
 

หนา 1/10แผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัย
ตามตามตามตาม GHS

วันที่พิมพ 2022.08.03 การปรับปรุงใหม : 2022.08.03หมายเลขเวอรชั่น: 4

54.1.1

1 การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมการบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมการบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมการบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิตและผูผลิตและผูผลิตและผูผลิต
· ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ

· ช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคา Signum ceramic bond I
· สารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

· การประยุกตใชสารการประยุกตใชสารการประยุกตใชสารการประยุกตใชสาร/ การทําการทําการทําการทํา เครื่องชวยสําหรับการผลิตวัสดุเทียมทางทันตกรรม
· รายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัยรายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัยรายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัยรายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัย

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

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

2 การบงชี้ความเปนอันตรายการบงชี้ความเปนอันตรายการบงชี้ความเปนอันตรายการบงชี้ความเปนอันตราย
· การจําแนกประเภทของสารหรือสารผสมการจําแนกประเภทของสารหรือสารผสมการจําแนกประเภทของสารหรือสารผสมการจําแนกประเภทของสารหรือสารผสม
Flam. Liq. 2 H225 ของเหลวและไอที่ไวไฟสูง
Acute Tox. 5 H333 อาจเปนอันตรายหากสูดหายใจเขา
Eye Irritation 2A H319 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองอยางรายแรงที่ตา
STOT SE 3 H336 อาจเปนสาเหตุใหเชื่องซึมหรือหนามืดเวียนศรีษะ

· องคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลาก
· องคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากของ GHSผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)

· ภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตราย

GHS02 GHS07

· สัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคํา อันตราย
· ประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายของเหลวและไอที่ไวไฟสูงอาจเปนอันตรายหากสูดหายใจเขาเปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองอยางรายแรงที่ตาอาจเปนสาเหตุใหเชื่องซึมหรือหนามืดเวียนศรีษะ
· ประกาศการปองกันระมัดระวังภัยประกาศการปองกันระมัดระวังภัยประกาศการปองกันระมัดระวังภัยประกาศการปองกันระมัดระวังภัยเก็บใหหางจากความรอน/ ประกายไฟ/เปลวไฟ/ ผิวที่รอน - หามสูบบุหรี่หลีกเล่ียงการสูดหมอก / ไอระเหย / สเปรยสวมถุงมือปองกัน/ที่ปองกันตา

· อันตรายอื่นๆอันตรายอื่นๆอันตรายอื่นๆอันตรายอื่นๆ - 
· ผลของผลของผลของผลของ PBT และการประเมินและการประเมินและการประเมินและการประเมิน vPvB

· PBT: ไมสามารถใชได
· vPvB: ไมสามารถใชได

3 องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมองคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมองคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมองคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
· คุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคม:ี สวนผสมสวนผสมสวนผสมสวนผสม

· คําอธิบายคําอธิบายคําอธิบายคําอธิบาย - 
(ตอที่หนา 2)
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หนา 2/10แผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัย
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ช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคา Signum ceramic bond I

(ตอที่หนา 1)

54.1.1

· สวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตราย
propan-2-ol Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
75-90%

อะซีโตน Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Acute Tox. 5, H333

≥5-<10%

เมทิลเมทาคริเลต Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Acute Tox. 5, H333

≥0.1-<1%

· ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม สําหรับขอความที่ระบุในรายการวลีความเสี่ยงที่อางอิงถึงในสวนที่ 16

4 มาตรการปฐมพยาบาลมาตรการปฐมพยาบาลมาตรการปฐมพยาบาลมาตรการปฐมพยาบาล
· คําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล

· หลังจากการสูดหายใจเขาไปหลังจากการสูดหายใจเขาไปหลังจากการสูดหายใจเขาไปหลังจากการสูดหายใจเขาไป หาบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ปรึกษาแพทยในกรณีที่อาการไมดีขึ้น
· หลังจากการสัมผัสถูกผิวหลังจากการสัมผัสถูกผิวหลังจากการสัมผัสถูกผิวหลังจากการสัมผัสถูกผิวลางดวยน้ําและสบูแลวฟอกใหทั่วทันทีหากผิวหนังยังมีอาการระคายเคืองใหปรึกษาแพทย
· หลังจากการสัมผัสถูกตาหลังจากการสัมผัสถูกตาหลังจากการสัมผัสถูกตาหลังจากการสัมผัสถูกตา ชะตาที่เปดอยูใตน้ําที่กําลังไหลเปนเวลาหลายนาทีถาอาการไมดีขึ้นใหปรึกษาแพทย
· หลังจากการกลืนเขาไปหลังจากการกลืนเขาไปหลังจากการกลืนเขาไปหลังจากการกลืนเขาไป:ใหบวนปากและด่ืมน้ํามากๆถาอาการยังไมบรรเทาใหปรึกษาแพทย
· ขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทยขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทยขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทยขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทย

· อาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบ ทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆ แสดงอาการแสดงอาการแสดงอาการแสดงอาการไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· ขอบงช้ีของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงช้ีของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงช้ีของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงช้ีของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

5 มาตรการผจญเพลิงมาตรการผจญเพลิงมาตรการผจญเพลิงมาตรการผจญเพลิง
· สารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิง

· สารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมคารบอนไดออกไซดสเปรยผงหรือน้ําดับเพลิงขนาดใหญดวยการฉีดน้ําหรือโฟมแอลกอฮอลที่ทนทาน
· อันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมกระปองรูปแบบระเบิดของผสมของแกสกับอากาศอาจจะเกิดแกสพิษขึ้นขณะระอุหรือในกรณีเพลิงไหม
· คําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิง

· อุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัย ไมตองมีมาตรการพิเศษ
· ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม - 

6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสารมาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสารมาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสารมาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร
· การปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคล อุปกรณปองกันอุปกรณปองกันอุปกรณปองกันอุปกรณปองกัน และขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินสวมอุปกรณปองกันภัยกันคนที่ไมมีอุปกรณปองกันออกไป
Avoid contact with eyes and skin.

· การใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนา: ปองกันการซึมเขาในระบบระบายน้ําหลุมทํางานและหองใตดิน
· วิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาด:ดูดซับดวยวัสดุที่สามารถยึดของเหลวไว (ทรายไดอะโตไมทตัวยึดเกาะกรดตัวยึดทั่วๆไปขี้เล่ือย)ตรวจใหแนใจวามีการระบายอากาศที่ดีพอ
· การอางอิงถึงสวนอื่นการอางอิงถึงสวนอื่นการอางอิงถึงสวนอื่นการอางอิงถึงสวนอื่นไมมีสารที่เปนอันตรายถูกปลดปลอยออกมาดูขอมูลรายละเอียดเรื่องอุปกรณปองกันสวนบุคคลจากสวนที่ 8

(ตอที่หนา 3)
 TH 
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54.1.1

- 

7 การขนถายการขนถายการขนถายการขนถาย เคล่ือนยายเคล่ือนยายเคล่ือนยายเคล่ือนยาย ใชงานใชงานใชงานใชงาน และเก็บรักษาและเก็บรักษาและเก็บรักษาและเก็บรักษา
· การขนถายการขนถายการขนถายการขนถาย

· การปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัย ปดฝาภาชนะใหแนน
· ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดออกหางจากแหลงที่ติดไฟอยาสูบบุหรี่ปองกันใหพนจากประจุไฟฟาสถิตย

· เงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัย, รวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆ
· การจัดเก็บการจัดเก็บการจัดเก็บการจัดเก็บ

· ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุ เก็บในบริเวณที่เย็น
· ขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวม ไมไดกําหนด
· ขอมูลรายละเอียดเพ่ิมดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพ่ิมดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพ่ิมดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพ่ิมดานสภาพการจัดเก็บ เก็บในที่เย็นสภาพแหงในภาชนะบรรจุที่ปดผนึกอยางดี

· การระบุถึงการสิ้นสุดการใชการระบุถึงการสิ้นสุดการใชการระบุถึงการสิ้นสุดการใชการระบุถึงการสิ้นสุดการใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
8 การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคลการควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคลการควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคลการควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
· ขอมูลรายละเอียดเสริมสําหรับการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิคขอมูลรายละเอียดเสริมสําหรับการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิคขอมูลรายละเอียดเสริมสําหรับการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิคขอมูลรายละเอียดเสริมสําหรับการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิคไมมีขอมูลนอกเหนือจากนี้ดูรายการ 7

· การควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปร
· สวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงาน

propan-2-ol

PEL (US) คาระยะยาว: 980 mg/m³, 400 ppm

REL (US) คาระยะสั้น: 1225 mg/m³, 500 ppmคาระยะยาว: 980 mg/m³, 400 ppm

TLV (US) คาระยะสั้น: 400 ppmคาระยะยาว: 200 ppm
BEI, A4อะซีโตนอะซีโตนอะซีโตนอะซีโตน

PEL (US) คาระยะยาว: 2400 mg/m³, 1000 ppm

REL (US) คาระยะยาว: 590 mg/m³, 250 ppm

TLV (US) คาระยะสั้น: 500 ppmคาระยะยาว: 250 ppm
A4, BEIเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลต

PEL (US) คาระยะยาว: 410 mg/m³, 100 ppm

REL (US) คาระยะยาว: 410 mg/m³, 100 ppm

TLV (US) คาระยะสั้น: 100 ppmคาระยะยาว: 50 ppm
DSEN, A4

· DNELs

propan-2-olทางปาก Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 26 mg/Kg (not defined)ทางผิวหนัง Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 888 mg/Kg/d (not defined)

Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 319 mg/Kg/d (not defined)ทางการสูดหายใจ Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 500 mg/m3 (not defined)
(ตอที่หนา 4)
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54.1.1

Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 89 mg/m3 (not defined)อะซีโตนอะซีโตนอะซีโตนอะซีโตนทางปาก Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 62 mg/Kg (not defined)ทางผิวหนัง Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 186 mg/Kg/d (not defined)

Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 62 mg/Kg/d (not defined)ทางการสูดหายใจ Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 1,210 mg/m3 (not defined)

Arbeiter industriell, langfristig, lokal 2,420 mg/m3 (not defined)

Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 200 mg/m3 (not defined)เมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตทางปาก Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 8.2 mg/Kg (not defined)ทางผิวหนัง Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 13.67 mg/Kg/d (not defined)

Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 8.2 mg/Kg/d (not defined)ทางการสูดหายใจ Arbeiter industriell, akut, lokal 416 mg/m3 (not defined)

Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 348.4 mg/m3 (not defined)

Arbeiter industriell, langfristig, lokal 208 mg/m3 (not defined)

allgemeine Bevölkerung, akut, lokal 208 mg/m3 (not defined)

Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 74.3 mg/m3 (not defined)

· PNECs

propan-2-ol

Süßwasser 140.9 mg/l (not defined)

Meerwasser 140.9 mg/l (not defined)

Kläranlage (STP) 2,251 mg/l (not defined)

Sediment, Trockengewicht, Süßwasser 552 mg/Kg (not defined)

Sediment, Trockengewicht, Meerwasser 552 mg/Kg (not defined)

Boden, Trockengewicht 28 mg/Kg (not defined)อะซีโตนอะซีโตนอะซีโตนอะซีโตน
Süßwasser 10.6 mg/l (not defined)

Meerwasser 1.06 mg/l (rabbit)

Kläranlage (STP) 19.5 mg/l (not defined)

Sediment, Trockengewicht, Süßwasser 30.4 mg/Kg (not defined)

Sediment, Trockengewicht, Meerwasser 3.04 mg/Kg (not defined)

Boden, Trockengewicht 0.112 mg/Kg (not defined)เมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลต
Süßwasser 0.94 mg/l (not defined)

Meerwasser 0.094 mg/l (not defined)

Kläranlage (STP) 10 mg/l (not defined)

Sediment, Trockengewicht, Süßwasser 10.2 mg/Kg (not defined)

Sediment, Trockengewicht, Meerwasser 0.102 mg/Kg (not defined)

Boden, Trockengewicht 1.48 mg/Kg (not defined)

· สวนประกอบตางๆสวนประกอบตางๆสวนประกอบตางๆสวนประกอบตางๆ  ที่มีคาขีดจํากัดทางชีวภาพที่มีคาขีดจํากัดทางชีวภาพที่มีคาขีดจํากัดทางชีวภาพที่มีคาขีดจํากัดทางชีวภาพ:

propan-2-ol

BEI (US) 40 mg/L
Medium: urine
Time: end of shift at end of workweek
Parameter: Acetone (background, nonspecific)

(ตอที่หนา 5)
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54.1.1

อะซีโตนอะซีโตนอะซีโตนอะซีโตน
BEI (US) 25 mg/L

Medium: urine
Time: end of shift
Parameter: Acetone (nonspecific)

· ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม รายการถูกตองระหวางที่จัดทําโดยอาศัยการใชงานเปนหลัก
· การควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัส

· อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
· มาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปหลีกเล่ียงการสัมผัสถูกตาเก็บใหหางจากสิ่งของที่เปนอาหารเครื่องด่ืมและอาหารสัตวใหถอดเสื้อผาที่เปอนและเจือปนออกทันทีลางมือกอนที่จะหยุดพักและเมื่อสิ้นสุดเวลาทํางานหลีกเล่ียงการสัมผัสถูกตาและผิวหนัง
· การปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไปในกรณีที่อยูเปนเวลาสั้นหรืออากาศเปนพิษระดับตํ่าใชหนากากกรองเพื่อชวยหายใจในกรณีที่มีความเขมขนสูงหรืออยูเปนเวลานานใหใชเครื่องปองกันที่มีอุปกรณชวยหายใจในตัว
· การปองกันมือการปองกันมือการปองกันมือการปองกันมือวัสดุของถุงมือจะตองไมใหอากาศผานเขาออกและทนทานตอผลิตภัณฑ/ สาร/ การผลิตเลือกวัสดุสําหรับถุงมือโดยพิจารณาจากเวลาที่ใชในการซึมผานอัตราการแพรและการเสื่อมตรวจสอบถุงมือปองกันกอนที่จะใชแตละครั้งวายังอยูในสถาพที่ใชไดอยูหรือไม
recommended

· วัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือการเลือกใชถุงมือที่เหมาะสมไมเพียงแตขึ้นอยูกับวัสดุแตยังขึ้นกับมาตรฐานดานคุณภาพและขอแตกตางระหวางผูผลิตแตละแหงโดยที่ผลิตภัณฑเตรียมมาจากสารหลายชนิดความทนทานของวัสดุถุงมือไมสามารถที่จะคํานวณลวงหนาดังนั้นจึงตองตรวจสอบกับการใชงาน
· เวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือผูผลิตถุงมือปองกันจะตองทดสอบหาเวลาแนนอนที่ใชในการทะลุผานและจะตองมีการตรวจสอบติดตาม
· ถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุดถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุดถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุดถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุด 15 นาทีนาทีนาทีนาทียางบิวทิล BRยางไนทริล NBR

· การปองกันตาการปองกันตาการปองกันตาการปองกันตา แวนตาที่ขอบปดสนิท
· การปองกันรางกายการปองกันรางกายการปองกันรางกายการปองกันรางกาย ชุดปองกันชนิดน้ําหนักเบา

* 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
· ขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมี

· ขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไป
· ลักษณะลักษณะลักษณะลักษณะ :

· รูปสัณฐานรูปสัณฐานรูปสัณฐานรูปสัณฐาน ของไหล
· สีสสีีสี ไมมีสี

· กลิ่นกลิ่นกลิ่นกลิ่น คลายแอลกอฮอล
· เกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่น : ไมไดกําหนดไว.

· คาคาคาคา pH สารผสมไมละลายน้ํา (ในน้ํา)

· การเปลี่ยนสภาวะการเปลี่ยนสภาวะการเปลี่ยนสภาวะการเปลี่ยนสภาวะ
· จุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลาย ไมไดกําหนด
· จุดเดือดจุดเดือดจุดเดือดจุดเดือด/ ขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือด 55 °C

· จุดวาบไฟจุดวาบไฟจุดวาบไฟจุดวาบไฟ 5 °C

· ความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟ (ของแข็งแกสของแข็งแกสของแข็งแกสของแข็งแกส) ไมสามารถใชได
(ตอที่หนา 6)

 TH 
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ช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคา Signum ceramic bond I

(ตอที่หนา 5)

54.1.1

· อุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิด >400 °C

· อุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัวอุณหภูมิสลายตัว ไมไดกําหนดไว.
· การเผาไหมดวยตัวเองการเผาไหมดวยตัวเองการเผาไหมดวยตัวเองการเผาไหมดวยตัวเอง ผลิตภัณฑไมเปนสารจุดไฟติดดวยตัวเอง
· อันตรายจากการระเบิดอันตรายจากการระเบิดอันตรายจากการระเบิดอันตรายจากการระเบิด ผลิตภัณฑไมไดเปนสารระเบิดอยางไรก็ตามอาจเปนไปไดที่การผสมของอากาศ/ ไอจะทําใหเกิดการร
· ขอบเขตการระเบิดขอบเขตการระเบิดขอบเขตการระเบิดขอบเขตการระเบิด

· ขั้นต่ําขั้นต่ําขั้นต่ําขั้นต่ํา 2.0 Vol %
· ขั้นสูงขั้นสูงขั้นสูงขั้นสูง 12.0 Vol %

· ความดันไอความดันไอความดันไอความดันไอ ที่ทีท่ี่ที ่20 °C 48 hPa

· ความหนาแนนความหนาแนนความหนาแนนความหนาแนน ที่ทีท่ี่ที ่20 °C 0.800 g/cm³
· ความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธ ไมไดกําหนดไว.
· ความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอ ไมไดกําหนดไว.
· อัตราการระเหยอัตราการระเหยอัตราการระเหยอัตราการระเหย ไมไดกําหนดไว.

· ความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายใน / ความสามารถผสมเความสามารถผสมเความสามารถผสมเความสามารถผสมเปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับ
· น้ําน้ําน้ําน้ํา ผสมกันไดอยางเต็มที่

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

· (ไดนามิคไดนามิคไดนามิคไดนามิค) พลศาสตรพลศาสตรพลศาสตรพลศาสตร ไมไดกําหนดไว.
· (คิเนเมติคคิเนเมติคคิเนเมติคคิเนเมติค) จลนศาสตรจลนศาสตรจลนศาสตรจลนศาสตร ไมไดกําหนดไว.

· ปริมาณสวนประกอบตัวทําละลายปริมาณสวนประกอบตัวทําละลายปริมาณสวนประกอบตัวทําละลายปริมาณสวนประกอบตัวทําละลาย
· ตัวทําละลายอินทรียตัวทําละลายอินทรียตัวทําละลายอินทรียตัวทําละลายอินทรีย 93.1 %

· ขอมูลอื่นๆขอมูลอื่นๆขอมูลอื่นๆขอมูลอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยาความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยาความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยาความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
· ปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· เสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมี

· การสลายตัวดวยความรอนการสลายตัวดวยความรอนการสลายตัวดวยความรอนการสลายตัวดวยความรอน / เงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยง ไมมีการสลายตัวถาใชและเก็บตามรายละเอียดที่ระบุไว
· ความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตรายความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตรายความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตรายความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย ไมมีปฏิกริยาเปนอันตรายที่รูจัก
· เงื่อนไขเพ่ือการหลีกเลี่ยงเงื่อนไขเพ่ือการหลีกเลี่ยงเงื่อนไขเพ่ือการหลีกเลี่ยงเงื่อนไขเพ่ือการหลีกเลี่ยง ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· วัสดุที่เขากันไมไดวัสดุที่เขากันไมไดวัสดุที่เขากันไมไดวัสดุที่เขากันไมได: ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ: ไมมีสารจากการสลายตัวที่เปนอันตรายที่รูจัก

* 11 ขอมูลดานพิษวิทยาขอมูลดานพิษวิทยาขอมูลดานพิษวิทยาขอมูลดานพิษวิทยา
· ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

· ความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัส:

· การจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคา LD/LC50

propan-2-olทางปาก LD50 5,840 mg/kg (rat) (OECD 401)ทางผิวหนัง LD50 >12,800 mg/kg (rabbit) (OECD 402)ทางการสูดหายใจ LC0 ≥10,000 ppm /6h (rat) (OECD 403)
(ตอที่หนา 7)

 TH 
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ช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคา Signum ceramic bond I

(ตอที่หนา 6)

54.1.1

อะซีโตนอะซีโตนอะซีโตนอะซีโตนทางปาก LD50 5,800 mg/kg (rat)ทางผิวหนัง LD50 >15,800 mg/kg (rabbit)ทางการสูดหายใจ LC50/4 h 76 mg/l (rat)เมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตทางปาก LD50 ~7,900 mg/kg (rat)ทางผิวหนัง LD50 >5,000 mg/kg (guinea pig) (OECD 402)ทางการสูดหายใจ LC50/4 h 29.8 mg/l (rat)

· อาการระคายเคืองเบื้องตนอาการระคายเคืองเบื้องตนอาการระคายเคืองเบื้องตนอาการระคายเคืองเบื้องตน
· บนผิวหนังบนผิวหนังบนผิวหนังบนผิวหนัง ไมมีผลทําใหระคายเคือง
· ที่ดวงตาที่ดวงตาที่ดวงตาที่ดวงตา ทําใหระคายเคือง

· การทําใหแพการทําใหแพการทําใหแพการทําใหแพ ไมมีรายงานเรื่องการแพ
· ขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยาผลิตภัณฑจะระบุถึงอันตรายตางๆตามวิธีการที่กําหนดไวในตนแบบการจัดแบงประเภททั่วไปสําหรับการผลิตของ EU  ที่ออกฉบับลาสุดทําใหระคายเคือง

· ผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบ CMR (การทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุการทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุการทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุการทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุ)
· พิษตอระบบสืบพันธุพิษตอระบบสืบพันธุพิษตอระบบสืบพันธุพิษตอระบบสืบพันธุ Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

12 ขอมูลดานนิเวศวิทยาขอมูลดานนิเวศวิทยาขอมูลดานนิเวศวิทยาขอมูลดานนิเวศวิทยา
· ความเปนพิษความเปนพิษความเปนพิษความเปนพิษ

· ความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ําความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ําความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ําความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ํา
propan-2-ol

LC50/96h 9,640 mg/l (fish) (OECD 203)

LC50/24h >10,000 mg/L (daphnia) (OECD 202)อะซีโตนอะซีโตนอะซีโตนอะซีโตน
EC50/48h 8,800 mg/l (daphnia)

LC50/96h 6,210 mg/l (fish) (OECD 203)เมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลต
EC50/21d 49 mg/L (daphnia) (OECD 211)

EC50/48h 69 mg/l (daphnia) (EPA OTS 797.1300)

NOEC / 21d 37 mg/l (daphnia) (OECD 211)

ErC50 / 72 h >110 mg/l (algae) (OECD 201)

NOEC / 72h 110 mg/l (algae) (OECD 201)

NOEC / 48h 48 mg/l (daphnia) (EPA OTS 797.1300)

EbC50 / 72h >110 mg/l (algae) (OECD 201)

NOEC/ 35d 9.4 mg/L (fish) (OECD 210)

LC50/ 35d 33.7 mg/L (fish) (OECD 210)

· การคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลาย
propan-2-ol

biologischer Abbau 53 % /5d (not defined) (EU C.5)อะซีโตนอะซีโตนอะซีโตนอะซีโตน
biologischer Abbau 90.9 % /28d (not defined) (OECD 301D)เมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลตเมทิลเมทาคริเลต
biologischer Abbau 94 % /14d (not defined) (OECD 301C)

(ตอที่หนา 8)
 TH 
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· การปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอมการปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอมการปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอมการปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอม
· การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· การเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดิน ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

· ขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับนิเวศวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับนิเวศวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับนิเวศวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับนิเวศวิทยา
· หมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไปอยาปลอยใหผลิตภัณฑที่ยังไมไดเจือจางหรือผลิตภัณฑเปนจํานวนมากไปถึงน้ําผิวดินเสนทางน้ําหรือระบบระบายน้ําเสีย

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

· ผลขางเคียงอื่นๆผลขางเคียงอื่นๆผลขางเคียงอื่นๆผลขางเคียงอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
13 ขอพิจารณาในการกําจัดขอพิจารณาในการกําจัดขอพิจารณาในการกําจัดขอพิจารณาในการกําจัด

· วิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสีย
· คําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําตองไมทิ้งไปพรอมกับขยะจากบานเรือนอยาปลอยใหผลิตภัณฑเขาถึงระบบระบายน้ําเสียการกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการ

· ภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาด
· คําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําการกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการบรรจุภัณฑที่ไมปนเปอนอาจนํากลับไปผลิตใชอีก

14 ขอมูลการขนสงขอมูลการขนสงขอมูลการขนสงขอมูลการขนสง
· เลขที่เลขที่เลขที่เลขที ่UN

· ADR, IMDG, IATA UN1993

· ช่ือการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของช่ือการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของช่ือการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของช่ือการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของ UN
· ADR 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., special provision

640D (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL),
ACETONE)

· IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID,  N.O.S.  ( ISOPROPANOL
(ISOPROPYL ALCOHOL), ACETONE)

· ช้ันเรียนอันตรายจากการขนสงช้ันเรียนอันตรายจากการขนสงช้ันเรียนอันตรายจากการขนสงช้ันเรียนอันตรายจากการขนสง
· ADR

· ประเภทประเภทประเภทประเภท 3 (F1) ของเหลวติดไฟได
· ฉลากสิ่งที่เปนอันตรายฉลากสิ่งที่เปนอันตรายฉลากสิ่งที่เปนอันตรายฉลากสิ่งที่เปนอันตราย 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 ของเหลวติดไฟได
(ตอที่หนา 9)
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· Label 3 

· กลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุ
· ADR, IMDG, IATA II

· สิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมสิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมสิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมสิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
· สารที่เปนพิษตอทะเลสารที่เปนพิษตอทะเลสารที่เปนพิษตอทะเลสารที่เปนพิษตอทะเล ไมใช

· การปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใช คําเตือน !: ของเหลวติดไฟได
· รหัสความอันตรายรหัสความอันตรายรหัสความอันตรายรหัสความอันตราย: 33
· หมายเลขหมายเลขหมายเลขหมายเลข EMS F-E,S-E
· Stowage Category B 

· การขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวก 2 ของของของของ
MARPOL73/78 และรหัสและรหัสและรหัสและรหัส IBC ไมสามารถใชได

· การขนสงการขนสงการขนสงการขนสง/ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม - 

· ADR
· ปริมาณที่จํากัดปริมาณที่จํากัดปริมาณที่จํากัดปริมาณที่จํากัด (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· หมวดหมูการขนสงหมวดหมูการขนสงหมวดหมูการขนสงหมวดหมูการขนสง 2 
· รหัสควบคุมการผานอุโมงครหัสควบคุมการผานอุโมงครหัสควบคุมการผานอุโมงครหัสควบคุมการผานอุโมงค D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· กฎระเบยีบตน้แบบ“ ” ของของของของ UN UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.,  SPECIAL
PROVISION 640D (ISOPROPANOL (ISOPROPYL
ALCOHOL), ACETONE), 3, II

15 ขอมูลดานกฎขอบังคับขอมูลดานกฎขอบังคับขอมูลดานกฎขอบังคับขอมูลดานกฎขอบังคับ
· ความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบ/กฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

· บัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย
· กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมประมงกรมประมงกรมประมงกรมประมงไฮโดรเจนคลอไรดแอนไฮดรัส ชนิดที ่3
· กรมปศุสัตวกรมปศุสัตวกรมปศุสัตวกรมปศุสัตวไฮโดรเจนคลอไรดแอนไฮดรัส ชนิดที ่3
· อาหารและยาอาหารและยาอาหารและยาอาหารและยาไฮโดรเจนคลอไรดแอนไฮดรัส ชนิดที ่3
· กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมอะซีโตน ชนิดที ่3เมทิลเมทาคริเลต ชนิดที ่2ไฮโดรเจนคลอไรดแอนไฮดรัส ชนิดที ่3ไตรเอทาโนลามีน ชนิดที ่3

(ตอที่หนา 10)
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· กรมธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· ทําเนียบสารเคมีที่มีอยูแลวของประเทศไทยทําเนียบสารเคมีที่มีอยูแลวของประเทศไทยทําเนียบสารเคมีที่มีอยูแลวของประเทศไทยทําเนียบสารเคมีที่มีอยูแลวของประเทศไทย (กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

propan-2-olอะซีโตนเมทิลเมทาคริเลต
· การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี: ไมไดดําเนินการตามการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

16 ขอมูลอ่ืนๆขอมูลอ่ืนๆขอมูลอ่ืนๆขอมูลอ่ืนๆ
ขอมูลรายละเอียดนี้ใชความรูปจจุบันของเราเปนหลักอยางไรก็ตามขอมูลนี้ไมใชการรับประกันจากสถาบันตอคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑและไมสามารถยืนยันการบังคับใชตามกฎหมายที่เกี่ยวพันกับสัญญา

· คํายอและช่ือยอที่ผสมขึ้นคํายอและช่ือยอที่ผสมขึ้นคํายอและช่ือยอที่ผสมขึ้นคํายอและช่ือยอที่ผสมขึ้น
ADR: Accord relatif au transport international 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)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
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
Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2
Acute Tox. 5: Acute toxicity – Category 5
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
Eye Irritation 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

· * ขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลวขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลวขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลวขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลว   
 TH 


