
 

หนา 1/8แผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยตามตามตามตาม 1907/2006/EC, มาตรามาตรามาตรามาตรา 31วันที่พิมพ 2019.07.25 การปรับปรุงใหม : 2019.07.25

45.3

1 การระบุสารการระบุสารการระบุสารการระบุสาร/ การทําการทําการทําการทํา/ และของบริษัทและของบริษัทและของบริษัทและของบริษัท / บริษัทท่ีเขาถือครองบริษัทท่ีเขาถือครองบริษัทท่ีเขาถือครองบริษัทท่ีเขาถือครอง
· ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ

· ชื่อทางการคาชื่อทางการคาชื่อทางการคาชื่อทางการคา dima Print Stone beige
· สารหรือสารผสมที่เกี่ยวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เกี่ยวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เกี่ยวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เกี่ยวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

· การประยุกตใชสารการประยุกตใชสารการประยุกตใชสารการประยุกตใชสาร/ การทําการทําการทําการทํา การผลิตวัสดุเทียมทางทันตกรรม
· รายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัยรายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัยรายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัยรายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัย

· ผูผลิตผูผลิตผูผลิตผูผลิต/ ผูจัดหาผูจัดหาผูจัดหาผูจัดหา
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany)  Tel.: +49 (0)800 4372522

· ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหาไดจากขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหาไดจากขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหาไดจากขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหาไดจาก E-Mail: msds@kulzer-dental.com
· หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

2 การระบุส่ิงท่ีเปนอันตรายการระบุส่ิงท่ีเปนอันตรายการระบุส่ิงท่ีเปนอันตรายการระบุส่ิงท่ีเปนอันตราย
· การจําแนกประเภทของสารหรือสารผสมการจําแนกประเภทของสารหรือสารผสมการจําแนกประเภทของสารหรือสารผสมการจําแนกประเภทของสารหรือสารผสม
Skin Irrit. 2 H315 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
Eye Dam. 1 H318 เปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอดวงตาอยางสาหัส
Skin Sens. 1 H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
  H401 มีพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
Aquatic Chronic 3 H412 ใหโทษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําพรอมผลกระทบระยะยาว

· องคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลาก
· องคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากของ GHSผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)

· ภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตราย
GHS05 GHS07

· สัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคํา อันตราย
· สวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลากสวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลากสวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลากสวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลาก
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate
(octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate
Tricyclodecane dimethanol diacrylate
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

· ประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายเปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนังเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอดวงตาอยางสาหัสอาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพมีพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําใหโทษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําพรอมผลกระทบระยะยาว
· ประกาศการปองกันระมัดระวังภัยประกาศการปองกันระมัดระวังภัยประกาศการปองกันระมัดระวังภัยประกาศการปองกันระมัดระวังภัยลางใหทั่วภายหลังการขนถายหลีกเลี่ยงการปลอยออกสูสิ่งแวดลอมสวมถุงมือปองกัน/ที่ปองกันตา/ที่ปองกันหนาหากสัมผัสถูกผิวหนัง: ลางดวยน้ําจํานวนมากหากเขาตา : ชะดวยน้ําอยางระมัดระวังเปนเวลาหลายๆนาทีถอดคอนแทกซเลนซถายังอยูที่เดิมและสะดวกที่จะทําก็ใหชะลางตอไปหากเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังหรือเปนผื่นคัน : ใหขอคําปรึกษา/ การรักษาพยาบาลจากแพทย

· อันตรายอื่นๆอันตรายอื่นๆอันตรายอื่นๆอันตรายอื่นๆ - 
· ผลของผลของผลของผลของ PBT และการประเมินและการประเมินและการประเมินและการประเมิน vPvB

· PBT: ไมสามารถใชได
(ตอท่ีหนา 2)
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หนา 2/8แผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยตามตามตามตาม 1907/2006/EC, มาตรามาตรามาตรามาตรา 31วันที่พิมพ 2019.07.25 การปรับปรุงใหม : 2019.07.25ชื่อทางการคาชื่อทางการคาชื่อทางการคาชื่อทางการคา dima Print Stone beige

(ตอท่ีหนา 1)

45.3

· vPvB: ไมสามารถใชได
* 3 สวนประกอบสวนประกอบสวนประกอบสวนประกอบ/ ขอมูลรายละเอียดของสวนผสมตางๆขอมูลรายละเอียดของสวนผสมตางๆขอมูลรายละเอียดของสวนผสมตางๆขอมูลรายละเอียดของสวนผสมตางๆ

· คุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคมี: สวนผสมสวนผสมสวนผสมสวนผสม
· คําอธิบายคําอธิบายคําอธิบายคําอธิบาย - 

· สวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตราย
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate
Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412

10-25%

(octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; Skin Sens. 1B, H317;
STOT SE 3, H335

10-25%

Tricyclodecane dimethanol diacrylate
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317; Acute Tox. 5,
H303; Acute Tox. 5, H313

10-25%

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
Skin Sens. 1, H317; Acute Tox. 5, H303; Acute Tox. 5, H313; Aquatic Chronic 4, H413

0-5%

2-Hydroxy-4-methoxy benzophenone
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411

<1%

· ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม สําหรับขอความที่ระบุในรายการวลีความเสี่ยงที่อางอิงถึงในสวนที่ 16

4 มาตรการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนมาตรการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนมาตรการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนมาตรการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน
· คําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล

· หลังจากการสูดหายใจเขาไปหลังจากการสูดหายใจเขาไปหลังจากการสูดหายใจเขาไปหลังจากการสูดหายใจเขาไป หาบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ปรึกษาแพทยในกรณีที่อาการไมดีขึ้น
· หลังจากการสัมผัสถูกผิวหลังจากการสัมผัสถูกผิวหลังจากการสัมผัสถูกผิวหลังจากการสัมผัสถูกผิวลางดวยน้ําและสบูแลวฟอกใหทั่วทันทีหากผิวหนังยังมีอาการระคายเคืองใหปรึกษาแพทย
· หลังจากการสัมผัสถูกตาหลังจากการสัมผัสถูกตาหลังจากการสัมผัสถูกตาหลังจากการสัมผัสถูกตา ชะตาที่เปดอยูใตน้ําที่กําลังไหลเปนเวลาหลายนาทีจากนั้นใหปรึกษาแพทย
· ขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทยขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทยขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทยขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทย

· อาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบ ทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆ แสดงอาการแสดงอาการแสดงอาการแสดงอาการไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· ขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

* 5 มาตรการการดับเพลิงมาตรการการดับเพลิงมาตรการการดับเพลิงมาตรการการดับเพลิง
· สารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิง

· สารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมคารบอนไดออกไซดสเปรยผงหรือน้ําดับเพลิงขนาดใหญดวยการฉีดน้ําหรือโฟมแอลกอฮอลที่ทนทานใชวิธีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
· อันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสม อาจจะเกิดแกสพิษขึ้นขณะระอุหรือในกรณีเพลิงไหม
· คําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิง

· อุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัย ไมตองมีมาตรการพิเศษ
· ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม - 

6 มาตรการลดอุบัติเหตุมาตรการลดอุบัติเหตุมาตรการลดอุบัติเหตุมาตรการลดอุบัติเหตุ
· การปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคล อุปกรณปองกันอุปกรณปองกันอุปกรณปองกันอุปกรณปองกัน และขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินสวมอุปกรณปองกันภัยกันคนที่ไมมีอุปกรณปองกันออกไป
· การใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนา: อยาปลอยใหเขาไปในทอน้ําทิ้ง/ น้ําบนดินหรือใตดิน

(ตอท่ีหนา 3)
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· วิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาด: กําจัดวัตถุที่รวบรวมไวตามที่กฎหมายระบุ
· การอางอิงถึงสวนอื่นการอางอิงถึงสวนอื่นการอางอิงถึงสวนอื่นการอางอิงถึงสวนอื่นดูขอมูลรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยในการขนถายจากสวนที่ 7ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องอุปกรณปองกันสวนบุคคลจากสวนที่ 8ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องการกําจัดจากสวนที่ 13
- 

* 7 การขนถายและการจัดเก็บการขนถายและการจัดเก็บการขนถายและการจัดเก็บการขนถายและการจัดเก็บ
· การขนถายการขนถายการขนถายการขนถาย

· การปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยทําใหแนใจวาสถานที่ทํางานมีการระบายอากาศ/ ไอเสียที่ดี
· ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดออกหางจากแหลงที่ติดไฟอยาสูบบุหรี่ปองกันใหพนจากประจุไฟฟาสถิตย

· เงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัย, รวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆ
· การจัดเก็บการจัดเก็บการจัดเก็บการจัดเก็บ

· ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุ ปองกันใหพนจากการสัมผัสถูกแสง
· ขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวม ไมไดกําหนด
· ขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บ ปองกันใหพนจากความรอนและแสงแดดสอง

· การระบุถึงการสิ้นสุดการใชการระบุถึงการสิ้นสุดการใชการระบุถึงการสิ้นสุดการใชการระบุถึงการสิ้นสุดการใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
8 การควบคุมการท้ิงในลักษณะเปดการควบคุมการท้ิงในลักษณะเปดการควบคุมการท้ิงในลักษณะเปดการควบคุมการท้ิงในลักษณะเปด / การปองกันภัยสําหรับบุคคลการปองกันภัยสําหรับบุคคลการปองกันภัยสําหรับบุคคลการปองกันภัยสําหรับบุคคล
· การควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปร

· สวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานผลิตภัณฑไมไดมีปริมาณวัสดุใดๆมากพอจนถึงคาวิกฤติที่จะตองมีการติดตามในสถานที่ทํางาน
· PNECs

Tricyclodecane dimethanol diacrylate

freshwater 0.0016 mg/l (nd)

marine water 0.00016 mg/l (nd)

STP 10 mg/l (nd)

sedim., dw, fre.wat. 0.6576 mg/Kg (nd)

sedim., dw, mar.wat. 0.0658 mg/Kg (nd)

soil,dw 0.1306 mg/Kg (nd)

· ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม รายการถูกตองระหวางที่จัดทําโดยอาศัยการใชงานเปนหลัก
· การควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัส

· อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
· มาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกตาใหถอดเสื้อผาที่เปอนและเจือปนออกทันทีลางมือกอนที่จะหยุดพักและเมื่อสิ้นสุดเวลาทํางาน
· การปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไป ไมไดกําหนด
· การปองกันมือการปองกันมือการปองกันมือการปองกันมือถุงมือยางตรวจสอบถุงมือปองกันกอนที่จะใชแตละครั้งวายังอยูในสถาพที่ใชไดอยูหรือไม
recommended
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· วัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือการเลือกใชถุงมือที่เหมาะสมไมเพียงแตขึ้นอยูกับวัสดุแตยังขึ้นกับมาตรฐานดานคุณภาพและขอแตกตางระหวางผูผลิตแตละแหงโดยที่ผลิตภัณฑเตรียมมาจากสารหลายชนิดความทนทานของวัสดุถุงมือไมสามารถที่จะคํานวณลวงหนาดังนั้นจึงตองตรวจสอบกับการใชงาน
· เวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือผูผลิตถุงมือปองกันจะตองทดสอบหาเวลาแนนอนที่ใชในการทะลุผานและจะตองมีการตรวจสอบติดตาม
· ถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุดถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุดถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุดถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุด 15 นาทีนาทีนาทีนาทียางบิวทิล BRยางไนทริล NBR

· การปองกันตาการปองกันตาการปองกันตาการปองกันตา ไมไดกําหนด
· การปองกันรางกายการปองกันรางกายการปองกันรางกายการปองกันรางกาย ชุดปองกันชนิดน้ําหนักเบา

9 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
· ขอมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมี

· ขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไป
· ลักษณะลักษณะลักษณะลักษณะ :

· รูปสัณฐานรูปสัณฐานรูปสัณฐานรูปสัณฐาน ของไหล
· สีสสีีสี สีน้ําตาลออน

· กลิ่นกลิ่นกลิ่นกลิ่น คลายน้ํามันรถยนต
· เกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่น : ไมไดกําหนดไว.

· คาคาคาคา pH ไมไดกําหนดไว.
· การเปลี่ยนสภาวะการเปลี่ยนสภาวะการเปลี่ยนสภาวะการเปลี่ยนสภาวะ

· จุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลาย ไมไดกําหนด
· จุดเดือดจุดเดือดจุดเดือดจุดเดือด/ ขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือด ไมไดกําหนด

· จุดวาบไฟจุดวาบไฟจุดวาบไฟจุดวาบไฟ ไมสามารถใชได
· ความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟ (ของแข็งแกสของแข็งแกสของแข็งแกสของแข็งแกส) ไมสามารถใชได
· อุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิด

· อุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัว ไมไดกําหนดไว.
· อุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัว ไมไดกําหนดไว.
· การเผาไหมดวยตัวเองการเผาไหมดวยตัวเองการเผาไหมดวยตัวเองการเผาไหมดวยตัวเอง ผลิตภัณฑไมเปนสารจุดไฟติดดวยตัวเอง
· อันตรายจากการระเบิดอันตรายจากการระเบิดอันตรายจากการระเบิดอันตรายจากการระเบิด ผลิตภัณฑไมไดมีอันตรายจากการระเบิด
· ขอบเขตการระเบิดขอบเขตการระเบิดขอบเขตการระเบิดขอบเขตการระเบิด

· ขั้นต่ําขั้นต่ําขั้นต่ําขั้นต่ํา ไมไดกําหนดไว.
· ขั้นสูงขั้นสูงขั้นสูงขั้นสูง ไมไดกําหนดไว.

· ความดันไอความดันไอความดันไอความดันไอ ไมไดกําหนดไว.
· ความหนาแนนความหนาแนนความหนาแนนความหนาแนน ที่ทีท่ี่ที่ 20 °C ca. 1 g/cm³

· ความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธ ไมไดกําหนดไว.
· ความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอ ไมไดกําหนดไว.
· อัตราการระเหยอัตราการระเหยอัตราการระเหยอัตราการระเหย ไมไดกําหนดไว.

· ความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายใน / ความสามารถผสมเความสามารถผสมเความสามารถผสมเความสามารถผสมเปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับ
· น้ําน้ําน้ําน้ํา ไมสามารถผสมกันไดหรือยากที่จะผสม

· สัมประสิทธการแยกตัวสัมประสิทธการแยกตัวสัมประสิทธการแยกตัวสัมประสิทธการแยกตัว (เอ็นเอ็นเอ็นเอ็น-ออกตานอลออกตานอลออกตานอลออกตานอล/น้ําน้ําน้ําน้ํา) ไมไดกําหนดไว.
· ความหนืดความหนืดความหนืดความหนืด

· (ไดนามิคไดนามิคไดนามิคไดนามิค) พลศาสตรพลศาสตรพลศาสตรพลศาสตร ไมไดกําหนดไว.
(ตอท่ีหนา 5)
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· (คิเนเมติคคิเนเมติคคิเนเมติคคิเนเมติค) จลนศาสตรจลนศาสตรจลนศาสตรจลนศาสตร ไมไดกําหนดไว.
· ปริมาณสวนประกอบตัวทําละลายปริมาณสวนประกอบตัวทําละลายปริมาณสวนประกอบตัวทําละลายปริมาณสวนประกอบตัวทําละลาย

· ตัวทําละลายอินทรียตัวทําละลายอินทรียตัวทําละลายอินทรียตัวทําละลายอินทรีย 0,0 %
· น้ําน้ําน้ําน้ํา 0,0 %

· สวนประกอบที่เปนของแข็งสวนประกอบที่เปนของแข็งสวนประกอบที่เปนของแข็งสวนประกอบที่เปนของแข็ง 0,3 %
· ขอมูลอื่นๆขอมูลอื่นๆขอมูลอื่นๆขอมูลอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

* 10 ความเสถียรและความสามารถในการทําปฏิกริยาความเสถียรและความสามารถในการทําปฏิกริยาความเสถียรและความสามารถในการทําปฏิกริยาความเสถียรและความสามารถในการทําปฏิกริยา
· ปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

· เสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมี
· การสลายตัวดวยความรอนการสลายตัวดวยความรอนการสลายตัวดวยความรอนการสลายตัวดวยความรอน / เงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยงไมมีการสลายตัวถาใชและเก็บตามรายละเอียดที่ระบุไว

· ความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตรายความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตรายความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตรายความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตรายทําปฏิกริยากับแสงกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปนสารโพลีเมอร
· เงื่อนไขเพื่อการหลีกเลี่ยงเงื่อนไขเพื่อการหลีกเลี่ยงเงื่อนไขเพื่อการหลีกเลี่ยงเงื่อนไขเพื่อการหลีกเลี่ยง ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· วัสดุที่เขากันไมไดวัสดุที่เขากันไมไดวัสดุที่เขากันไมไดวัสดุที่เขากันไมได: ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ: ไมมีสารจากการสลายตัวที่เปนอันตรายที่รูจัก
· ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม - 

11 ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิษวิทยา
· ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

· ความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัส:

· การจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคา LD/LC50

diurethandimethacrylateทางปาก LD50 >5,000 mg/kg (rat)

Tricyclodecane dimethanol diacrylateทางปาก LD50 >2,000 mg/kg (rat) (OECD 439)ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (rat) (OECD 437)

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxideทางปาก LD50 >2,000 mg/kg (rat)ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (rat)

· อาการระคายเคืองเบื้องตนอาการระคายเคืองเบื้องตนอาการระคายเคืองเบื้องตนอาการระคายเคืองเบื้องตน
· ที่ดวงตาที่ดวงตาที่ดวงตาที่ดวงตา ระคายเคืองอยางมากพรอมกับอันตรายสาหัสจากการบาดเจ็บที่ดวงตา

· การทําใหแพการทําใหแพการทําใหแพการทําใหแพ อาจจะทําใหแพโดยการสัมผัสกับผิวหนัง
12 ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิเวศนวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิเวศนวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิเวศนวิทยาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิเวศนวิทยา

· ความเปนพิษความเปนพิษความเปนพิษความเปนพิษ
· ความเปนพิษที่เกี่ยวกับน้ําความเปนพิษที่เกี่ยวกับน้ําความเปนพิษที่เกี่ยวกับน้ําความเปนพิษที่เกี่ยวกับน้ํา

Tricyclodecane dimethanol diacrylate

EC50/48h 2.36 mg/l (daphnia) (OECD 202)

LC50/96h 1.65 mg/l (fish) (OECD 203)

ErC50 / 72 h 1.6 mg/l (algae) (OECD 201)
(ตอท่ีหนา 6)
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phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

EC50/72h >0.26 mg/l (algae) (OECD 201)

EC50/48h >1.175 mg/l (daphnia) (OECD 202)

LC50/96h >0.09 mg/l (fish) (OESO 203)

· การคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลาย ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· การปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอมการปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอมการปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอมการปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอม

· การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· การเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดิน ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

· ผลกระทบดานพิษตอระบบนิเวศนผลกระทบดานพิษตอระบบนิเวศนผลกระทบดานพิษตอระบบนิเวศนผลกระทบดานพิษตอระบบนิเวศน
· ขอสังเกตขอสังเกตขอสังเกตขอสังเกต เปนอันตรายกับปลา

· ขอมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับนิเวศวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับนิเวศวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับนิเวศวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
· หมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไป เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

· ผลของผลของผลของผลของ PBT และการประเมินและการประเมินและการประเมินและการประเมิน vPvB
· PBT: ไมสามารถใชได
· vPvB: ไมสามารถใชได

· ผลขางเคียงอื่นๆผลขางเคียงอื่นๆผลขางเคียงอื่นๆผลขางเคียงอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
13 การพิจารณาการกําจัดการพิจารณาการกําจัดการพิจารณาการกําจัดการพิจารณาการกําจัด

· วิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสีย
· คําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําคําแนะนํา ปริมาณนอยๆสามารถทิ้งพรอมกับของเสียจากครัวเรือน

· ภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาด
· คําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําคําแนะนํา การกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการ

14 ขอมูลรายละเอียดในการขนสงขอมูลรายละเอียดในการขนสงขอมูลรายละเอียดในการขนสงขอมูลรายละเอียดในการขนสง
· เลขที่เลขที่เลขที่เลขที่ UN

· ADR, ADN, IMDG, IATA ยกเลิก
· ชื่อการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของชื่อการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของชื่อการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของชื่อการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของ UN

· ADR, ADN, IMDG, IATA ยกเลิก
· ชั้นเรียนอันตรายจากการขนสงชั้นเรียนอันตรายจากการขนสงชั้นเรียนอันตรายจากการขนสงชั้นเรียนอันตรายจากการขนสง

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· ประเภทประเภทประเภทประเภท ยกเลิก

· กลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุ
· ADR, IMDG, IATA ยกเลิก

· สิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมสิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมสิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมสิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม ไมสามารถใชได
· การปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใช ไมสามารถใชได
· การขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวก 2 ของของของของ
MARPOL73/78 และรหัสและรหัสและรหัสและรหัส IBC ไมสามารถใชได

· การขนสงการขนสงการขนสงการขนสง/ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม - 

· กฎระเบยีบตน้แบบ“ ” ของของของของ UN ยกเลิก
 TH 
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15 ขอมูลรายละเอียดของกฎระเบียบขอมูลรายละเอียดของกฎระเบียบขอมูลรายละเอียดของกฎระเบียบขอมูลรายละเอียดของกฎระเบียบ
· ความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบ/กฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม

· สินคาเคมีคงคลังและสารเคมีของออสเตรเลียสินคาเคมีคงคลังและสารเคมีของออสเตรเลียสินคาเคมีคงคลังและสารเคมีของออสเตรเลียสินคาเคมีคงคลังและสารเคมีของออสเตรเลีย
2-Propenoic acid,2-methyl-, 1,1'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl)]ester

diurethandimethacrylate

(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate

(octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

2-Hydroxy-4-methoxy benzophenone

Titanium dioxide

Chrome Antimony Titanate

3-trimethoxysilylpropyl methacrylate

Kupfer-, Chrom-, Eisenoxid-Spinell

C.I. Pigment Red 149

acetic acid

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

water, distilled, conductivity or of similar purity

· บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
· กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมประมงกรมประมงกรมประมงกรมประมง

acetic acid ชนิดที ่3
· กรมปศุสัตวกรมปศุสัตวกรมปศุสัตวกรมปศุสัตวไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· อาหารและยาอาหารและยาอาหารและยาอาหารและยาไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม

acetic acid ชนิดที ่3
· กรมธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

· การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี: ไมไดดําเนินการตามการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
16 ขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆขอมูลรายละเอียดนี้ใชความรูปจจุบันของเราเปนหลักอยางไรก็ตามขอมูลนี้ไมใชการรับประกันจากสถาบันตอคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑและไมสามารถยืนยันการบังคับใชตามกฎหมายที่เกี่ยวพันกับสัญญา

· คํายอและชื่อยอที่ผสมขึ้นคํายอและชื่อยอที่ผสมขึ้นคํายอและชื่อยอที่ผสมขึ้นคํายอและชื่อยอที่ผสมขึ้น
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(ตอท่ีหนา 8)
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Acute Tox. 5: Acute toxicity – Category 5
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Eye Irrit. 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
Skin Sens. 1B: Skin sensitisation – Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1
: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3
Aquatic Chronic 4: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 4

· * ขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลวขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลวขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลวขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลว   
 TH 


