3M Temflex Plus

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.
สินค ้านีจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต ้ EU REACH ซึงโดยทัวไปผลิตภัณฑ์ไม่ต ้องมี เอกสารความปลอดภัย
เลขทีเอกสาร
ว ันทีออกเอกสาร:

31-9698-7
04/06/2020

ฉบ ับที:
ว ันทีแทนที:

1.00
ฉบับแรก

เอกสารเพือความปลอดภัยนีจัดเตรียมตามข ้อกําหนดของระเบียบการจําแนกวัตถุอน
ั ตรายและการสือสาร พ.ศ. 2555 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนที 1: ชือและรายละเอียดของผลิตภ ัณฑ์
1.1. ชือผลิตภ ัณฑ์
3M Temflex Plus
บริษ ัท: บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด
ทีอยู่ : 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชัน 12 ถนนอโศก (สุขม
ุ วิท 21) กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
เลขผลิตภ ัณฑ์
XE-0020-2271-5
XE-0020-2392-9

XE-0020-2388-7
XE-0020-2539-5

XE-0020-2389-5
XE-0020-2540-3

XE-0020-2390-3

XE-0020-2391-1

1.2. ข้อแนะนําและข้อจําก ัดการใช้งาน
แนะนําให้ใช้
เทปกาว
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
ผลิตภัณฑ์นจั
ี ดเป็ นสิงของและได ้รับการยกเว ้นจากการจัดประเภทตาม GHS
2.2. องค์ประกอบฉลาก
คําส ัญญาณ
ไม่เกียวข ้อง
ส ัญล ักษณ์
ไม่เกียวข ้อง
รูปส ัญล ักษณ์
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ไม่เกียวข ้อง
2.3. อ ันตรายอืนๆ
ไม่มข
ี ้อมูล
ส่วนที 3: องค์ประกอบและข้อมูลเกียวก ับสารผสม
สารผสม
ส่วนผสม
Poly(Vinyl Chloride)
Diisononyl Phthalate
NUC - Calcium Carbonate
STYRENE-BUTADIENE POLYMER
Antimony Trioxide
Barium Oleate
Carbon Black

หมายเลข CAS
9002-86-2
28553-12-0
471-34-1
9003-55-8
1309-64-4
591-65-1
1333-86-4

% โดยนําหน ัก
40 - 70
10 - 30
10 - 30
7 - 13
0.5 - 1.5
0.5 - 1.5
0.5 - 1.5

ส่วนที 4: มาตรการปฐมพยาบาล
4.1. คําอธิบายตามมาตรการการปฐมพยาบาลเบืองต้น
สูดหายใจ:
คาดว่าไม่ต ้องการการปฐมพยาบาลเบืองต ้น
ส ัมผ ัสทางผิวหน ัง:
ล ้างด ้วยสบูแ
่ ละนํ า ถ ้ายังมีอาการ ให ้พบแพทย์
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
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
คาร์บอนมอนน็ อกไซด์
Carbon dioxide
Oxides of Antimony

สภาวะ
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.
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ส่วนที 6: มาตรการจ ัดการเมือมีการหกรวไหลของสาร
ั
6.1. ข้อควรระว ังสําหร ับบุคคล อุปกรณ์ป้องก ันและขนตอนกรณี
ั
ฉุกเฉิน
ไม่เกียวข ้อง
6.2. ข้อควรระว ังทางสิงแวดล้อม
ไม่เกียวข ้อง
6.3. วิธก
ี ารและว ัสดุสา
ํ หร ับการก ักเก็บและการทําความสะอาด
ไม่เกียวข ้อง
ส่วนที 7: การขนถ่าย เคลือนย้าย ใช้งาน และเก็บร ักษา
7.1. ข้อควรระว ังสําหร ับการจ ัดการให้ปลอดภ ัย
ผลิตภัณฑ์นจั
ี ดเป็ นสิงของทีไม่มก
ี ารปลดปล่อยหรือให ้สารเคมีอน
ั ตรายภายใต ้การใช ้งานปกติ เก็บให ้ห่างจากโลหะไวปฏิกริ ย
ิ า (เช่น อลูมเิ นียม
สังกะสี เป็ นต ้น) เพือหลีกเลียงการเกิดก๊าซไฮโดรเจนทีทําให ้เกิดการระเบิดได ้
7.2. สภาวะการจ ัดเก็บทีปลอดภ ัยรวมทงว
ั ัสดุทเข้
ี าก ันไม่ได้
ไม่เกียวข ้อง
ส่วนที 8: การควบคุมการร ับส ัมผ ัสและการป้องก ันส่วนบุคคล
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
ACGIH
TWA(respirable fraction):1
mg/m3
Carbon Black

1333-86-4

ACGIH

(occupational exposure
ข้อแนะนําเพิมเติม
A4:
ไม่เข ้าข่ายเป็ นสารก่อมะเร็ง
ในคน
A3: Confirmed animal
carcin.

TWA(inhalable fraction): 3
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
ไม่ต ้องใช ้อุปกรณ์ควบคุม
8.2.1. อุปกรณ์ป้องก ันส่วนบุคคล (PPE)
การป้องก ันตา/ใบหน้า
ไม่จําเป็ นต ้องใช ้แว่นตา
การป้องก ันผิวหน ัง/มือ
ไม่ต ้องสวมใส่ถุงมือป้ องกันสารเคมี
การป้องก ันระบบทางเดินหายใจ
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ไม่ต ้องใช ้อุปกรณ์ชว่ ยหายใจ
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

ของแข็ง
ม ้วนเทปกาว
หลากสี
ไม่มก
ี ลิน
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มจ
ี ด
ุ วาบไฟ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่ได ้จําแนก
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ
ไม่มผ
ี ลการทดลองปรากฏ

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
หลีกเลียงการใช ้งานในปริมาณมากเพือป้ องกันการเกิดปฏิกริ ย
ิ าเอ็กโซเทอม กับการก่อเกิดความร ้อนและควัน
ทีสภาวะมีการเสียดสีและอุณหภูมส
ิ งู
10.5. ว ัสดุทเข้
ี าก ันไม่ได้
Metal powder
Al or Mg powder and high/shear temperature conditions
Finely divided active metals
10.6. ผลิตภ ัณฑ์อ ันตรายทีเกิดจากการสลายต ัว
สาร
ไม่ทราบเรือง

สภาวะ

อ ้างอิงถึงส่วนที 5.2 การเกิดสารอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเผาไหม ้
คาดว่าไม่มอ
ี ันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์ภายใต ้สภาวะทีแนะนํ าให ้ใช ้
อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึนจากปฏิกริ ย
ิ าออกซิเดชัน ความร ้อน หรือ ทําปฏิกริ ย
ิ ากับวัสดุอน
ื
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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:
คาดว่าไม่มผ
ี ลกระทบต่อสุขภาพ
การส ัมผ ัสตา:
คาดว่าไม่มผ
ี ลกระทบต่อสุขภาพ
กลืนกิน:
คาดว่าไม่มผ
ี ลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อมูลเพิมเติม
ผลิตภัณฑ์นเมื
ี อใช ้ภายใต ้สภาวะทีเหมาะสมและตามข ้อแนะนํ าการใช ้งานทีกําหนดให ้จะไม่สง่ ผลให ้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อย่างไรก็ตามการใช ้งานหรือกระบวนการทีไม่เป็ นไปตามขันตอนทีแนะนํ าในวิธก
ี ารใช ้งาน อาจทําให ้มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
และมีโอกาสก่อให ้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ข้อมูลทางพิษวิทยา
ถ ้าส่วนประกอบเปิ ดเผยทีหัวข ้อ 3 แต่จะไม่ปรากาฏในตารางด ้านล่าง เช่นเดียวไม่มข
ี ้อมูลทีสามารถหาค่าทีเหมาะสมต่อการจําแนก
ความเป็นพิษเฉียบพล ัน
ชือ

เส้นทาง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

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

STYRENE-BUTADIENE POLYMER
STYRENE-BUTADIENE POLYMER
Carbon Black
Carbon Black

สายพ ัน
ธุ ์

มีคา
่

กระต่าย
หนู

ไม่มข
ี ้อมูล ; calculated ATE >5,000 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
LD50 > 3,160 mg/kg
LC50 > 1.7 mg/l

หนู
หนู
หนู

LD50 > 10,000 mg/kg
LD50 > 2,000 mg/kg
LC50 3 mg/l

หนู
กระต่าย
หนู
กระต่าย
หนู
กระต่าย
หนู

LD50 6,450 mg/kg
LD50 > 2,000 mg/kg
LD50 > 5,000 mg/kg
LD50 > 3,000 mg/kg
LD50 > 8,000 mg/kg
LD50 > 6,685 mg/kg
LC50 > 2.76 mg/l

หนู

LD50 > 34,600 mg/kg
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ATE = ความเป็ นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ
การก ัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหน ัง
ชือ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง

STYRENE-BUTADIENE POLYMER

Professio
nal
judgeme
nt
กระต่าย
กระต่าย
Professio
nal
judgeme
nt
กระต่าย
มนุษย์แล
ะสัตว์

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย
กระต่าย

ระคายเคืองอ่อนๆ
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ระคายเคืองอ่อนๆ

สายพ ันธุ ์

มีคา
่

มนุษย์แล
ะสัตว์
มนุษย์

ไม่จําแนก

Carbon Black

ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง

ไม่มส
ี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ระคายเคืองเล็กน ้อย

การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
ชือ

Carbon Black

การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ตอ
่ ผิวหน ัง
ชือ

ไม่จําแนก

สําหรับส่วนประกอบ ไม่มข
ี ้อมูลปรากฏหรือมีข ้อมูลไม่เพียงพอสําหรับการจําแนก
การทําให้ไวต่อการกระตุน
้ อาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ

สําหรับส่วนประกอบ ไม่มข
ี ้อมูลปรากฏหรือมีข ้อมูลไม่เพียงพอสําหรับการจําแนก
การกลายพ ันธุข
์ องเซลล์สบ
ื พ ันธุ ์
ชือ

เส้นทาง

มีคา
่

Carbon Black
Carbon Black

In
In
In
In
In
In

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

Vitro
Vitro
Vitro
vivo
Vitro
vivo

สําหรับส่วนประกอบ ไม่มข
ี ้อมูลปรากฏหรือมีข ้อมูลไม่เพียงพอสําหรับการจําแนก
การก่อมะเร็ง
ชือ

เส้นทาง
ไม่ได ้ระบุ
กลืนกิน

Carbon Black

ผิวหนัง

สายพ ัน
ธุ ์
หนู
สัตว์หลา
กหลายพั
นธุ์
ปาก

มีคา
่
มีข ้อมูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
มีข ้อมูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก
ไม่เป็ นสารก่อมะเร็ง
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Carbon Black
Carbon Black

กลืนกิน
การหายใจ
การหายใจ

ปาก
หนู
สัตว์หลา
กหลายพั
นธุ์

ไม่เป็ นสารก่อมะเร็ง
สารก่อมะเร็ง
สารก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพ ันธุ ์
ผลต่อระบบสืบพ ันธุแ
์ ละ/หรือพ ัฒนาการ
ชือ

เส้นทาง

มีคา
่

สายพ ันธุ ์

ไม่ได ้ระบุ

Not classified for development

ปาก

กลืนกิน

หนู

กลืนกิน

Not classified for female
reproduction
Not classified for male reproduction

กลืนกิน

Not classified for development

หนู

หนู

ผลการทดส
อบ
NOAEL ไม่ม ี
NOAEL 500
mg/kg/day
NOAEL 500
mg/kg/day
NOAEL
1,000
mg/kg/day

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส
ระหว่างการย่อ
ย
2 รุ่นต่อรุ่น
2 รุ่นต่อรุ่น
ระหว่างการเกิ
ด
organogenes
is

กลืนกิน

Not classified for development

หนู

NOAEL 625
mg/kg/day

การหายใ
จ

Not classified for female
reproduction

หนู

LOAEL 0.25
mg/l

สายพ ัน
ธุ ์
หนู

ผลการทดส
อบ
NOAEL
0.812 mg/l
NOAEL ไม่ม ี

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส
90 นาที

ผลการทดส
อบ
NOAEL
0.013 mg/l

ระยะเวลากา
รร ับส ัมผ ัส
22 เดือน
6
หลายอาทิตย์

ช่วงก่อนและร
ะหว่างการตังค
รรภ์
ช่วงก่อนและร
ะหว่างการตังค
รรภ์

สําหรับส่วนประกอบ ไม่มข
ี ้อมูลปรากฏหรือมีข ้อมูลไม่เพียงพอสําหรับการจําแนก
ระบบอว ัยวะเป้าหมาย
ความเป็นพิษต่อระบบอว ัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง-การร ับส ัมผ ัสครงเดี
ั ยว
ชือ

เส้นทาง
การหายใ
จ
การหายใ
จ

ระบบอว ัยวะเป้าหม
าย
ระบบทางเดินหายใจ

มีคา
่

การระคายเคืองต่อร
ะบบทางเดินหายใจ

มีข ้อมูลเชิงบวก
แต่ไม่เพียงพอต่อการจําแนก

ไม่จําแนก

สําหรับส่วนประกอบ ไม่มข
ี ้อมูลปรากฏหรือมีข ้อมูลไม่เพียงพอสําหรับการจําแนก
ความเป็นพิษต่อระบบอว ัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง-การร ับส ัมผ ัสซํา
ชือ

เส้นทาง

ระบบอว ัยวะเป้าหม
าย
ระบบทางเดินหายใจ

มีคา
่

ไม่จําแนก
ไม่จําแนก

หนู

NOAEL
2,425
mg/kg/day
NOAEL ไม่ม ี

การหายใจ

เลือด | ตับ |
ไตและกระเพาะปั สส
าวะ
ไตและกระเพาะปั สส
าวะ
ระบบทางเดินหายใจ

สายพ ัน
ธุ ์
สัตว์หลา
กหลายพั
นธุ์
กระต่าย

ไม่จําแนก

มนุษย์

NOAEL ไม่ม ี

การหายใจ

pneumoconiosis

ไม่จําแนก

มนุษย์

NOAEL ไม่ม ี

ผิวหนัง

ผิวหนัง

การรับสัมผัสเป็ นระยะยาวหรือซําๆ

มนุษย์

NOAEL ไม่ม ี

การหายใจ
ผิวหนัง
กลืนกิน

Carbon Black

ไม่จําแนก

13
หลายอาทิตย์
การรับสัมผัสจ
ากการทํางาน
การรับสัมผัสจ
ากการทํางาน
การรับสัมผัสจ
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การหายใจ

ผังผืด

การหายใจ

ตับ

เป็ นสาเหตุของการทําลายอวัยวะ
อาจก่อให ้เกิดการทําลายอวัยวะถ ้า
ได ้รับสัมผัสเป็ นเวลานานหรือได ้
ซําๆ
ไม่จําแนก

การหายใจ

เลือด

ไม่จําแนก

หนู

การหายใจ

pneumoconiosis

ไม่จําแนก

มนุษย์

การหายใจ

หัวใจ

ไม่จําแนก

หนู

กลืนกิน

เลือด | ตับ

ไม่จําแนก

หนู

กลืนกิน

หัวใจ

ไม่จําแนก

หนู

หนู

NOAEL
0.002 mg/l

หนู

NOAEL
0.043 mg/l
NOAEL
0.004 mg/l
LOAEL 0.01
mg/l
NOAEL 0.02
mg/l
NOAEL 418
mg/kg/day
NOAEL ไม่ม ี

ากการทํางาน
1 ปี
1 ปี
ไม่ม ี
การรับสัมผัสจ
ากการทํางาน
1 ปี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

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
การร ับส ัมผ ัส
ล็ก
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
ไรนํ า
การทดลอง
48 ชังโมง
สาหร่ายสีเขียว

การทดลอง

72 ชังโมง

Zebra Fish

การทดลอง

96 ชังโมง

Rainbow Trout การทดลอง

96 ชังโมง

ไรนํ า

การทดลอง

48 ชังโมง

สาหร่ายสีเขียว

การทดลอง

72 ชังโมง

Test Endpoint ผลการทดสอบ

ความเข ้มข ้นทีมีผ
ลกระทบ 50%
ความเข ้มข ้นทีมีผ
ลกระทบ 50%
Lethal
Concentration
50%
Lethal
Concentration
50%
ความเข ้มข ้นทีมีผ
ลกระทบ 50%
ความเข ้มข ้นทีมีผ
ลกระทบ 50%

>100 mg/l
>100 mg/l
>100 mg/l
>100 mg/l
>100 mg/l
>100 mg/l
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STYRENEBUTADIENE
POLYMER

สาหร่ายสีเขียว

การทดลอง

72 ชังโมง

ไรนํ า

การทดลอง

21 วัน

สาหร่ายสีเขียว

การทดลอง

72 ชังโมง

9003-55-8
Fathead
Minnow
สาหร่ายสีเขียว

Carbon Black

ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการจ
◌ํแนก
า
ประมาณ
96 ชังโมง
Endpoint not
reached
ประมาณ

72 ชังโมง

ปลา อืนๆ

ประมาณ

96 ชังโมง

ไรนํ า

ประมาณ

48 ชังโมง

สาหร่ายสีเขียว

การทดลอง

72

96 ชังโมง

Rainbow Trout ประมาณ

28 วัน

ไรนํ า

21 วัน

1333-86-4

ประมาณ

Effect
Concentration
10%
No obs Effect
Conc
No obs Effect
Conc

>100 mg/l

Lethal
Concentration
50%
ความเข ้มข ้นทีมีผ
ลกระทบ 50%
ความเข ้มข ้นทีมีผ
ลกระทบ 50%
Lethal
Concentration
50%
ความเข ้มข ้นทีมีผ
ลกระทบ 50%
No obs Effect
Conc
Lethal
Concentration
10%
No obs Effect
Conc

17.2 mg/l

>100 mg/l
>100 mg/l

>100 mg/l
2.12 mg/l
8.3 mg/l
74 mg/l
2.53 mg/l
0.188 mg/l
2.08 mg/l

ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

12.2. การคงอยูแ
่ ละการสลายต ัว
ว ัสดุ

STYRENEBUTADIENE
POLYMER

Carbon Black

CAS No.

9003-55-8

1333-86-4

ชนิดของการท ช่วงเวลา
ดสอบ
Data not
availblinsufficient
Data not
availblinsufficient
การทดลอง
28 วัน
Biodegradation
Data not
availblinsufficient
Data not
availblinsufficient
ประมาณ
24 วัน
Biodegradation
Data not
availblinsufficient

ชนิดของการศึก ผลการทดสอบ วิธก
ี ารทดสอบ
ษา
N/A
N/A
การปล่อยคาร์บอ 81 %
นไดอ็อกไซด์
โดยนํ าหนัก
N/A

วิธก
ี ารอืนๆ

N/A
การปล่อยคาร์บอ 91 %
นไดอ็อกไซด์
โดยนํ าหนัก
N/A

OECD 301B - Mod.
Sturm or CO2

12.2. ศ ักยภาพของการสะสมทางชีวภาพ
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ว ัสดุ

STYRENEBUTADIENE
POLYMER

Carbon Black

CAS No.

9003-55-8

1333-86-4

ชนิดของการท ช่วงเวลา
ดสอบ
N/A
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
N/A
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
ประมาณ BCF - 14 วัน
Rainbow Tr
N/A
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
N/A
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
N/A
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก
N/A
ข ้อมูลไม่มห
ี รือไม่
เพียงพอต่อการ
จําแนก

ชนิดของการศึก ผลการทดสอบ วิธก
ี ารทดสอบ
ษา
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

Bioaccumulatio <3
n Factor
N/A
N/A

วิธก
ี ารอืนๆ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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
Prior to disposal, consult all applicable authorities and regulations to insure proper classification.
กําจัดของเสียของผลิตภัณฑ์ในสถานทีกําจัดของเสียอุตสาหกรรมทีได ้รับอนุญาต ทางเลือกในการกําจัด
เผาในสถานทีทีได ้รับอนุญาตในการกําจัดของเสีย ถ ้าไม่มท
ี างเลือกในการกําจัด
ของเสียควรนํ าไปฝั งกลบให ้เหมาะสมในสถานทีกําจัดของเสียอุตสาหกรรม
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
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ส่วนที 15: ข้อมูลเกียวก ับกฎข้อบ ังค ับ
15.1. ข้อบ ังค ับ/กฏหมายเฉพาะเรืองความปลอดภ ัย สุขภาพ และสิงแวดล้อมสําหร ับสารและสารผสม
Global inventory status
บริษัท
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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