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55.1.8.1

1 การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมการบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมการบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมการบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิตและผูผลิตและผูผลิตและผูผลิต
· ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ

· ช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคา Signum ceramis
· สารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใชสารหรือสารผสมที่เก่ียวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

· การประยุกตใชสารการประยุกตใชสารการประยุกตใชสารการประยุกตใชสาร/ การทําการทําการทําการทํา Veneering resin

· 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
Acute Tox. 5 H313 อาจเปนอันตรายหากสัมผัสกับผิวหนัง
Skin Sens. 1 H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
Aquatic Chronic 3 H412 ใหโทษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําพรอมผลกระทบระยะยาว

· องคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลากองคประกอบของฉลาก
· องคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากขององคประกอบบนฉลากของ GHSผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)

· ภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตรายภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตราย

GHS07

· สัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคํา คําเตือน !

· สวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลากสวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลากสวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลากสวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลาก
7,7,9(or 7,9,9)-tr imethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl
bismethacrylate
Bisphenol A Diglycidylether Diacrylate (BADGE-DA)
triethylen glycol dimethacrylate

· ประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายประกาศสิ่งที่เปนอันตรายอาจเปนอันตรายหากสัมผัสกับผิวหนังอาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพใหโทษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําพรอมผลกระทบระยะยาว
· ประกาศการปองกันระมัดระวังภัยประกาศการปองกันระมัดระวังภัยประกาศการปองกันระมัดระวังภัยประกาศการปองกันระมัดระวังภัยหลีกเล่ียงการปลอยออกสูสิ่งแวดลอมสวมถุงมือปองกัน/ที่ปองกันตา

· อันตรายอื่นๆอันตรายอื่นๆอันตรายอื่นๆอันตรายอื่นๆ - 
· ผลของผลของผลของผลของ PBT และการประเมินและการประเมินและการประเมินและการประเมิน vPvB

· PBT: ไมสามารถใชได
· vPvB: ไมสามารถใชได

3 องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมองคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมองคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมองคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
· คุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคมีคุณลักษณะทางเคม:ี สวนผสมสวนผสมสวนผสมสวนผสม

· คําอธิบายคําอธิบายคําอธิบายคําอธิบาย - 
(ตอที่หนา 2)
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(ตอที่หนา 1)

55.1.8.1

· สวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตรายสวนประกอบที่มีอันตราย
frits, chemicals
Acute Tox. 5, H313

≥25-≤50%

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl
bismethacrylate
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Sens. 1B, H317
Acute Tox. 5, H313

≥5-<25%

Bisphenol A Diglycidylether Diacrylate (BADGE-DA)
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Sens. 1, H317

≥2.5-≤10%

Silica (trimethylsilyl) oxy - modified
Acute Tox. 5, H303

≥0-≤5%

triethylen glycol dimethacrylate
Skin Sens. 1B, H317

≥1-≤5%

2-propenoic acid, 1,1'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]]ester,
reaction products with diethylamine
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
Acute Tox. 5, H313

≥0.1-<1%

· ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม สําหรับขอความที่ระบุในรายการวลีความเสี่ยงที่อางอิงถึงในสวนที่ 16

4 มาตรการปฐมพยาบาลมาตรการปฐมพยาบาลมาตรการปฐมพยาบาลมาตรการปฐมพยาบาล
· คําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาลคําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล

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

· อาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบอาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบ ทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆ แสดงอาการแสดงอาการแสดงอาการแสดงอาการ อาการจากโรคภูมิแพ
· ขอบงช้ีของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงช้ีของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงช้ีของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนขอบงช้ีของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปนไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

5 มาตรการผจญเพลิงมาตรการผจญเพลิงมาตรการผจญเพลิงมาตรการผจญเพลิง
· สารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิงสารที่ใชดับเพลิง

· สารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมใชวิธีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมคารบอนไดออกไซดฉีดดวยผงหรือน้ําการดับเพลิงขนาดใหญดวยโฟมแอลกอฮอลที่ทนทาน
· อันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสมอันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสม อาจจะเกิดแกสพิษขึ้นขณะระอุหรือในกรณีเพลิงไหม
· คําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิงคําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิง

· อุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัยอุปกรณปองกันภัย ไมตองมีมาตรการพิเศษ
· ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม - 

6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสารมาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสารมาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสารมาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร
· การปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคลการปองกันสวนบุคคล อุปกรณปองกันอุปกรณปองกันอุปกรณปองกันอุปกรณปองกัน และขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน สวมชุดปองกัน
· การใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนาการใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนา: ปองกันการซึมเขาในระบบระบายน้ําหลุมทํางานและหองใตดิน

(ตอที่หนา 3)
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· วิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาดวิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาด:ดูดซับดวยวัสดุที่สามารถยึดของเหลวไว (ทรายไดอะโตไมทตัวยึดเกาะกรดตัวยึดทั่วๆไปขี้เล่ือย)
· การอางอิงถึงสวนอื่นการอางอิงถึงสวนอื่นการอางอิงถึงสวนอื่นการอางอิงถึงสวนอื่นดูขอมูลรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยในการขนถายจากสวนที่ 7ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องอุปกรณปองกันสวนบุคคลจากสวนที่ 8ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องการกําจัดจากสวนที่ 13
- 

7 การขนถายการขนถายการขนถายการขนถาย เคล่ือนยายเคล่ือนยายเคล่ือนยายเคล่ือนยาย ใชงานใชงานใชงานใชงาน และเก็บรักษาและเก็บรักษาและเก็บรักษาและเก็บรักษา
· การขนถายการขนถายการขนถายการขนถาย

· การปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยการปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยทําใหแนใจวาสถานที่ทํางานมีการระบายอากาศ/ ไอเสียที่ดี
· ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิดออกหางจากแหลงที่ติดไฟอยาสูบบุหรี่ปองกันใหพนจากประจุไฟฟาสถิตย

· เงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัยเงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัย, รวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆรวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆ
· การจัดเก็บการจัดเก็บการจัดเก็บการจัดเก็บ

· ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุ ไมมีขอกําหนดพิเศษ
· ขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวมขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวม ไมไดกําหนด
· ขอมูลรายละเอียดเพ่ิมดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพ่ิมดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพ่ิมดานสภาพการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเพ่ิมดานสภาพการจัดเก็บ ไมมี

· การระบุถึงการสิ้นสุดการใชการระบุถึงการสิ้นสุดการใชการระบุถึงการสิ้นสุดการใชการระบุถึงการสิ้นสุดการใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
8 การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคลการควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคลการควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคลการควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
· การควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปรการควบคุมตัวแปร

· สวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานสวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงานผลิตภัณฑไมไดมีปริมาณวัสดุใดๆมากพอจนถึงคาวิกฤติที่จะตองมีการติดตามในสถานที่ทํางานไมไดกําหนด
· DNELs

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate

ทางปาก Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 0.3 mg/Kg (not defined)ทางผิวหนัง Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 1.3 mg/Kg/d (not defined)

Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 0.7 mg/Kg/d (not defined)ทางการสูดหายใจ Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 3.3 mg/m3 (not defined)

Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 0.6 mg/m3 (not defined)

Bisphenol A Diglycidylether Diacrylate (BADGE-DA)ทางผิวหนัง Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 17.5 mg/Kg/d (not defined)ทางการสูดหายใจ Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 122.5 mg/m3 (not defined)

triethylen glycol dimethacrylateทางปาก Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 8.33 mg/Kg (not defined)ทางผิวหนัง Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 13.9 mg/Kg/d (not defined)

Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 8.33 mg/Kg/d (not defined)ทางการสูดหายใจ Arbeiter industriell, langfristig, systemisch 48.5 mg/m3 (not defined)

Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch 14.5 mg/m3 (not defined)
(ตอที่หนา 4)
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· PNECs

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate

Süßwasser 0.01 mg/l (not defined)

Meerwasser 0.001 mg/l (not defined)

Kläranlage (STP) 3.61 mg/l (not defined)

Sediment, Trockengewicht, Süßwasser 4.56 mg/Kg (not defined)

Sediment, Trockengewicht, Meerwasser 0.46 mg/Kg (not defined)

Boden, Trockengewicht 0.91 mg/Kg (not defined)

Bisphenol A Diglycidylether Diacrylate (BADGE-DA)

Süßwasser 0.1 mg/l (not defined)

Meerwasser 0.01 mg/l (not defined)

Zwischenwasserabgabe 1 mg/l (not defined)

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

Sediment, Trockengewicht, Süßwasser 35.8 mg/Kg (not defined)

Boden, Trockengewicht 71 mg/Kg (not defined)

triethylen glycol dimethacrylate

Süßwasser 0.016 mg/l (not defined)

Meerwasser 0.002 mg/l (not defined)

Kläranlage (STP) 1.7 mg/l (not defined)

Sediment, Trockengewicht, Süßwasser 0.185 mg/Kg (not defined)

Sediment, Trockengewicht, Meerwasser 0.018 mg/Kg (not defined)

Boden, Trockengewicht 0.027 mg/Kg (not defined)

· ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม รายการถูกตองระหวางที่จัดทําโดยอาศัยการใชงานเปนหลัก
· การควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัสการควบคุมการสัมผัส

· อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
· มาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปมาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไปใหถอดเสื้อผาที่เปอนและเจือปนออกทันทีลางมือกอนที่จะหยุดพักและเมื่อสิ้นสุดเวลาทํางาน
· การปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไปการปองกันการสูดหายใจเขาไปในกรณีที่อยูเปนเวลาสั้นหรืออากาศเปนพิษระดับตํ่าใชหนากากกรองเพื่อชวยหายใจในกรณีที่มีความเขมขนสูงหรืออยูเปนเวลานานใหใชเครื่องปองกันที่มีอุปกรณชวยหายใจในตัว
· การปองกันมือการปองกันมือการปองกันมือการปองกันมือถุงมือยางตรวจสอบถุงมือปองกันกอนที่จะใชแตละครั้งวายังอยูในสถาพที่ใชไดอยูหรือไม
recommended

· วัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือวัสดุที่ใชทําถุงมือการเลือกใชถุงมือที่เหมาะสมไมเพียงแตขึ้นอยูกับวัสดุแตยังขึ้นกับมาตรฐานดานคุณภาพและขอแตกตางระหวางผูผลิตแตละแหงโดยที่ผลิตภัณฑเตรียมมาจากสารหลายชนิดความทนทานของวัสดุถุงมือไมสามารถที่จะคํานวณลวงหนาดังนั้นจึงตองตรวจสอบกับการใชงาน
· เวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือเวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือผูผลิตถุงมือปองกันจะตองทดสอบหาเวลาแนนอนที่ใชในการทะลุผานและจะตองมีการตรวจสอบติดตาม
· ถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุดถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุดถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุดถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุด 15 นาทีนาทีนาทีนาทียางบิวทิล BRยางไนทริล NBR

· การปองกันตาการปองกันตาการปองกันตาการปองกันตา แวนตาที่ขอบปดสนิท
(ตอที่หนา 5)

 TH 



หนา 5/9แผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัย
ตามตามตามตาม GHS

วันที่พิมพ 2022.11.17 การปรับปรุงใหม : 2022.11.17หมายเลขเวอรชั่น: 5

ช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคา Signum ceramis

(ตอที่หนา 4)

55.1.8.1

· การปองกันรางกายการปองกันรางกายการปองกันรางกายการปองกันรางกาย ชุดปองกันชนิดน้ําหนักเบา
* 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

· ขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมี
· ขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไปขอมูลรายละเอียดทั่วไป

· ลักษณะลักษณะลักษณะลักษณะ :
· รูปสัณฐานรูปสัณฐานรูปสัณฐานรูปสัณฐาน เหมือนแปงเปยก
· สีสสีีสี ไมมีสีสีน้ําตาลสีขาวสีชมพู

· กลิ่นกลิ่นกลิ่นกลิ่น คลายเอสเตอร
· เกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่นเกณฑกลิ่น : ไมไดกําหนดไว.

· คาคาคาคา pH ไมไดกําหนดไว.
· การเปลี่ยนสภาวะการเปลี่ยนสภาวะการเปลี่ยนสภาวะการเปลี่ยนสภาวะ

· จุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลายขอบเขตการหลอมละลาย ไมไดกําหนด
· จุดเดือดจุดเดือดจุดเดือดจุดเดือด/ ขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือดขอบเขตการเดือด 100 °C

· จุดวาบไฟจุดวาบไฟจุดวาบไฟจุดวาบไฟ >100 °C

· ความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟความสามารถติดไฟ (ของแข็งแกสของแข็งแกสของแข็งแกสของแข็งแกส) ไมสามารถใชได
· อุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิดอุณหภูมิจุดระเบิด 400 °C

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

· ขั้นต่ําขั้นต่ําขั้นต่ําขั้นต่ํา ไมไดกําหนดไว.
· ขั้นสูงขั้นสูงขั้นสูงขั้นสูง ไมไดกําหนดไว.

· ความดันไอความดันไอความดันไอความดันไอ ที่ทีท่ี่ที ่20 °C 40 hPa

· ความหนาแนนความหนาแนนความหนาแนนความหนาแนน ที่ทีท่ี่ที ่20 °C 1.86 g/cm³
· ความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธความหนาแนนสัมพัทธ ไมไดกําหนดไว.
· ความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอความหนาแนนของไอ ไมไดกําหนดไว.
· อัตราการระเหยอัตราการระเหยอัตราการระเหยอัตราการระเหย ไมไดกําหนดไว.

· ความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายในความสามารถในการละลายใน / ความสามารถผสมเความสามารถผสมเความสามารถผสมเความสามารถผสมเปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับ
· น้ําน้ําน้ําน้ํา ไมสามารถผสมกันไดหรือยากที่จะผสม

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

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

· ปริมาณสวนประกอบตัวทําละลายปริมาณสวนประกอบตัวทําละลายปริมาณสวนประกอบตัวทําละลายปริมาณสวนประกอบตัวทําละลาย
· ตัวทําละลายอินทรียตัวทําละลายอินทรียตัวทําละลายอินทรียตัวทําละลายอินทรีย 0 %
· น้ําน้ําน้ําน้ํา 3.4-<4.4 %

· สวนประกอบที่เปนของแข็งสวนประกอบที่เปนของแข็งสวนประกอบที่เปนของแข็งสวนประกอบที่เปนของแข็ง 70.2 %

(ตอที่หนา 6)
 TH 
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(ตอที่หนา 5)

55.1.8.1

· ขอมูลอื่นๆขอมูลอื่นๆขอมูลอื่นๆขอมูลอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยาความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยาความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยาความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
· ปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบปฏิกิริยาโตตอบ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· เสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมีเสถียรภาพทางเคมี

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

* 11 ขอมูลดานพิษวิทยาขอมูลดานพิษวิทยาขอมูลดานพิษวิทยาขอมูลดานพิษวิทยา
· ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยาขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

· ความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัสความเปนพิษอยางสาหัส:

· การจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคาการจัดแบงตามคา LD/LC50

frits, chemicalsทางปาก LD50 >2,000 mg/kg (rat) (OECD 423)ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (rat) (OECD 402)

silicon dioxide, chemically preparedทางปาก LD50 >5,000 mg/kg (rat)ทางผิวหนัง LD50 >5,000 mg/kg (rabbit)

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate

ทางปาก LD50 >5,000 mg/kg (rat) (OECD 401)ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (rat) (OECD 402)

3-trimethoxysilylpropyl methacrylateทางปาก LD50 >2,000 mg/kg (rat)ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (rabbit)

Bisphenol A Diglycidylether Diacrylate (BADGE-DA)ทางปาก LD0 >2,000 mg/kg (rat) (OECD 401)ทางผิวหนัง LD0 >2,000 mg/kg (rat) (OECD 402)การทําใหแพ Sensibilisierung  (human)

 (mouse) (LLNA)

triethylen glycol dimethacrylateทางปาก LD50 8,300 mg/kg (rat)ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (mouse)

2-propenoic acid, 1,1'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]]ester, reaction
products with diethylamineทางปาก LD50 >5,000 mg/kg (rat) (OECD 401)ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (rat) (OECD 402)

· การทําใหแพการทําใหแพการทําใหแพการทําใหแพ อาจจะทําใหแพโดยการสัมผัสกับผิวหนัง
(ตอที่หนา 7)
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(ตอที่หนา 6)

55.1.8.1

· ขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยา
· ผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบ CMR (การทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุการทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุการทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุการทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุ)

· พิษตอระบบสืบพันธุพิษตอระบบสืบพันธุพิษตอระบบสืบพันธุพิษตอระบบสืบพันธุ ตามขอมูลที่มีอยู ไมตรงตามเกณฑการจัดหมวดหมู
12 ขอมูลดานนิเวศวิทยาขอมูลดานนิเวศวิทยาขอมูลดานนิเวศวิทยาขอมูลดานนิเวศวิทยา

· ความเปนพิษความเปนพิษความเปนพิษความเปนพิษ
· ความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ําความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ําความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ําความเปนพิษที่เก่ียวกับน้ํา

frits, chemicals

LC50/96h ≥3.09 mg/l (fish)

ErC50 / 72 h ≥2.4 mg/l (algae)

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate

EC50/48h >1.2 mg/l (daphnia) (OECD 202)

LC50/96h 10.1 mg/l (fish) (OECD 203)

ErC50 / 72 h >0.68 mg/l (algae) (OECD 201)

NOEC / 72h 0.21 mg/l (algae) (OECD 201)

3-trimethoxysilylpropyl methacrylate

EC50/48h >100 mg/l (daphnia) (EU C2.)

LC50/96h >100 mg/l (fish) (EU C.1)

Bisphenol A Diglycidylether Diacrylate (BADGE-DA)

EC50/72h >110 mg/l (algae) (OECD 201)

LC50/96h >79 mg/l (fish) (OECD 203)

triethylen glycol dimethacrylate

EC50/21d 51.9 mg/L (daphnia) (OECD 211)

LC50/96h 16.4 mg/l (fish) (OECD 203)

NOEC / 21d 32 mg/l (daphnia) (OECD 211)

ErC50 / 72 h >100 mg/l (algae) (OECD 201)

NOEC / 72h 18.6 mg/l (algae) (OECD 201)

EbC50 / 72h 72.8 mg/l (algae) (OECD 201)

· การคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลายการคงอยูและการยอยสลาย
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate

biologischer Abbau 22 % /28d (not defined) (OECD 301B;  ISO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C)

3-trimethoxysilylpropyl methacrylate

biologischer Abbau 69 % /28d (not defined) (OECD 301F;  ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D)

triethylen glycol dimethacrylate

biologischer Abbau 85 % /28d (not defined) (OECD 301B;  ISO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C)

· การปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอมการปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอมการปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอมการปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอม
· การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นการสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· การเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดินการเปลี่ยนแปลงในดิน ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

· ขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับนิเวศวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับนิเวศวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับนิเวศวิทยาขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับนิเวศวิทยา
· หมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไปหมายเหตุทั่วไปอยาปลอยใหผลิตภัณฑไปถึงน้ําผิวดินเสนทางน้ําหรือระบบระบายน้ําเสียแมวาจะเปนปริมาณเล็กนอยเทานั้นเปนอันตรายตอน้ําด่ืมแมจะรั่วลงในพื้นดินเปนปริมาณที่นอยมากก็ตาม

· ผลของผลของผลของผลของ PBT และการประเมินและการประเมินและการประเมินและการประเมิน vPvB
· PBT: ไมสามารถใชได

(ตอที่หนา 8)
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(ตอที่หนา 7)

55.1.8.1

· vPvB: ไมสามารถใชได
· ผลขางเคียงอื่นๆผลขางเคียงอื่นๆผลขางเคียงอื่นๆผลขางเคียงอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

13 ขอพิจารณาในการกําจัดขอพิจารณาในการกําจัดขอพิจารณาในการกําจัดขอพิจารณาในการกําจัด
· วิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสียวิธีการกําจัดของเสีย

· คําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําตองไมทิ้งไปพรอมกับขยะจากบานเรือนอยาปลอยใหผลิตภัณฑเขาถึงระบบระบายน้ําเสียการกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการ
· ภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาด

· คําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําคําแนะนําการกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการบรรจุภัณฑที่ไมปนเปอนอาจนํากลับไปผลิตใชอีก
14 ขอมูลการขนสงขอมูลการขนสงขอมูลการขนสงขอมูลการขนสง

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

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

· ช้ันเรียนอันตรายจากการขนสงช้ันเรียนอันตรายจากการขนสงช้ันเรียนอันตรายจากการขนสงช้ันเรียนอันตรายจากการขนสง
· ADR, ADN, IMDG, IATA

· ประเภทประเภทประเภทประเภท ยกเลิก
· กลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุกลุมของภาชนะบรรจุ

· ADR, IMDG, IATA ยกเลิก
· สิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมสิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมสิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอมสิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม

· สารที่เปนพิษตอทะเลสารที่เปนพิษตอทะเลสารที่เปนพิษตอทะเลสารที่เปนพิษตอทะเล ไมใช
· การปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใชการปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใช ไมสามารถใชได
· การขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวกการขนสงขนาดใหญตามภาคผนวก 2 ของของของของ
MARPOL73/78 และรหัสและรหัสและรหัสและรหัส IBC ไมสามารถใชได

· การขนสงการขนสงการขนสงการขนสง/ขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริมขอมูลรายละเอียดเสริม - 

· กฎระเบยีบตน้แบบ“ ” ของของของของ UN ยกเลิก

15 ขอมูลดานกฎขอบังคับขอมูลดานกฎขอบังคับขอมูลดานกฎขอบังคับขอมูลดานกฎขอบังคับ
· ความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบสุขภาพและระเบียบ/กฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสมไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

· บัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย
· กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมประมงกรมประมงกรมประมงกรมประมงกรดอะซีติก ชนิดที ่3
· กรมปศุสัตวกรมปศุสัตวกรมปศุสัตวกรมปศุสัตวกรดอะซีติก ชนิดที ่3ฟนอล ชนิดที ่3

(ตอที่หนา 9)
 TH 



หนา 9/9แผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัยแผนขอมูลความปลอดภัย
ตามตามตามตาม GHS

วันที่พิมพ 2022.11.17 การปรับปรุงใหม : 2022.11.17หมายเลขเวอรชั่น: 5

ช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคาช่ือทางการคา Signum ceramis

(ตอที่หนา 8)

55.1.8.1

· อาหารและยาอาหารและยาอาหารและยาอาหารและยากรดอะซีติก ชนิดที ่3ฟนอล ชนิดที ่3
· กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรดอะซีติก ชนิดที ่3เมทิลเมทาคริเลต ชนิดที ่2ฟนอล ชนิดที ่2
· กรมธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

· ทําเนียบสารเคมีที่มีอยูแลวของประเทศไทยทําเนียบสารเคมีที่มีอยูแลวของประเทศไทยทําเนียบสารเคมีที่มีอยูแลวของประเทศไทยทําเนียบสารเคมีที่มีอยูแลวของประเทศไทย (กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

frits, chemicals

Bisphenol A Diglycidylether Diacrylate (BADGE-DA)

triethylen glycol dimethacrylate

2-propenoic acid, 1,1'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]]ester, reaction
products with diethylamine

· 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
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
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
Skin Sens. 1B: Skin sensitisation – Category 1B
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

· * ขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลวขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลวขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลวขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลว   
 TH 


