เอกสารขอมูลความปลอดภัย

๑. การ บง ชี้ สาร เดี่ยว หรือ สาร ผสม และ ผู ผลิต
๑.๑ ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ
GHS (GHS product identifier)
๑.๒ การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ
Brand Code

JADE 95 DC; JADE 95 DC-G

415A, 999B

๑.๓ ขอแนะนําและขอจํากัดตาง ๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม
ขอแนะนําในการใช
สําหรับใชในอุตสาหกรรมหรือมืออาชีพเทานั้น
ขอจํากัดตาง ๆ ในการใช
๑.๔ รายละเอียดของผูผลิต
ผูผลิต
ชื่อบริษัท
ที่อยู

หมายเลขโทรศัพท
เว็บไซต
อีเมล
บุคคลที่ติดตอ
๑.๕ หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน

หลีกเลี่ยงการตัดการระเบิดหรือการสรางฝุนแหง

HarbisonWalker International
1305 Cherrington Parkway, Suite 100
Moon Township Pennsylvania 15108
สหรัฐอเมริกา
General Phone:
www.thinkHWI.com
sds@thinkhwi.com
Product Safety Specialist

412-375-6600

เคมเทร็กซ 24 HOUR
EMERGENCY #

1-800-424-9300

๒. การ บง ชี้ ความ เปน อันตราย
๒.๑ การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS และขอมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค
รายการนี้ถูกกําหนดเปนบทความตอ GHS และดังนั้นจึงไดรับการยกเวนจากการติดฉลาก เอกสารขอมูลความปลอดภัยพรอมแลว
รายการนี้ไมไดรับการจัดประเภทเปนอันตราย อยางไรก็ตามกระบวนการของลูกคาแตละราย (เชนบดเลื่อยหรือระเบิด)
อาจสงผลใหเกิดการกอตัวของฝุนที่อาจมีอันตรายตอสุขภาพ สวมถุงมือปองกัน/เสื้อผาปองกัน/ปองกันดวงตา
๒.๒ องคประกอบฉลากตามระบบ GHS
รายการนี้ถูกกําหนดเปนบทความตอ GHS และดังนั้นจึงไดรับการยกเวนจากการติดฉลาก เอกสารขอมูลความปลอดภัยพรอมแลว
รายการนี้ไมไดรับการจัดประเภทเปนอันตราย อยางไรก็ตามกระบวนการของลูกคาแตละราย (เชนบดเลื่อยหรือระเบิด)
อาจสงผลใหเกิดการกอตัวของฝุนที่อาจมีอันตรายตอสุขภาพ สวมถุงมือปองกัน/เสื้อผาปองกัน/ปองกันดวงตา
๒.๓ ความเปนอันตรายอื่นที่ไมไดเปนผลจากการจําแนกตามระบบ GHS
รายการนี้ถูกกําหนดเปนบทความตอ GHS และดังนั้นจึงไดรับการยกเวนจากการติดฉลาก เอกสารขอมูลความปลอดภัยพรอมแลว
รายการนี้ไมไดรับการจัดประเภทเปนอันตราย อยางไรก็ตามกระบวนการของลูกคาแตละราย (เชนบดเลื่อยหรือระเบิด)
อาจสงผลใหเกิดการกอตัวของฝุนที่อาจมีอันตรายตอสุขภาพ สวมถุงมือปองกัน/เสื้อผาปองกัน/ปองกันดวงตา

๓. องค ประกอบ และ ขอ มูล เกี่ยว กับ สวน ผสม
๓.๒ สาร ผสม
ชื่อทางเคมี
(chemical identity)
โครเมียม (III)ออกไซด

ชื่อสามัญ (common name) และชื่อพอง
(synonym)

หมายเลข CAS และตัวบงชี้
ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
1308-38-9

สวนประกอบอื่นต่ํากวาระดับที่สามารถรายงานได

ความเขมขนหรือชวง
ความเขมขน
80 - 100
2.5 - 10

๔. มาตร การ ปฐม พยาบาล
๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล
การสูดดม

เคลื่อนยายไปในที่มีอากาศบริสุทธิ์ ไปพบแพทยหากเกิดอาการหรืออาการไมบรรเทา

การสัมผัสผิวหนัง

ลางออกดวยสบูและน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยู

การสัมผัสดวงตา

ลางดวยน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยู

การกลืนกิน

ลางปาก ไปพบแพทยในกรณีที่เกิดอาการ
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๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่สําคัญ
ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภาย
หลัง (acute and delayed)

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

๔.๓ ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการ
แพทยที่ตองทําทันทีและการดูแล
รักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการ

รักษาตามอาการ

ขอแนะนําทั่วไป

ตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทางการแพทยทราบเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของ
และใชมาตรการปองกันความปลอดภัยใหตัวเอง

๕. มาตร การ ผจญ เพลิง
๕.๑ สารดับเพลิงที่หามใชและสารดับเพลิงที่เหมาะสม
สารดับเพลิงที่เหมาะสม
ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมสําหรับวัสดุที่อยูโดยรอบ
สารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม

ไมมีอยู

๕.๒ ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด
ขึ้นจากสารเคมี

ไมเกี่ยวของ

๕.๓ อุปกรณปองกันพิเศษและขอ
ควรระวังสําหรับนักผจญเพลิง

ไมมีอยู

๖. มาตร กา รจัด การ เมื่อ มี การ หก รั่ว ไหล ของ สาร
๖.๑ ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ
ปองกันอันตรายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานฉุกเฉิน

หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามที่แนะนําไวในสวนที่ 8 ของ SDS

๖.๒ ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม

หลีกเลี่ยงการทิ้งในทางระบายน้ํา, ทางน้ําหรือพื้นดิน

๖.๓ วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด (cleaning up)

หยุดยั้งไมใหสารไหล หากทําไดโดยไมมีความเสี่ยง หลังจากปฎิบัติตามกระบวนการนําผลิตภัณฑกลับมาใหม,
ใหชะลางพื้นที่ดวยน้ํา สําหรับการกําจัดของเสีย กรุณาอานสวนที่ 13 ของ SDS

๗. การ ขน ถาย เคลื่อน ยาย ใช งาน และ การ เก็บ รักษา
๗.๑ ขอควรระวังในการขนถาย
เคลื่อนยายใชงานและการเก็บรักษา
อยางปลอดภัย

ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี

๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอด
ภัยรวมทั้งขอหามในการเก็บรักษา
สารที่เขากันไมได
(incompatibilities)

เก็บรักษาในภาชนะที่ปดสนิท เก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได (ดูสวนที่ 10 ของ SDS)

๘. การ ควบ คุม การ รับ สัมผัส และ การ ปอง กัน สวน บุคคล
๘.๑ คาตาง ๆ ที่ใชควบคุม (control parameters)
คาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน
คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม ACGIH แหงสหรัฐฯ
สวนประกอบ
ประเภท
โครเมียม (III)ออกไซด (CAS
1308-38-9)

TWA

คา

รูปแบบ

0.003 mg/m3

สวนที่สามารถเขาสูทางเดิน
หายใจสวนตนได

คาขีดจํากัดทางชีวภาพ

ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนผสม (ตาง ๆ)

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม

ควรใหมีการระบายอากาศทั่วไปที่ดี (โดยปกติเทากับ 10 ครั้งของการเปลี่ยนแปลงอากาศตอชั่วโมง)
อัตราการระบายอากาศตองใหเปนไปตามสภาวะ หากเกี่ยวของ ใหใชที่ปดกั้นกระบวนการ
การระบายอากาศที่ปลอยออกเฉพาะที่ หรือการควบคุมวิศวกรรมอื่นๆ
เพื่อรักษาระดับสารในอากาศใหต่ํากวาระดับการไดรับสารที่แนะนํา หากยังไมมีการตั้งระดับการไดรับสาร
ใหรักษาระดับสารในอากาศใหอยูในระดับที่ยอมรับได

๘.๓ มาตรการปองกันสวนบุคคล
การปองกันดวงตา/ใบหนา
การปองกันผิวหนัง
การปองกันมือ
อื่น ๆ

สวมแวนตานิรภัยที่มีที่ปองกันดานขาง (หรือแวนสวมครอบตา)
สวมถุงมือปองกันสารเคมีที่เหมาะสม
สวมเสื้อผาปกปองที่เหมาะสม

การปองกันระบบทางเดินหายใจ

ใชเครื่องชวยหายใจที่ไดรับอนุญาตจาก NIOSH/MSHA หากมีความเสี่ยงของการไดรับฝุน/ควัน
ที่ระดับเกินคาจํากัดการไดรับสาร

ความอันตรายจากความรอน

สวมใสชุดปองกันภัยจากอุณหภูมิตามความเหมาะสมหากจําเปน
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ขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

ใหหมั่นตรวจสอบขอปฎิบัติเพื่อสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน การลางมือหลังจากสัมผัสสารเคมี
และกอนรับประทานอาหาร, ดื่มน้ํา, และ/หรือ สูบบุหรี่
ซักลางชุดทํางานและอุปกรณปองกันเปนประจําเพื่อกําจัดสารปนเปอน

๙. คุณ สมบัติ ทาง กาย ภาพ และ ทาง เคมี
๙.๑ ลักษณะทั่วไป
สถานะทางกายภาพ

ของแข็ง

รูปแบบ

อิฐหรือรูปราง

สี

ไมมีอยู

๙.๒ กลิ่น

ไมมีอยู

๙.๓ คาขีดจํากัดของกลิ่นที่รับได
(odor threshold limit)

ไมมีอยู

๙.๔ คาความเปนกรด-ดาง (pH)

ไมมีอยู

๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง
(melting point/freezing point)

ไมมีอยู

๙.๖ จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการ
เดือด (initial boiling point and
boiling range)

ไมมีอยู

๙.๗ จุดวาบไฟ (flash point)

ไมมีอยู

๙.๘ อัตราการระเหย (evaporation
rate)

ไมมีอยู

๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟ
ไดของของแข็งและกาซ
(flammability (solid, gas))

ไมมีอยู

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

ไมมีอยู

คาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

คาจํากัดของการระเบิด - สูงสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

๙.๑๑ ความดันไอ (vapour
pressure)

ไมมีอยู

๙.๑๒ ความหนาแนนไอ (vapour
density)

ไมมีอยู

๙.๑๓ ความหนาแนนสัมพัทธ
(relative density)

ไมมีอยู

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได (solubility)
ความสามารถในการละลายได
ไมมีอยู
(น้ํา)
๙.๑๕ คาสัมประสิทธิ์การละลายของ
สารในชั้นของ n-octanol ตอน้ํา
(partition coefficient :
n-octanol/water)

ไมมีอยู

๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง
(auto-ignition temperature)

ไมมีอยู

๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว
(decomposition temperature)

ไมมีอยู

๙.๑๘ ความหนืด (viscosity)

ไมมีอยู
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ขอมูลอื่น ๆ
คุณสมบัติของการระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ

ไมใชวัตถุระเบิด
ไมออกซิไดซ

๑๐. ความ เสถียร และ การ เกิด ปฏิกิริยา
๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา

ผลิตภัณฑมีความเสถียรและไมทําปฏิกิริยาภายใตสภาพการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสงตามปกติ

๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี

สารคงตัวภายใตสภาวะปกติ

๑๐.๓ ความเปนไปไดในการเกิด
ปฏิกิริยาอันตราย

ไมมีปฏิกิริยาอันตรายเกิดขึ้นภายใตภาวะการใชงานปกติ

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

เก็บใหไกลจากความรอน พื้นผิวที่รอน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลงลุกติดไฟอื่น ๆ การสัมผัสกับสารที่เขากัน
ไมได

๑๐.๕ วัสดุที่เขากันไมได

สารออกซิไดซที่แรง
Incompatibility is based strictly upon potential theoretical reactions between chemicals and may
not be specific to industrial application exposure.

๑๐.๖ ความเปนอันตรายของสารที่
เกิดจากการสลายตัว

ไมมีขอมูลการยอยสลายที่เปนอันตรายของผลิตภัณฑ

๑๑. ขอ มูล ดา น พิษ วิทยา
๑๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น
การสูดดม
คาดวาไมมีอาการไมพึงประสงคเนื่องดวยการสูดดมเขาไป
การสัมผัสผิวหนัง

ไมคาดวาจะมีผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการสัมผัสกับผิวหนัง

การสัมผัสดวงตา

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

การกลืนกิน

คาดวามีอันตรายต่ําเมื่อกลืนกิน

๑๑.๒ อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ
กับคุณลักษณะทางกายภาพทางเคมี
และทางพิษวิทยา

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

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

ไมมีอยู

๑๑.๔ คาความเปนพิษที่วัดเปนตัวเลข
คาประมาณการความเปนพิษ
เฉียบพลัน

ไมทราบ

การกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง

การสัมผัสผิวหนังเปนเวลานานอาจทําใหระคายเคืองชั่วคราว

การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและ
การระคายเคืองตอดวงตา

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
การทําใหไวตอการกระตุน
ไมใชสารกอใหเกิดการแพตอระบบทางเดินหายใจ
อาการแพตอระบบทางเดินหาย
ใจ
การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอผิวหนัง
การกอใหเกิดการกลายพันธุของ
เซลลสืบพันธุ

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะทําใหเกิดความไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนัง
ไมมีขอมูลบงชี้วาผลิตภัณฑหรือสวนประกอบใดๆที่มีปริมาณมากกวา 0.1%
กอใหเกิดการผาเหลาหรือเปนพิษตอสารพันธุกรรม

การกอมะเร็ง
สารกอมะเร็งตามเกณฑของ ACGIH
โครเมียม (III)ออกไซด (CAS 1308-38-9)
A4 ไมจัดวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย.
เอกสารเฉพาะทางของ IARC วาดวยการประเมินความเสี่ยงตอการกอมะเร็งในมนุษย
โครเมียม (III)ออกไซด (CAS 1308-38-9)

3 ไมจัดวาทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย.

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะมีผลตอระบบสืบพันธุหรือการเจริญเติบโต

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียว

ไมไดรับการจําแนกประเภท
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ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ซ้ํา

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายจากการสําลัก

ไมใชความเปนอันตรายจากการสําลัก

๑๒. ขอ มูล ดาน นิเวศ วิทยา
๑๒.๑ ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

ผลิตภัณฑนี้ไมจัดวาเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม
มีโอกาสเปนไปไดวาการรั่วหกในปริมาณมากหรือการรั่วหกบอยครั้งอาจมีผลกระทบที่เปนอันตรายหรือทําใหเกิ
ดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมได

๑๒.๒ การตกคางยาวนาน
(persistence) และความสามารถใน
การยอยสลาย (degradability)

ไมมีขอมูลใด ๆ ใหใชเกี่ยวกับความสามารถในการยอยสลายของสวนผสมใด ๆ ในสารผสม

๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทาง
ชีวภาพ (bioaccumulative
potential)

ไมมีขอมูล

๑๒.๔ การเคลื่อนยายในดิน
(mobility in soil)

ไมมีขอมูล

๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ
(other adverse effects)

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

๑๓. ขอ พิจารณา ใน การ กําจัด
คําแนะนําในการกําจัด

ไมมีสวนผสมใดที่ถือเปนของเสียที่เปนอันตราย ทําลายสารที่เปนของเสียตามระเบียบดานสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
,รัฐ สมาพันธรัฐและจังหวัดที่กําหนด

กฎระเบียบวาดวยการกําจัดใน
ทองถิ่น

ไมมีอยู

ของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมได
ใช

เงื่อนไขการใชงานขั้นสุดทายตองไดรับการประเมินกอน
การขายทิ้ง . ทิ้งผลิตภัณฑของเสียตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางรัฐและทองถิ่น สารโครเมี่ยม (cr III)
ในผลิตภัณฑนี้อาจจะเปลี่ยนเปนสารประกอบโครเมียม (Cr VI)
ภายใตเงื่อนไขการใชงานบางอยางเชนการสัมผัสกับเกลือดางและ/หรืออุณหภูมิสูง
การทดสอบของเสียที่เหมาะสม (เชน TCLP) จะตองทําเพื่อกําหนดสถานะของเสียของผลิตภัณฑที่ใช
การใชซ้ําและการรีไซเคิลของ chrome Refractories จะแนะนําเมื่อใดก็ตามที่เปนไปได

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

ไมมีอยู

๑๔. ขอ มูล การ ขน สง
ADR
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IATA
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IMDG
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
๑๔.๗ การขนสงดวยภาชนะขนาด
ใหญ (ใหเปนไปตาม Annex II ของ
MARPOL 73/78 และ IBC Code)

ไมเกี่ยวของ

๑๕. ขอ มูล ดาน กฎ ขอ บังคับ
กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง
สารอันตรายในสถานที่ทํางาน (ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง : แบบรายชื่อสารเคมีอันตราย ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐
ตอน ๑๘๕ ง ออกเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (2013))
ไมอยูในรายการ
ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารที่ใชผลิตวัตถุระเบิด (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา)
ไมอยูภายใตการควบคุม
ประเทศไทยวัตถุอันตรายที่ตองแจง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิตผูนําเขาผูสงออกหรือผูมีในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547)
2547)
ไมอยูภายใตการควบคุม
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บัญชีรายการนานาชาติ
ประเทศหรือภูมิภาค

ชื่อบัญชีรายการ

ในบัญชีรายการ (ใช/ไมใช)*

ออสเตรเลีย

บัญชีรายการสารเคมีประเทศออสเตรเลีย (AICS)

แคนาดา

รายการวัตถุภายในประเทศ (DSL)

ใช

แคนาดา

รายการวัตถุที่ไมไดอยูในประเทศ (NDSL)

ใช

จีน

บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวในประเทศจีน (IECSC)

ใช

ยุโรป

บัญชีรายการสารเคมีที่มีการซื้อขายกันในยุโรป (EINECS)

ไมใช

ยุโรป

รายการสารเคมีที่ตองสําแดงของกลุมประเทศยุโรป (ELINCS)

ไมใช

ญี่ปุน

บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวและสารเคมีใหม (ENCS)

ไมใช

เกาหลี

รายการสารเคมีที่มีอยูแลว (ECL)

ใช

นิวซีแลนด

บัญชีรายการของประเทศนิวซีแลนด

ใช

ฟลิปปนส

บัญชีรายการสารเคมีและวัตถุเคมีของประเทศฟลิปปนส (PICCS)

ไตหวัน

บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศไตหวัน (TCSI)

ใช

สหรัฐอเมริกากับเปอรโตริโก

บัญชีรายการในกฎหมายควบคุมวัตถุที่เปนพิษ (TSCA)

ใช

ไมใช

ไมใช

*คําวา "ใช" แสดงวาสวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกําหนดวาดวยสินคาคงคลัง ซึ่งบริหารจัดการโดยประเทศที่บังคับใช
คําวา"ไม"ใชเพื่อระบุวา สวนประกอบตั้งแตหนึ่งชนิดขึ้นไปในผลิตภัณฑนี้ไมอยูในรายการ หรือไดรับการยกเวนจากบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตาง ๆ)
ที่ควบคุมดูแล

๑๖. ขอ มูล อื่น ๆ รวม ทั้ง ขอ มูล การ จัด ทํา และ การ ปรับ ปรุง แก ไข เอกสาร ขอ มูล ความ ปลอด ภัย
วันที่ออกให

09-กรกฎาคม-2019

หมาย เลข เวอรชั่น

01

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ขอมูลที่จัดไวใหในเอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้มีความถูกตองตามภูมิความรูที่ดีที่สุด รวมทั้งขอมูล
และความเชื่อของเราในวันที่ที่มีการพิมพเผยแพรเอกสารนี้
โดยจัดขอมูลไวเพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติในการจับตองเคลื่อนยาย การใช การแปรรูป การจัดเก็บ
การลําเลียงขนสง การกําจัด และการปลดปลอยในลักษณะที่ปลอดภัยเทานั้น
และตองไมถือวาเปนการรับประกันหรือขอกําหนดเฉพาะในดานคุณภาพ
ขอมูลนี้มีความเกี่ยวของเฉพาะกับวัสดุเฉพาะชนิดที่ระบุไวเทานั้น
และอาจใชไมไดกับวัสดุดังกลาวหากใชรวมกับสารอื่นหรือในกระบวนการใด ๆ ยกเวนตามที่ระบุไวในขอความ

ขอมูลการปรับปรุงแกไข

การระบุผลิตภัณฑและผูจัดจําหนาย: การระบุผลิตภัณฑและผูจัดจําหนาย
สวนผสม/ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบ: ขอสรุปเกี่ยวกับสวนประกอบ
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