถูกต ้องตามกฎหมาย

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

9
III
M6
90
3082
9
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)

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

9
III
M6
90
3082
9
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)

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

9
III
M6
3082
9
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)

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

9
III
3082
9
F-A ,S-F
P
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)
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การขนส่งทางอากาศ IATA:
ประเภท:
กลุม
่ ของบรรจุภัณฑ์:
วิธก
ี ารจอด (ผู ้โดยสาร):
วิธก
ี ารจอด (สินค ้าบรรทุก):
UN no.:
ฉลาก:
่ ทีใ่ ช ้ในการขนส่ง:
ชือ

9
III
964
964
3082
9
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Bisphenol-A
Epichlorhydrin resin)

ข้อมูลเพิม
่ เติมสาหร ับการขนส่ง:
การจาแนกประเภทการขนส่งในส่วนนีใ้ ช ้โดยทั่วไปกับสินค ้าทีใ่ นบรรจุภัณฑ์ และสินค ้าทีข
่ นส่งในปริมาณมาก ( bulk goods )
สาหรับภาชนะบรรจุทม
ี่ ป
ี ริมาตรสุทธิไม่เกิน 5 ลิตรสาหรับของเหลว หรือมีมวลสุทธิไม่เกิน 5 กก. สาหรับของแข็งต่อ 1 บรรจุ
ภัณฑ์ หรือ 1 บรรจุภัณฑ์ภายใน อาจนาข ้อยกเว ้นที่ SP 375 (ADR), 197 (IATA), 969 (IMDG) มาประยุกต์ใช ้ ซึง่ อาจทาให ้
เกิดการเบีย
่ งเบนจากการจาแนกประเภทการขนส่งสาหรับสินค ้าในบรรจุภัณฑ์ ( packed goods )

`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
EINECS
TSCA
AICS
DSL
KECI (KR)
PICCS (PH)
IECSC
ISHL (JP)
NZIOC

แจ ้งเตือน
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

หมวด ข้อมูลอืน
่ ๆ
การปฏิเสธ:
เอกสารข ้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้ จัดทาขึน
้ ตามข ้อกาหนดของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง ระบบการจาแนก
่ สารความเป็ นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 เท่านั น
และการสือ
้ มิได ้เป็ นการรับประกันถึงความสอดคล ้องของข ้อมูลใน
เอกสารฉบับนีก
้ ับกฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการส่งออกหรือกฏหมายอืน
่ ใดของประเทศปลายทางอืน
่ ๆ โปรดตรวจสอบเพือ
่ ยืนยันว่าข ้อมูลที่
ให ้ไว ้ในเอกสารฉบับนีส
้ อดคล ้องกับกฎหมายหรือข ้อบังคับของประเทศปลายทางก่อนทาการส่งออก หากต ้องการความช่วยเหลือ
เพิม
่ เติม โปรดติดต่อหน่วยงาน Product Safety and Regulatory Affairs ของเฮงเค็ลข ้อมูลนีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ระดับความรู ้ของผู ้ใช ้และ
สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ในส่วนของการขนส่ง โดยอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ในจุดทีต
่ ้องปฏิบัตเิ พือ
่ ความปลอดภัย และไม่ได ้ตัง้ ใจจะการันตี
คุณสมบัตใิ ดๆ
Dear Customer,
Henkel is committed to creating a sustainable future by promoting opportunities along the entire value chain. If you
would like to contribute by switching from a paper to the electronic version of SDS, please contact the local
Customer Service representative. We recommend to use a non-personal email address (e.g.
SDS@your_company.com).

