ข้อมูลทางเทคนิคโดยสังเขป

Novec™ 1230
Fire Protection Fluid

การประเมินความปลอดภัย
ความปลอดภัยของ 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid ได้รบั การตรวจสอบโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์เฉพาะ
สองประการ ประการแรก 3เอ็ม ได้ทาการทดสอบความเป็ นพิษที่จาเป็ น เพื่อกาหนดระดับที่บคุ คลสามารถสัมผัสสารได้อย่าง
ปลอดภัยเมื่อปล่อยออกจากระบบป้องกันอัคคีภยั ประการที่สอง 3เอ็ม ยังกาหนดระดับความปลอดภัยสาหรับการจัดการวัสดุ
ตามปกติในระหว่างการผลิตระบบป้องกันอัคคีภยั มีความแตกต่างอย่างมากในความถี่และความเข้มข้นของการสัมผัสที่
คาดการณ์ไว้จากทัง้ สองสถานการณ์ที่แตกต่างกันมาก การสัมผัสสารเคมีจากระบบป้องกันอัคคีภยั จะมีระดับสูงมาก (4-6%)
แต่เกิดขึน้ ไม่บ่อยนัก และการสัมผัสสารเคมีในระหว่างกระบวนการผลิตจะมีระดับตา่ มาก แต่เกิดขึน้ เป็ นประจา
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หนึ่งในสิ่งที่ตอ้ งระวังเป็ นหลักเกี่ยวกับการได้รบั สารฟลูออโรเคมี เช่น Halon หรือ HFC ปริมาณสูงในระยะสัน้ คือการกระตุน้ ต่อ
ระบบหัวใจ การกระตุน้ เส้นประสาทบริเวณช่วงทรวงอกเป็ นหนึ่งในกรณีศึกษาเรื่องแรกๆ ที่ดาเนินการกับนา้ ยา Novec 1230
จุดประสงค์ของการศึกษาการกระตุน้ เส้นประสาทบริเวณช่วงทรวงอกคือ การระบุสารเคมีที่กระตุน้ เส้นประสาทหัวใจไปจนถึง
ผลกระทบของเอ็นโดจีนสั เอพิเนฟรีน และด้วยเหตุนี้ อาจให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ โดยทั่วไปแล้ว การศึกษาจะมีการให้สาร
เอพิเนฟรีนกับสัตว์ที่ได้รบั การควบคุม เพื่อกาหนดผลกระทบขัน้ ต่าของการใช้เอพิเนฟรีนเพียงอย่างเดียว ขัน้ ตอนแรกนีจ้ ะ
ตามด้วยการให้นา้ ยา Novec 1230 ผ่านการสูดดมและทาให้เกิดอาการอีกครัง้ ด้วยเอพิเนฟรีน ระเบียบการศึกษามีไว้เพื่อ
การป้องกันโดยที่จะใช้ยาเอพิเนฟรีนในปริมาณที่สงู กว่าที่เจอในหัวใจโดยปกติ กาหนดระดับที่ไม่มีผลกระทบ (NOEL)
สาหรับการกระตุน้ เส้นประสาทบริเวณช่วงทรวงอกโดยนา้ ยา Novec 1230 อยู่ที่ 10%
ประเมินความเป็ นพิษเฉียบพลันอื่นๆ โดยใช้การศึกษาการสูดดมแบบเฉียบพลัน (หนู) ที่ 10% เป็ นเวลา 4 ชั่วโมง การศึกษา
การสูดดมแบบเฉียบพลัน (หนู) ที่ 10% เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง และการศึกษาการสูดดม (หนู) ที่ 2.0% เป็ นเวลา 28 วัน ไม่พบ
ร่องรอยของความเป็ นพิษเฉียบพลันในการศึกษาเหล่านี ้ บนพืน้ ฐานของข้อมูลนี ้ ระดับที่ไม่มีผลกระทบ (NOEL) กับอาการ
ความเป็ นพิษเฉียบพลันใดๆ ที่ปลายอวัยวะสาหรับนา้ ยา Novec 1230 ได้รบั การกาหนดไว้ที่ 10%
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นอกจากนีย้ งั ใช้การศึกษาการสูดดม 28 วันเพื่อกาหนดความเข้มข้นของอากาศที่พนักงานสามารถสัมผัสได้อย่างปลอดภัย
ในระหว่างการใช้งานตามปกติ กาหนดระดับที่ไม่มีผลกระทบที่เป็ นอันตราย (NOAEL) จากการศึกษาการสูดดม 28 วันไว้
ที่ 4000 ppm วิธีการแบบดัง้ เดิมสาหรับการกาหนดแนวทางการสัมผัสสารเคมีสาหรับการจัดการในที่ทางานจาเป็ นต้องมี
ปั จจัยด้านความปลอดภัยที่จะนาไปใช้อธิบายเรื่องความไม่แน่นอนในข้อมูล เช่น สิ่งที่มีอยู่เมื่อประเมินผลการทดสอบจาก
สัตว์ส่มู นุษย์ ผลก็คือ มีการกาหนดแนวทางการสัมผัสตามเวลาเฉลีย่ (TWA) 8 ชั่วโมงไว้ที่ 150 ppm ความเข้มข้นนีแ้ สดง
ถึงความเข้มข้นที่พนักงานสามารถสัมผัสได้แปดชั่วโมง/วัน, 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็ นอันตราย
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การศึกษาความเป็ นพิษอื่นๆ ที่ได้ดาเนินการได้ขอ้ สรุปว่านา้ ยา Novec 1230 มีการระคายเคืองต่อตาเพียงเล็กน้อย
ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่กระตุน้ เส้นประสาทบริเวณผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง ไม่ใช่การก่อกลายพันธุ์
ในการทดสอบ Ames และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ CHO
นา้ ยา Novec 1230 เป็ นสารเคมีที่มฟี ลูออไรด์สงู มีความสามารถในการเกิดขัว้ ต่า ดังนัน้ จึงมีความสามารถในการละลายนา้
ต่ามาก Novec 1230 Fluid นัน้ ระเหยเป็ นไอได้รวดเร็วด้วยความดันไอ 237 mmHg ที่อณ
ุ หภูมิ 20°C ดังนัน้ การสัมผัสที่ไม่มี
นัยสาคัญควรเกิดขึน้ ผ่านผิวหนัง และสสารที่สดู ดมเข้าไปส่วนใหญ่ควรถูกขับออกทางการหายใจโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สสารส่วนน้อยที่ถกู ดูดซึมผ่านพืน้ ที่แลกเปลี่ยนของปอดและอากาศจะถูกย่อยด้วยกรดเพอร์ฟลูออโรโพรไพโอนิคและ

เฮปตะฟลูออโรโพรเพน กระบวนการนีน้ ่าจะเกิดขึน้ ผ่านการไฮโดรไลซิสทางกายภาพในสื่อชีวภาพมากกว่าผ่านการย่อยสลาย
ทางชีวภาพ กรดเพอร์ฟลูออโรโพรไพโอนิคนัน้ ละลายนา้ ได้ดี (เกิดสารละลายความเข้มข้น 5%) และถูกขับออกทางปั สสาวะ
เฮปตะฟลูออโรโพรเพนเป็ นก๊าซที่มีความสามารถในการละลายนา้ ต่ามาก ดังนัน้ จึงจะถูกขับออกทางการหายใจอย่างรวดเร็ว
ผลิตภัณฑ์ทงั้ สองจากกระบวนการไฮโดรไลซิสจะมีค่าครึง่ ชีวิตที่สนั้ มากในร่างกาย
ความรูจ้ ากประสบการณ์ของมนุษย์โดยสรุปเกี่ยวกับการสัมผัสในระดับความเข้มข้นที่กาหนดซึ่งคาดการณ์ไว้รองรับกับ
ข้อสังเกตและข้อสรุปที่ได้รบั จากการศึกษาในสัตว์ ไม่มีการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์
จากประสบการณ์เหล่านี ้

บทสรุป

จนถึงปั จจุบนั การประเมินความเป็ นพิษของนา้ ยา Novec 1230 แบบอิสระอื่นๆ มีการรวมการตรวจสอบโดย U.S. EPA,
German Hygiene Institute, U.K. Halon Alternatives Group (HAG) และ Environ บริษัทที่ปรึกษาอิสระ โดยสรุป
มีมติท่วั ไปว่า 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid ไม่เพียงแต่ปลอดภัยสาหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์
แต่ยงั ให้ความปลอดภัยในระดับสูงเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่กาหนดซึ่งคาดการณ์ไว้ของระบบป้องกันอัคคีภยั และ
ระหว่างการผลิตระบบเหล่านัน้

สหรัฐอเมริกา

ยุโรป

แคนาดา

ญี่ปน
ุ่

เอเชียแปซิฟิค

ฝ่ ายวัสดุตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 3M

ฝ่ ายวัสดุตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 3M

ฝ่ ายวัสดุตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 3M

และลาตินอเมริกา

3MCenter, Building
223-6S-04 St. Paul,
MN55144-1000
800 810 8513
800 810 8514 (แฟกซ์)

3M Belgium N. V.
Haven 1005,
Canadastraat 11
B-2070 Zwijndrecht
32 3 250 7826

Canada Company
P.O. Box 5757
London, Ontario
N6A 4T1
800 364 3577

Sumitomo 3M
Limited 33-1,
Tamagawadai
2-chome
Setagaya-ku, Tokyo
158-8583 Japan
813 3709 8250

โทร (U.S.)
651 736 7123

การใช้ผลิตภัณฑ์: ข้อความ ข้อมูลทางเทคนิค และคาแนะนาทัง้ หมดที่อยู่ในเอกสารนีไ้ ด้มาจากการทดสอบ หรือความรูจ้ ากประสบการณ์ที่ 3เอ็ม มองว่าเชื่อถือได้ อย่างไร
ก็ตาม ปั จจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ 3เอ็ม อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ในการใช้งานเฉพาะ รวมถึงเงื่อนไขที่
ใช้งานผลิตภัณฑ์ และเวลา และสภาพแวดล้อมที่คาดว่าผลิตภัณฑ์จะทางานได้ เนื่องจากปั จจัยเหล่านีไ้ ม่เหมือนกันโดยขึน้ อยู่กบั ความรูแ้ ละการควบคุมของผูใ้ ช้ จึงจาเป็ น
ที่ผใู้ ช้จะต้องประเมินผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม เพื่อตรวจสอบว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ และเหมาะสมกับวิธีการใช้งานของผูใ้ ช้หรือไม่
การรับประกันและการเยียวยาที่จากัด: ในเอกสารผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม เอกสารแนบบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์สาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม รับประกันว่า
ผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม แต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้อกาหนดที่บงั คับใช้ในช่วงเวลาที่ 3เอ็ม จัดส่งผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น แต่ละผลิตภัณฑ์อาจมีการรับประกัน
เพิ่มเติมหรือแตกต่างออกไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ไม่รับประกัน แสดง หรือแสดงโดยนัยใดๆ
รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงการรับประกันที่แสดงโดยนัยใดๆ ของการค้า หรือความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการรับประกันที่แสดงโดยนัยใดๆ
ที่เกิดขึน้ จากการเจรจาทาความตกลง ภาษีศุลกากร หรือธรรมเนียมการค้า ผูใ้ ช้มีหน้าที่พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม นัน้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ และเหมาะสม
กับการใช้งานของผูใ้ ช้หรือไม่ หากผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม แสดงให้เห็นว่าไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดภายในระยะเวลาการรับประกัน การเยียวยาเฉพาะสาหรับคุณและภาระผูกพันของ
3เอ็ม เพียงอย่างเดียวจะเป็ นไปตามตัวเลือกของ 3เอ็ม ในการเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ หรือคืนเงินค่าซือ้ สินค้า
การจากัดความรับผิดชอบ: ยกเว้นในกรณีที่ผิดตามกฎหมาย 3เอ็ม จะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ จากผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ไม่ว่าทางตรง
ทางอ้อม กรณีพเิ ศษ โดยบังเอิญ หรือเป็ นผลสืบเนื่อง โดยไม่คานึงถึงทฤษฎีทางกฎหมายที่ยืนยัน รวมถึงการรับประกัน สัญญา ความประมาทเลิ นเล่อ หรือความรับผิด
โดยเคร่งครัด

ฝ่ ายวัสดุตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3M Center, Building 224-3N-11
St. Paul, MN 55144-1000
www.3m.com/novec1230fluid

3เอ็ม และ Novec เป็ นเครื่องหมายการค้าของบริษทั 3เอ็ม
ใช้ภายใต้ใบอนุญาตโดยบริษัทสาขาและบริษทั ในเครือ 3เอ็ม
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