3M(TM) Novec(TM) 7100DL Engineered Fluid

เอกสารเพือความปลอดภ ัย
ลิขสิทธิ2020, 3M Company.สงวนลิขสิทธิ การคัดลอก และ / หรือ การดาวน์โหลดข ้อมูลเพือวัตถุประสงค์ในการใช ้ผลิตภัณฑ์ 3M
ได ้อย่างถูกต ้องนัน อนุญาตให ้กระทําได ้เมือ: (1) ข ้อมูลถูกคัดลอกแบบเต็มโดยไม่มก
ี ารเปลียนแปลงแก ้ไข
เว ้นแต่จะได ้รับข ้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก 3M และ (2) ไม่มก
ี ารจัดจําหน่ายชุดสําเนาหรือต ้นฉบับ หรือแจกจ่ายต่อเพือหวังผลกําไร.
เลขทีเอกสาร
ว ันทีออกเอกสาร:

08-4582-6
19/10/2020

ฉบ ับที:
ว ันทีแทนที:

2.03
20/05/2019

เอกสารเพือความปลอดภัยนีจัดเตรียมตามข ้อกําหนดของระเบียบการจําแนกวัตถุอน
ั ตรายและการสือสาร พ.ศ. 2555 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนที 1: ชือและรายละเอียดของผลิตภ ัณฑ์
1.1. ชือผลิตภ ัณฑ์
3M(TM) Novec(TM) 7100DL Engineered Fluid
บริษ ัท: บริษัท 3 เอ็ม
ทีอยู่ : 3M Center, St. Paul, MN 55144,USA
เลขผลิตภ ัณฑ์
98-0212-1158-0

98-0212-1159-8

98-0212-3639-7

1.2. ข้อแนะนําและข้อจําก ัดการใช้งาน
แนะนําให้ใช้
ใช ้ในงานอุตสาหกรรมเท่านัน ไม่แนะนํ าให ้ใช ้ในงานเครืองมือแพทย์หรือยา, Specialized Cleaning and Coating Applications
ข้อจําก ัดการใช้งาน
Novec Engineered Fluids ถูกใช ้ในงานหลากหลาย รวมไปถึง แต่ไม่เฉพาะเจอะจงในการล ้างทําความสะอาดขันสูงของวัสดุทางการแพทย์
และเป็ นสารละลายหล่อลืนสําหรับวัสดุทางการแพทย์ เมือมีการใช ้งานในวัสดุสาํ เร็จทีต ้องมีการปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์
ต ้องมันใจว่าไม่เหลือสารละลาย Novec บนชินงานก่อนนํ าไปใช ้ และแนะนํ าว่าต ้องให ้ผลการทดสอบและวิธก
ี าร ของการใช ้สารนีกับชินวัสดุ
ในขันตอนการจดทะเบียนกับสํานักงานอาหารและยาด ้วย
1.3. รายละเอียดของผูจ
้ า
ํ หน่าย
ทีอยู่ :
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด 159 สุขม
ุ วิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
หมายเลขโทร 66(0)22608577
ศ ัพท์:
อีเมล์:
3MThailand@mmm.com
เว็บไซต์
http:www.3M.com/TH
1.4. เบอร์โทรศ ัพท์ฉก
ุ เฉิน
66-2-2608577
ส่วนที 2: การบ่งชีความเป็นอ ันตราย
2.1. การจําแนกของสารหรือสารผสม
ไม่จัดเป็ นวัตถุอน
ั ตราย ตามหลักเกณฑ์ของ UN GHS
2.2. องค์ประกอบฉลาก
คําส ัญญาณ
ไม่เกียวข ้อง
ส ัญล ักษณ์
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ไม่เกียวข ้อง
รูปส ัญล ักษณ์
ไม่เกียวข ้อง
2.3. อ ันตรายอืนๆ
ไม่มข
ี ้อมูล
ส่วนที 3: องค์ประกอบและข้อมูลเกียวก ับสารผสม
สารผสม
ส่วนผสม
Methyl nonafluoroisobutyl ether
Methyl nonafluorobutyl ether

หมายเลข CAS
163702-08-7
163702-07-6

% โดยนําหน ัก
55 - 90
10 - 45

ส่วนที 4: มาตรการปฐมพยาบาล
4.1. คําอธิบายตามมาตรการการปฐมพยาบาลเบืองต้น
สูดหายใจ:
คาดว่าไม่ต ้องการการปฐมพยาบาลเบืองต ้น
ส ัมผ ัสทางผิวหน ัง:
คาดว่าไม่ต ้องการการปฐมพยาบาลเบืองต ้น
การส ัมผ ัสตา:
คาดว่าไม่ต ้องการการปฐมพยาบาลเบืองต ้น
ถ้ากลืนกิน:
คาดว่าไม่ต ้องการการปฐมพยาบาลเบืองต ้น
4.2. อาการทีสําค ัญทีสุดและผลกระทบ ทงเฉี
ั ยบพล ันและล่าช้า
ให ้ดูสว่ นที 11.1 ข ้อมูลผลกระทบจากความเป็ นพิษ
4.3. การบ่งชีการดูแลทางการแพทย์ใดๆ และความต้องการการร ักษาพิเศษ
ไม่เกียวข ้อง
ส่วนที 5: มาตรการผจญเพลิง
5.1. สารด ับเพลิงทีเหมาะสม
ใช ้สารดับเพลิงทีเหมาะสมสําหรับไฟโดยรอบ
5.2. อ ันตรายเฉพาะทีเกิดขึนจากสารหรือสารผสม
การสัมผัสกับความร ้อนทีสูงสามารถทําให ้เกิดการสลายตัวได ้สูง
สารอ ันตรายจากการสลายต ัวหรือผลิตภ ัณฑ์พลอยได้
สาร
คาร์บอนมอนน็ อกไซด์
Carbon dioxide
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์

สภาวะ
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้

5.3. การปฏิบ ัติพเิ ศษเฉพาะสําหร ับน ักด ับเพลิง
เมือมีการผจญเพลิงรุนแรงและอาจเกิดการสลายตัวจากความร ้อนของผลิตภัณฑ์ ให ้สวมชุดป้ องกันแบบครบชุด รวมถึงหมวกนิรภัย
อุปกรณ์ชว่ ยหายใจแบบมีถังอากาศ อาจเป็ นชนิดความดันบวกหรือปรับความดันได ้ ชุดคลุมยาว พันรอบแขน เอวและขา สวมหน ้ากาก
ปิ ดคลุมบริเวณศรีษะทีอาจได ้รับสัมผัส
ส่วนที 6: มาตรการจ ัดการเมือมีการหกรวไหลของสาร
ั
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6.1. ข้อควรระว ังสําหร ับบุคคล อุปกรณ์ป้องก ันและขนตอนกรณี
ั
ฉุกเฉิน
ระบายอากาศในพืนทีด ้วยอากาศบริสท
ุ ธิ ตรวจสอบข ้อควรระวังจากหัวข ้ออืน
6.2. ข้อควรระว ังทางสิงแวดล้อม
หลีกเลียงการปล่อยออกสู่สงแวดล
ิ
้อม
6.3. วิธก
ี ารและว ัสดุสา
ํ หร ับการก ักเก็บและการทําความสะอาด
กักกันจํากัดการรัวไหล ให ้ดําเนินการจากขอบนอกของการหกรัวไหลก่อน จากนันให ้ดําเนินการเข ้าไปด ้านในของการหกรัวไหล
ปิ ดคลุมด ้วยดินเบนโทไนซ์ เวอร์มค
ิ วิ ไลต์ หรือ วัสดุดด
ู ซับทีเป็ นสารอนินทรียท
์ มี
ี ขายอยู่
ใช ้วัสดุดูดซับทีมากพอทีจะผสมให ้เข ้ากันแล ้วเห็นว่าแห ้ง ข ้อควรจํา การใช ้วัสดุดูดซับสาร ไม่ได ้เป็ นการกําจัดความอันตรายทางกายภาพ
สุขภาพ หรือสิงแวดล ้อม รวบรวมสารเคมีทหกรั
ี
วไหลให ้ได ้มากทีสุดเท่าทีทําได ้
เก็บในภาชนะปิ ดทีได ้รับอนุญาตให ้ใช ้ในการขนส่งโดยหน่วยงานทีเหมาะสม ปิ ดผนึกภาชนะบรรจุ
กําจัดวัสดุทรวบรวมไว
ี
้ให ้เร็วทีสุดเท่าทีเป็ นไปได ้
ส่วนที 7: การขนถ่าย เคลือนย้าย ใช้งาน และเก็บร ักษา
7.1. ข้อควรระว ังสําหร ับการจ ัดการให้ปลอดภ ัย
ห ้ามสูดสารจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์เข ้าทางการหายใจ หลีกเลียงมิให ้ผิวหนังสัมผัสกับวัตถุร ้อน
จัดเก็บชุดปฏิบัตงิ านแยกออกจากชุดอืนๆ จัดเก็บแยกจากอาหาร และบุหรี หลีกเลียงการปล่อยออกสู่สงแวดล
ิ
้อม
หลีกเลียงการสัมผัสกับสารอ็อกซิไดซ์ (เช่น คลอรีน กรดโครมิค และอืนๆ) ห ้ามสูบบุหรี:
การเข ้าเจือปนกับยาสูบและควันบุหรีของผลิตภัณฑ์เนืองจากการสูบบุหรีขณะใช ้งานนัน ทําให ้เกิดสารอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์
7.2. สภาวะการจ ัดเก็บทีปลอดภ ัยรวมทงว
ั ัสดุทเข้
ี าก ันไม่ได้
เก็บให ้ห่างจากกรด เก็บให ้ห่างจากด่างแก่ เก็บให ้ห่างจาก oxidizing agents
ส่วนที 8: การควบคุมการร ับส ัมผ ัสและการป้องก ันส่วนบุคคล
8.1. พารามิเตอร์ทควบคุ
ี
ม
ขีดจําก ัดการร ับส ัมผ ัสทางอาชีวอนาม ัย
กรณีสารประกอบทีระบุในหัวข ้อที 3 แต่ไม่ปรากฏในตารางด ้านล่างนี ค่าจํากัดของการรับสัมผัสทางอาชีวอนามัย (occupational exposure
limit) ยังไม่มส
ี าํ หรับสารนัน
ส่วนผสม
หมายเลข
หน่วยงาน
จําก ัดชนิด
ข้อแนะนําเพิมเติม
CAS
Methyl nonafluorobutyl ether
163702-07- AIHA
TWA:750 ppm
6
Methyl nonafluoroisobutyl ether
163702-08- AIHA
TWA:750 ppm
7
ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AIHA : American Industrial Hygiene Association
CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines
Thailand OELs : กระทรวงมหาดไทย เรืองระเบียบความปลอดภัยกับการใช ้สารเคมีในสถานทีทํางาน พ.ศ. 2520
TWA: Time-Weighted-Average
STEL: Short Term Exposure Limit
CEIL: Ceiling
8.2. การควบคุมการส ัมผ ัส
8.2.1. การควบคุมทางวิศวกรรม
จัดให ้มีการดูดอากาศเฉพาะที เมือผลิตภัณฑ์ได ้รับความร ้อน ใช ้การระบายอากาศแบบการเจือจางทัวไป และ/หรือ
การใช ้ระบบระบายอากาศทีควบคุมปริฒาณอากาศ
8.2.1. อุปกรณ์ป้องก ันส่วนบุคคล (PPE)
การป้องก ันตา/ใบหน้า
ไม่ต ้องการ
การป้องก ันผิวหน ัง/มือ
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Chemical protective gloves not required under normal conditions
Chemical protective gloves are not required under
normal use conditions. However, when the product is subjected to extreme heat, HF may be formed. For those cases,
neoprene gloves and apron are recommended.
การป้องก ันระบบทางเดินหายใจ
ระหว่างการให ้ความร ้อน:
ให ้ใช ้หน ้ากากชนิดอากาศแรงดันบวกกรณีทมี
ี โอกาสเกิดการสัมผัสเกินขีดจํากัดจากการรัวไหลทีควบคุมไม่ได ้
ระดับการสัมผัสทีไม่รู ้ปริมาณ หรือภายใต ้เหตุการณ์ทหน
ี ้ากากกรองอากาศอาจไม่สามารถป้ องกันได ้เพียงพอ
อ ันตรายจากความร้อม
ให ้สวมถุงมือป้ องกันความร ้อนเมือจับวัสดุนเพื
ี อป้ องกันการไหม ้จากความร ้อน
ส่วนที 9: คุณสมบ ัติทางกายภาพและเคมี
9.1. ข้อมูลคุณสมบ ัติพนฐานทางกายภาพและเคมี
ื
สถานะทางกายภาพ
สถานะทางกายภาพ:
สี
กลิน
Odor threshold
pH
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง
จุดเดือด/จุดเดือดแรก/ช่วงการเดือด
จุดวาบไฟ
อ ัตราการระเหย
ความไวไฟ (ของแข็ง แก็ส)
ขีดจําก ัดความไวไฟ (LEL)
ขีดจําก ัดความไวไฟ (UEL)
ความด ันไอ
ความหนาแน่นไอ
ความหนาแน่น
ความหนาแน่นส ัมพ ัทธ์
การละลายในนํา
คุณสมบ ัติการละลายในต ัวกลางทีไม่ใช่นํา
ส ัมประสิทธิการแยก: n-octanol/water
อุณหภูมท
ิ ติ
ี ดไฟเอง
อุณหภูมข
ิ องการสลายต ัว
ความหนืด
นําหน ักโมเลกุล
Volatile Organic Compounds
เปอร์เซ็ นการระเหย
VOC Less H2O & Exempt Solvents

ของเหลว
ของเหลว
ไม่มส
ี ี
กลินอีเธอร์เล็กน ้อย
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่เกียวข ้อง
-135 ºC
61 ºC [@ 101,324.72 Pa ]
ไม่มจ
ี ด
ุ วาบไฟ
49 [Ref Std:BUOAC=1]
ไม่เกียวข ้อง
วัดไม่ได ้
วัดไม่ได ้
26,931 Pa [@ 25 ºC ]
8.6 [Ref Std:AIR=1]
1.5 g/ml
1.5 [Ref Std:นํ า =1]
12 ppm [@ 77 ºF]
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
3.9 [รายละเอียด:at 30 °C]
405 ºC [รายละเอียด:(ASTM E659-84)]
ไม่เกียวข ้อง
0.6 mPa-s [@ 23 ºC ]
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
[รายละเอียด:ข ้อยกเว ้น]
100 %
[รายละเอียด:ข ้อยกเว ้น]

ส่วนที 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ย
ิ า
10.1. ความไวปฏิกริยา
สารนีอาจทําปฏิกริยากับสารอืนภายใต ้เงือนไขทีกําหนด
10.2. ความเสถียรของสารเคมี
เสถียร
10.2. โอกาสการเกิดปฏิกริยาให้สารอ ันตราย
จะไม่เกิดความอันตรายจากการเกิดปฏิกริ ย
ิ าทางโพลิเมอร์
10.4. สภาวะทีต้องหลีกเลียง
ไม่ทราบเรือง
10.5. ว ัสดุทเข้
ี าก ันไม่ได้
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กรดแก่
ด่างแก่
Strong oxidizing agents
10.6. ผลิตภ ัณฑ์อ ันตรายทีเกิดจากการสลายต ัว
สาร
คาร์บอนมอนน็ อกไซด์
Carbon dioxide
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
Perfluoroisobutylene (PFIB)
ไอพิษ ก็าซ อนุภาค

สภาวะ
ทีมีการเพิมอุณหภูม ิ ทีมีการเพิมอุณหภูม ิ ทีมีการเพิมอุณหภูม ิ ทีมีการเพิมอุณหภูม ิ ทีมีการเพิมอุณหภูม ิ -

สภาวะทีมีความร ้อนสูงมาก
สภาวะทีมีความร ้อนสูงมาก
สภาวะทีมีความร ้อนสูงมาก
สภาวะทีมีความร ้อนสูงมาก
สภาวะทีมีความร ้อนสูงมาก

อ ้างอิงถึงส่วนที 5.2 การเกิดสารอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเผาไหม ้
ถ ้าผลิตภัณฑ์ถก
ู ใช ้ในทีความร ้อนสูงเกินกําหนดจากการใช ้ทีผิดวิธห
ี รือเครืองมือผิดปกติ
สามารถทําให ้เกิดสารพิษจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์ทมี
ี สว่ นประกอบของสารไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ และ เปอร์ฟลูออโรไอโซบิวทัยลีน
ส่วนที 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ข้อมูลด้านล่างนีอาจไม่ตรงก ับการจําแนกว ัสดุในส่วนที2
ถ้ามีคําสงจากเจ้
ั
าหน้าทีผูม
้ อ
ี า
ํ นาจให้จําแนกประเภทเฉพาะของสารส่วนประกอบ
นอกจากนีข้อมูลทางพิษวิทยาของสารส่วนประกอบอาจไม่ได้นํามาสูก
่ ารจําแนกว ัสดุและ/หรือส ัญญาณและอาการของการร ับส ัมผ ั
ส เนืองจากสารส่วนประกอบอาจมีอยูต
่ ากว่
ํ
าเกณฑ์ทต้
ี องระบุในฉลาก สารส่วนประกอบอาจไม่มก
ี ารกระจาย
หรือข้อมูลอาจไม่ส ัมพ ันธ์ก ับข้อมูลของต ัวว ัสดุทงหมด
ั
11.1. ข้อมูลเกียวก ับผลกระทบทางพิษวิทยา
ส ัญญาณและอาการจากการร ับส ัมผ ัส
จากข้อมูลการทดสอบ และ/หรือ ข้อมูลส่วนประกอบ ว ัสดุนอาจก่
ี
อให้เกิดผลต่อสุขภาพด ังนี
สูดหายใจ:
คาดว่าไม่มผ
ี ลกระทบต่อสุขภาพ
ส ัมผ ัสทางผิวหน ัง:
การสัมผัสผิวหนังระหว่างการใช ้งาน คาดว่าไม่เกิดการระคายเคืองทีสําคัญ
การส ัมผ ัสตา:
การสัมผัสดวงตาระหว่างใช ้งาน ไม่คาดว่าจะทําให ้เกิดการระคายเคืองทีสําคัญ
กลืนกิน:
ไม่มข
ี ้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อมูลทางพิษวิทยา
ถ ้าส่วนประกอบเปิ ดเผยทีหัวข ้อ 3 แต่จะไม่ปรากาฏในตารางด ้านล่าง เช่นเดียวไม่มข
ี ้อมูลทีสามารถหาค่าทีเหมาะสมต่อการจําแนก
ความเป็นพิษเฉียบพล ัน
ชือ

เส้นทาง

Methyl nonafluoroisobutyl ether
Methyl nonafluoroisobutyl ether

ผิวหนัง
ไอระเหยทีห
ายใจ (4
ชังโมง)
กลืนกิน
ผิวหนัง
ไอระเหยทีห
ายใจ (4
ชังโมง)
กลืนกิน

Methyl nonafluoroisobutyl ether
Methyl nonafluorobutyl ether
Methyl nonafluorobutyl ether
Methyl nonafluorobutyl ether

สายพ ัน
ธุ ์
หนู
หนู

มีคา
่
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
LC50 > 1,000 mg/l

หนู

LD50 > 5,000 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
LC50 > 1,000 mg/l

หนู

LD50 > 5,000 mg/kg

ATE = ความเป็ นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ
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การก ัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหน ัง
ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

Methyl nonafluoroisobutyl ether
Methyl nonafluorobutyl ether

กระต่าย
กระต่าย

ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง

ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

Methyl nonafluoroisobutyl ether
Methyl nonafluorobutyl ether

กระต่าย
กระต่าย

ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง

ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

Methyl nonafluoroisobutyl ether

Guinea
pig
Guinea
pig

ไม่จําแนก

การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ตอ
่ ผิวหน ัง

Methyl nonafluorobutyl ether

ไม่จําแนก

การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ

สําหรับส่วนประกอบ ไม่มข
ี ้อมูลปรากฏหรือมีข ้อมูลไม่เพียงพอสําหรับการจําแนก
การกลายพ ันธุข
์ องเซลล์สบ
ื พ ันธุ ์
ชือ
Methyl
Methyl
Methyl
Methyl

nonafluoroisobutyl ether
nonafluoroisobutyl ether
nonafluorobutyl ether
nonafluorobutyl ether

เส้นทาง

มีคา
่

In
In
In
In

ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์

Vitro
vivo
Vitro
vivo

การก่อมะเร็ง

สําหรับส่วนประกอบ ไม่มข
ี ้อมูลปรากฏหรือมีข ้อมูลไม่เพียงพอสําหรับการจําแนก
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพ ันธุ ์
ผลต่อระบบสืบพ ันธุแ
์ ละ/หรือพ ัฒนาการ
ชือ

เส้นทาง

มีคา
่

สายพ ันธุ ์

Methyl nonafluoroisobutyl ether

การหายใ
จ
การหายใ
จ
การหายใ
จ

Not classified for female
reproduction
Not classified for male reproduction

หนู

Not classified for development

หนู

การหายใ
จ
การหายใ
จ
การหายใ
จ

Not classified for female
reproduction
Not classified for male reproduction

หนู

Not classified for development

หนู

Methyl nonafluoroisobutyl ether
Methyl nonafluoroisobutyl ether
Methyl nonafluorobutyl ether
Methyl nonafluorobutyl ether
Methyl nonafluorobutyl ether

หนู

หนู

ผลการทดส
อบ
NOAEL 129
mg/l
NOAEL 129
mg/l
NOAEL 307
mg/l
NOAEL 129
mg/l
NOAEL 129
mg/l
NOAEL 307
mg/l

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส
1 รุ่นต่อรุ่น
1 รุ่นต่อรุ่น
ระหว่างการย่อ
ย
1 รุ่นต่อรุ่น
1 รุ่นต่อรุ่น
ระหว่างการย่อ
ย

ระบบอว ัยวะเป้าหมาย
ความเป็นพิษต่อระบบอว ัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง-การร ับส ัมผ ัสครงเดี
ั ยว
ชือ

เส้นทาง

ระบบอว ัยวะเป้าหม
าย

มีคา
่

สายพ ัน
ธุ ์

ผลการทดส
อบ

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส
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Methyl
nonafluoroisobutyl ether
Methyl
nonafluoroisobutyl ether
Methyl nonafluorobutyl
ether
Methyl nonafluorobutyl
ether

การหายใ
จ
การหายใ
จ
การหายใ
จ
การหายใ
จ

ระบบปราสาท

ไม่จําแนก

สุนัข

ผลกับความรู ้สึกการเ
ต ้นของหัวใจ
ระบบปราสาท

ไม่จําแนก

สุนัข

ไม่จําแนก

สุนัข

ผลกับความรู ้สึกการเ
ต ้นของหัวใจ

ไม่จําแนก

สุนัข

LOAEL 913
mg/l
NOAEL 913
mg/l
LOAEL 913
mg/l
NOAEL 913
mg/l

10 นาที

ผลการทดส
อบ
NOAEL 155
mg/l
NOAEL 129
mg/l
NOAEL 155
mg/l

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส
13
หลายอาทิตย์
11
หลายอาทิตย์
13
หลายอาทิตย์

10 นาที
10 นาที
10 นาที

ความเป็นพิษต่อระบบอว ัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง-การร ับส ัมผ ัสซํา
ชือ

เส้นทาง

Methyl
nonafluoroisobutyl ether
Methyl
nonafluoroisobutyl ether
Methyl
nonafluoroisobutyl ether

การหายใจ

Methyl
nonafluoroisobutyl ether

กลืนกิน

Methyl nonafluorobutyl
ether
Methyl nonafluorobutyl
ether
Methyl nonafluorobutyl
ether

การหายใจ

Methyl nonafluorobutyl
ether

กลืนกิน

การหายใจ
การหายใจ

การหายใจ
การหายใจ

ระบบอว ัยวะเป้าหม
าย
ตับ

มีคา
่
ไม่จําแนก

สายพ ัน
ธุ ์
หนู

กระดูก ฟั น เล็บ
และ/หรือ เส ้นผม
หัวใจ | ผิวหนัง |
ระบบต่อมไร ้ท่อ |
gastrointestinal
tract |
hematopoietic
system | immune
system | กล ้ามเนือ
| ระบบปราสาท |
ตา |
ไตและกระเพาะปั สส
าวะ |
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบต่อมไร ้ท่อ |
ตับ | หัวใจ |
hematopoietic
system | immune
system |
ระบบปราสาท | ตา
|
ไตและกระเพาะปั สส
าวะ |
ระบบทางเดินหายใจ
ตับ

ไม่จําแนก

หนู

ไม่จําแนก

หนู

ไม่จําแนก

หนู

NOAEL
1,000
mg/kg/day

28 วัน

ไม่จําแนก

หนู

กระดูก ฟั น เล็บ
และ/หรือ เส ้นผม
หัวใจ | ผิวหนัง |
ระบบต่อมไร ้ท่อ |
gastrointestinal
tract |
hematopoietic
system | immune
system | กล ้ามเนือ
| ระบบปราสาท |
ตา |
ไตและกระเพาะปั สส
าวะ |
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบต่อมไร ้ท่อ |
ตับ | หัวใจ |
hematopoietic
system | immune
system |
ระบบปราสาท | ตา
|
ไตและกระเพาะปั สส
าวะ |
ระบบทางเดินหายใจ

ไม่จําแนก

หนู

ไม่จําแนก

หนู

NOAEL 155
mg/l
NOAEL 129
mg/l
NOAEL 155
mg/l

13
หลายอาทิตย์
11
หลายอาทิตย์
13
หลายอาทิตย์

ไม่จําแนก

หนู

NOAEL
1,000
mg/kg/day

28 วัน
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อ ันตรายจากการสําล ัก
สําหรับส่วนประกอบ ไม่มข
ี ้อมูลปรากฏหรือมีข ้อมูลไม่เพียงพอสําหรับการจําแนก
กรุณาติดต่อตามทีอยูห
่ รือหมายเลขโทรศ ัพท์ทปรากฏบนหน้
ี
าแรกของเอกสาร SDS นี
เพือข้อมูลเพิมเติมทางพิษวิทยาของว ัสดุและ/หรือส่วนประอบ
ส่วนที 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
ข้อมูลด้านล่างนีอาจไม่ตรงก ับการจําแนกว ัสดุในส่วนที2
ถ้ามีคําสงจากเจ้
ั
าหน้าทีผูม
้ อ
ี า
ํ นาจให้จําแนกประเภทเฉพาะของสารส่วนประกอบ
สามารถขอข้อมูลเพิมเติมของการจําแนกว ัสในส่วนที2 ได้
นอกจากนีข้อมูลผลกระทบต่อสิงแวดล้อมของสารส่วนประกอบอาจไม่ได้นํามาสูใ่ นส่วนนีเนืองจากสารส่วนประกอบนนมี
ั คา
่ ตํากว่าเ
กณฑ์ทต้
ี องแสดงบนฉลาก สารนนคาดว่
ั
าไม่มก
ี ารกระจาย หรือข้อมูลอาจไม่ส ัมพ ันธ์ก ับข้อมูลของต ัวว ัสดุทงหมด
ั
12.1. ความเป็นพิษ
ความอ ันตรายเฉียบพล ันต่อสิงมีชวี ต
ิ ในนํา
ไม่เป็ นพิษแบบเฉียบพลันต่อสิงมีชวี ต
ิ ในนํ าตามหลักเกณฑ์ GHS
อ ันตรายต่อสิงมีชวิ ต
ิ ในนําชนิดเรือร ัง :
ไม่สามารถจําแนกตามGHSตามความเป็ นอันตรายเรือรังต่อสิงมีชวี ต
ิ ในนํ า
ไม่มข
ี ้อมูลการทดสอบ
ว ัสดุ

Cas #

สิงมีชวี ต
ิ ขนาดเ ชนิด
ล็ก
Fathead
Endpoint not
Minnow
reached

การร ับส ัมผ ัส

Test Endpoint ผลการทดสอบ

Methyl
nonafluoroisobu
tyl ether
Methyl
nonafluoroisobu
tyl ether
Methyl
nonafluoroisobu
tyl ether
Methyl
nonafluoroisobu
tyl ether
Methyl
nonafluorobutyl
ether
Methyl
nonafluorobutyl
ether
Methyl
nonafluorobutyl
ether
Methyl
nonafluorobutyl
ether

163702-08-7

96 ชังโมง

163702-08-7

สาหร่ายสีเขียว

ประมาณ

72 ชังโมง

Lethal
>100 mg/l
Concentration
50%
ความเข ้มข ้นทีมีผ >100 mg/l
ลกระทบ 50%

163702-08-7

ไรนํ า

ประมาณ

48 ชังโมง

ความเข ้มข ้นทีมีผ >100 mg/l
ลกระทบ 50%

163702-08-7

สาหร่ายสีเขียว

ประมาณ

72 ชังโมง

No obs Effect
Conc

163702-07-6

Fathead
Minnow

Endpoint not
reached

96 ชังโมง

163702-07-6

สาหร่ายสีเขียว

ประมาณ

72 ชังโมง

Lethal
>100 mg/l
Concentration
50%
ความเข ้มข ้นทีมีผ >100 mg/l
ลกระทบ 50%

163702-07-6

ไรนํ า

ประมาณ

48 ชังโมง

ความเข ้มข ้นทีมีผ >100 mg/l
ลกระทบ 50%

163702-07-6

สาหร่ายสีเขียว

ประมาณ

72 ชังโมง

No obs Effect
Conc

100 mg/l

100 mg/l

12.2. การคงอยูแ
่ ละการสลายต ัว
ว ัสดุ

CAS No.

Methyl
163702-08-7
nonafluoroisobu
tyl ether

ชนิดของการท ช่วงเวลา
ดสอบ
ประมาณ
28 วัน
Biodegradation

ชนิดของการศึก ผลการทดสอบ วิธก
ี ารทดสอบ
ษา
Biological
22
OECD 301DOxygen
%BOD/ThBOD การทดสอบแบบปิ ดขวด
Demand
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Methyl
163702-07-6
nonafluorobutyl
ether

ประมาณ
28 วัน
Biodegradation

Biological
Oxygen
Demand

22
OECD 301D%BOD/ThBOD การทดสอบแบบปิ ดขวด

12.2. ศ ักยภาพของการสะสมทางชีวภาพ
ว ัสดุ

CAS No.

Methyl
163702-08-7
nonafluoroisobu
tyl ether
Methyl
163702-07-6
nonafluorobutyl
ether

ชนิดของการท ช่วงเวลา
ดสอบ
ประมาณ
Bioconcentratio
n
ประมาณ
Bioconcentratio
n

ชนิดของการศึก ผลการทดสอบ วิธก
ี ารทดสอบ
ษา
Log of
4.0
วิธก
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12.4. การเคลือนทีในดิน
กรุณาติดต่อผู ้ผลิตสําหรับรายละเอียดเพิมเติม
12.5. ผลกระทบทีไม่พงึ ประสงค์อนๆ
ื
ไม่มข
ี ้อมูลปรากฏ
ส่วนที 13: ข้อพิจารณาในการกําจ ัด
13.1. วิธก
ี ารกําจ ัด
การกําจัดผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ให ้เป็ นไปตามกฏ ระเบียบของหน่วยงาน/ชุมชน/ประเทศ/นานาชาติ
Prior to disposal, consult all applicable authorities and regulations to insure proper classification.
กําจัดของเสียของผลิตภัณฑ์ในสถานทีกําจัดของเสียอุตสาหกรรมทีได ้รับอนุญาต ทางเลือกในการกําจัด
เผาในสถานทีทีได ้รับอนุญาตในการกําจัดของเสีย การทําลายทีเหมาะสมอาจต ้องการการใช ้เชือเพลิงเพิมเติมระหว่างขบวนการเผาทําลาย
Combustion products will include HF. Facility must be capable of handling halogenated materials.
อาจทําการกําจัดภาชนะเปล่าทีปราศจากผลิตภัณฑ์เหมือนกับการกําจัดของเสียไม่อน
ั ตราย
ให ้ปรึกษากับผู ้เชียวชาญด ้านกฏข ้อบังคับและผู ้ให ้บริการเพือขอทางเลือกปฏิบัตแ
ิ ละความต ้องการ
ส่วนที 14: ข้อมูลเกียวก ับการขนส่ง
ไม่เป็นอ ันตรายต่อการขนส่ง
การจําแนกประเภทการขนส่งมีไว้เพือการบริการลูกค้า
สําหร ับการจ ัดส่งคุณย ังคงร ับผิดชอบในการปฏิบ ัติตามกฎหมายและข้อบ ังค ับทงหมดรวมถึ
ั
งการจําแนกประเภทการขนส่งและบรร
จุภ ัณฑ์ทเหมาะสม
ี
การจําแนกประเภทการขนส่งของ 3M ขึนอยูก
่ ับสูตรส่วนประกอบ, ล ักษณะของบรรจุภ ัณฑ์ นโยบายของ 3M
และความเข้าใจของ 3M ต่อกฎระเบียบในปัจจุบ ันทีเกียวข้อง 3M ไม่ร ับประก ันความถูกต้องของข้อมูลการจําแนกประเภทนี
ข้อมูลนีใช้ก ับการจําแนกประเภทการขนส่งเท่านนไม่
ั
ใช่ขอ
้ กําหนดเกียวก ับบรรจุภ ัณฑ์ การติดฉลากหรือการทําเครืองหมาย
ข้อมูลข้างต้นมีไว้สา
ํ หร ับอ้างอิงเท่านน
ั
หากคุณกําล ังจ ัดส่งทางอากาศหรือทางทะเลคุณควรตรวจสอบและปฏิบ ัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบทีเกียวข้อง
ส่วนที 15: ข้อมูลเกียวก ับกฎข้อบ ังค ับ
15.1. ข้อบ ังค ับ/กฏหมายเฉพาะเรืองความปลอดภ ัย สุขภาพ และสิงแวดล้อมสําหร ับสารและสารผสม
Global inventory status
บริษัท ส่วนประกอบของสารนีเป็ นไปตามบทบัญญัตข
ิ องพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมเคมีของเกาหลี ข ้อจํากัดบางอย่างอาจนํ าไปใช ้
ติดต่อแผนกขายสําหรับข ้อมูลเพิมเติม สารประกอบของวัสดุนีเป็ นไปตามข ้อกําหนดของออสเตรเลีย ในเรือง " Australia National Industrial
Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)" ข ้อจํากัดได ้ถูกใช ้ ถ ้าต ้องการข ้อมูลเพิมเติมให ้ติดต่อหน่วยงานของผู ้ขาย
สารประกอบของวัสดุนีเป็ นไปตามข ้อกําหนดของประเทศญีปุ่ น ในเรือง " Japan Chemical Substance Control Law" ข ้อจํากัดได ้ถูกใช ้
ถ ้าต ้องการข ้อมูลเพิมเติมให ้ติดต่อหน่วยงานของผู ้ขาย สารประกอบของวัสดุนีเป็ นไปตามข ้อกําหนดของประเทศฟิ ลบ
ิ ปิ นส์ในเรือง "
Phillippines RA 6969 " ข ้อจํากัดได ้ถูกใช ้ ถ ้าต ้องการข ้อมูลเพิมเติมให ้ติดต่อหน่วยงานของผู ้ขาย
สารประกอบของวัสดุนีเป็ นไปตามข ้อกําหนด new substance notification requirements of CEPA The components of this product are
in compliance with the chemical notification requirements of TSCA. All required components of this product are listed on the
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active portion of the TSCA Inventory.
ส่วนที 16: ข้อมูลอืนๆ
คําจํากัดความรับผิดชอบ: ข ้อมูลในเอกสารเพือความปลอดภัยนีทําขึนจากประสบการณ์และเรียบเรียงจากองค์ความรู ้ทีมีในช่วงเวลาทีตีพม
ิ พ์
แต่ไม่ยอมรับความรับผิดชอบสําหรับการสูญเสีย ความเสียหายหรือการบาดเจ็บทีเกิดจากการใช ้งานใดๆ (ยกเว ้นเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด)
ข ้อมูลอาจไม่ถูกต ้องสําหรับการใช ้งานทีไม่ได ้รับการอ ้างถึงในเอกสารหรือการใช ้งานของผลิตภัณฑ์รว่ มกับวัสดุอน
ื
ด ้วยเหตุผลนีจึงเป็ นสิงสําคัญทีลูกค ้าต ้องดําเนินการทดสอบด ้วยตนเองเพือหาสิงทีเหมาะสมกับการใช ้งานผลิตภัณฑ์ในลักษณะทีลูกค ้ากําหนด
เอกสารเพือความปลอดภ ัยของบริษ ัท 3 เอ็ม ประเทศไทย มีอยู่ท ี http:www.3M.com/TH
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