เอกสารเพือความปลอดภ ัย
ลิขสิทธิ2021, 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:

36-3500-0
26/04/2021

ฉบ ับที:
ว ันทีแทนที:

1.01
05/04/2017

เอกสารเพือความปลอดภัยนีจัดเตรียมตามข ้อกําหนดของระเบียบการจําแนกวัตถุอน
ั ตรายและการสือสาร พ.ศ. 2555 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
การบ่งชี
1.1. ชือผลิตภ ัณฑ์
3M™ Scotch-Weld™ Multi-Material Composite Urethane Adhesive DP6310NS
บริษ ัท: บริษัท 3 เอ็ม
ทีอยู่ : 3M Center, St. Paul, MN 55144,USA
เลขผลิตภ ัณฑ์
62-3590-1448-7

62-3590-1450-3

62-3590-3630-8

1.2. ข้อแนะนําและข้อจําก ัดการใช้งาน
แนะนําให้ใช้
Adhesive
1.3. รายละเอียดของผูจ
้ า
ํ หน่าย
ทีอยู่ :
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด, ชัน 14 อาคารเดอะ ปาร์ค เลขที 88 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
หมายเลขโทร 66 2 666 3666
ศ ัพท์:
อีเมล์:
3MThailand@mmm.com
เว็บไซต์
http:www.3M.com/TH
1.4. เบอร์โทรศ ัพท์ฉก
ุ เฉิน
66 2 666 3666 (Office hours)
ผลิตภ ัณฑ์นเป
ี ็ นชุดหรือมีสว
่ นประกอบหลายส่วน ประกอบด้วยหลายบรรจุภ ัณฑ์ของแต่ละองค์ประกอบ เอกสาร SDS
ของแต่ละองค์ประกอบได้รวมก ันไว้ดว้ ยก ัน อย่าแยกชุดเอกสาร SDS ของแต่ละส่วนออกจากใบปะหน้านี เลขทีเอกสาร SDS
ของส่วนประกอบของผลิตภ ัณฑ์นคื
ี อ:
36-3467-2, 36-3464-9
ข้อมูลการขนส่ง
This product is a kit or a multipart product which consists of multiple, independently packaged components. The transportation
classifications of the individual components appear in Section 14 of the attached SDSs
หมายเลข UN: ไม่เกียวข ้อง
ชือทีใช้ในการขนส่งของ UN: ไม่เกียวข ้อง
การจําแนกความอ ันตรายของการขนส่งทางรถ (IMO): ไม่เกียวข ้อง
การจําแนกความอ ันตรายของการขนส่งทางเรือ (IATA): ไม่เกียวข ้อง
Packing Group: ไม่เกียวข ้อง
อ ันตรายต่อสิงแวดล้อม:

ไม่เกียวข ้อง
คําเตือนเฉพาะสําหร ับผูใ้ ช้
ไม่เกียวข ้อง
คําจํากัดความรับผิดชอบ: ข ้อมูลในเอกสารเพือความปลอดภัยนีทําขึนจากประสบการณ์และเรียบเรียงจากองค์ความรู ้ทีมีในช่วงเวลาทีตีพม
ิ พ์
แต่ไม่ยอมรับความรับผิดชอบสําหรับการสูญเสีย ความเสียหายหรือการบาดเจ็บทีเกิดจากการใช ้งานใดๆ (ยกเว ้นเป็ นไปตามทีกฎหมายก◌ํหนด)
า
ข ้อมูลอาจไม่ถูกต ้องสําหรับการใช ้งานทีไม่ได ้รับการอ ้างถึงในเอกสารหรือการใช ้งานของผลิตภัณฑ์รว่ มกับวัสดุอน
ื
ด ้วยเหตุผลนีจึงเป็ นสิงสําคัญทีลูกค ้าต ้องดําเนินการทดสอบด ้วยตนเองเพือหาสิงทีเหมาะสมกับการใช ้งานผลิตภัณฑ์ในลักษณะทีลูกค ้าก◌ํหนด
า
เอกสารเพือความปลอดภ ัยของบริษ ัท 3 เอ็ม ประเทศไทย มีอยู่ท ี http:www.3M.com/TH
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เอกสารเพือความปลอดภ ัย
ลิขสิทธิ2021, 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:

36-3464-9
25/04/2021

ฉบ ับที:
ว ันทีแทนที:

1.01
04/04/2017

เอกสารเพือความปลอดภัยนีจัดเตรียมตามข ้อกําหนดของระเบียบการจําแนกวัตถุอน
ั ตรายและการสือสาร พ.ศ. 2555 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนที 1: ชือและรายละเอียดของผลิตภ ัณฑ์
1.1. ชือผลิตภ ัณฑ์
3M™ Scotch-Weld™ Multi-Material Composite Urethane Adhesive DP6310NS, Part A
บริษ ัท: บริษัท 3 เอ็ม
ทีอยู่ : 3M Center, St. Paul, MN 55144,USA
เลขผลิตภ ัณฑ์
62-3690-8530-3

62-3690-9530-2

JS-3000-4950-4

1.2. ข้อแนะนําและข้อจําก ัดการใช้งาน
แนะนําให้ใช้
Adhesive, กาวยูรเี ทน แบบ Two part
1.3. รายละเอียดของผูจ
้ า
ํ หน่าย
ทีอยู่ :
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด, ชัน 14 อาคารเดอะ ปาร์ค เลขที 88 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
หมายเลขโทร 66 2 666 3666
ศ ัพท์:
อีเมล์:
3MThailand@mmm.com
เว็บไซต์
http:www.3M.com/TH
1.4. เบอร์โทรศ ัพท์ฉก
ุ เฉิน
66 2 666 3666 (Office hours)
ส่วนที 2: การบ่งชีความเป็นอ ันตราย
2.1. การจําแนกของสารหรือสารผสม
การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา: ประเภทย่อย 2A
การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง: ประเภทย่อย 2
สารทําให ้ไวต่อการกระตุ ้นอาการแพ ้ระบบทางเดินหายใจ: ประเภทย่อย 1
สารทําให ้ไวต่อการกระตุ ้นอาการแพ ้ต่อผิวหนัง: ประเภทย่อย 1
ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ:์ ประเภทย่อย 1B
Specific Target Organ Toxicity (single exposure): Category 3.
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสซํา): ประเภทย่อย 1
2.2. องค์ประกอบฉลาก
คําส ัญญาณ
อันตราย
ส ัญล ักษณ์
เครืองหมายตกใจ อันตรายต่อสุขภาพ
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รูปส ัญล ักษณ์

ข้อความแสดงความเป็นอ ันตราย:
H319
H315
H334
H317
H335
H360
H372

ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
ถ ้าสูดหายใจเข ้าไป อาจเกิดอาการแพ ้หรืออาการหอบหืดหรือหายใจลําบาก
อาจทําให ้เกิดอาการแพ ้ทีผิวหนัง
อาจเกิดการระคายเคืองทีระบบทางเดินหายใจ
อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุห
์ รือทารกในครรภ์
ทําอันตรายต่ออวัยวะจากการรับสัมผัสเป็ นเวลานานหรือการรับสัมผัสซํา
ระบบทางเดินหายใจ

ข้อความแสดงข้อควรระว ัง
การป้องก ัน:
P201
P260
P284A
P280E
การตอบโต้:
P304 + P340
P342 + P311
P305 + P351 + P338
P333 + P313
P308 + P313

ศึกษาวิธก
ี ารเฉพาะก่อนการใช ้
ห ้ามหายใจเอาฝุ่ น/ละอองลอย/ก็าซ/ไอระเหย/สเปรย์
ถ ้าการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให ้สวมหน ้ากากป้ องกัน
สวมถุงมือป้ องกัน
ถ ้าหายใจเข ้าไป : ให ้ย ้ายผู ้ป่ วยไปทีทีมีอากาศบริสท
ุ ธิ และจัดให ้อยู่ในท่าทีหายใจสดวก
ถ ้าเคยมีอาการเกียวกับระบบการหายใจ: โทรศัพท์หาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือแพทย์
ถ ้าเข ้าตา: ชะล ้างด ้วยนํ าอย่างระมัดระวังเป็ นเวลาหลายนาที ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก
ถ ้ากระทําได ้ง่าย และชะล ้างด ้วยนํ า
ถ ้าผิวหนังเกิดการระคายเคืองหรือเป็ นผืนคัน: ขอคําปรึกษาหรือการรักษาทีเหมาะสม
ถ ้าได ้รับสัมผัสหรือมีความกังวล: ให ้ขอคําปรึกษาหรือการรักษาทีเหมาะสม

2.3. อ ันตรายอืนๆ
บุคคลทีทราบว่าตัวเองนันไวต่อการรับสัมผัสกับไอโซไซยาเนท อาจจะa cross-sensitization reaction to other isocyanates.
ส่วนที 3: องค์ประกอบและข้อมูลเกียวก ับสารผสม
สารผสม
ส่วนผสม
p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Urethane Prepolymer (NJTS Reg. No.
04499600-7413)
Fillers (NJTS Reg. No. 04499600-7414)
4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane polymer
Talc
Treated Silica
Toluene
Methylene Chloride

หมายเลข CAS
101-68-8
ความลับทางการค ้า
ความลับทางการค ้า
25686-28-6
14807-96-6
68611-44-9
108-88-3
75-09-2

% โดยนําหน ัก
30 - 50
20 - 40
10 - 30
1 - 20
1 - 10
1- 3
<1
< 0.01

ส่ วนที 4: มาตรการปฐมพยาบาล
4.1. คําอธิบายตามมาตรการการปฐมพยาบาลเบืองต้น
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สู ดหายใจ:
เคลือนย้ายคนออกไปทีอากาศบริ สุทธิ ถ้าอาการยังไม่ดขี ึน ให้พบแพทย์
สั มผัสทางผิวหนัง:
ชะล้างทันทีดว้ ยนําและสบู่ ถอดเสือผ้าทีปนเปื อนออกและนําเสื อผ้าทีปนเปื อนไปซักก่อนนํากลับมาใช้ ไปพบแพทย์ถา้ อาการไม่ดขี ึน
การสั มผัสตา:
ชะล้างตาทันทีดว้ ยนําปริ มณมากๆ ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้าทําได้ ล้างด้วยนําต่อและไปพบแพทย์
ถ้ ากลืนกิน:
บ้วนปาก ขอคําปรึ กษาหรื อการรักษาทีเหมาะสม เมือรู้สึกไม่สบาย
4.2. อาการทีสํ าคัญทีสุ ดและผลกระทบ ทังเฉียบพลันและล่ าช้ า
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ (ไอจามมีนามู
ํ กปวดศีรษะเสียงแหบและปวดจมูกและลําคอ) Allergic respiratory reaction (difficulty breathing, wheezing, cough, and
tightness of chest).
อาการแพ้ทางผิวหนัง (บวมแดง พุพองและคัน) ความเป็ นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง-การรับสัมผัสซํา ดูหัวข้อ 11 สําหรับรายละเอียดเพิมเติม
4.3. การบ่ งชีการดูแลทางการแพทย์ ใดๆ และความต้องการการรักษาพิเศษ
ไม่เกียวข้อง
ส่วนที 5: มาตรการผจญเพลิง
5.1. สารด ับเพลิงทีเหมาะสม
ห ้ามใช ้นํ า ในกรณีเพลิงไหม ้: ใช ้สารดับเพลิงทีเหมาะสมสําหรับ water-reactives เช่น สารเคมีแห ้ง เพือดับเพลิง
5.2. อ ันตรายเฉพาะทีเกิดขึนจากสารหรือสารผสม
ไม่มอ
ี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์นี
สารอ ันตรายจากการสลายต ัวหรือผลิตภ ัณฑ์พลอยได้
สาร
คาร์บอนมอนน็ อกไซด์
Carbon dioxide
Hydrogen Chloride
Hydrogen Cyanide
Oxides of Nitrogen
ไอพิษ ก็าซ อนุภาค

สภาวะ
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้

5.3. การปฏิบ ัติพเิ ศษเฉพาะสําหร ับน ักด ับเพลิง
No special protective actions for fire-fighters are anticipated.
ส่วนที 6: มาตรการจ ัดการเมือมีการหกรวไหลของสาร
ั
6.1. ข้อควรระว ังสําหร ับบุคคล อุปกรณ์ป้องก ันและขนตอนกรณี
ั
ฉุกเฉิน
พืนทีอพยพ ระบายอากาศในพืนทีด ้วยอากาศบริสท
ุ ธิ สําหรับการหกรัวไหลปริมาณมากในพืนทีอับอากาศ
ให ้ใช ้ระบบระบายอากาศเชิงกลเพือกระจายหรือดูดไอระเหยออก ตามแนวทางปฏิบัตอ
ิ าชีวอนามัยทีดี
อ ้างอิงถึงหัวข ้ออืนๆในเอกสารเพือความปลอดภัยทีเกียวกับอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ หรือสิงแวดล ้อม
6.2. ข้อควรระว ังทางสิงแวดล้อม
หลีกเลียงการปล่อยออกสู่สงแวดล
ิ
้อม สําหรับการหกรัวไหลขนาดใหญ่
ให ้ปิ ดรางระบายและสร ้างเขือนกักป้ องกันมิให ้มีการไหลเข ้าสู่ระบบนํ าทิง หรือลํานํ า
6.3. วิธก
ี ารและว ัสดุสา
ํ หร ับการก ักเก็บและการทําความสะอาด
กักกันจํากัดการรัวไหล เทสารละลายสําหรับกําจัดสาร isocyanat (90% water, 8% concentrated ammonia, 2% detergent)
บนสารทีรัวไหลและทิงให ้ทําปฏิกริ ย
ิ าประมาณ 10 นาที หรือเทนํ าลงบนสารทีรัวไหลและทิงให ้ทําปฏิกริ ย
ิ า 30 นาทีขนไป
ึ
เก็บคลุมด ้วยวัสดุดด
ู ซับ 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
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สุขภาพ หรือสิงแวดล ้อม รวบรวมสารเคมีทหกรั
ี
วไหลให ้ได ้มากทีสุดเท่าทีทําได ้
เก็บในภาชนะทีได ้รับการอนุญาตให ้ขนส่งโดยหน่วยงานทีเกียวข ้อง แต่ห ้ามปิ ดฝาก่อน 48 ชัวโมงเพือป้ องกันการเกิดความดันภายในภาชนะ
ทําความสะอาดสารตกค ้างด ้วยสารละลายทีเหมาะสม โดยผู ้ทีมีคุณสมบัตแ
ิ ละได ้รับอนุญาต
ระบายอากาศในพืนทีโดยให ้อากาศบริสท
ุ ธิไหลผ่าน อ่านและปฏิบัตต
ิ ามข ้อควรระวังตามฉลากและMSDS ของสารละลาย
กําจัดวัสดุทรวบรวมไว
ี
้ให ้เร็วทีสุดเท่าทีเป็ นไปได ้
ส่วนที 7: การขนถ่าย เคลือนย้าย ใช้งาน และเก็บร ักษา
7.1. ข้อควรระว ังสําหร ับการจ ัดการให้ปลอดภ ัย
ใช ้ในงานอุตสาหกรรม หรือใช ้โดยผู ้เชียวชาญเท่านัน ห ้ามเข ้าจัดการจนกว่าจะได ้อ่านและทําความเข ้าใจข ้อควรระวังด ้านความปลอดภัย
ห ้ามสูดหายใจเอาฝุ่ น/ฟูม/กาซ/ละออง/ไอ/สเปรย์ ห ้ามให ้เข ้าตา สัมผัสผิวหนัง หรือเปื อนเสือผ ้า ห ้ามกลืนกิน ดืม
หรือสูบบุหรีขณะใช ้ผลิตภัณฑ์นี ล ้างให ้สะอาหลังการดําเนินการใดๆ เสือผ ้าทีเปื อนห ้ามนํ าออกจากพืนทีปฏิบัตงิ าน
หลีกเลียงการปล่อยออกสู่สงแวดล
ิ
้อม ซักล ้างเสือผ ้าทีเปื อนก่อนนํ ามาใช ้อีก ให ้ใช ้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (เช่น ถุงมือ หน ้ากาก...)
ตามทีกําหนดให ้
7.2. สภาวะการจ ัดเก็บทีปลอดภ ัยรวมทงว
ั ัสดุทเข้
ี าก ันไม่ได้
เก็บรักษาในทีทีมีอากาศถ่ายเทดี ปิ ดภาชนะบรรจุให ้แน่นเพือป้ องกันการปนเปื อนกับนํ าหรืออากาศ ถ ้าคาดว่ามีการปนเปื อน
อย่าปิ ดผนึกภาชนะบรรจุ เก็บให ้ห่างจากความร ้อน เก็บให ้ห่างจากกรด เก็บให ้ห่างจากด่างแก่
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 หรับสารนั น
ส่วนผสม
หมายเลข
หน่วยงาน
จําก ัดชนิด
ข้อแนะนําเพิมเติม
CAS
p,p'-Methylenebis(phenyl
101-68-8
ACGIH
TWA:0.005 ppm
isocyanate)
Toluene
108-88-3
ACGIH
TWA:20 ppm
A4: Not class. as human
carcin, Ototoxicant
Toluene
108-88-3
Thailand OELs TWA(8 hours):200
ppm;STEL(15 minutes):500
ppm;CEIL:300 ppm
Talc
14807-96-6 ACGIH
TWA(respirable fraction):2
A4:
mg/m3
ไม่เข ้าข่ายเป็ นสารก่อมะเร็ง
ในคน
Talc
14807-96-6 Thailand OELs TWA(as respirable dust)(8
hours):2 mg/m3
Methylene Chloride
75-09-2
ACGIH
TWA:50 ppm
A3: Confirmed animal
carcin.
Methylene Chloride
75-09-2
Thailand OELs TWA(8 hours):25 ppm;STEL(15
minutes):125 ppm
Fillers (NJTS Reg. No. 04499600- ความลับทาง ACGIH
TWA(respirable fraction):1
A4:
7414)
การค ้า
mg/m3
ไม่เข ้าข่ายเป็ นสารก่อมะเร็ง
ในคน
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
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ใช ้การระบายอากาศแบบการเจือจางทัวไป และ/หรือ การใช ้ระบบระบายอากาศทีควบคุมปริฒาณอากาศ
8.2.1. อุปกรณ์ป้องก ันส่วนบุคคล (PPE)
การป้องก ันตา/ใบหน้า
เลือกและใช ้ แว่นตา/หน ้ากากป้ องกัน ตามผลของการประเมินการรับสัมผัส ต่อไปนีคือแว่นตาและหน ้ากากทีแนะนํ า
หน ้ากากชนิดมีระบายอากาศ
การป้องก ันผิวหน ัง/มือ
เลือกและใช ้ถุงมือ และ/หรือชุดสําหรับป้ องกันผิวหนัง ให ้เหมาะกับลักษณะของการถูกสัมผัส
ขอคําแนะนํ าจากผู ้ผลิตถุงมือและชุดป้ องกันในการเลือกวัสดุและชนิดทีเหมาะสม Note: Nitrile gloves may be worn over polymer
laminate gloves to improve dexterity.
แนะนํ าให ้ใช ้ถุงมือทีทําจากวัสดุดังต่อไปนี ชันเคลือบด ้วยโพลิเมอร์
ถ ้าผลิตภัณฑ์มก
ี ารใช ้ในลักษณะทีมีโอกาสการรับสัมผัสสูง (เช่น การฉีดพ่น หรือโอกาสกระเด็นละอืนๆ) ให ้ใช ้อุปกรณ์ป้องกันปกปิ ด
เลือกและใช ้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพือปกป้ องการรับสัมผัส ตามผลของการประเมินการรับสัมผัส
แนะนํ าชนิดของวัสดุของสือผ ้าทีใช ้ป้ องกันดังนี : Apron - polymer laminate
การป้องก ันระบบทางเดินหายใจ
อาจจําเป็ นต ้องมีการประเมินการสัมผัสเพือตัดสินใจว่าจําเป็ นต ้องใช ้เครืองช่วยหายใจหรือไม่
หากจําเป็ นต ้องใช ้เครืองช่วยหายใจให ้ใช ้เครืองช่วยหายใจเป็ นส่วนหนึงของโปรแกรมป้ องกันระบบทางเดินหายใจเต็มรูปแบบ
จากผลการประเมินการสัมผัสให ้เลือกประเภทของเครืองช่วยหายใจต่อไปนีเพือลดการสัมผัสทางการหายใจ:
อุปกรณ์ชว่ ยหายใจแบบครึงหน ้าหรือเต็มหน ้าทีเหมาะสมกับการกรองอากาศทีมีไอและอนุภาคสารอินทรย์
สําหรับคําถามเกียวกับความเหมาะสมในงานเฉพาะทาง ให ้สอบถามจากผู ้ผลิตหน ้ากากของท่าน
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
VOC Less H2O & Exempt Solvents
VOC Less H2O & Exempt Solvents

ของเหลว
มีความหนืด
ขาว
กลินไอโซไซยาเนตเล็กน ้อย
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่เกียวข ้อง
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
>=195 ºC [วิธท
ี ดสอบTagliabue Closed Cup]
<=1 [รายละเอียด:Gels with exposure to humidity.]
ไม่เกียวข ้อง
ไม่เกียวข ้อง
ไม่เกียวข ้อง
<=1.3 Pa [@ 25 ºC ]
>=1 [Ref Std:AIR=1]
1.288 g/ml
1.288 [Ref Std:นํ า =1]
เล็กน ้อย
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่เกียวข ้อง
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
1,000 - 2,200 mPa-s
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
0 g/l [วิธท
ี ดสอบcalculated SCAQMD rule 443.1]
[รายละเอียด:ตามลักษณะทีจัดส่ง]
<=1 g/l [วิธท
ี ดสอบcalculated SCAQMD rule 443.1]
[รายละเอียด:ต ้องใช ้ร่วมกับ Part B]
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VOC Less H2O & Exempt Solvents

<=0.1 % [วิธท
ี ดสอบcalculated SCAQMD rule 443.1]
[รายละเอียด:ต ้องใช ้ร่วมกับ Part B]

ส่วนที 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ย
ิ า
10.1. ความไวปฏิกริยา
สารนีอาจทําปฏิกริยากับสารอืนภายใต ้เงือนไขทีกําหนด
10.2. ความเสถียรของสารเคมี
เสถียร
10.2. โอกาสการเกิดปฏิกริยาให้สารอ ันตราย
จะไม่เกิดความอันตรายจากการเกิดปฏิกริ ย
ิ าทางโพลิเมอร์
10.4. สภาวะทีต้องหลีกเลียง
ความร ้อน
10.5. ว ัสดุทเข้
ี าก ันไม่ได้
Water
กรดแก่
ด่างแก่
การเกิดปฏิรย
ิ ากับนํ า แอลกอฮอล์และเอมีน ไม่ก่อให ้เกิดสารอันตราย
ถาบรรจุ
้
ภัณฑ์มช
ี อ
่ งระบายออกสูบ
่ รรยากาศเพือป้ องกันการเกิดแรงดันในบรรจุภัณฑ์
10.6. ผลิตภ ัณฑ์อ ันตรายทีเกิดจากการสลายต ัว
สาร
ไม่ทราบเรือง

สภาวะ

อ ้างอิงถึงส่วนที 5.2 การเกิดสารอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเผาไหม ้
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:
การระคายเคืองต่อบริเวณระบบการหายใจ: สัญญาณ/อาการ อาจเกิดการไอ แน่นจมูก นํ ามูกไหล ปวดศีรษะ เสียงแหบ เจ็บในโพรงจมูกและคอ
ปฎิกริ ย
ิ าภูมแ
ิ พ ้ของระบบทางเดินหายใจ: สัญญาณ/อาการ อาจรวมถึงการหายใจลําบาก หอบ ไอ และแน่นหน ้าอก
อาจเป็ นสาเหตุของผลกระทบทางสุขภาพ (ดูด ้านล่าง)
ส ัมผ ัสทางผิวหน ัง:
การระคายเคืองต่อผิวหนัง: สัญญาณ/อาการอาจเกิดผืนแดง บวม คัน ผิวแห ้งแตก ลอกเป็ นขุยและเจ็บ ปฎิกริ ย
ิ าภูมแ
ิ พ ้ของผิวหนัง
(ไม่มแ
ี สงเหนียวนํ า): สัญญาณ/อาการ อาจรวมถึงอาการบวมแดง พองและคัน
การส ัมผ ัสตา:
การระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง : อาการ/แสดงอาการ อาจมีอาการตาแดง บวม แสบ มีนําตาไหล การมองเห็นไม่ชัดเจน มัว
และอาจสูญเสียการมองเห็น
กลืนกิน:
ระคายเคืองกระเพาะลําไส ้ : อาการ/อาการแสดง ได ้แก่ ปวดท ้อง ไม่สบายท ้อง คลืนไส ้ อาเจียน และท ้องเสีย
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อาจเป็ นสาเหตุของผลกระทบทางสุขภาพ (ดูด ้านล่าง)
ผลกระทบต่อสุขภาพเพิมเติม :
การร ับส ัมผ ัสเป็นเวลานานหรือการร ับส ัมผ ัสซําอาจทําให้มผ
ี ลกระทบต่ออว ัยวะเป้าหมาย:
ปอดอักเสบ: อาการ/แสดงอาการอาจจะไอเรือรัง หายใจแผ่ว เจ็บหน ้าอก มีเสมหะปริมาณมาก และค่าการทดสอบปอดเปลียนไป
ผลการสูดดม: เกิดอาการไอ หายใจขัด,สัน และมีเสียง หัวใจเต ้นเร็ว ผิวมีสค
ี ลํา ผิดปกติทปอด
ี
และการหายใจล ้มเหลว
ความเป็นพิษต่อการเจริญพ ันธุ/
์ พ ัฒนาการ
ประกอบด ้วยสารเคมีหนึงตัวหรือมากกว่าทีทําให ้เกิดการแท ้งหรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
ข้อมูลเพิมเติม
บุคคลทีทราบว่าตัวเองนันไวต่อการรับสัมผัสกับไอโซไซยาเนท อาจจะa cross-sensitization reaction to other isocyanates.
ข้อมูลทางพิษวิทยา
ถ ้าส่วนประกอบเปิ ดเผยทีหัวข ้อ 3 แต่จะไม่ปรากาฏในตารางด ้านล่าง เช่นเดียวไม่มข
ี ้อมูลทีสามารถหาค่าทีเหมาะสมต่อการจําแนก
ความเป็นพิษเฉียบพล ัน
ชือ

เส้นทาง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ไอระเหยทีห
ายใจ(4
ชัวโมง)
กลืนกิน
ผิวหนัง
InhalationDust/Mist
(4 ชังโมง)
กลืนกิน
ผิวหนัง
กลืนกิน
ผิวหนัง
InhalationDust/Mist
(4 ชังโมง)
กลืนกิน
ผิวหนัง
InhalationDust/Mist
(4 ชังโมง)
กลืนกิน
ผิวหนัง
กลืนกิน
ผิวหนัง
InhalationDust/Mist
(4 ชังโมง)
กลืนกิน
ผิวหนัง
ไอระเหยทีห
ายใจ (4
ชังโมง)
กลืนกิน
ผิวหนัง
ไอระเหยทีห
ายใจ (4
ชังโมง)
กลืนกิน

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Urethane Prepolymer (NJTS Reg. No. 04499600-7413)
Urethane Prepolymer (NJTS Reg. No. 04499600-7413)
4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane polymer
4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane polymer
4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane polymer
Fillers (NJTS Reg. No. 04499600-7414)
Fillers (NJTS Reg. No. 04499600-7414)
Fillers (NJTS Reg. No. 04499600-7414)
Talc
Talc
Treated Silica
Treated Silica
Treated Silica
Toluene
Toluene
Toluene
Methylene Chloride
Methylene Chloride
Methylene Chloride

สายพ ัน
ธุ ์

มีคา
่
ไม่มข
ี ้อมูล ; calculated ATE >50 mg/l

กระต่าย
หนู
หนู

ไม่มข
ี ้อมูล ; calculated ATE >5,000 mg/kg
LD50 > 5,000 mg/kg
LC50 0.368 mg/l

กระต่าย
หนู

LD50 31,600 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น 2,000 - 5,000 mg/kg
LD50 > 5,000 mg/kg
LC50 0.368 mg/l

หนู
กระต่าย
หนู

LD50 31,600 mg/kg
LD50 > 2,000 mg/kg
LC50 > 4.57 mg/l

หนู

กระต่าย
หนู

LD50 > 5,000 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
LD50 > 5,000 mg/kg
LC50 > 0.691 mg/l

หนู
หนู
หนู

LD50 > 5,110 mg/kg
LD50 12,000 mg/kg
LC50 30 mg/l

หนู
หนู
หนู

LD50 5,550 mg/kg
LD50 > 2,000 mg/kg
LC50 63.7 mg/l

หนู

LD50 1,410 mg/kg

ATE = ความเป็ นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ
การก ัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหน ัง

__________________________________________________________________________________________
หน ้า: 7 ของ 15

3M™ Scotch-Weld™ Multi-Material Composite Urethane Adhesive DP6310NS, Part A

ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

การจําแน
กตามระบ
บ
การจําแน
กตามระบ
บ
กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย

ระคายเคือง

ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

การจําแน
กตามระบ
บ
การจําแน
กตามระบ
บ
กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย

ระคายเคืองรุนแรง

ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

การจําแน
กตามระบ
บ
การจําแน
กตามระบ
บ
มนุษย์แล
ะสัตว์
Guinea
pig

ความไวต่อการแพ ้

ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane polymer
Talc

มนุษย์
มนุษย์
มนุษย์

ความไวต่อการแพ ้
ความไวต่อการแพ ้
ไม่จําแนก

ชือ

เส้นทาง

มีคา
่

p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane polymer
Talc
Talc
Treated Silica
Toluene
Toluene
Methylene Chloride

In
In
In
In
In
In
In
In

มีข ้อมูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
มีข ้อมูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์

4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane polymer
Fillers (NJTS Reg. No. 04499600-7414)
Talc
Treated Silica
Toluene
Methylene Chloride

ระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ระคายเคือง
ระคายเคือง

การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane polymer
Fillers (NJTS Reg. No. 04499600-7414)
Talc
Treated Silica
Toluene
Methylene Chloride

ระคายเคืองรุนแรง
ระคายเคืองอ่อนๆ
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ระคายเคืองปานกลาง
ระคายเคืองรุนแรง

การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ตอ
่ ผิวหน ัง

4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane polymer
Treated Silica
Toluene

ความไวต่อการแพ ้
ไม่จําแนก
ไม่จําแนก

การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ

การกลายพ ันธุข
์ องเซลล์สบ
ื พ ันธุ ์
Vitro
Vitro
Vitro
vivo
Vitro
Vitro
vivo
vivo
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Methylene Chloride

In Vitro

มีข ้อมูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก

สายพ ัน
ธุ ์
หนู
หนู
หนู
ปาก
ปาก
หนู
ปาก
สัตว์หลา
กหลายพั
นธุ์

มีคา
่

การก่อมะเร็ง
ชือ

เส้นทาง

p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane polymer
Talc
Treated Silica
Toluene
Toluene
Toluene
Methylene Chloride

การหายใจ
การหายใจ
การหายใจ
ไม่ได ้ระบุ
ผิวหนัง
กลืนกิน
การหายใจ
การหายใจ

มีข ้อมูลเชิงบวก
มีข ้อมูลเชิงบวก
มีข ้อมูลเชิงบวก
มีข ้อมูลเชิงบวก
มีข ้อมูลเชิงบวก
มีข ้อมูลเชิงบวก
มีข ้อมูลเชิงบวก
สารก่อมะเร็ง

แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพ ันธุ ์
ผลต่อระบบสืบพ ันธุแ
์ ละ/หรือพ ัฒนาการ
ชือ

เส้นทาง

มีคา
่

สายพ ันธุ ์

p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

การหายใ
จ

Not classified for development

หนู

4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane
polymer

การหายใ
จ

Not classified for development

หนู

NOAEL
0.004 mg/l

Talc

กลืนกิน

Not classified for development

หนู

NOAEL
1,600 mg/kg

Treated Silica

กลืนกิน

หนู

กลืนกิน

Not classified for female
reproduction
Not classified for male reproduction

Treated Silica
Treated Silica

กลืนกิน

Not classified for development

หนู

หนู

ผลการทดส
อบ
NOAEL
0.004 mg/l

NOAEL 509
mg/kg/day
NOAEL 497
mg/kg/day
NOAEL
1,350
mg/kg/day

Toluene

การหายใ
จ

Not classified for female
reproduction

มนุษย์

NOAEL ไม่ม ี

Toluene

การหายใ
จ
กลืนกิน

Not classified for male reproduction

หนู

เป็ นพิษต่อพัฒนาการ

หนู

NOAEL 2.3
mg/l
LOAEL 520
mg/kg/day

Toluene
Toluene

Methylene Chloride
Methylene Chloride
Methylene Chloride

การหายใ
จ

เป็ นพิษต่อพัฒนาการ

มนุษย์

การหายใ
จ
การหายใ
จ
การหายใ
จ

Not classified for female
reproduction
Not classified for male reproduction

หนู

Not classified for development

สัตว์หลาก
หลายพัน
ธุ์

หนู

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส
ระหว่างการเกิ
ด
organogenes
is
ระหว่างการเกิ
ด
organogenes
is
ระหว่างการเกิ
ด
organogenes
is
1 รุ่นต่อรุ่น
1 รุ่นต่อรุ่น
ระหว่างการเกิ
ด
organogenes
is
การรับสัมผัสจ
ากการทํางาน
1 รุ่นต่อรุ่น
ระหว่างการย่อ
ย

NOAEL ไม่ม ี

NOAEL 5.2
mg/l
NOAEL 5.2
mg/l
NOAEL 4.3
mg/l

การวางยาและ
/หรือการใช ้ผิ
ดวิธ ี
2 รุ่นต่อรุ่น
2 รุ่นต่อรุ่น
ระหว่างการย่อ
ย
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ระบบอว ัยวะเป้าหมาย
ความเป็นพิษต่อระบบอว ัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง-การร ับส ัมผ ัสครงเดี
ั ยว
ชือ

เส้นทาง

มีคา
่

การหายใ
จ

ระบบอว ัยวะเป้าหม
าย
การระคายเคืองต่อร
ะบบทางเดินหายใจ

p,p'-Methylenebis(phenyl
isocyanate)
4,4'Diisocyanatodiphenylmet
hane polymer
Toluene

การหายใ
จ

การระคายเคืองต่อร
ะบบทางเดินหายใจ

อาจเกิดการระคายเคืองระบบทางเ
ดินหายใจ

แสดงผลต่อ
ิ ระบบปร
าสาทส่วนกลาง
การระคายเคืองต่อร
ะบบทางเดินหายใจ
immune system

อาจเกิดอาการง่วงซึมหรือวิงเวียน

Toluene

การหายใ
จ
การหายใ
จ
การหายใ
จ
กลืนกิน

Methylene Chloride
Methylene Chloride

Toluene
Toluene

Methylene Chloride
Methylene Chloride

สายพ ัน
ธุ ์
การจําแน
กตามระบ
บ
การจําแน
กตามระบ
บ
มนุษย์

ผลการทดส
อบ
NOAEL ไม่ม ี

มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
ไม่จําแนก

มนุษย์

NOAEL ไม่ม ี

ปาก

แสดงผลต่อ
ิ ระบบปร
าสาทส่วนกลาง

อาจเกิดอาการง่วงซึมหรือวิงเวียน

มนุษย์

NOAEL
0.004 mg/l
NOAEL ไม่ม ี

ผิวหนัง

เลือด

หนู

NOAEL ไม่ม ี

การหายใ
จ
การหายใ
จ
การหายใ
จ

แสดงผลต่อ
ิ ระบบปร
าสาทส่วนกลาง
เลือด

มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
อาจเกิดอาการง่วงซึมหรือวิงเวียน

มนุษย์

NOAEL ไม่ม ี

มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก

มนุษย์

NOAEL ไม่ม ี

การระคายเคืองต่อร
ะบบทางเดินหายใจ

อาจเกิดการระคายเคืองระบบทางเ
ดินหายใจ

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส

NOAEL ไม่ม ี
NOAEL ไม่ม ี

3 ชังโมง
การวางยาและ
/หรือการใช ้ผิด
วิธ ี
4 ชังโมง
การรับสัมผัสจ
ากการทํางาน

NOAEL ไม่ม ี

ความเป็นพิษต่อระบบอว ัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง-การร ับส ัมผ ัสซํา
ชือ

เส้นทาง

มีคา
่

การหายใจ

ระบบอว ัยวะเป้าหม
าย
ระบบทางเดินหายใจ

p,p'Methylenebis(phenyl
isocyanate)
4,4'Diisocyanatodiphenylme
thane polymer
Talc

การหายใจ

ระบบทางเดินหายใจ

การหายใจ

pneumoconiosis

Talc

การหายใจ

Treated Silica

การหายใจ

Toluene

การหายใจ

ผังผืด |
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินหายใจ
| silicosis
ระบบการได ้ยิน | ตา
| olfactory system

Toluene

การหายใจ

ระบบปราสาท

Toluene

การหายใจ

ระบบทางเดินหายใจ

Toluene

การหายใจ

Toluene

การหายใจ

หัวใจ | ตับ |
ไตและกระเพาะปั สส
าวะ
ระบบต่อมไร ้ท่อ

Toluene
Toluene

การหายใจ
การหายใจ

Toluene

การหายใจ

immune system
กระดูก ฟั น เล็บ
และ/หรือ เส ้นผม
hematopoietic
system |
ระบบหลอดเลือด

สายพ ัน
ธุ ์
หนู

ผลการทดส
อบ
LOAEL
0.004 mg/l

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส
13
หลายอาทิตย์

การรับสัมผัสเป็ นระยะยาวหรือซําๆ
เป็ นสาเหตุของการทําลายอวัยวะ

หนู

LOAEL
0.004 mg/l

13
หลายอาทิตย์

การรับสัมผัสเป็ นระยะยาวหรือซําๆ
เป็ นสาเหตุของการทําลายอวัยวะ
ไม่จําแนก

มนุษย์

NOAEL ไม่ม ี

หนู

ไม่จําแนก

มนุษย์

NOAEL 18
mg/m3
NOAEL ไม่ม ี

การรับสัมผัสเป็ นระยะยาวหรือซําๆ
เป็ นสาเหตุของการทําลายอวัยวะ

มนุษย์

NOAEL ไม่ม ี

อาจก่อให ้เกิดการทําลายอวัยวะถ ้า
ได ้รับสัมผัสเป็ นเวลานานหรือได ้
ซําๆ
มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
ไม่จําแนก

มนุษย์

NOAEL ไม่ม ี

หนู

LOAEL 2.3
mg/l
NOAEL 11.3
mg/l

การรับสัมผัสจ
ากการทํางาน
113
หลายอาทิตย์
การรับสัมผัสจ
ากการทํางาน
การวางยาและ
/หรือการใช ้ผิ
ดวิธ ี
การวางยาและ
/หรือการใช ้ผิ
ดวิธ ี
15 เดือน

ไม่จําแนก

หนู

ไม่จําแนก
ไม่จําแนก

ปาก
ปาก

ไม่จําแนก

มนุษย์

การรับสัมผัสเป็ นระยะยาวหรือซําๆ
เป็ นสาเหตุของการทําลายอวัยวะ

หนู

NOAEL 1.1
mg/l
NOAEL ไม่ม ี
NOAEL 1.1
mg/l
NOAEL ไม่ม ี

15
หลายอาทิตย์
4
หลายอาทิตย์
20 วัน
8
หลายอาทิตย์
การรับสัมผัสจ
ากการทํางาน
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Toluene

การหายใจ

gastrointestinal
tract

ไม่จําแนก

Toluene

กลืนกิน

ระบบปราสาท

Toluene

กลืนกิน

หัวใจ

มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
ไม่จําแนก

Toluene

กลืนกิน

ไม่จําแนก

Toluene

กลืนกิน

Toluene

กลืนกิน

ตับ |
ไตและกระเพาะปั สส
าวะ
hematopoietic
system
ระบบต่อมไร ้ท่อ

Toluene

กลืนกิน

Methylene Chloride

การหายใจ

Methylene Chloride

สัตว์หลา
กหลายพั
นธุ์
หนู
หนู

ไม่จําแนก

สัตว์หลา
กหลายพั
นธุ์
ปาก

ไม่จําแนก

ปาก

immune system

ไม่จําแนก

ปาก

Methylene Chloride

การหายใจ

ระบบทางเดินหายใจ

มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก

หนู

การหายใจ

ไตและกระเพาะปั สส
าวะ
ตับ

Methylene Chloride
Methylene Chloride

การหายใจ
การหายใจ

หัวใจ
immune system

ไม่จําแนก
ไม่จําแนก

Methylene Chloride

กลืนกิน

ตับ

มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก

หนู

Methylene Chloride

กลืนกิน

เลือด

ไม่จําแนก

หนู

Methylene Chloride

กลืนกิน

ไตและกระเพาะปั สส
าวะ

ไม่จําแนก

หนู

Methylene Chloride

กลืนกิน

ตา

ไม่จําแนก

หนู

หนู
สัตว์หลา
กหลายพั
นธุ์
มนุษย์
หนู

NOAEL 11.3
mg/l

15
หลายอาทิตย์

NOAEL 625
mg/kg/day
NOAEL
2,500
mg/kg/day
NOAEL
2,500
mg/kg/day
NOAEL 600
mg/kg/day
NOAEL 105
mg/kg/day
NOAEL 105
mg/kg/day
LOAEL 6.95
mg/l
NOAEL 0.17
mg/l
LOAEL 35
mg/l

13
หลายอาทิตย์
13
หลายอาทิตย์

NOAEL ไม่ม ี
NOAEL 18
mg/l
LOAEL
1,200
mg/kg/day
NOAEL 249
mg/kg/day
NOAEL
1,469
mg/kg/day
NOAEL 249
mg/kg/day

13
หลายอาทิตย์
14 วัน
28 วัน
4
หลายอาทิตย์
2 ปี
2 ปี
8
หลายอาทิตย์

28 วัน
3 เดือน
2 ปี
3 เดือน
104
หลายอาทิตย์

อ ันตรายจากการสําล ัก
ชือ
Toluene

มีคา
่
ความอันตรายต่อระบบการหายใจ

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
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ว ัสดุ

Cas #

สิงมีชวี ต
ิ ขนาดเ ชนิด
ล็ก
Activated
ประมาณ
sludge

การร ับส ัมผ ัส

Test Endpoint ผลการทดสอบ

p,p'Methylenebis(p
henyl
isocyanate)
p,p'Methylenebis(p
henyl
isocyanate)
p,p'Methylenebis(p
henyl
isocyanate)
p,p'Methylenebis(p
henyl
isocyanate)
p,p'Methylenebis(p
henyl
isocyanate)
p,p'Methylenebis(p
henyl
isocyanate)
Urethane
Prepolymer
(NJTS Reg. No.
044996007413)
Fillers (NJTS
Reg. No.
044996007414)
Fillers (NJTS
Reg. No.
044996007414)
Fillers (NJTS
Reg. No.
044996007414)
Fillers (NJTS
Reg. No.
044996007414)
4,4'Diisocyanatodip
henylmethane
polymer
4,4'Diisocyanatodip
henylmethane
polymer
4,4'Diisocyanatodip

101-68-8

3 ชังโมง

EC50

>100 mg/l

101-68-8

สาหร่ายสีเขียว

ประมาณ

72 ชังโมง

EC50

>1,640 mg/l

101-68-8

ไรนํ า

ประมาณ

24 ชังโมง

EC50

>1,000 mg/l

101-68-8

Zebra Fish

ประมาณ

96 ชังโมง

LC50

>1,000 mg/l

101-68-8

สาหร่ายสีเขียว

ประมาณ

72 ชังโมง

NOEC

1,640 mg/l

101-68-8

ไรนํ า

ประมาณ

21 วัน

NOEC

10 mg/l

ความลับทางการ
ค ้า

ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

N/A

ความลับทางการ สาหร่ายสีเขียว
ค ้า

การทดลอง

96 ชังโมง

EC50

>100 mg/l

ความลับทางการ Zebra Fish
ค ้า

การทดลอง

96 ชังโมง

LC50

>100 mg/l

ความลับทางการ สาหร่ายสีเขียว
ค ้า

การทดลอง

72 ชังโมง

NOEC

>100 mg/l

ความลับทางการ ไรนํ า
ค ้า

การทดลอง

21 วัน

NOEC

100 mg/l

25686-28-6

สาหร่ายสีเขียว

ประมาณ

72 ชังโมง

EC50

>1,640 mg/l

25686-28-6

ไรนํ า

ประมาณ

24 ชังโมง

EC50

>1,000 mg/l

25686-28-6

Zebra Fish

ประมาณ

96 ชังโมง

LC50

>1,000 mg/l

__________________________________________________________________________________________
หน ้า: 12 ของ 15

3M™ Scotch-Weld™ Multi-Material Composite Urethane Adhesive DP6310NS, Part A

henylmethane
polymer
4,4'25686-28-6
Diisocyanatodip
henylmethane
polymer
4,4'25686-28-6
Diisocyanatodip
henylmethane
polymer
Talc
14807-96-6

สาหร่ายสีเขียว

ประมาณ

72 ชังโมง

NOEL

1,640 mg/l

ไรน ้◌ํา

ประมาณ

21 วัน

NOEC

10 mg/l

ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง

N/A

96 ชังโมง
96 ชังโมง
72 ชังโมง
9 วัน
96 ชังโมง
48 ชังโมง
40 วัน
72 ชังโมง
7 วัน
12 ชังโมง

LC50
LC50
EC50
LC50
LC50
EC50
NOEC
NOEC
NOEC
IC50

5.5 mg/l
9.5 mg/l
12.5 mg/l
0.39 mg/l
6.41 mg/l
3.78 mg/l
1.39 mg/l
10 mg/l
0.74 mg/l
292 mg/l

การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง

16 ชังโมง
24 ชังโมง
28 วัน

NOEC
EC50
LC50

Treated Silica

68611-44-9

Toluene
Toluene
Toluene
Toluene
Toluene
Toluene
Toluene
Toluene
Toluene
Toluene

108-88-3
108-88-3
108-88-3
108-88-3
108-88-3
108-88-3
108-88-3
108-88-3
108-88-3
108-88-3

Toluene
Toluene
Toluene

108-88-3
108-88-3
108-88-3

Coho Salmon
Grass Shrimp
สาหร่ายสีเขียว
Leopard frog
Pink Salmon
ไรนํ า
Coho Salmon
Diatom
ไรนํ า
Activated
sludge
Bacteria
Bacteria
Redworm

Toluene

108-88-3

Soil microbes

การทดลอง

28 วัน

NOEC

Methylene
Chloride
Methylene
Chloride
Methylene
Chloride
Methylene
Chloride
Methylene
Chloride
Methylene
Chloride

75-09-2

การทดลอง

96 ชังโมง

LC50

75-09-2

Fathead
Minnow
สาหร่ายสีเขียว

29 mg/l
84 mg/l
>150 mg per kg of
bodyweight
<26 mg/kg (Dry
Weight)
193 mg/l

การทดลอง

72 ชังโมง

EC50

242 mg/l

75-09-2

ไรนํ า

การทดลอง

48 ชังโมง

LC50

27 mg/l

75-09-2

Fathead
Minnow
สาหร่ายสีเขียว

การทดลอง

28 วัน

NOEC

83 mg/l

การทดลอง

72 ชังโมง

EC10

115 mg/l

Activated
sludge

การทดลอง

40 นาที

EC50

2,590 mg/l

75-09-2
75-09-2

N/A

12.2. การคงอยูแ
่ ละการสลายต ัว
ว ัสดุ

CAS No.

ชนิดของการท ช่วงเวลา
ดสอบ
Data not
availblinsufficient

p,p'101-68-8
Methylenebis(p
henyl
isocyanate)
Urethane
ความลับทางการ Data not
Prepolymer
ค ้า
availbl(NJTS Reg. No.
insufficient

ชนิดของการศึก ผลการทดสอบ วิธก
ี ารทดสอบ
ษา
N/A

N/A
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044996007413)
Fillers (NJTS
Reg. No.
044996007414)
4,4'Diisocyanatodip
henylmethane
polymer
Talc

ความลับทางการ Data not
ค ้า
availblinsufficient

N/A

25686-28-6

Data not
availblinsufficient

N/A

14807-96-6

Data not
availblinsufficient
Data not
availblinsufficient
การทดลอง
Photolysis
การทดลอง
20 วัน
Biodegradation

N/A

Treated Silica

68611-44-9

Toluene

108-88-3

Toluene

108-88-3

Methylene
Chloride
Methylene
Chloride

75-09-2
75-09-2

การทดลอง
Photolysis
การทดลอง
28 วัน
Biodegradation

n/a
Photolytic halflife (in air)
Biological
Oxygen
Demand
Photolytic halflife (in air)
Biological
Oxygen
Demand

5.2 days (t 1/2)
80
APHA Std Meth
%BOD/ThBOD Water/Wastewater
226 days (t
1/2)
68
OECD 301D%BOD/ThBOD การทดสอบแบบปิ ดขวด

12.2. ศ ักยภาพของการสะสมทางชีวภาพ
ว ัสดุ

CAS No.

p,p'Methylenebis(p
henyl
isocyanate)
Urethane
Prepolymer
(NJTS Reg. No.
044996007413)
Fillers (NJTS
Reg. No.
044996007414)
4,4'Diisocyanatodip
henylmethane
polymer
Talc

101-68-8

ชนิดของการท ช่วงเวลา
ดสอบ
ประมาณ BCF28 วัน
Carp

ชนิดของการศึก ผลการทดสอบ วิธก
ี ารทดสอบ
ษา
Bioaccumulatio 200
OECD 305E-Bioaccum
n Factor
Fl-thru fis

ความลับทางการ
N/A
ค ้า
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

N/A

N/A

N/A

ความลับทางการ
N/A
ค ้า
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
25686-28-6
ประมาณ BCF28 วัน
Carp

N/A

N/A

N/A

Bioaccumulatio 200
n Factor

OECD 305E-Bioaccum
Fl-thru fis

14807-96-6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

Treated Silica

68611-44-9

Toluene

108-88-3

N/A
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
การทดลอง BCF 72 ชังโมง
- อืนๆ

Bioaccumulatio 90
n Factor
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Toluene

108-88-3

Methylene
Chloride
Methylene
Chloride

75-09-2
75-09-2

การทดลอง
Bioconcentratio
n
การทดลอง BCF- 42 วัน
Carp
การทดลอง
Bioconcentratio
n

Log of
2.73
Octanol/H2O
part. coeff
Bioaccumulatio ≤40
n Factor
Log of
1.25
Octanol/H2O
part. coeff

OECD305ความเข ้มข ้นทางชีวภาพ

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
กําจัดวัสดุทผ่
ี านการบ่ม (หรือโพลิเมอไรซ์) สมบุรณ์ในสถานทีกําจัดของเสียอุตสาหกรรมทีได ้รับอนุญาต ทางเลือกในการกําจัด
เผาผลิตภัณฑ์ทเหลื
ี
อจากขบวนการบ่มในสถานทีทีได ้รับอนุญาตในการกําจัดของเสีย
การทําลายทีเหมาะสมอาจต ้องการการใช ้เชือเพลิงเพิมเติมระหว่างขบวนการเผาทําลาย สิงทีได ้จากการเผาไหม ้จะเป็ นกรดฮาโลเจน
(HCl/HF/HBr) สถานทีจะต ้องสามารถจัดการกับวัสดุ halogeneted ได ้ ภาชนะถังบรรจุเปล่าทีใช ้ในการบรรจุและขนส่งสารเคมีอน
ั ตราย
(สารเคมี สารผสม ทีจัดว่าเป็ นสารอันตรายตามข ้อกําหนดทีใช ้) จะต ้องพิจารณาถึงเรืองการเก็บ
การทําความสะอาดและการทําลายของเสียอันตราย เว ้นต่ได ้ระบุในข ้อกําหนดเรืองของเสียอืนๆ
ให ้ปรึกษาผู ้ควบคุมข ้อบังคับเพือขอวิธก
ี ารควบคุมทีเหมาะสมและสถาทีกําจัด
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 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 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 ้าก◌ํหนด
า
เอกสารเพือความปลอดภ ัยของบริษ ัท 3 เอ็ม ประเทศไทย มีอยู่ท ี http:www.3M.com/TH
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เอกสารเพือความปลอดภ ัย
ลิขสิทธิ2021, 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:

36-3467-2
25/04/2021

ฉบ ับที:
ว ันทีแทนที:

1.01
05/04/2017

เอกสารเพือความปลอดภัยนีจัดเตรียมตามข ้อกําหนดของระเบียบการจําแนกวัตถุอน
ั ตรายและการสือสาร พ.ศ. 2555 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนที 1: ชือและรายละเอียดของผลิตภ ัณฑ์
1.1. ชือผลิตภ ัณฑ์
3M™ Scotch-Weld™ Multi-Material Composite Urethane Adhesive DP6310NS, Part B
บริษ ัท: บริษัท 3 เอ็ม
ทีอยู่ : 3M Center, St. Paul, MN 55144,USA
เลขผลิตภ ัณฑ์
62-3509-1450-3

62-3590-8530-5

62-3590-9530-4

JS-3000-4949-6

1.2. ข้อแนะนําและข้อจําก ัดการใช้งาน
แนะนําให้ใช้
Adhesive, กาวยูรเี ทน แบบ Two part
1.3. รายละเอียดของผูจ
้ า
ํ หน่าย
ทีอยู่ :
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด, ชัน 14 อาคารเดอะ ปาร์ค เลขที 88 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
หมายเลขโทร 66 2 666 3666
ศ ัพท์:
อีเมล์:
3MThailand@mmm.com
เว็บไซต์
http:www.3M.com/TH
1.4. เบอร์โทรศ ัพท์ฉก
ุ เฉิน
66 2 666 3666 (Office hours)
ส่วนที 2: การบ่งชีความเป็นอ ันตราย
2.1. การจําแนกของสารหรือสารผสม
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน(ทางปาก): ประเภทย่อย 5
ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ:์ ประเภทย่อย 2
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสซํา): ประเภทย่อย 1
2.2. องค์ประกอบฉลาก
คําส ัญญาณ
อันตราย
ส ัญล ักษณ์
อันตรายต่อสุขภาพ
รูปส ัญล ักษณ์
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ข้อความแสดงความเป็นอ ันตราย:
H303
H361
H372

อาจเกิดอันตรายถ ้ากลืนกิน
มีข ้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุห
์ รือทารกในครรภ์
ทําอันตรายต่ออวัยวะจากการรับสัมผัสเป็ นเวลานานหรือการรับสัมผัสซํา
ระบบทางเดินหายใจ

ข้อความแสดงข้อควรระว ัง
การป้องก ัน:
P260
P280E

ห ้ามหายใจเอาฝุ่ น/ละอองลอย/ก็าซ/ไอระเหย/สเปรย์
สวมถุงมือป้ องกัน

2.3. อ ันตรายอืนๆ
ไม่มข
ี ้อมูล
ส่วนที 3: องค์ประกอบและข้อมูลเกียวก ับสารผสม
สารผสม
ส่วนผสม
Polyol (NJTS Reg. No. 04466600-7418)
Talc
Polyether Polyol (NJTS Reg. No. 044666007417)
Urethane Prepolymer (NJTS Reg. No.
04466600-7415)
Thickening Agent (NJTS Reg. No. 044666007416)
Piperazine
Treated Silica

หมายเลข CAS
ความลับทางการค ้า
14807-96-6
ความลับทางการค ้า

% โดยนําหน ัก
30 - 50
10 - 30
10 - 30

ความลับทางการค ้า

1 - 10

ความลับทางการค ้า

0.1 - 5

110-85-0
ความลับทางการค ้า

<1
<1

ส่ วนที 4: มาตรการปฐมพยาบาล
4.1. คําอธิบายตามมาตรการการปฐมพยาบาลเบืองต้น
สู ดหายใจ:
เคลือนย้ายคนออกไปทีอากาศบริ สุทธิ ถ้าอาการยังไม่ดขี ึน ให้พบแพทย์
สั มผัสทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และนํา ถ้ายังกังวล ให้ขอคําแนะนําจากแพทย์
การสั มผัสตา:
คาดว่าไม่ตอ้ งการการปฐมพยาบาลเบืองต้น
ถ้ ากลืนกิน:
บ้วนปาก ขอคําปรึ กษาหรื อการรักษาทีเหมาะสม เมือรู้สึกไม่สบาย
4.2. อาการทีสํ าคัญทีสุ ดและผลกระทบ ทังเฉียบพลันและล่ าช้ า

__________________________________________________________________________________________
หน ้า: 2 ของ 12

3M™ Scotch-Weld™ Multi-Material Composite Urethane Adhesive DP6310NS, Part B

No critical symptoms or effects. See Section 11.1, information on toxicological effects.
4.3. การบ่ งชีการดูแลทางการแพทย์ ใดๆ และความต้องการการรักษาพิเศษ
ไม่เกียวข้อง
ส่วนที 5: มาตรการผจญเพลิง
5.1. สารด ับเพลิงทีเหมาะสม
In case of fire: Use a fire fighting agent suitable for ordinary combustible material such as water or foam to extinguish.
5.2. อ ันตรายเฉพาะทีเกิดขึนจากสารหรือสารผสม
ไม่มอ
ี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์นี
สารอ ันตรายจากการสลายต ัวหรือผลิตภ ัณฑ์พลอยได้
สาร
Aldehydes
คาร์บอนมอนน็ อกไซด์
Carbon dioxide
Hydrogen Chloride
Oxides of Nitrogen

สภาวะ
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้
ระหว่างการเผาไหม ้

5.3. การปฏิบ ัติพเิ ศษเฉพาะสําหร ับน ักด ับเพลิง
Wear full protective clothing, including helmet, self-contained, positive pressure or pressure demand breathing apparatus,
bunker coat and pants, bands around arms, waist and legs, face mask, and protective covering for exposed areas of the head.
ส่วนที 6: มาตรการจ ัดการเมือมีการหกรวไหลของสาร
ั
6.1. ข้อควรระว ังสําหร ับบุคคล อุปกรณ์ป้องก ันและขนตอนกรณี
ั
ฉุกเฉิน
พืนทีอพยพ ระบายอากาศในพืนทีด ้วยอากาศบริสท
ุ ธิ สําหรับการหกรัวไหลปริมาณมากในพืนทีอับอากาศ
ให ้ใช ้ระบบระบายอากาศเชิงกลเพือกระจายหรือดูดไอระเหยออก ตามแนวทางปฏิบัตอ
ิ าชีวอนามัยทีดี
อ ้างอิงถึงหัวข ้ออืนๆในเอกสารเพือความปลอดภัยทีเกียวกับอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ หรือสิงแวดล ้อม
6.2. ข้อควรระว ังทางสิงแวดล้อม
หลีกเลียงการปล่อยออกสู่สงแวดล
ิ
้อม สําหรับการหกรัวไหลขนาดใหญ่
ให ้ปิ ดรางระบายและสร ้างเขือนกักป้ องกันมิให ้มีการไหลเข ้าสู่ระบบนํ าทิง หรือลํานํ า
6.3. วิธก
ี ารและว ัสดุสา
ํ หร ับการก ักเก็บและการทําความสะอาด
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
ทําความสะอาดสารตกค ้างด ้วยสารละลายทีเหมาะสม โดยผู ้ทีมีคุณสมบัตแ
ิ ละได ้รับอนุญาต
ระบายอากาศในพืนทีโดยให ้อากาศบริสท
ุ ธิไหลผ่าน อ่านและปฏิบัตต
ิ ามข ้อควรระวังตามฉลากและMSDS ของสารละลาย ปิ ดผนึกภาชนะบรรจุ
กําจัดวัสดุทรวบรวมไว
ี
้ให ้เร็วทีสุดเท่าทีเป็ นไปได ้
ส่วนที 7: การขนถ่าย เคลือนย้าย ใช้งาน และเก็บร ักษา
7.1. ข้อควรระว ังสําหร ับการจ ัดการให้ปลอดภ ัย
ใช ้ในงานอุตสาหกรรม หรือใช ้โดยผู ้เชียวชาญเท่านัน ห ้ามเข ้าจัดการจนกว่าจะได ้อ่านและทําความเข ้าใจข ้อควรระวังด ้านความปลอดภัย
ห ้ามสูดหายใจเอาฝุ่ น/ฟูม/กาซ/ละออง/ไอ/สเปรย์ ห ้ามให ้เข ้าตา สัมผัสผิวหนัง หรือเปื อนเสือผ ้า ห ้ามกลืนกิน ดืม
หรือสูบบุหรีขณะใช ้ผลิตภัณฑ์นี ล ้างให ้สะอาหลังการดําเนินการใดๆ หลีกเลียงการปล่อยออกสู่สงแวดล
ิ
้อม
หลีกเลียงการสัมผัสกับสารอ็อกซิไดซ์ (เช่น คลอรีน กรดโครมิค และอืนๆ) ให ้ใช ้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (เช่น ถุงมือ หน ้ากาก...)
ตามทีกําหนดให ้
7.2. สภาวะการจ ัดเก็บทีปลอดภ ัยรวมทงว
ั ัสดุทเข้
ี าก ันไม่ได้
เก็บให ้ห่างจาก oxidizing agents
ส่วนที 8: การควบคุมการร ับส ัมผ ัสและการป้องก ันส่วนบุคคล
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8.1. พารามิเตอร์ทควบคุ
ี
ม
ขีดจําก ัดการร ับส ัมผ ัสทางอาชีวอนาม ัย
กรณีสารประกอบทีระบุในหัวข ้อที 3 แต่ไม่ปรากฏในตารางด ้านล่างนี ค่าจํากัดของการรับสัมผัสทางอาชีวอนามัย
limit) ยังไม่มส
ี าํ หรับสารนัน
ส่วนผสม
หมายเลข
หน่วยงาน
จําก ัดชนิด
CAS
Piperazine
110-85-0
ACGIH
TWA(as piperazine, inhalable
fraction &amp; vapor):0.03
ppm
Talc

14807-96-6 ACGIH

Talc

14807-96-6 Thailand OELs

TWA(respirable fraction):2
mg/m3

(occupational exposure
ข้อแนะนําเพิมเติม
A4:
ไม่จําแนกเป็ นสารก่อมะเร็ง
ระคายเคืองผิวหนังและทางเ
ดินหายใจ
A4:
ไม่เข ้าข่ายเป็ นสารก่อมะเร็ง
ในคน

TWA(as respirable dust)(8
hours):2 mg/m3
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
ใช ้การระบายอากาศแบบการเจือจางทัวไป และ/หรือ การใช ้ระบบระบายอากาศทีควบคุมปริฒาณอากาศ
8.2.1. อุปกรณ์ป้องก ันส่วนบุคคล (PPE)
การป้องก ันตา/ใบหน้า
เลือกและใช ้ แว่นตา/หน ้ากากป้ องกัน ตามผลของการประเมินการรับสัมผัส ต่อไปนีคือแว่นตาและหน ้ากากทีแนะนํ า
แว่นตานิรภัยแบบมีป้องกันด ้านข ้าง
การป้องก ันผิวหน ัง/มือ
เลือกและใช ้ถุงมือ และ/หรือชุดสําหรับป้ องกันผิวหนัง ให ้เหมาะกับลักษณะของการถูกสัมผัส
ขอคําแนะนํ าจากผู ้ผลิตถุงมือและชุดป้ องกันในการเลือกวัสดุและชนิดทีเหมาะสม
แนะนํ าให ้ใช ้ถุงมือทีทําจากวัสดุดังต่อไปนี นีโอพรีน
ยางไนไตรล์
Natural Rubber
ถ ้าผลิตภัณฑ์มก
ี ารใช ้ในลักษณะทีมีโอกาสการรับสัมผัสสูง (เช่น การฉีดพ่น หรือโอกาสกระเด็นละอืนๆ) ให ้ใช ้อุปกรณ์ป้องกันปกปิ ด
เลือกและใช ้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพือปกป้ องการรับสัมผัส ตามผลของการประเมินการรับสัมผัส
แนะนํ าชนิดของวัสดุของสือผ ้าทีใช ้ป้ องกันดังนี : Apron - Neoprene
Apron – Nitrile
Apron - polymer laminate
การป้องก ันระบบทางเดินหายใจ
อาจจําเป็ นต ้องมีการประเมินการสัมผัสเพือตัดสินใจว่าจําเป็ นต ้องใช ้เครืองช่วยหายใจหรือไม่
หากจําเป็ นต ้องใช ้เครืองช่วยหายใจให ้ใช ้เครืองช่วยหายใจเป็ นส่วนหนึงของโปรแกรมป้ องกันระบบทางเดินหายใจเต็มรูปแบบ
จากผลการประเมินการสัมผัสให ้เลือกประเภทของเครืองช่วยหายใจต่อไปนีเพือลดการสัมผัสทางการหายใจ:
อุปกรณ์ชว่ ยหายใจแบบครึงหน ้าหรือเต็มหน ้าทีเหมาะสมกับการกรองอากาศทีมีไอและอนุภาคสารอินทรย์
สําหรับคําถามเกียวกับความเหมาะสมในงานเฉพาะทาง ให ้สอบถามจากผู ้ผลิตหน ้ากากของท่าน
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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
VOC Less H2O & Exempt Solvents
VOC Less H2O & Exempt Solvents
VOC Less H2O & Exempt Solvents

ของเหลว
Paste
สีเขียวเข ้ม
กลินแอมโมเนียเล็กน ้อย
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่เกียวข ้อง
ไม่เกียวข ้อง
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
>=171.1 ºC [วิธท
ี ดสอบClosed Cup]
ไม่เกียวข ้อง
ไม่เกียวข ้อง
ไม่เกียวข ้อง
ไม่เกียวข ้อง
<= 0 Pa [@ 20 ºC ]
ไม่เกียวข ้อง
1.2 g/ml
1.2 [Ref Std:นํ า =1]
เล็กน ้อย
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
2,000 - 2,700 mPa-s [@ 23 ºC ]
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
< 1 g/l [วิธท
ี ดสอบcalculated SCAQMD rule 443.1]
[รายละเอียด:ต ้องใช ้ร่วมกับ Part A]
<=0.1 % [วิธท
ี ดสอบcalculated SCAQMD rule 443.1]
[รายละเอียด:ต ้องใช ้ร่วมกับ Part A]
< 2 g/l [วิธท
ี ดสอบcalculated SCAQMD rule 443.1]
[รายละเอียด:ตามลักษณะทีจัดส่ง]

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
Strong oxidizing agents
10.6. ผลิตภ ัณฑ์อ ันตรายทีเกิดจากการสลายต ัว
สาร
ไม่ทราบเรือง

สภาวะ

อ ้างอิงถึงส่วนที 5.2 การเกิดสารอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเผาไหม ้
ส่วนที 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา
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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:
อาจเป็ นสาเหตุของผลกระทบทางสุขภาพ (ดูด ้านล่าง)
ส ัมผ ัสทางผิวหน ัง:
การสัมผัสผิวหนังระหว่างการใช ้งาน คาดว่าไม่เกิดการระคายเคืองทีสําคัญ
การส ัมผ ัสตา:
การสัมผัสดวงตาระหว่างใช ้งาน ไม่คาดว่าจะทําให ้เกิดการระคายเคืองทีสําคัญ
กลืนกิน:
อาจเกิดอันตรายถ ้ากลืนกิน อาจเป็ นสาเหตุของผลกระทบทางสุขภาพ (ดูด ้านล่าง)
ผลกระทบต่อสุขภาพเพิมเติม :
การร ับส ัมผ ัสเป็นเวลานานหรือการร ับส ัมผ ัสซําอาจทําให้มผ
ี ลกระทบต่ออว ัยวะเป้าหมาย:
ปอดอักเสบ: อาการ/แสดงอาการอาจจะไอเรือรัง หายใจแผ่ว เจ็บหน ้าอก มีเสมหะปริมาณมาก และค่าการทดสอบปอดเปลียนไป
ความเป็นพิษต่อการเจริญพ ันธุ/
์ พ ัฒนาการ
ประกอบด ้วยสารเคมีหนึงตัวหรือมากกว่าทีทําให ้เกิดการแท ้งหรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
ข้อมูลทางพิษวิทยา
ถ ้าส่วนประกอบเปิ ดเผยทีหัวข ้อ 3 แต่จะไม่ปรากาฏในตารางด ้านล่าง เช่นเดียวไม่มข
ี ้อมูลทีสามารถหาค่าทีเหมาะสมต่อการจําแนก
ความเป็นพิษเฉียบพล ัน
ชือ

เส้นทาง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
Polyol (NJTS Reg. No. 04466600-7418)
Polyol (NJTS Reg. No. 04466600-7418)
Talc
Talc
Polyether Polyol (NJTS Reg. No. 04466600-7417)
Polyether Polyol (NJTS Reg. No. 04466600-7417)
Urethane Prepolymer (NJTS Reg. No. 04466600-7415)
Urethane Prepolymer (NJTS Reg. No. 04466600-7415)
Treated Silica
Treated Silica

ผิวหนัง
กลืนกิน
ผิวหนัง
กลืนกิน
ผิวหนัง
กลืนกิน
ผิวหนัง
กลืนกิน
ผิวหนัง
กลืนกิน
ผิวหนัง
InhalationDust/Mist
(4 ชังโมง)
กลืนกิน
กลืนกิน

Treated Silica
Piperazine

สายพ ัน
ธุ ์

มีคา
่

กระต่าย
หนู

ไม่มข
ี ้อมูล ; calculated ATE >5,000 mg/kg
ไม่มข
ี ้อมูล; calculated ATE2,000 - 5,000 mg/kg
LD50 > 2,000 mg/kg
LD50 > 2,500 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
LD50 > 5,000 mg/kg
LD50 > 10,000 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น 2,000 - 5,000 mg/kg
LD50 > 5,000 mg/kg
LC50 > 0.691 mg/l

หนู
หนู

LD50 > 5,110 mg/kg
LD50 2,300 mg/kg

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

หนู
หนู

กระต่าย
หนู

ATE = ความเป็ นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ
การก ัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหน ัง
ชือ
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Polyol (NJTS Reg. No. 04466600-7418)
Talc
Treated Silica
Piperazine

กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย

ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
กัดกร่อน

ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

Polyol (NJTS Reg. No. 04466600-7418)
Talc
Treated Silica
Piperazine

กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย
ความเป็ น
พิษต่อสุข
ภาพแบบเ
ดียวกัน

ระคายเคืองอ่อนๆ
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
กัดกร่อน

ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

Treated Silica

มนุษย์แล
ะสัตว์
มนุษย์แล
ะสัตว์

ไม่จําแนก

ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

Talc
Piperazine

มนุษย์
มนุษย์

ไม่จําแนก
ความไวต่อการแพ ้

ชือ

เส้นทาง

มีคา
่

Talc
Talc
Treated Silica
Piperazine
Piperazine

In
In
In
In
In

ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
ไม่มก
ี ารกลายพันธุ์
มีข ้อมูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก

การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ตอ
่ ผิวหน ัง

Piperazine

ความไวต่อการแพ ้

การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ

การกลายพ ันธุข
์ องเซลล์สบ
ื พ ันธุ ์
Vitro
vivo
Vitro
vivo
Vitro

การก่อมะเร็ง
ชือ

เส้นทาง

Talc
Treated Silica

การหายใจ
ไม่ได ้ระบุ

สายพ ัน
ธุ ์
หนู
ปาก

มีคา
่
มีข ้อมูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
มีข ้อมูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพ ันธุ ์
ผลต่อระบบสืบพ ันธุแ
์ ละ/หรือพ ัฒนาการ
ชือ

เส้นทาง

มีคา
่

สายพ ันธุ ์

Talc

กลืนกิน

Not classified for development

หนู

Treated Silica

กลืนกิน

หนู

Treated Silica

กลืนกิน

Not classified for female
reproduction
Not classified for male reproduction

Treated Silica

กลืนกิน

Not classified for development

หนู

หนู

ผลการทดส
อบ
NOAEL
1,600 mg/kg

NOAEL 509
mg/kg/day
NOAEL 497
mg/kg/day
NOAEL
1,350

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส
ระหว่างการเกิ
ด
organogenes
is
1 รุ่นต่อรุ่น
1 รุ่นต่อรุ่น
ระหว่างการเกิ
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mg/kg/day
Piperazine

กลืนกิน

เป็ นพิษต่อการเจริญพันธุใ์ นผู ้หญิง

หนู

Piperazine

กลืนกิน

เป็ นพิษต่อการเจริญพันธุใ์ นผู ้ชาย

หนู

Piperazine

กลืนกิน

เป็ นพิษต่อพัฒนาการ

กระต่าย

NOAEL 125
mg/kg/day
NOAEL 125
mg/kg/day
NOAEL 94
mg/kg/day

ด
organogenes
is
2 รุ่นต่อรุ่น
2 รุ่นต่อรุ่น
ระหว่างการเกิ
ด
organogenes
is

ระบบอว ัยวะเป้าหมาย
ความเป็นพิษต่อระบบอว ัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง-การร ับส ัมผ ัสครงเดี
ั ยว
ชือ

เส้นทาง

มีคา
่

การหายใ
จ

ระบบอว ัยวะเป้าหม
าย
การระคายเคืองต่อร
ะบบทางเดินหายใจ

Piperazine

Piperazine

กลืนกิน

ระบบปราสาท

มีผลทําลายอวัยวะ

มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก

สายพ ัน
ธุ ์
ความเป็ น
พิษต่อสุ
ขภาพแบ
บเดียวกั
น
มนุษย์แล
ะสัตว์

ผลการทดส
อบ
NOAEL ไม่ม ี

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส

NOAEL ไม่ม ี

therapeutic
use

สายพ ัน
ธุ ์
มนุษย์

ผลการทดส
อบ
NOAEL ไม่ม ี

หนู

NOAEL 18
mg/m3
NOAEL ไม่ม ี

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส
การรับสัมผัสจ
ากการทํางาน
113
หลายอาทิตย์
การรับสัมผัสจ
ากการทํางาน
90 วัน

ความเป็นพิษต่อระบบอว ัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง-การร ับส ัมผ ัสซํา
ชือ

เส้นทาง

Talc

การหายใจ

Talc

การหายใจ

Treated Silica

การหายใจ

Piperazine

กลืนกิน

ระบบอว ัยวะเป้าหม
าย
pneumoconiosis
ผังผืด |
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินหายใจ
| silicosis
hematopoietic
system | ตา |
ไตและกระเพาะปั สส
าวะ

มีคา
่
การรับสัมผัสเป็ นระยะยาวหรือซําๆ
เป็ นสาเหตุของการทําลายอวัยวะ
ไม่จําแนก
ไม่จําแนก

มนุษย์

ไม่จําแนก

หนู

NOAEL
1,250
mg/kg/day

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
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ไม่มข
ี ้อมูลการทดสอบ
ว ัสดุ
Polyol (NJTS
Reg. No.
044666007418)
Polyol (NJTS
Reg. No.
044666007418)
Polyol (NJTS
Reg. No.
044666007418)
Polyol (NJTS
Reg. No.
044666007418)
Polyol (NJTS
Reg. No.
044666007418)
Polyol (NJTS
Reg. No.
044666007418)
Polyether Polyol
(NJTS Reg. No.
044666007417)
Talc
Urethane
Prepolymer
(NJTS Reg. No.
044666007415)
Thickening
Agent (NJTS
Reg. No.
044666007416)
Thickening
Agent (NJTS
Reg. No.
044666007416)
Thickening
Agent (NJTS
Reg. No.
044666007416)
Piperazine

Cas #

สิงมีชวี ต
ิ ขนาดเ ชนิด
ล็ก
ความลับทางการ Activated
การทดลอง
ค ้า
sludge

การร ับส ัมผ ัส

Test Endpoint ผลการทดสอบ

3 ชังโมง

EC10

>10,000 mg/l

ความลับทางการ สาหร่ายสีเขียว
ค ้า

การทดลอง

72 ชังโมง

EC50

>100 mg/l

ความลับทางการ ไรนํ า
ค ้า

การทดลอง

48 ชังโมง

EC50

>100 mg/l

ความลับทางการ Zebra Fish
ค ้า

การทดลอง

96 ชังโมง

LC50

>100 mg/l

ความลับทางการ สาหร่ายสีเขียว
ค ้า

การทดลอง

72 ชังโมง

NOEC

100 mg/l

ความลับทางการ ไรนํ า
ค ้า

การทดลอง

21 วัน

NOEC

8.5 mg/l

ความลับทางการ
ค ้า

ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

N/A

14807-96-6

ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

N/A

ความลับทางการ
ค ้า

N/A

ความลับทางการ สาหร่ายสีเขียว
ค ้า

ประมาณ

72 ชังโมง

EC50

>100 mg/l

ความลับทางการ ไรนํ า
ค ้า

ประมาณ

48 ชังโมง

EC50

>100 mg/l

ความลับทางการ Zebra Fish
ค ้า

ประมาณ

96 ชังโมง

LC50

>100 mg/l

110-85-0

การทดลอง

30 นาที

NOEC

540 mg/l

Activated
sludge
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Piperazine
Piperazine
Piperazine
Piperazine
Piperazine
Piperazine
Treated Silica

110-85-0
110-85-0
110-85-0
110-85-0
110-85-0
110-85-0
ความลับทางการ
ค ้า

Bacteria
สาหร่ายสีเขียว
Medaka
ไรนํ า
สาหร่ายสีเขียว
ไรนํ า

การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
การทดลอง
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

18
72
96
48
72
21

ชังโมง
ชังโมง
ชังโมง
ชังโมง
ชังโมง
วัน

NOEC
EC50
LC50
EC50
NOEC
NOEC

>1,000 mg/l
130 mg/l
>100 mg/l
21 mg/l
34 mg/l
12.5 mg/l
N/A

12.2. การคงอยูแ
่ ละการสลายต ัว
ว ัสดุ

CAS No.

ชนิดของการท ช่วงเวลา
ดสอบ
ความลับทางการ การทดลอง
28 วัน
ค ้า
Biodegradation

Polyol (NJTS
Reg. No.
044666007418)
Polyether Polyol ความลับทางการ รุน
่
28 วัน
(NJTS Reg. No. ค ้า
Biodegradation
044666007417)
Talc
14807-96-6
Data not
availblinsufficient
Urethane
ความลับทางการ Data not
Prepolymer
ค ้า
availbl(NJTS Reg. No.
insufficient
044666007415)
Thickening
ความลับทางการ Data not
Agent (NJTS
ค ้า
availblReg. No.
insufficient
044666007416)
Piperazine
110-85-0
การทดลอง
28 วัน
Biodegradation
Treated Silica

ชนิดของการศึก ผลการทดสอบ วิธก
ี ารทดสอบ
ษา
Biological
84
Non-standard method
Oxygen
%BOD/ThBOD
Demand
Biological
Oxygen
Demand

20
Catalogic™
%BOD/ThBOD
N/A
N/A

N/A

Biological
Oxygen
Demand

ความลับทางการ Data not
ค ้า
availblinsufficient

65
OECD 301F %BOD/ThBOD Manometric Respiro
n/a

12.2. ศ ักยภาพของการสะสมทางชีวภาพ
ว ัสดุ
Polyol (NJTS
Reg. No.
044666007418)
Polyether Polyol
(NJTS Reg. No.
044666007417)
Polyether Polyol
(NJTS Reg. No.
044666007417)

CAS No.

ชนิดของการท ช่วงเวลา
ดสอบ
ความลับทางการ การทดลอง
ค ้า
Bioconcentratio
n

ชนิดของการศึก ผลการทดสอบ วิธก
ี ารทดสอบ
ษา
Log of
1.8
Non-standard method
Octanol/H2O
part. coeff

ความลับทางการ รุน
่
ค ้า
Bioconcentratio
n

Bioaccumulatio 2
n Factor

Catalogic™

ความลับทางการ รุน
่
ค ้า
Bioconcentratio
n

Log of
Octanol/H2O
part. coeff

Episuite™

-2.6
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Talc

14807-96-6

N/A

N/A

N/A

N/A

ความลับทางการ
N/A
ค ้า
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

N/A

N/A

N/A

ความลับทางการ
N/A
ค ้า
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

N/A

N/A

N/A

110-85-0

Bioaccumulatio <3.9
n Factor
N/A
N/A

ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
Urethane
Prepolymer
(NJTS Reg. No.
044666007415)
Thickening
Agent (NJTS
Reg. No.
044666007416)
Piperazine
Treated Silica

การทดลอง BCF- 42 วัน
Carp
ความลับทางการ
N/A
ค ้า
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

Non-standard method
N/A

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
กําจัดวัสดุทผ่
ี านการบ่ม (หรือโพลิเมอไรซ์) สมบุรณ์ในสถานทีกําจัดของเสียอุตสาหกรรมทีได ้รับอนุญาต ทางเลือกในการกําจัด
เผาผลิตภัณฑ์ทเหลื
ี
อจากขบวนการบ่มในสถานทีทีได ้รับอนุญาตในการกําจัดของเสีย
การทําลายทีเหมาะสมอาจต ้องการการใช ้เชือเพลิงเพิมเติมระหว่างขบวนการเผาทําลาย สิงทีได ้จากการเผาไหม ้จะเป็ นกรดฮาโลเจน
(HCl/HF/HBr) สถานทีจะต ้องสามารถจัดการกับวัสดุ halogeneted ได ้ ภาชนะถังบรรจุเปล่าทีใช ้ในการบรรจุและขนส่งสารเคมีอน
ั ตราย
(สารเคมี สารผสม ทีจัดว่าเป็ นสารอันตรายตามข ้อกําหนดทีใช ้) จะต ้องพิจารณาถึงเรืองการเก็บ
การทําความสะอาดและการทําลายของเสียอันตราย เว ้นต่ได ้ระบุในข ้อกําหนดเรืองของเสียอืนๆ
ให ้ปรึกษาผู ้ควบคุมข ้อบังคับเพือขอวิธก
ี ารควบคุมทีเหมาะสมและสถาทีกําจัด
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 ้
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ติดต่อแผนกขายสําหรับข ้อมูลเพิมเติม 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 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 ้าก◌ํหนด
า
เอกสารเพือความปลอดภ ัยของบริษ ัท 3 เอ็ม ประเทศไทย มีอยู่ท ี http:www.3M.com/TH
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