
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

๑ การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)
OREAS 70BOREAS 70BOREAS 70BOREAS 70B๑.๑ ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ

GHS (GHS product identifier)GHS (GHS product identifier)GHS (GHS product identifier)GHS (GHS product identifier)

๑.๒ การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ
Q0203078รหัสผลิตภัณฑ

๑.๓ ขอแนะนําและขอจํากัดตาง ๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม
ใชเปนมาตรฐานตรวจสอบสําหรับการปรับเทียบดินและธรณีเคมีขอแนะนําในการใช
ไมมีขอมูลขอจํากัดตาง ๆ ในการใช

๑.๔ รายละเอียดของผูผลิต
ชื่อบริษัท Chavanich Thailand
ที่อยู 48 Captain Bush Lane, Charoen Krung Road, 10500

Bangkok, ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท +66 22-37-50-86
โทรสาร +66 22-33-56-76

๑.๕ หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน เคมเทร็กซ
สหรัฐฯ : 1-800-424-9300 ระหวางประเทศ : +1-703-527-3887

๒ การบงชี้ความเปนอันตราย (Hazards identification)
๒.๑ การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS และขอมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค

ไมไดรับการจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางกายภาพ
ประเภทยอย 1การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนังความเปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภทยอย 2การกอใหเกิดการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ
ประเภทยอย 1Aการกอมะเร็ง
ประเภทยอย 1ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง

จากการรับสัมผัสซํ้า
ประเภทยอย 3เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมในน้ํา, ความเปน

อันตรายเฉียบพลัน
ความเปนอันตรายตอสิ่ง
แวดลอม

ประเภทยอย 3เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมทางน้ํา, ความเปน
อันตรายในระยะยาว

๒.๒ องคประกอบฉลากตามระบบ GHS
สัญลักษณความเปนอันตราย

คําสัญญาณ อนตราย

ขอความแสดงความเปน
อันตราย

อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง มีขอสงสัยวาอาจเกิดความผิดปกติตอพันธุกรรม อาจกอใหเกิดมะเร็ง
ทําอันตรายตออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเปนเวลานาน หรือรับสัมผัสซํ้า เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา
และมีผลกระทบระยะยาว

ขอความที่แสดงขอควรระวัง

การปองกัน ตองรับขอแนะนําเปนพิเศษกอนใช
หามใชจนกวาจะอานและทําความเขาใจคําเตือนดานความปลอดภัยทั้งหมด หามหายใจเอาฝุนเขาสูรางกาย
ลางใหทั่ว หลังจากใชสารนี้ หามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใชผลิตภัณฑ เส้ือผาที่ปนเปอน
ไมควรนําออกไปจากสถานที่ทํางาน หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสูส่ิงแวดลอม สวมถุงมือปกปอง
ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามที่กําหนด

การจัดการ หากสัมผัสผิวหนัง: ลางผิวหนังดวยสบูและนํ้าปริมาณมาก หากสัมผัสหรือเกี่ยวของ:
รับคําแนะนาจากแพทย/พบแพทย หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผ่ืนแดงเกิดขึ้น:
รับคําแนะนําจากแพทย/พบแพทย ซักลางเส้ือผาที่ปนเปอนกอนนํากลับมาใชใหม

การจัดเก็บ เก็บปดล็อคไว

การกําจัด กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบภายในทองถิ่น/ภาค/ประเทศ/ระหวางประเทศที่กําหนด
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๒.๓ ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได
เปนผลจากการจําแนกตามระบบ
GHSGHSGHSGHS

ไมทราบ

ขอมูลเสริม ไมมี

๓ องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition / information on ingredients)
๓.๒ สาร ผสม

ชื่อสามัญ (common name) และชื่อพอง
(synonym)(synonym)(synonym)(synonym)

หมายเลข CAS และตัวบงชี้
ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

ชื่อทางเคมี
(chemical identity)(chemical identity)(chemical identity)(chemical identity)

ความเขมขนหรือชวง
ความเขมขน

-แรนิกเกิลซัลไฟดปริมาณมากที่มีคุ
ณภาพสูงและวัสดุอัลทราเมฟกที่แท
บไมมีแรธาตุ

100

องคประกอบ

ชื่อทางเคมี
(chemical identity)(chemical identity)(chemical identity)(chemical identity)

ชื่อสามัญ (common name) และชื่อพอง
(synonym)(synonym)(synonym)(synonym)

หมายเลข CAS และตัวบง
ชี้ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

ความเขมขนหรือชวง
ความเขมขน

 ควอตซ 14808-60-7 -

 
นิกเกิลซัลไฟด 16812-54-7 -

การประเมินความเปนอันตรายอาศัยปริมาณนิกเกิลซัลไฟดขอคิดเห็นเกี่ยวกับสวนผสม

๔ มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล

เคลื่อนยายไปในที่มีอากาศบริสุทธิ์ ไปพบแพทยหากเกิดอาการหรืออาการไมบรรเทาการสูดดม
ถอดเส้ือผาที่เปอนออกทันทีและลางผิวดวยสบูและน้ํา ในกรณีผ่ืนหรือความผิดปกติอ่ืนๆ ของผิวหนัง:
โปรดปรึกษาแพทยและนําคําแนะนําเหลานี้ติดตัวไปดวย

การสัมผัสผิวหนัง

หามขย้ีดวงตา ลางดวยน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยูการสัมผัสดวงตา
ลางปาก ไปพบแพทยในกรณีที่เกิดอาการการกลืนกิน
ฝุนละอองอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ ผิวหนัง และดวงตา อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง
ผิวหนังอักเสบ ผ่ืนคัน การสัมผัสเปนระยะเวลานานๆอาจทําใหเกิดอาการเรื้อรัง

๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่สําคัญ
ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภาย
หลัง (acute and delayed)

กําหนดใหมีมาตรการสนับสนุนและรักษาอาการ จัดคนไวดูแลผูประสบภัยตลอดเวลา
อาการอาจเกิดในภายหลังได

๔.๓ ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการ
แพทยที่ตองทําทันทีและการดูแล
รักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการ

หากสัมผัสหรือเกี่ยวของ: รับคําแนะนาจากแพทย/พบแพทย ถารูสึกไมสบาย
ใหปรึกษาแพทย(โดยนําฉลากไปแสดงดวย ถาเปนไปได)
ตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทางการแพทยทราบเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของ
และใชมาตรการปองกันความปลอดภัยใหตัวเอง แสดงเอกสารความปลอดภัยแผนนี้ใหแพทย
ซักลางเส้ือผาที่ปนเปอนกอนนํากลับมาใชใหม

ขอแนะนําทั่วไป

๕ มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
๕.๑ สารดับเพลิงที่หามใชและสารดับเพลิงที่เหมาะสม

ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมสําหรับวัสดุที่อยูโดยรอบสารดับเพลิงที่เหมาะสม
ไมทราบสารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม
ไมทราบ๕.๒ ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด

ขึ้นจากสารเคมี
ตองสวมอุปกรณหายใจแบบครบถวนในตัวเองและเส้ือผาปกปองแบบเต็มที่ ในกรณีไฟไหม๕.๓ อุปกรณปองกันพิเศษและขอ

ควรระวังสําหรับนักผจญเพลิง
ฉีดพนละอองน้ําเพ่ือทําใหภาชนะปดเย็นตัวลงอุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา
ผลิตภัณฑไมเผาไหมความเปนอันตรายจากอัคคีภัยโดย

ทั่วไป
ใชขั้นตอนการผจญเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอันตรายของสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆวิธีการเฉพาะ

๖ มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental release measures)
หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามที่แนะนําไวในสวนที่ 8 ของ SDS๖.๑ ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ

ปองกันอันตรายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานฉุกเฉิน
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หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสูส่ิงแวดลอม
แจงใหผูจัดการหรือหัวหนางานที่เหมาะสมทราบทุกครั้งที่มีการรั่วไหลสูส่ิงแวดลอม
ปองกันการรั่วไหลออกไปอีกถาสามารถทําไดอยางปลอดภัย หลีกเลี่ยงการทิ้งในทางระบายน้ํา,
ทางน้ําหรือพ้ืนดิน

๖.๒ ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม

หลีกเลี่ยงการทําใหฝุนละอองกระจายในอากาศ (กลาวคือ
การทําความสะอาดฝุนละอองบนพ้ืนผิวโดยพนดวยอากาศอัด) ลดการเกิดและสะสมฝุนใหมากที่สุด
ดูดฝุนโดยใชเครื่องดูดฝุนที่มีไสกรองแบบ HEPA ปองกันไมใหผลิตภัณฑไหลสูทอระบายน้ํา
หยุดย้ังไมใหสารไหล หากทําไดโดยไมมีความเส่ียง

ส่ิงหกเปอนปริมาณมาก : ทําใหเปยกดวยน้ําและสรางทํานบกั้นเพ่ือกําจัดทิ้งในภายหลัง ตักสารใสถังขยะ
หลังจากปฎิบัติตามกระบวนการนําผลิตภัณฑกลับมาใหม, ใหชะลางพ้ืนที่ดวยน้ํา

การหกรั่วไหลในปริมาณนอย : กวาดหรือดูดส่ิงรั่วไหลโดยใชสูญญากาศ ใสภาชนะที่เหมาะสม กอนไปกําจัด

หามเทสารที่หกรั่วไหลคืนลงในภาชนะบรรจุเพ่ือนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง
เก็บสารในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมมีฝาปดและติดปายชื่อ สําหรับการกําจัดของเสีย กรุณาอานสวนที่ 13 ของ
SDS

๖.๓ วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด (cleaning up)

๗ การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา (Handling and storage)
ตองรับขอแนะนําเปนพิเศษกอนใช หามใชจนกวาจะอานและทําความเขาใจคําเตือนดานความปลอดภัยทั้งหมด
ลดการเกิดและสะสมฝุนใหมากที่สุด ใหมีการระบายอากาศอยางเหมาะสมที่จุดซ่ึงฝุนเกิดขึ้น
หามหายใจเอาฝุนเขาสูรางกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ผิวหนังและเส้ือผา หามกินอาหาร ดื่มน้ํา
หรือสูบบุหรี่ขณะใชผลิตภัณฑ หากเปนไปได ควรเคลื่อนยายในระบบปด
สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม ลางมือใหสะอาดภายหลังจากการใชสาร
หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสูส่ิงแวดลอม ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี

๗.๑ ขอควรระวังในการขนถาย
เคลื่อนยายใชงานและการเก็บรักษา
อยางปลอดภัย

เก็บปดล็อคไว เก็บรักษาในภาชนะที่ปดสนิท เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศไดดี
เก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได (ดูสวนที่ 10 ของ SDS)

๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอด
ภัยรวมทั้งขอหามในการเก็บรักษา
สารที่เขากันไมได
(incompatibilities)(incompatibilities)(incompatibilities)(incompatibilities)

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
๘.๑ คาตาง ๆ ที่ใชควบคุม (control parameters)

คาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน
คาจํากัดของการสัมผัสในการทํางาน. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)

รูปแบบคาองคประกอบ ประเภท

TWA 1 mg/m3นิกเกิลซัลไฟด (CAS
16812-54-7)

TWA 0.025 mg/m3 ฝุนละอองที่สามารถเขาถึงถุง
ลมปอดได

ควอตซ (CAS 14808-60-7)

คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม ACGIH  แหงสหรัฐฯ
รูปแบบคาองคประกอบ ประเภท

TWA 0.2 mg/m3 สวนที่สามารถเขาสูทางเดิน
หายใจสวนตนได

นิกเกิลซัลไฟด (CAS
16812-54-7)

TWA 0.025 mg/m3 สวนที่สามารถเขาถึงถุงลม
ปอดได

ควอตซ (CAS 14808-60-7)

ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนผสม (ตาง ๆ)คาขีดจํากัดทางชีวภาพ
ควรใหมีการระบายอากาศทั่วไปที่ดี อัตราการระบายอากาศตองใหเปนไปตามสภาวะ หากเกี่ยวของ
ใหใชที่ปดกั้นกระบวนการ การระบายอากาศที่ปลอยออกเฉพาะที่ หรือการควบคุมวิศวกรรมอ่ืนๆ
เพ่ือรักษาระดับสารในอากาศใหตํ่ากวาระดับการไดรับสารที่แนะนํา หากยังไมมีการต้ังระดับการไดรับสาร
ใหรักษาระดับสารในอากาศใหอยูในระดับที่ยอมรับได หากมีการฝน ตัด หรือใชในการดําเนินการใดๆ
ซ่ึงอาจทําใหเกิดฝุน ใหใชอุปกรณระบายอากาศเฉพาะแหงที่เหมาะสม
เพ่ือรักษาระดับการรับสัมผัสสารใหตํ่ากวาคาจํากัดการรับสัมผัสที่แนะนําไว

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม

๘.๓ มาตรการปองกันสวนบุคคล
ใชแวนที่กระชับพอดีในกรณีที่เกิดฝุนการปองกันดวงตา //// ใบหนา

การปองกันผิวหนัง
สวมถุงมือปองกันสารเคมีที่เหมาะสมการปองกันมือ

ใสเส้ือกันสารเคมีที่เหมาะสม ขอแนะนําใหใชผากันเปอนอื่น ๆ
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สวมเครื่องชวยหายใจที่มีกรองกันฝุนการปองกันระบบทางเดินหายใจ

สวมใสชุดปองกันภัยจากอุณหภูมิตามความเหมาะสมหากจําเปนความอันตรายจากความรอน

ปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการเฝาระวังทางการแพทย
ใหหมั่นตรวจสอบขอปฎิบัติเพ่ือสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน การลางมือหลังจากสัมผัสสารเคมี
และกอนรับประทานอาหาร, ดื่มน้ํา, และ/หรือ สูบบุหรี่
ซักลางชุดทํางานและอุปกรณปองกันเปนประจําเพ่ือกําจัดสารปนเปอน เส้ือผาที่ปนเปอน
ไมควรนําออกไปจากสถานที่ทํางาน

ขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

๙ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
       ๙.๑ ลักษณะทั่วไป
ของแข็งสถานะทางกายภาพ
ผงรูปแบบ
ไมมีขอมูลสี
ไมมีขอมูล๙.๒ กลิ่น

๙.๓ คาขีดจํากัดของกลิ่นที่รับได
(odor threshold limit)(odor threshold limit)(odor threshold limit)(odor threshold limit)

ไมมีขอมูล

๙.๔ คาความเปนกรด-ดาง (pH) ไมมีขอมูล

๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง
(melting point/freezing point)(melting point/freezing point)(melting point/freezing point)(melting point/freezing point)

ไมมีขอมูล

๙.๖ จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการ
เดือด (initial boiling point and
boiling range)boiling range)boiling range)boiling range)

ไมมีขอมูล

๙.๗ จุดวาบไฟ (flash point) ไมเกี่ยวของ

๙.๘ อัตราการระเหย (evaporation
rate)rate)rate)rate)

ไมเกี่ยวของ

สารนี้จะไมเผาไหม๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟ
ไดของของแข็งและกาซ
(flammability (solid, gas))(flammability (solid, gas))(flammability (solid, gas))(flammability (solid, gas))

๙.๑๐ คาขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของความไวไฟ หรือคาจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด (upper/lower flammability or explosive limits)
คาขีดจํากัดของความไวไฟ -
ต่ําสุด (เปอรเซ็นต)

ไมมีขอมูล

คาขีดจํากัดของความไวไฟ -
สูงสุด (เปอรเซ็นต)

ไมมีขอมูล

คาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีขอมูล

คาจํากัดของการระเบิด - สูงสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีขอมูล

๙.๑๑ ความดันไอ (vapour
pressure)pressure)pressure)pressure)

ไมเกี่ยวของ

๙.๑๒ ความหนาแนนไอ (vapour
density)density)density)density)

ไมเกี่ยวของ

๙.๑๓ ความหนาแนนสัมพัทธ
(relative density)(relative density)(relative density)(relative density)

ไมมีขอมูล

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได (solubility)
ความสามารถในการละลายได
(น้ํา)

ไมละลายในน้ํา

๙.๑๕ คาสัมประสิทธิ์การละลายของ
สารในชั้นของ n-octanol  ตอน้ํา
(partition coefficient :(partition coefficient :(partition coefficient :(partition coefficient :
n-octanol/water)n-octanol/water)n-octanol/water)n-octanol/water)

ไมมีขอมูล

๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง
(auto-ignition temperature)(auto-ignition temperature)(auto-ignition temperature)(auto-ignition temperature)

ไมเกี่ยวของ

๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว
(decomposition temperature)(decomposition temperature)(decomposition temperature)(decomposition temperature)

ไมมีขอมูล

๙.๑๘ ความหนืด (viscosity) ไมมีขอมูล
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ขอมูลอื่น ๆ
ไมใชวัตถุระเบิดคุณสมบัติของการระเบิด
ไมออกซิไดซคุณสมบัติในการออกซิไดซ

๑๐ ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
ผลิตภัณฑมีความเสถียรและไมทําปฏิกิริยาภายใตสภาพการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสงตามปกติ๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา
สารคงตัวภายใตสภาวะปกติ๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี
ไมมีปฏิกิริยาอันตรายเกิดขึ้นภายใตภาวะการใชงานปกติ๑๐.๓ ความเปนไปไดในการเกิด

ปฏิกิริยาอันตราย
การสัมผัสกับสารที่เขากันไมได๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง
ตัวออกซิไดสเขมขน คลอรีน๑๐.๕ วัสดุที่เขากันไมได
ไมมีขอมูลการยอยสลายที่เปนอันตรายของผลิตภัณฑ๑๐.๖ ความเปนอันตรายของสารที่

เกิดจากการสลายตัว

๑๑ ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)
๑๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น

การสูดดม ฝุนอาจระคายเคืองระบบหายใจ โรคปอดเรื้อรัง (โรคฝุนจับปอด) และ/หรือ
มะเร็งปอดอาจเปนผลมาจากการหายใจเอาฝุนของสารนี้เขาสูรางกายเปนเวลานาน/ซํ้าๆ

การสัมผัสผิวหนัง ฝุนหรือผงอาจทําความระคายเคืองแกผิวหนัง อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง

การสัมผัสดวงตา ฝุนละอองอาจทําใหดวงตารูสึกระคายเคือง

การกลืนกิน คาดวามีอันตรายตํ่าเมื่อกลืนกิน

๑๑.๒ อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ
กับคุณลักษณะทางกายภาพทางเคมี
และทางพิษวิทยา

ฝุนละอองอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ ผิวหนัง และดวงตา
อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ ผ่ืนคัน

การรับสัมผัสสารหรือสวนผสมในการทํางานอาจทําใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคได๑๑.๓ ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิด
ขึ้นภายหลัง (delayed and
immediate effects) รวมทั้งผล
เรื้อรัง (chronic effects) จากการรับ
สัมผัส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(short-    and long-term exposure)

๑๑.๔ คาความเปนพิษที่วัดเปนตัวเลข

คาประมาณการความเปนพิษ
เฉียบพลัน

ไมคาดวาจะเปนพิษเฉียบพลัน

การสัมผัสผิวหนังเปนเวลานานอาจทําใหระคายเคืองชั่วคราวการกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครูการทําลายดวงตาอยางรุนแรงและ
การระคายเคืองตอดวงตา

       การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพ
ตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอระบบทางเดินหาย
ใจ

ไมใชสารกอใหเกิดการแพตอระบบทางเดินหายใจ

อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนังการทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอผิวหนัง

มีขอสงสัยวาอาจเกิดความผิดปกติตอพันธุกรรมการกอใหเกิดการกลายพันธุของ
เซลลสืบพันธุ

การกอมะเร็ง อาจกอใหเกิดมะเร็ง

สารกอมะเร็งตามเกณฑของ ACGIH
ควอตซ (CAS 14808-60-7) A2 สงสัยวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย.
นิกเกิลซัลไฟด (CAS 16812-54-7) A1 ยืนยันวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย.

เอกสารเฉพาะทางของ IARC วาดวยการประเมินความเสี่ยงตอการกอมะเร็งในมนุษย
ควอตซ (CAS 14808-60-7) 1 สารกอมะเร็งในมนุษย.
นิกเกิลซัลไฟด (CAS 16812-54-7) 1 สารกอมะเร็งในมนุษย.

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะมีผลตอระบบสืบพันธุหรือการเจริญเติบโตความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
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ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียว

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ซ้ํา

ทําอันตรายตออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเปนเวลานาน หรือรับสัมผัสซํ้า

ความเปนอันตรายจากการสําลัก ไมใชความเปนอันตรายจากการสําลัก

๑๒ ขอมูลดานนิเวศวิทยา (Ecological information)
เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา และมีผลกระทบระยะยาว๑๒.๑ ความเปนพิษตอระบบนิเวศ
ไมมีขอมูลใด ๆ ใหใชเกี่ยวกับความสามารถในการยอยสลายของสวนผสมใด ๆ ในสารผสม๑๒.๒ การตกคางยาวนาน

(persistence)  และความสามารถใน
การยอยสลาย (degradability)

ไมมีขอมูล๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทาง
ชีวภาพ (bioaccumulative
potential)potential)potential)potential)

ไมมีขอมูล๑๒.๔ การเคลื่อนยายในดิน
(mobility in soil)(mobility in soil)(mobility in soil)(mobility in soil)

๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ
(other adverse effects)(other adverse effects)(other adverse effects)(other adverse effects)

ไมพบผลเสียตอส่ิงแวดลอม (เชน การทําลายชั้นโอโซน,
ความเปนไปไดในการสรางชั้นโอโซนจากปฏิกิริยาเคมีแสง, การรบกวนการทํางานของตอมไรทอ,
ความเปนไปไดในการกอภาวะโลกรอน) จากสวนประกอบนี้.

๑๓ ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
เก็บและนํามาใชหรือทิ้งในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทในสถานที่ทิ้งที่ไดรับอนุญาต
อยาระบายสารนี้ลงในทอระบายน้ํา/ทอน้ํา อยาทําใหบอน้ํา ทางน้ํา
หรือทางระบายปนเปอนดวยสารเคมีหรือภาชนะที่ใชแลว
กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบภายในทองถิ่น/ภาค/ประเทศ/ระหวางประเทศที่กําหนด

คําแนะนําในการกําจัด

จัดการตามกฎระเบียบที่สามารถนับไปรับใชไดทั้งหมดกฎระเบียบวาดวยการกําจัดใน
ทองถิ่น

กําจัดใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่น ถายส่ิงที่อยูในภาชนะบรรจุออกใหหมด
มิฉะนั้นวัสดุบุภายในอาจเก็บกักคราบผลิตภัณฑบางสวนไวได
ตองนําสารนี้และภาชนะบรรจุไปทิ้งดวยวิธีการที่ปลอดภัย (กรุณาดูใน : คําแนะนําเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง)

ของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมได
ใช

เนื่องจากภาชนะบรรจุเปลาอาจมีคราบสารติดคางอยู
ใหปฏิบัติตามคําเตือนบนฉลากแมหลังจากที่ภาชนะวางเปลา
ควรสงภาชนะเปลาไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ไดรับการรับรองเพ่ือนํากลับมาใชใหมหรือกําจัด

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

๑๔ ขอมูลการขนสง (Transport information)
ADRADRADRADR

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IATAIATAIATAIATA

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IMDGIMDGIMDGIMDG

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
ไมเกี่ยวของ๑๔.๗ การขนสงดวยภาชนะขนาด

ใหญ (ใหเปนไปตาม Annex II ของ
MARPOL 73/78 และ IBC Code)

๑๕ ขอมูลดานกฎขอบังคับ (Regulatory information)
กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง

สารอันตรายในสถานที่ทํางาน (ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง : แบบรายชื่อสารเคมีอันตราย ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐
ตอน ๑๘๕ ง ออกเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (2013))

ไมอยูในรายการ
ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารตั้งตน (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา พ.ศ. 2551 (2008))
ฉบับปรับปรุงแกไข

ไมอยูภายใตการควบคุม
ประเทศไทย วัตถุอันตรายที่ตองรายงาน (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง : ดางตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการแจงปริมาณวัตถุอันตรายภายใตกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 (2004))

ไมอยูภายใตการควบคุม
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ขอมูลอื่นๆ รวมทั้งขอมูลการจัดทําและการปรับปรุงแกไขเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Other information)
2019/03/12วันที่ออกให
-วันปรับปรุงแกไข
01หมายเลขเวอรชั่น
Olympus ไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับเง่ือนไขทั้งหมดสําหรับการใชขอมูลนี้และผลิตภัณฑของบริษัท
รวมทั้งผลิตภัณฑของผูผลิตรายอ่ืนที่ใชรวมกับผลิตภัณฑของบริษัท ผูใชเปนผูรับผิดชอบในการใชงาน จัดเก็บ
และกําจัดผลิตภัณฑอยางปลอดภัย และตองรับผิดชอบตอการสูญหาย ความเสียหาย การบาดเจ็บ
หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใชงานไมถูกตอง ขอมูลในเอกสารนั้นเขียนขึ้นโดยอาศัยภูมิความรู
และประสบการณที่ดีที่สุดเทาที่มีอยูในเวลานี้

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ

OREAS 70B SDS Thailand
947538     หมายเลขเวอรช่ัน: 01     วันปรับปรุงแกไข: -     วันที่ออกให : 2019/03/12 7 / 7


