
Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

ตวับง่ชีผ้ลติภณัฑ ์ GHS

หมายเลขโทรศัพทฉุ์กเฉิน (พร้อม

ด้วยเวลาทาํการ)

หมวดที ่ 1. หมายเลข

:

:

ชื่อสารเคมี : แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์

Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

 ลกัษณะการใช้งานตามทีร่ะบุของสารเดีย่วหรอืสารผสม และการใช้ทีไ่มแ่นะนํา

ไมม่ผีลบงัคบัใช้

สอดคล้องกบัสหประชาชาต ิ GHS - ประเทศไทย

การใช้สาร ผลติภณัฑแ์มคชลิด ์ (MagShield) แมกนีเซยีมไฮดรอกไซด ์ ถกูนําไปใช้เป็นสารหน่วงไฟใน 

พลาสตกิทีใ่ช้ทาํชิน้งานหลอ่ขึน้รูปสําหรบัอุตสาหกรรมการขนส่ง, สารประกอบพลาสตกิสําหรบั

อุปกรณไ์ฟฟ้าและอุตสาหกรรมกอ่สร้าง, กระบวนการผลดิโพลเิมอร,์ สารประกอบพวีซี ี และ

หลงัคาโอเลฟินเทอรโ์มพลาสตกิ

:

ผู้ผลติ : Martin Marietta Magnesia Specialties

1800 Eastlake Road

Manistee, Michigan 49660, USA

โทรศัพท:์  +001 410 780 5500

CHEMTREC, U.S. : 1-800-424-9300 ตา่งประเทศ: +1-703-527-3887 

(24/7)

ชื่อทางการค้า :

ทีอ่ยู่อ-ีเมลของบุคคลทีร่บัผดิชอบ

ใน SDS น้ี

: regulatory.inquiry@martinmarietta.com

สูตรเคมี : Mg(OH)2

MagShield S NB-10

MagShield UF NB-10

MagShield UF NB-10 CL

MagShield S NB-15 

MagShield UF NB-20

หมวดที ่ 2. ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย

ไมม่กีารจดัประเภทไว้การจาํแนกประเภทสารหรอืสาร

ผสม

:

คาํสัญญาณ : ไมม่.ี

ข้อความเกีย่วกบัอนัตราย : ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

 องคป์ระกอบของฉลาก GHS
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 2. ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย

ข้อควรระวงั

การป้องกนั : ไมม่ผีลบงัคบัใช้

การตอบสนอง : ไมม่ผีลบงัคบัใช้

การเก็บรกัษา : ไมม่ผีลบงัคบัใช้

การกาํจดั : ไมม่ผีลบงัคบัใช้

อนัตรายอืน่ๆ ทีไ่มม่ผีลตอ่การ

จาํแนกประเภท

: การจบัตอ้งและ/หรอืการแปรรูปวสัดุน้ีอาจกอ่ให้เกดิฝุ่นละอองทีท่าํให้เกดิการระคายเคอืงตอ่ดวง 

ตา ผวิหนงั จมกู และลาํคอได้

หมวดที ่ 3. ส่วนประกอบ, ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม

>96 1309-42-8แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์

แมกนเิซยีมไฮดรอกไซด์ไดสเตียเรท

อื่นๆ :  ออกไซด์ของซิลิคอน เหล็ก อลูมิเนยีมและแคลเซยีม ์

�2.5 

1 

557-04-0 

สารผสม ส

ชื่อส่วนผสม หมายเลข CAS%

ด้วยภูมคิวามรู้ปัจจุบนัของผู้จดัหาสินค้าและในการใช้แบบเข้มข้นทีเ่ป็นไปได้ ไมพ่บส่วนประกอบเพิ่มใดๆในปัจจุบนัถูกจดัประเภทเป็นสารทีม่อีนัตรายต่อสุขภาพและ 

ส่ิงแวดล้อมจนต้องมกีารรายงานในหวัข้อนี้

ชื่อสารเคมี : แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์

การบง่ชีว้ธิอีืน่ : ผงแมกนิเซยีมไฮดรอกไซดท์ีเ่คลอืบดว้ยแมกนิเซยีมสเตยีเรท

หมายเลข CAS : 1309-42-8

สาร/การเตรยีม

รหสัผลติภณัฑ์ : ไมม่ขี้อมลู

 หมายเลข CAS/ตวับง่ชีอ้ืน่ๆ

ประชาคมยุโรป หมายเลข : 215-170-3

:

ขดีจาํกดัการรบัสารในการทาํงาน หากมอียู่ จะระบุไว้ในหมวดที ่ 8

สาร

หมวดที ่ 4. การปฐมพยาบาล

การสัมผสัถูกดวงตา

การสูดดม :

:

 คาํอธบิายเกีย่วกบัมาตรการด้านการปฐมพยายามทีจ่าํเป็น

ให้รบีลา้งตาดว้ยน้ําปรมิาณมากทนัท ี เป็นเวลาอยา่งน้อย 20 นาท ี  โดยให้ดงึเปลอืกตาทัง้ 

บนและดา้นลา่งเป็นระยะๆ ให้ไปพบแพทยเ์พือ่รบัการรกัษา หากเกดิอาการขึน้

เคลือ่นย้ายผู้ทีไ่ดร้บัสารไปยงัทีท่ีม่อีากาศบรสุิทธิ ์ ให้ไปพบแพทยเ์พือ่รบัการรกัษา หากเกดิ

อาการขึน้
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 4. การปฐมพยาบาล

การสัมผสัทางผวิหนัง

การกลนืกนิ :

:

การป้องกนัของผู้ให้การปฐม

พยาบาล

: ไมค่วรดาํเนินการใดๆ ทีจ่ะกอ่ให้เกดิอนัตราย หรอืกระทาํโดยไมไ่ดผ้า่นการฝึกอบรมทีเ่หมาะส

หมายเหตุถงึแพทย์ : รกัษาตามอาการ  หากสูดดมหรอืรบัสารน้ีเข้าสู่ รา่งกายเป็นปรมิาณมาก ให้รบีตดิตอ่ผู้เชีย่วช

ดา้นการรกัษายาพษิในทนัที

การบาํบดัเฉพาะ : ไมม่วีธิรีกัษาเฉพาะ

 อาการ/ผลกระทบทีสํ่าคญัทีสุ่ด, เฉียบพลนัและลา่ช้า

การสูดดม :

:การกลนืกนิ

การสัมผสัทางผวิหนัง :

:การสัมผสัถูกดวงตา

 สัญญาณ/อาการของการได้รบัสารมากเกนิไป

การสัมผสัทางผวิหนัง

การกลนืกนิ

การสูดดม

:

:

:

การสัมผสัถูกดวงตา :

 ผลร้ายแรงทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่สุขภาพ

โปรดดูข้อมูลด้านพษิวทิยา (หมวดที ่ 11)

 แสดงให้เห็นว่าต้องได้รบัการดูแลรกัษาและการบาํบดัแบบพเิศษในทนัท ี หากจาํเป็น

บว้นปากดว้ยน้ํา  ห้ามทาํให้อาเจยีนจนกวา่จะมคีาํส่ังจากแพทย ์  ห้ามป้อนส่ิงใดๆ ทางปาก

หมดสต ิ ให้ไปพบแพทยเ์พือ่รบัการรกัษา หากเกดิอาการขึน้

ในกรณีทีสั่มผสักบัผวิหนงั ให้รบีลา้งผวิหนงัทนัทโีดยใช้น้ําปรมิาณมากเป็นเวลาอยา่งน้อย 20 

นาท ี ให้ไปพบแพทยเ์พือ่รบัการรกัษา หากเกดิอาการขึน้

ฝุ่นผงอาจระคายเคอืงตอ่ทางเดนิหายใจ

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ฝุ่นผงอาจระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั

ฝุ่นผงอาจระคายเคอืงตอ่ดวงตา

หากมกีารสูดฝุ่นผงเข้าไป: จาม ไอ เสลดมสีีผดิปกติ

ไมม่ขี้อมลูจาํเพาะ

อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปน้ี ผวิหนงัอกัเสบ, ทาํให้ผวิหนงัแห้ง, ผวิแตก

อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปน้ี อาการผืน่แดง, น้ําตาไหล, โรคเยือ่บุตาอกัเสบ

หมวดที ่ 5. การปฏบิตัเิมือ่เกดิไฟไหม้

อนัตรายเฉพาะด้านทีเ่กดิจากสาร

เคมี

ไมม่อีนัตรายจากอคัคภียัหรอืการระเบดิโดยเจาะจง

ดบัไฟโดยใช้สารทีเ่หมาะสําหรบัเปลวเพลงิทีลุ่กไหมร้อบๆ

 สารทีใ่ช้ในการดบัเพลงิ

:

ไมม่ขี้อมลู

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม :

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม :
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 5. การปฏบิตัเิมือ่เกดิไฟไหม้

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลาย

ตวัของความร้อน

นกัดบัเพลงิควรสวมอุปกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสม และเครือ่งช่วยหายใจบรรจุอากาศในตวั

(SCBA) หน้ากากแบบครบชุดทีท่าํงานดว้ยโหมดความดนัแบบโพซทิพี

อุปกรณป้์องกนัพเิศษสําหรบั

พนักงานดบัเพลงิ

:

:

ไมม่ขี้อมลูหมายเหตุ :

ไมม่ขี้อมลูจาํเพาะ

หมวดที ่ 6. การปฏบิตัเิมือ่เกดิการรัว่ไหล

การปกป้องส่ิงแวดล้อม

 ข้อควรระวงัส่วนบุคคล อุปกรณป้์องกนัภยั และมาตรการฉุกเฉิน

:

:

 วธิกีารและวสัดุในการจาํกดัการแพร่กระจายและการทาํความสะอาด

สําหรบัเจ้าหน้าทีท่ีไ่มใ่ช่ฝ่าย

ปฏบิตักิารฉุกเฉิน

สําหรบัผู้ปฏบิตักิารตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน

: หากจาํเป็นตอ้งใช้เครือ่งแตง่กายชนิดพเิศษเพือ่จดัการกบัการหกรัว่ไหล ให้พจิารณาขอ้มลูจาก

หวัข้อที ่ 8 เกีย่วกบัวสัดุทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสม  ดขู้อมลูใน "สําหรบัเจ้าหน้าทีท่ีไ่มใ่ช่ฝ

ปฏบิตักิารฉุกเฉิน" ดว้ย

ปิดแหลง่ทีท่าํให้เกดิประกายไฟทัง้หมด  ห้ามจุดพลุส่องสวา่ง สูบบุหรี ่ หรอืมเีปลวไฟในพืน้ท 

อนัตราย  หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป  เริม่ใช้งานอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีเ่หมาะ

(โปรดดหูมวดที ่ 8)

หลกีเลีย่งการทาํให้วตัถุแตกกระจาย และสัมผสักบัพืน้ดนิ ทางเดนิน้ํา ทอ่ระบายน้ําและทอ่

ระบายของเสียตา่งๆ  หากผลติภณัฑน้ี์ทาํให้เกดิมลภาวะในส่ิงแวดลอ้ม (ระบบบาํบดัน้ําเสีย, 

น้ํา, ดนิหรอือากาศ) กรุณาแจ้งหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในดา้นน้ี

การหกในปรมิาณน้อย

การหกในปรมิาณมาก :

: ดดูฝุ่นหรอืกวาดสารทิง้และนําไปใส่ในถงัขยะทีต่ดิป้ายตามทีก่าํหนด  กาํจดัทิง้โดยผา่นบรษิทั

รบัเหมากาํจดัขยะทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้

กนัไมใ่ห้ไหลเข้าไปในทอ่น้ําทิง้ ทางน้ําไหล ชัน้ใตด้นิ หรอืบรเิวณพืน้ทีจ่าํกดั  ดดูฝุ่นหรอื

สารทิง้และนําไปใส่ในถงัขยะทีต่ดิป้ายตามทีก่าํหนด  หลกีเลีย่งภาวะทีท่าํให้เกดิฝุ่นละออง แ 

ป้องกนัลมทีจ่ะทาํให้ฟุ้งกระจาย  กาํจดัทิง้โดยผา่นบรษิัทผู้รบัเหมากาํจดัขยะทีไ่ดร้บัอนุญาตแ 

หมายเหตุ: ดหูมวดที ่ 1 สําหรบัข้อมลูตดิตอ่กรณีฉุกเฉิน และหมวดที ่ 13 สําหรบัการกาํจดั

เสีย
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 7. การใช้และการจดัเก็บ

ข้อควรระวงัในการเคลือ่นย้ายที่

ปลอดภยั

สภาวะเพือ่การเก็บรกัษาที่

ปลอดภยั รวมทัง้ความเข้ากนัไม่

ได้ใดๆ ก็ตาม

จดัเก็บตามข้อบงัคบัภายในประเทศ  เก็บรกัษาในภาชนะบรรจุดัง้เดมิให้พ้นจากการไดร้บัแสง

อาทติยโ์ดยตรง ในพืน้ทีท่ีแ่ห้ง เย็น และมอีากาศถา่ยเทไดด้ ี และให้พ้นจากวสัดุทีเ่ข้ากนัไม่

(ดบูทที ่ 10) และให้ห่างจากอาหารและเครือ่งดืม่  เก็บภาชนะบรรจุให้มดิชดิ และปิดผนึกไ

กวา่จะพร้อมใช้งาน  ควรปิดผนึกภาชนะทีเ่ปิดออกใช้แลว้ให้สนิท และเก็บในแนวตัง้เพือ่ป้อง

การรัว่หก  ห้ามเก็บไว้ในภาชนะทีไ่มต่ดิฉลาก  ใช้หลกัการทีถ่กูตอ้งเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน

แวดลอ้ม

:

:

เริม่ใช้งานอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม (โปรดดหูมวดที ่ 8)  ห้ามรบัประทานอาหาร 

น้ํา หรอืสูบบุหรี ่ ในบรเิวณทีม่กีารใช้งาน จดัเก็บ หรอืแปรรูปสารชนิดน้ีอยู ่    กอ่นรบัป

อาหาร ดืม่น้ํา และสูบบุหรี ่ คนงานควรลา้งมอืและใบหน้าให้สะอาด  หลกีเลีย่งการหายใจเ

เข้าไป  หลกีเลีย่งการกอ่ให้เกดิฝุ่นเมือ่ใช้สารและหลกีเลีย่งตน้ตอตา่งๆทีท่าํให้ตดิไฟ (ประกา

ไฟหรอืเปลวไฟ) ได ้  ป้องกนัการสะสมของผงฝุ่น  ใช้ไดเ้ฉพาะทีท่ีม่กีารระบายอากาศเพยี

สวมอุปกรณช่์วยหายใจทีเ่หมาะสม เมือ่มกีารระบายทีอ่ากาศไมเ่พยีงพอ  อุปกรณไ์ฟฟ้าและโ

ไฟควรไดร้บัการดแูลตามมาตรฐานทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัฝุ่นเข้าไปสัมผสักบัพืน้ผวิทีม่คีวาม

ร้อน ประกายไฟ หรอืแหลง่เผาไหมอ้ืน่ๆ

หมวดที ่ 8. คา่มาตรฐานความปลอดภยั/การควบคุม/การป้องกนัส่วนบุคคล

กระบวนการเฝ้าระวงัทีแ่นะนํา ถา้ผลติภณัฑน้ี์ประกอบดว้ยส่วนประกอบทีม่ขี้อจาํกดัในการไดร้บัสาร ก็จะตอ้งจดัให้มกีาร

ตดิตามตรวจสอบบุคลากร อากาศในสถานทีท่าํงาน หรอืการตดิตามตรวจสอบทางชวีภาพ เพ ื

ประสิทธภิาพของระบบถา่ยเทอากาศ หรอืระบบควบคุม และ/หรอืความจาํเป็นในการใช้อุปกรณ

ปกป้องระบบหายใจ

:

การควบคุมการปลอ่ยสารทีม่ผีล

ตอ่ส่ิงแวดล้อม

:

การควบคุมด้านวศิวกรรมทีเ่หมาะ

สม

:

มาตรการด้านสุขอนามยั :

 ตวัแปรการควบคุม

 มาตรการการป้องกนัเฉพาะบุคคล

 ขดีจาํกดัการเกดิไอสารอนัตรายในบรรยากาศการทาํงาน

ไมม่ี

ใช้ไดเ้ฉพาะทีท่ีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ

ตอ้งตรวจสอบสารทีป่ลอ่ยออกจากระบบระบายอากาศหรอือุปกรณใ์นกระบวนการทาํงาน เพือ่ให

แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบับญัญตัขิองกฎหมายป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม

ลา้งมอื แขนช่วงลา่ง และหน้าให้สะอาดหลงัการทาํงานเกีย่วกบัเคมภีณัฑ ์ กอ่นรบัประทาน

อาหาร กอ่นสูบบุหรี ่ กอ่นการใช้ห้องน้ํา และหลงัจากหมดชั่วโมงทาํงานแลว้
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 8. คา่มาตรฐานความปลอดภยั/การควบคุม/การป้องกนัส่วนบุคคล

การป้องกนัมอื

การป้องกนัดวงตา/ใบหน้า

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ :

:

:

การป้องกนัร่างกาย :

 การป้องกนัผวิหนัง

การป้องกนัผวิหนังส่วนอืน่ : กอ่นทีจ่ะจบัตอ้งเคลือ่นย้ายผลติภณัฑน้ี์ ควรเลอืกใช้รองเท้าและมกีารป้องกนัผวิหนงัเพิม่เตมิ

ตามลกัษณะของงานและความเส่ียงทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้ควรไดร้บัการอนุมตัจิากผู้เชีย่วชาญ

เฉพาะทาง

ความเป็นอนัตรายจากความร้อน : ไมม่ผีลบงัคบัใช้

ไมต่อ้งการเมือ่อยูก่รณีการใช้งานปรกต ิ ควรสวมแวน่ตาป้องกนัเมือ่มแีนวโน้มวา่จะตอ้งสัมผสักบั 

สาร  ข้อแนะนํา:  หากสภาพการทาํงานทาํให้เกดิผงฝุ่นทีม่คีวามเข้มข้นสูง ให้ใช้แวน่ตานิ

กนัฝุ่น

ไมต่อ้งการเมือ่อยูก่รณีการใช้งานปรกต ิ ใช้ถุงมอืทีเ่หมาะสมกบังานหรอืภารกจิทีก่าํลงัทาํอยู่

ไมจ่าํเป็นตอ้งมชุีดป้องกนัเป็นพเิศษ

ไมต่อ้งการเมือ่อยูก่รณีการใช้งานปรกต ิ การเลอืกหน้ากากช่วยหายใจขึน้อยูก่บัระดบัของการ

สัมผสักบัสารทีท่ราบหรอืทีค่าดไว้, อนัตรายจากผลติภณัฑ ์ และขดีจาํกดัในการทาํงานอยา่ง

ปลอดภยัของหน้ากากช่วยหายใจทีเ่ลอืกนั้น

หมวดที ่ 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ

จุดหลอมเหลว

ความดนัไอ

ความหนาแน่นของไอ

ของแข็ง [ผง]

88.5°C (191.3°F)

ไมม่ขี้อมลู

ไมม่ขี้อมลู

ไมม่กีลิน่กลิน่

คา่ pH

สีขาวสี

อตัราการระเหย ไมม่ขี้อมลู

จุดวาบไฟ  [ผลติภณัฑไ์มท่าํให้การเผาไหมเ้กดิขึน้ตอ่ไป]

10

ไมม่ขี้อมลูขดีจาํกดัสูงสุดในการรบักลิน่

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 ลกัษณะภายนอก

จุดเดอืด : 3582°C (6479.6°F)

ความสามารถในการตดิไฟ : ไมล่ามไฟ

คา่จาํกดัการระเบดิ (การตดิไฟ)

ตํา่สุดและสูงสุด

: ไมม่ขี้อมลู

เวลาในการเผา

อตัราการเผา ไมม่ขี้อมลู:

: ไมม่ขี้อมลู
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

ความหนาแน่นสัมพทัธ์

ความสามารถในการละลาย

2.36

1.78 กรมั/ลติร ทีอุ่ณหภมู ิ 20°C

อุณหภูมทิีส่ามารถตดิไฟได้เอง ไมม่ขี้อมลู

ไมม่ขี้อมลู

ความหนืด ไมม่ขี้อมลู

สัมประสิทธิก์ารแบง่ส่วนระหว่าง

ออกทานอลและน้ํา

:

:

:

:

:

SADT ไมม่ขี้อมลู:

อุณหภูมใินการสลายตวั : ไมม่ขี้อมลู

ความร้อนของการเผาไหม้ : ไมม่ขี้อมลู

หมวดที ่ 10. ความคงตวัและการเกดิปฏกิริยิา

ผลติภณัฑย์่อยสลายทีเ่ป็น

อนัตราย

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง ไมม่ขี้อมลูจาํเพาะ

ผลติภณัฑน้ี์มคีวามเสถยีรเสถยีรภาพทางเคมี :

:

:

สารทีเ่ข้ากนัไมไ่ด้ :

มโีอกาสทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีเ่ป็น

อนัตราย

: การเก็บรกัษาและการใช้งานภายใตส้ภาวะปกตจิะไมท่าํให้เกดิปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย

การทาํปฏกิริยิา : ขณะน้ียงัไมม่ขี้อมลูการทดสอบเฉพาะดา้นใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความไวตอ่ปฏกิริยิาของ

ผลติภณัฑน้ี์หรอืส่วนประกอบของผลติภณัฑ์

กรด (เข้มข้น) - ปฏกิรยิาขัน้รุนแรง  กอ่ให้เกดิความร้อน มาเลอคิ แอนดไ์ฮดราย – ส

อลัคาไลน ์ และอลัคาไลนเ์อริธ์ รวมถงึสารประกอบแมกนิเซยีม เป็นสาเหตุทาํให้เกดิการระเบดิ 

ในปฏกิริยิาแตกตวั ฟอสฟอรสั – เมือ่ตม้กบัสารอลัคาไลนไ์ฮดรอกไซดจ์ะเกดิเป็นฟอสฟีนผส

ซึง่อาจเกดิการตดิไฟไดเ้องในอากาศ กรดสเตรยีรกิเป็นสารทีเ่ข้ากนัไมไ่ดก้บัตวัออกซไิดซแ์ละ

ตวัรดีวิซ์

ยอ่ยสลายทีอุ่ณหภมูมิากกวา่ 320 องศาเซลเซยีส ไดเ้ป็นแมกนีเซยีมโมโนออกไซด ์ (MgO)

น้ํา (H2O) ถา้ให้ความร้อนถงึจุดทีเ่กดิการระเหยเป็นไอ ( มากกวา่ 1700 องศาเซลเซยีส) 

เกดิไอของแมกนีเซยีมออกไซด์

ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัอาจมวีสัดุดงัตอ่ไปน้ี

คารบ์อนไดออกไซด์

คารบ์อนมอนนอกไซด์
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา

 ความเป็นพษิเฉียบพลนั

แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์ LD50 ทางปาก หนู (Rat) >2000 mg/kg -

แมกนิเซยีมไฮดรอกไซดไ์ดสเตยีเรท LD50 ทางปาก หนู (Rat) >10000 mg/kg -

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ ผลลพัธ์ สายพนัธุ ์ ขนาดความเข้มข้น การได้รบัสัมผสั

 มคุีณสมบตัเิป็นสารกอ่มะเร็ง

แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์ เชงิลบ - ทางปาก - TC หนู (Rat) - -

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ ผลลพัธ์ สายพนัธุ ์ ขนาดความเข้มข้น การได้รบัสัมผสั

 การกลายพนัธุ ์

แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์ - การทดลอง: ในหลอดทดลอง

ชือ่เรือ่ง: สัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยน้ํานม-สัตว์

เชงิลบ

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ ทดสอบ การทดลอง ผลลพัธ์

 การกอ่วริูป

แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์ เชงิลบ - ทางปาก หนู (Rat) - -

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ ผลลพัธ์ สายพนัธุ ์ ขนาดความเข้มข้น การได้รบัสัมผสั

 ความเป็นพษิตอ่ระบบสืบพนัธุ ์

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ ความเป็นพษิ

ตอ่มารดา

การเจรญิ

พนัธุ ์

พษิทีม่กีาร

พฒันา

สายพนัธุ ์ ขนาด

ความเข้ม

ข้น

การได้รบั

สัมผสั

แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์ เชงิลบ เชงิลบ เชงิลบ หนู (Rat) ทางปาก -

 อาการระคายเคอืง/การกดักร่อน

ผวิหนัง :

ตา :

ทางเดนิหายใจ :

 ทาํให้เกดิการแพ้

แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์ ผวิหนงั หนตูะเภา ไมท่าํให้เกดิการแพ้

ผวิหนงั หน ู (Mouse) กอ่ให้เกดิการแพ้

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ วถิทีางทีไ่ด้รบั

สัมผสั

สายพนัธุ ์ ผลลพัธ์

 ข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา

 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมือ่ได้รบัสัมผสัครัง้เดยีว)

ไมม่ขี้อมลู

ไมม่ขี้อมลู

ไมม่ขี้อมลู

ข้อมูลด้านพษิวทิยา : ไมม่ขี้อมลู
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา

ข้อมูลเกีย่วกบัวธิทีีน่่าจะเข้าสู่ ร่าง

กาย

การสูดดม :

:การกลนืกนิ

การสัมผสัทางผวิหนัง :

:การสัมผสัถูกดวงตา

การสูดดมฝุ่นเข้าไปบอ่ยๆ หรอืเป็นเวลานานอาจกอ่ให้เกดิการระคายเคอืงตอ่ทางเดนิหายใจ

เรือ้รงั

ทั่วไป :

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรงมคุีณสมบตัเิป็นสารกอ่มะเร็ง :

 อาการทีเ่กีย่วข้องกบัคุณสมบตัทิางกายภาพ เคม ี และพษิวทิยา

การสัมผสัทางผวิหนัง

การกลนืกนิ

การสูดดม

:

:

:

การสัมผสัถูกดวงตา :

 ผลเรือ้รงัทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่สุขภาพ

 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมือ่ได้รบัสัมผสัซํ้า)

 อนัตรายจากการสําลกัเข้าสู่ทางเดนิหายใจ

: วธิเีข้าสู่ รา่งกายทีค่าดหวงัไว้: ตา, เกีย่วกบัผวิหนงั, การสูดดม

 ผลร้ายแรงทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่สุขภาพ

 ผลทีล่า่ช้าและผลในทนัท ี รวมทัง้ผลเรือ้รงัจากการรบัสัมผสัในระยะส้ันและระยะยาว

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในทนัที : ไมม่ขี้อมลู

 การรบัสัมผสัในระยะส้ัน

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในภาย

หลงั

: ไมม่ขี้อมลู

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในทนัที : ไมม่ขี้อมลู

 การรบัสัมผสัในระยะยาว

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในภาย

หลงั

: ไมม่ขี้อมลู

ไมม่ขี้อมลู

ไมม่ขี้อมลู

ไมม่ขี้อมลู

ฝุ่นผงอาจระคายเคอืงตอ่ดวงตา

ฝุ่นผงอาจระคายเคอืงตอ่ทางเดนิหายใจ

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ฝุ่นผงอาจระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั

หากมกีารสูดฝุ่นผงเข้าไป: จาม ไอ เสลดมสีีผดิปกติ

ไมม่ขี้อมลูจาํเพาะ

อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปน้ี ผวิหนงัอกัเสบ, ทาํให้ผวิหนงัแห้ง, ผวิแตก

อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปน้ี อาการผืน่แดง, น้ําตาไหล, โรคเยือ่บุตาอกัเสบ
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรงการกลายพนัธุ ์ :

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรงการกอ่วริูป :

ผลตอ่พฒันาการในเด็ก : ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ผลตอ่ภาวะเจรญิพนัธุ ์ : ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ข้อมูลอืน่ๆ : ไมม่ขี้อมลู

 การวดัความเป็นพษิในเชงิตวัเลข

 คา่ความเป็นพษิเฉียบพลนัโดยประมาณ

ไมม่ขี้อมลู

หมวดที ่ 12. ข้อมูลผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์

ความสามารถในการเปลีย่น

แปลง

ไมม่ขี้อมลู:

LogPow BCF มแีนวโน้ม

 แนวโน้มการสะสมทางชีวภาพ

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ

แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์ 1.65 - ตํา่

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ ครึง่ชีวติในน้ํา การย่อยสลายด้วยแสง การย่อยสลายได้ทาง

ชีวภาพ

แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์ - - ไมร่วดเร็ว

 ความเป็นพษิ

แมกนิเซยีม ไฮดรอกไซด์ EC50 >100 mg/l สาหรา่ย 72 ชั่วโมง

LC50 776 mg/l ปลา 96 ชั่วโมง

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ สายพนัธุ ์ผลลพัธ์ การได้รบั

สัมผสั

 ความคงอยู่นานและความสามารถในการย่อยสลาย

 การเคลือ่นทีใ่นดนิ

สัมประสิทธิก์ารแบง่ส่วนดนิ/น้ํา

(KOC)

: ไมม่ขี้อมลู
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 12. ข้อมูลผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์
อาการไมพ่งึประสงคอ์ืน่ๆ : ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

หมวดที ่ 13. การกาํจดั/ทาํลาย

:วธิกีาํจดัทิง้ ควรหลกีเลีย่งและลดการสร้างขยะหากเป็นไปได ้  ไมค่วรกาํจดัเศษทีเ่หลอืจากของเสียใน

ปรมิาณทีม่นียัสําคญัลงในทอ่ระบายน้ําทิง้ แตใ่ห้นําไปบาํบดัในระบบบาํบดัน้ําเสียทีเ่หมาะสม

การทิง้ผลติภณัฑท์ีม่มีากเกนิพอและไมส่ามารถรไีซเคลิผา่นบรษิัทผู้รบักาํจดัขยะทีไ่ดร้บัอนุญาต 

การกาํจดัผลติภณัฑ ์ สารละลาย และผลพลอยไดจ้ากการผลติควรเป็นไปตามข้อกาํหนดการ

ป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและการกาํจดัของเสีย รวมทัง้ข้อกาํหนดของท้องถิน่ดว้ย

หมวดที ่ 14. ข้อมูลสําหรบัการขนส่ง

การขนส่งในปรมิาณมากตามภาค

ผนวก II ของ MARPOL 73/

และรหสั IBC

ไมม่ขี้อมลู

:

ชื่อในการขนส่งทีเ่หมาะสม :

ชนิดของเรอื : ไมม่ขี้อมลู

ไมม่ขี้อมลู

-

-

-

-

-

-

-

ไมก่าํหนด

-

-

ไมก่าํหนด ไมก่าํหนด

- - -

UN IMDG IATA

หมายเลข UN

ชื่อทีถู่กต้องในการขน

ส่งของสหประชาชาติ

ประเภทอนัตรายใน

การขนส่ง

กลุม่บรรจุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ

อนัตรายตอ่ส่ิงแวด

ล้อม

ข้อควรระวงัพเิศษ

สําหรบัผู้ใช้งาน

ไมใ่ช่ ไมใ่ช่ ไมใ่ช่

ไมม่ขี้อมูล ไมม่ขี้อมูล ไมม่ขี้อมูล

อาจมกีารยกเว้นสําหรบัการจดัประเภทข้างตน้
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 14. ข้อมูลสําหรบัการขนส่ง

ประเภทของมลพษิ : ไมม่ขี้อมลู

หมวดที ่ 15. สัญลกัษณห์รอืฉลาก

 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ค.ศ. 1992

 ชื่อส่วนผสม  ชนิด  หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ  เงือ่นไขตา่งๆ

 ชนิด

หมายเหตุ : ไมม่ขี้อมลู

บญัชี ก. :ประกาศกระทรวงแรง

งานและสวสัดกิารสังคม

: ไมอ่ยูใ่นรายการ

บญัชี ข. :ประกาศกระทรวงแรง

งานและสวสัดกิารสังคม

: ไมอ่ยูใ่นรายการ

ไมม่ี

รายนามข้อบงัคบัสากล

กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก

เอเชยี แพค

ฐานข้อมูลบญัชรีายชือ่สารเคม-ี ประเทศออสเตรเลยี

ประเทศจนี: ฐานข้อมูลบญัชรีายชือ่สารเคมี

สารเคมทีีม่อียูแ่ละสารเคมใีหม-่ประเทศญีปุ่่น

รายชือ่สารเคม-ีประเทศเกาหลี

ฐานข้อมูลบญัชรีายชือ่สารเคม-ีประเทศนิวซแีลนด์

ฐานข้อมูลบญัชรีายชือ่สารเคม-ีประเทศฟิลปิปินส์

กลุ่มประเทศยุโรป

ฐานข้อมูลบญัชรีายชือ่ส่วนผสมของเครือ่งสําอางคร์ะหวา่งประเทศ

กฏหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีน การประเมนิ การอนุญาตให้ใช้อยา่งเป็นทางการ และข้อจาํกดัการใช้งานของสารเคม ี แห่งสหภาพยุโรป– กอ่นการลง

ทะเบยีน

กฏหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีน การประเมนิ การอนุญาตให้ใช้อยา่งเป็นทางการ และข้อจาํกดัการใช้งานของสารเคม ี แห่งสหภาพยุโรป– ลงทะเบยีน

ฐานข้อมูลบญัชรีายชือ่สารเคมทีีม่จีาํหน่ายในตลาดของกลุม่สหภาพยุโรป

ฐานข้อมูลบญัชรีายชือ่ส่วนผสมของเครือ่งสําอางคร์ะหวา่งประเทศของกลุม่สหภาพยุโรป

รายการสารประกอบทีเ่ป็นอนัตรายตอ่น้ํา-ประเทศเยอรมนั

รายการสารประกอบทีเ่ป็นพษิ-ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์

กลุ่มประเทศอเมรกิาเหนือ

รายการสารประกอบทีใ่ช้ในประเทศแคนนาดา

สหรฐัอเมรกิา

สํานกังานยามฝ่ัง กรมการขนส่ง - สารอนัตราย

สํานกังานปกป้องส่ิงแวดล้อม - ส่วนประกอบของยาฆา่แมลงแบบไมอ่อกฤทธิ ์

ส่วนประกอบของอาหารทีจ่ดัวา่มคีวามปลอดภยัโดยองคก์ารอาหารและยา

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่
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Coated Magnesium Hydroxide Products (MagShield)

หมวดที ่ 15. สัญลกัษณห์รอืฉลาก
สารผสมอาหารทีผ่า่นการประเมนิโดยองคก์ารอาหารและยา

สารเคมทีีม่กีารผลติในจาํนวนมาก

บญัชรีายชือ่สารเคมตีามพระราชบญัญตัคิวบคุมสารพษิ

กฎการเพิม่รายชือ่สารในบญัชรีายชือ่สารเคมตีามพระราชบญัญตัคิวบคุมสารพษิ

พระราชบญัญตัคิวบคุมสารพษิ มาตรา 8A กฎการประเมนิข้อมูลเบือ้งต้น

รายการสากลและรายการอืน่ ๆ

เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ

สารเคมทีีม่กีารผลติในจาํนวนมาก:  องคก์รเคมสีากลระหวา่งประเทศ

สารเคมทีีม่กีารผลติในจาํนวนมาก: องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

หมวดที ่ 16. ข้อมูลอืน่ๆ

 ประวตัิ

คาํอธบิายคาํย่อ : ATE=ค าความเป นพษิเฉียบพลนัขององค ประกอบในสารผสม

BCF=คา่ปจัจยัความเข้มข้นทางชวีภาพ

GHS=การจาํแนกประเภทและตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก

IATA=สมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ

IBC=บรรจุภณัฑ ์ IBC

IMDG=การขนส่งสินคา้อนัตรายทางทะเล

MARPOL 73/78=อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพษิจากเรอื ค.ศ.1973 แล

พธิสีาร ค.ศ.1978

UN=องคก์ารสหประชาชาติ

LogPow=คา่สัมประสิทธิก์ารกระจายตวัของสารในชัน้ออกทานอลและชัน้น้ํา

 หมายเหตุถงึผู้อา่น

เท่าทีเ่ราทราบ ข้อมูลในทีนี่้ถอืเป็นข้อมูลทีถู่กต้อง  อย่างไรก็ด ี ทัง้ผู้จาํหน่ายและบรษิัทสาขาทีม่ชีื่อข้างต้นไมร่บัผดิชอบต่อความถูกต้องหรอืความสมบูรณข์องข้อ 

แสดงไว้ ณ ทีนี่้

การตดัสินใจขัน้สุดท้ายเกีย่วกบัความเหมาะสมในการใช้สารใดๆ ถอืเป็นความรบัผดิชอบของผู้ใช้งานแต่เพยีงผู้เดยีว  สารทัง้หมดอาจมอีนัตรายทีย่งัไมท่ราบ ดงั

จึงควรใช้ด้วยความระมดัระวงั  ถงึแม้วา่ในทีนี่้จะมกีารกล่าวถงึอนัตรายบางประการ  แต่เราไมส่ามารถรบัประกนัได้วา่อนัตรายทีม่อียู่จะมเีพยีงทีก่ล่าวไว้นี้

จดัเตรยีมโดย :

วนัทีอ่อก

เวอรช์นั

วนัทีพ่มิพค์รัง้ทีแ่ล้ว

:

:

:

2012/05/15

2011/12/01

2

KMK Regulatory Services Inc.
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