เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
According to Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
Revision Date Jul 01, 2015

ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจาหน่ าย ( Identification of the substance/mixture and of
the company/undertaking)
1.1 การบ่ งชีผ้ ลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
หมายเลข CAS
รหัสผลิตภัณฑ์

แอมโมเนียม โมลิบเดต เตตระไฮเดรต (AMMONIUM MOLYBDATE
TETRAHYDRATE)
12054-85-2
AR1013

1.2 ข้ อแนะนาการใช้ สารหรือของผสมและข้ อจากัดการใช้ งาน
การระบุการใช้ งาน
สารเคมีสาหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
1.3 รายละเอียดของผู้จัดจาหน่ าย
บริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
1.4 โทรศัพท์ กรณีฉุกเฉิน
เบอร์ โทรศัพท์ฉกุ เฉิน

อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
(662) 613-7911-4
(662) 613-7915
(662) 613-7911-4

ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลบ่ งชีค้ วามเป็ นอันตราย (Hazards identification)
2.1 การจาแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม
การจาแนกประเภทตามข้ อกาหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
ความเป็ นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 4), H302
การระคายเคืองผิวหนัง (ประเภทย่อย 2), H315
การระคายเคืองต่อดวงตา (ประเภทย่อย 2), H319
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครัง้ เดียว (ประเภทย่อย 3), H335
สาหรับข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายทีแ่ สดงไว้ ในส่วนนี ้ให้ ดสู ว่ นที่ 16
การจาแนกประเภทตามข้ อกาหนด EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC
Xn
เป็ นอันตราย
R22
Xi
ทาให้ ระคายเคือง
R36/37/38
สาหรับข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความเสีย่ งที่แสดงไว้ ในส่วนนี ้ให้ ดสู ว่ นที่ 16
2.2 องค์ ประกอบของฉลาก
การติดฉลากตามข้ อกาหนด (EC) No 1272/2008
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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แอมโมเนียม โมลิบเดต เตตระไฮเดรต

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็ นอันตราย

คาสัญญาณ

ระวัง

ข้ อความแสดงความอันตราย
H302
เป็ นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H315
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H319
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
H335
อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
ข้ อความแสดงข้ อควรระวัง
P261
P264
P270
P271
P280
P301 + P312
P302 + P352
P304 + P340
P305 + P351 + P338
P330
P332 + P313
P362
P337 + P313
P403 + P233
P405
2.3 อันตรายอื่นๆ

หลีกเลีย่ งการสูดดมฝุ่ นละออง
ล้ างมือหลังจากใช้ ให้ ทวั่
ห้ ามกิน ดืม่ หรื อสูบบุหรี่ เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์นี ้
ใช้ เฉพาะภายนอกอาคารหรื อในพื ้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้ า
ถ้ ากลืนกินเข้ าไป: โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พษิ วิทยา หรื อปรึกษาแพทย์ หากรู้สกึ ไม่สบาย
ถ้ าสัมผัสผิวหนัง: ล้ างผิวหนังด้ วยสบูแ่ ละน ้าปริ มาณมาก
ถ้ าหายใจเข้ าไป: ให้ ย้ายไปยังทีท่ ี่มีอากาศบริ สทุ ธิ์และให้ พกั ผ่อนในท่าที่สามารถหายใจ
ได้ สะดวก
ถ้ าเข้ าตา: ล้ างออกด้ วยน ้าสะอาดหลายๆครัง้ อย่างระมัดระวัง หากใส่คอนแทกเลนส์
อยู่ ให้ ถอดออกหากทาได้ ไม่ยาก และล้ างทาความสะอาดต่อไป
บ้ วนปาก
หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: ให้ ปรึกษาแพทย์
ถอดเสื ้อผ้ าที่มีสารปนเปื อ้ นออกและให้ ซกั ล้ างทาความสะอาดก่อนนามาใช้
หากการระคายเคืองดวงตายังคงเป็ นอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ให้ ปรึกษาแพทย์
เก็บในสถานที่มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก ปิ ดภาชนะบรรจุให้ แน่น
จัดเก็บปิ ดล็อกไว้
ไม่มีข้อมูล

ส่ วนที่ 3: องค์ ประกอบ / ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม (Composition/information on ingredients)
3.1 สารเคมี
ชื่ออื่น

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate.
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แอมโมเนียม โมลิบเดต เตตระไฮเดรต

หมายเลข CAS
12054-85-2

หมายเลข EC
234-722-4

หมายเลข EC-Index สูตรโมเลกุล น ้าหนักโมเลกุล ปริ มาณร้ อยละ
H24MO7N6O24.4H2O1235.86 กรัม/โมล
>99

ส่ วนผสมที่เป็ นอันตรายตามข้ อกาหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
องค์ ประกอบ
ความเข้ มข้ น
แอมโมเนียม โมลิบเดต เตตระไฮเดรต
หมายเลข CAS
12054-85-2
>99%
หมายเลข EC
234-722-4
หมายเลข EC-Index -

การจาแนกประเภท
ความเป็ นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 4), H302
การระคายเคืองผิวหนัง (ประเภทย่อย 2), H315
การระคายเคืองต่อดวงตา (ประเภทย่อย 2), H319
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ
รับสัมผัสครัง้ เดียว (ประเภทย่อย 3), H335

ส่ วนผสมที่เป็ นอันตรายตามข้ อกาหนด 1999/45/EC
องค์ ประกอบ
ความเข้ มข้ น
แอมโมเนียม โมลิบเดต เตตระไฮเดรต
หมายเลข CAS
12054-85-2
>99%
หมายเลข EC
234-722-4
หมายเลข EC-Index -

การจาแนกประเภท
Xn, เป็ นอันตราย, R22
Xi, ทาให้ ระคายเคือง, R36/37/38

สาหรับข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายและข้ อความแสดงความเสีย่ งทีแ่ สดงไว้ ในส่วนนี ้ให้ ดสู ว่ นที่ 16

ส่ วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)
4.1 คาอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล
ข้ อแนะนาทัว่ ไป
เมื่อเข้ าสูร่ ะบบหายใจ
เมื่อสัมผัสผิวหนัง
เมื่อเข้ าตา
เมื่อเข้ าสูร่ ะบบทางเดินอาหาร

ให้ แสดงเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยนี ้ต่อแพทย์
ให้ เคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริ สทุ ธิ์
ถอดเสื ้อผ้ าที่ปนเปื อ้ นสารเคมีออก ล้ างผิวหนังด้ วยสบูแ่ ละน ้า
รี บล้ างตาทันที ด้ วยน ้าสะอาด อย่างน้ อย 15 นาที แล้ วรี บไปพบแพทย์
รี บบ้ วนปากทันทีด้วยน ้าสะอาดในปริ มาณมากๆ ให้ ผ้ ปู ่ วยดื่มน ้าปริ มาณมากๆ(อย่าง
น้ อย 2 แก้ ว) รี บไปพบแพทย์

4.2 อาการและผลกระทบที่สาคัญทัง้ ที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง
อาการและผลกระทบที่สาคัญอธิบายไว้ ในหัวข้ อ 2.2 และ หัวข้ อ11

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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แอมโมเนียม โมลิบเดต เตตระไฮเดรต

4.3 ข้ อควรพิจารณาทางการแพทย์ ท่ ตี ้ องทาทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สาคัญที่ควรดาเนินการ
ไม่ระบุ
ส่ วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)
5.1 สารดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม
เลือกใช้ สารที่ใช้ ดบั ไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง
5.2 ความเป็ นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี
ไม่ติดไฟ ไฟอาจทาให้ เกิดไอระเหยที่เป็ นอันตราย ในกรณีทเี่ กิดเพลิงไหม้ อาจทาให้ เกิด ไนโตรเจนออกไซด์, โมลิบดินมั
ออกไซด์
5.3 คาแนะนาสาหรับนักดับเพลิง
ห้ ามอยูใ่ นเขตพื ้นที่อนั ตรายโดยปราศจากหน้ ากากช่วยหายใจ หลีกเลีย่ งการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกันสารเคมีที่
เหมาะสม
5.4 ข้ อมูลเพิ่มเติม
ใช้ น ้ากาจัดไอระเหยที่เกิดขึ ้น ป้องกันไม่ให้ น ้าที่ใช้ ดบั เพลิงแล้ วไหลลงสูแ่ หล่งน ้าบนดินหรื อใต้ ดิน
ส่ วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)
6.1 ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล อุปกรณ์ ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน
ป้องกันการทาให้ เกิดฝุ่ น: ห้ ามหายใจเอาฝุ่ นละอองเข้ าไป หลีกเลีย่ งการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที่
ดี ย้ ายคนไปอยูใ่ นพื ้นที่ปลอดภัย สาหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ ดใู นส่วนที่ 8
6.2 ข้ อควรระวังด้ านสิ่งแวดล้ อม
ป้องกันไม่ให้ สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสูท่ อ่ ระบายน ้า แม่น ้าและแหล่งน ้าอื่นๆ
6.3 วิธีและวัสดุสาหรับการกักเก็บและทาความสะอาด
เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลีย่ งการทาให้ เกิดฝุ่ น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกาจัด ทาความสะอาดพื ้นที่
6.4 อ้ างอิงไปยังส่ วนอื่น
สาหรับการกาจัดของเสียให้ ดใู นส่วนที่ 13
ส่ วนที่ 7: การใช้ และการเก็บรักษา (Handling and storage)
7.1 ข้ อควรระวังในการใช้ งาน
ในพื ้นที่ทางาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิ ดภาชนะทิ ้งไว้ หลีกเลีย่ งการหกรั่วไหล หลีกเลีย่ งการทาให้ เกิดฝุ่ น
ละออง
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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แอมโมเนียม โมลิบเดต เตตระไฮเดรต

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทัง้ วัสดุท่ เี ข้ ากันไม่ ได้
เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิห้องในที่แห้ ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้ สะดวก เก็บให้ พ้นจากการถูก
แสงแดดโดยตรงและความ ร้ อน น ้า ความชื ้นและวัสดุที่เข้ ากันไม่ได้
7.3 การใช้ งานที่เฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากการใช้ งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้ งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม
ส่ วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่ วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
8.1 ขีดจากัดในการสัมผัสสารเคมี
8.2 การควบคุมการสัมผัส
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
ควรปฏิบตั ิงานในตู้ควันและเปิ ดพัดลมดูดอากาศ
มาตรการป้องกันส่ วนบุคคล (อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล, PPE)
การป้องกันตา/ใบหน้ า
สวมแว่นตาแบบก๊ อกเกิล ป้องกันสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง
ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีทเี่ หมาะสม รองเท้ าบูทที่ทาจากยางหรื อพลาสติก
การป้องกันมือ
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทาจากยาง ไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทาจากยาง ไนไตรล์
การเลือกใช้ ถงุ มือเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374
.

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ
สวมหน้ ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ต้องทางานในพื ้นที่อบั อากาศ มีฝนละอองสารเคมี
ุ่
ให้ ใช้ ตวั กรองชนิด P1 (EN 143)
หรื อสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ โดยต้ องได้ รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้ รับการรับรองโดยเฉพาะเช่น
NIOSH (USA) หรื อ CEN (EU)
การควบคุมความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม
ป้องกันการไหลลงท่อระบายน ้า
ส่ วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
9.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทัว่ ไป :สถานะ

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

ของแข็ง
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: สี
กลิน่
ค่าขีดจากัดของกลิน่ ที่ได้ รับ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
จุดวาบไฟ
อัตราการระเหย
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊ าซ)
ขีดจากัดการระเบิด: ต่าสุด
สูงสุด
ความดันไอ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์
ความหนาแน่น
ความหนาแน่นรวม (bulk density)
ความสามารถในการละลายน ้า
สัมประสิทธิ์การแบ่งชัน้ (n-octanol/water)
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ เอง
อุณหภูมิที่สลายตัว
ความหนืด
คุณสมบัติทางการระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์

ใส-ไม่มีสี
กลิน่ แอมโมเนีย
ไม่ระบุ
~5.3 ที่ 50 g/l น ้า ที่ 20ºC
90 °C (ปล่อยน ้าออกมา)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
2.498 g/cm3 ที่ 20ºC
~800 kg/m3
400 g/l ที่ 20ºC
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระเบิด
ไม่เป็ นสารออกซิไดซ์

ส่ วนที่ 10: ความคงตัวและความว่ องไวต่ อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
10.1 ความว่ องไวต่ อปฏิกิริยา
ไม่มีข้อมูล
10.2 ความคงตัวทางเคมี
มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้ การจัดเก็บที่ถกู ต้ อง
10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึน้ ได้
ไม่มีข้อมูล
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง
ความร้ อน
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10.5 สารที่เข้ ากันไม่ ได้
ไม่มีข้อมูล
10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
เมื่อติดไฟทาให้ เกิด โมลิบดินมั ออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์
ส่ วนที่ 11: ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา (Toxicological information)
11.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษทางปากเฉียบพลัน
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม
ไม่มีข้อมูล
การกัดกร่ อน/การระคายเคืองต่ อผิวหนัง
ไม่มีข้อมูล
การทาอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่ อดวงตา
ไม่มีข้อมูล
การทาให้ ไวต่ อการกระตุ้นอาการแพ้ ต่อระบบทางเดินหายใจหรื อผิวหนัง
ไม่มีข้อมูล
การกลายพันธุ์ของเซลล์ สืบพันธุ์
ไม่มีข้อมูล
การเป็ นสารก่ อมะเร็ง
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษต่ อระบบสืบพันธุ์
ไม่มีข้อมูล
การทาให้ เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่ างกายของทารกภายในครรภ์
ไม่มีข้อมูล
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ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครัง้ เดียว
อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซา้ หลายครัง้
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก
ไม่มีข้อมูล
ข้ อมูลเพิ่มเติม
ข้ อมูลสาหรับเกลือแอมโมเนียมโดยทัว่ ไป เมื่อกลืนกินจะทาให้ เกิดอาการระคายเคืองเฉพาะที่ มีอาการคลืน่ ไส้ , อาเจียน,
ท้ องร่วง
มีผลต่อระบบภายในร่างกาย เมื่อได้ รับในปริ มาณมากจะมีผลทาให้ ความดันเลือดลดต่าลง เป็ นลม ระบบประสาท
ส่วนกลางทางานผิดปกติ ชัก มีฤทธิ์กดประสาท, ทาให้ ระบบทางเดินหายใจเป็ นอัมพาต เม็ดเลือดแตก
ควรใช้ ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทางานกับสารเคมี
ส่ วนที่ 12: ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological information)
12.1 ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา
ความเป็ นพิษต่อไรน ้า
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน ้า
ความเป็ นพิษต่อสาหร่าย

LC0 Oncorhynchus mykiss (rainbow trout): 320 mg/l/ 96 h
LC50 Oncorhynchus mykiss (rainbow trout): 420 mg/l/ 96 h
EC50 Daphnia magna: 140 mg/l/48 h
EC50 Desmodesmus subspicatus: 41 mg/l/ 72 h

12.2 การตกค้ างและความสามารถในการย่ อยสลาย
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ
วิธีการในการหาความสามารถในการย่อยสลายตัวด้ วยกระบวนการ
ทางชีวภาพไม่สามารถใช้ ได้ กบั สารอนินทรี ย์
12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ
สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)

ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน
ไม่มีข้อมูล
12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึน้
ห้ ามทิ ้งลงสูร่ ะบบน ้า, น ้าเสีย หรื อดิน
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ส่ วนที่ 13: ข้ อพิจารณาในการกาจัดหรือทาลาย (Disposal considerations)
13.1 วิธีการกาจัด
ผลิตภัณฑ์
ไม่มีกฎข้ อบังคับของ EC ว่าด้ วยการกาจัดสารเคมีหรื อกากเคมีซงึ่ ถือว่าเป็ นของ เสียเฉพาะประเทศนัน้ สมาชิก EC มี
กฎหมายและข้ อบังคับในการกาจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ ดาเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริ ษัทที่ดาเนินการรับ
กาจัดของเสียที่ได้ รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกาจัดที่เหมาะสมหรื อดาเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซงึ่ ติดตังเครื
้ ่ อง
เผาทาลายสารคาร์ บอน (Afterburner) และเครื่ องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่ องการจุดไฟติดเป็ นพิเศษเพราะ
สารนี ้ไวไฟสูง โดยต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ ท่ ปี นเปื ้ อน
กาจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปนเปื อ้ นสารเคมีให้ ดาเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนนั ้ ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ไม่ปนเปื อ้ นสารเคมีให้ กาจัดเหมือนของเสียทัว่ ไปตามบ้ านเรื อน หรื อนากลับมาใช้ ใหม่
ส่ วนที่ 14: ข้ อมูลเกี่ยวกับการขนส่ ง (Transport information)
ไม่มีข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการขนส่ง
ส่ วนที่ 15: ข้ อมูลเกี่ยวกับกฎข้ อบังคับ (Regulatory information)
ข้ อมูลความปลอดภัยนี ้จัดทาขึ ้นตามข้ อกาหนดของการจาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก
(GHS).
15.1 ข้ อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้ อมที่เฉพาะเจาะจงสาหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล
15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สาหรับสินค้ านี ้ไม่ได้ ดาเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี
ส่ วนที่ 16: ข้ อมูลอื่น (Other information)
ข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ ในส่ วนที่ 2 และ 3
H302
เป็ นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H315
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H319
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H335
อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
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ข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความเสี่ยงที่แสดงไว้ ในส่ วน 2 และ 3
Xi
ทาให้ ระคายเคือง
Xn
เป็ นอันตราย
R22
อันตรายเมื่อกลืนกิน
R36/37/38
ระคายเคืองต่อดวงตา ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
ข้ อควรระวัง
สังเกตฉลากและข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้ งาน
เอกสารอ้ างอิง
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).
Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.
Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model
Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.
Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,
Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).
ข้ อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
วันที่ปรับปรุ ง
01/07/2015
รายละเอียดที่ใช้ ในการจัดทาข้ อมูลความปลอดภัยฉบับนี ้จัดทาจากข้ อมูลปั จจุบนั ที่มีอยู่ เอกสารที่จดั ทาขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อแนะนาในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทา
งาน การใช้ งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกาจัดและเอกสารฉบับนี ้ไม่ได้ รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้ า ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะของสารนี ้เท่านัน้ ไม่รวมถึง
การนาไปผสมกับสารอื่นหรื อกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ ในเอกสารนี ้
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