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สวนที ่1: การบงชีส้ารเดีย่ว/สารผสม/บริษัท 
 

1.1. การบง่ชี	ผลติภณัฑ ์

รูปแบบผลิตภัณฑ : สาร 

ช่ือการคา : Marinco™ FCC 

ช่ือทางเคม ี : แมกนเิซยีมออกไซด ์

CAS เลขที ่ : 1309-48-4 

สูตร : MgO 

คําพองความหมาย : บรไูซตแ์มกนเีซยีที�ผา่นการเผาไลนํ่�า, แมกนเีซยีที�ผา่นการเผาไลนํ่�า, 
แมกนไีซตท์ี�ผา่นการเผาไลนํ่�า, วตัถทุนไฟชนดิแมกนไีซตช์นดิที�เผาจนไมเ่หลอืนํ�า, เพอรเิคลส, 
แมกนไีซตนํ์�าทะเล, ออกโซแมกนเีซยี 

 

1.2. การใชง้านที�ระบทุี�เก ี�ยวขอ้งของสารเดี�ยวหรอืสารผสมและไมแ่นะนําใหใ้ชก้บั 

1.2.1. การใชง้านที�ระบทุี�เก ี�ยวขอ้ง 

การใชส้ารเคม ี/ สว่นผสม : สําหรับใชใ้นงานอาหารหรอืงานที�ตอ้งการเกรดอาหาร (อาหารเคม ีCodex) 
แมกนเีซยีมออกไซด ์

1.2.2. ไมแ่นะนาํใหใ้ชก้บั 

ไมม่ขีอ้มลูเพิ�มเตมิ 

1.3. เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

Martin Marietta Magnesia Specialties 

1800 Eastlake Road 

49660 Manistee, Michigan - USA 

T +001 410 780 5500 
 

1.4. หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 

หมายเลขฉุกเฉนิ : CHEMTREC, U.S.: 1-800-424-9300  INTERNATIONAL: +1-703-527-3887  Available 24/7 
 
 

สวนที ่2: การบงชี้อนัตราย 
 

2.1. การจําแนกประเภทของสารเดี�ยวหรอืสารผสม 

การจําแนกประเภทตามขอ้กาํหนด (GHS)าผสม/สารเดี�ยว: SDS EU 2015: ระเบยีบตามกฎระเบยีบ (EU) 2015/830 (ภาคผนวก  I) 

ไมจ่ัด 

ผลกระทบที�ไมพ่งึประสงคท์างเคมกีายภาพ สขุภาพของมนุษย ์และสิ�งแวดลอ้ม 

ไมค่าดวา่จะทําใหเ้กดิความเป็นอนัตรายในระดบัที�มนัียสําคัญภายใตส้ภาวะการใชง้านตามปกตทิี�คาดไว ้
 

2.2. องคป์ระกอบของฉลาก 

การตดิฉลากตามขอ้กาํหนด (GHS) การตดิฉลากเพิ�มเตมิเพื�อการจําแนกประเภทเพิ�มเตมิเพื�อแสดง  

ไมบ่งัคบัใหต้ดิฉลาก 
 

 
 

 

2.3. ความเป็นอตัรายอื�น ๆ 

ไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

สวนที ่3: องคประกอบและขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 
 

3.1. สารเดี�ยว 

ประเภทสาร : ขาวดําเป็นสว่นประกอบ 

ชื�อ : Marinco™ FCC มกนเิซยีมออกไซด ์

CAS เลขที� : 1309-48-4 

 

ชื�อ การบง่ชี	ผลติภณัฑ ์ % การจําแนกประเภทตามขอ้กาํหนด (GHS) 

มกนเิซยีมออกไซด ์ (CAS เลขที�) 1309-48-4 98 ไมจ่ัด 

ออกไซดข์องซลิกิอน, เหล็ก, อลูมเินยีมและแคลเซยีม (CAS เลขที�) สารผสม 2 ไมจ่ัด 
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3.2. สารผสม 

ไมใ่ช ้
 

สวนที ่4: มาตรการปฐมพยาบาล 
 

4.1. รายละเอยีดของมาตรการปฐมพยาบาล 

มาตรการปฐมพยาบาลทั�วไป : ไมค่วรใหอ้ะไรทางปากกบัคนสต.ิ ถา้คณุรูส้กึไม่สบายควรปรกึษาแพทย ์(แสดงฉลากที�เป็นไปได)้. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากสดูดม : หากสดูดมและถา้หายใจเอาเหยื�อที�มอีากาศบรสิทุธ ิ7และใหพ้กัผอ่นในตําแหน่งที�สะดวกสบายสําหรั
บการหายใจ. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสัมผัสทา
งผวิหนัง 

: ถอดเสื�อผา้ที�ไดรั้บผลกระทบและลา้งทุกพื�นที�ผวิสมัผัสดว้ยสบูอ่อ่นและนํ�าตามดว้ยการลา้งนํ�าอุน่. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการตดิตอ่ตา : ลา้งออกทันทดีว้ยนํ�าปรมิาณมาก. 
ไดรั้บการรักษาพยาบาลหากอาการปวดกระพรบิหรอืสแีดงยงัคงมอียู.่ 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการบรโิภค : ชะลา้งปาก. หา้มทําใหอ้าเจยีน.  
 

4.2. อาการหรือผลกระทบทีส่าํคญัทัง้ทีเ่กดิเฉยีบพลนัและทีเ่กดิขึน้ภายหลงั 
อาการ / การบาดเจ็บ : ไมถ่อืวา่มอีันตรายภายใตเ้งื�อนไขการใชง้านปกต.ิ อยา่หายใจเอาฝุ่ นเขา้ไป. 

อาการ / ไดรั้บบาดเจ็บหลังจากสดูดม : ฝุ่ นผงอาจระคายเคอืงตอ่ทางเดนิหายใจ. 

อาการ / 
การบาดเจ็บที�หลังจากการสมัผัสทางผวิหนัง 

: ฝุ่ นผงอาจระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง. 

อาการ / การบาดเจ็บที�หลังจากการตดิตอ่ตา : ฝุ่ นผงอาจระคายเคอืงตอ่ดวงตา. 

อาการ / การบาดเจ็บที�หลังจากการบรโิภค : โดยทั�วไป การรับประทานทําใหเ้กดิการถา่ยทอ้ง 
การกลนืกนิปรมิาณมากอาจทําใหเ้กดิภาวะลําไสอ้ดุตัน 

 

4.3. ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการแพทยทีต่องทําทนัท ีและการดแูลรกัษาเฉพาะทีค่วรดาํเนนิการ 

ไมพ่บขอ้มลูทางการแพทยเ์พิ�มเตมิ 

สวนที ่5: มาตรการผจญเพลงิ 
 

5.1. สารดบัเพลงิ 
สารดับเพลงิที�เหมาะสม : ไมต่ดิไฟ. หากมไีฟไหมใ้กลใ้ชส้ารดับเพลงิที�เหมาะสม. หมอกนํ�า. คารบ์อนไดออกไซด.์ 

ผงแหง้. โฟม. 

สารดับเพลงิที�ไมเ่หมาะสม : ไมม่ทีี�รูจั้กกนั. 
 

5.2. ความเปนอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้จากสารเดีย่วหรือสารผสม 

เกดิไฟไหม ้ : ถา้ไดรั้บความรอ้นจนเกดิการสลายตัว อาจเกดิฟูมของแมกนเีซยีมออกไซด ์

อนัตรายจากการระเบดิ : สนิคา้ไมไ่ดเ้ป็นระเบดิ 
 

5.3. ขอแนะนาํสําหรับนกัผจญเพลิง 

คําแนะนําดบัเพลงิ : ใชส้เปรยนํ์�าหรอืหมอกสําหรับระบายความรอ้นสมัผัสภาชนะ. 
ใชค้วามระมัดระวงัเมื�อดับเพลงิเคมใีด ๆ. 
ไมอ่นุญาตใหว้ ิ�งออกไปจากการดบัเพลงิที�จะเขา้ไปในทอ่ระบายนํ�าหรอืหลกัสตูรนํ�า. 

การป้องกันในระหวา่งการผจญเพลงิ : อยา่ใสบ่รเิวณเพลงิไหมไ้มม่อีปุกรณ์ป้องกนัที�เหมาะสมรวมถงึการป้องกันระบบทางเดนิหายใจ. 

ขอ้มลูอื�น ๆ : ไมต่อ้งใชม้าตรการจดัการความเสี�ยงเพิ�มเตมิแตอ่ยา่งใด 

สวนที ่6: มาตรการจดัการเม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร 
 

6.1. ขอระวังสวนบุคคล อปุกรณปองกันอันตราย และขัน้ตอนการปฏิบตังิานฉุกเฉิน 

มาตรการทั�วไป : หลกีเลี�ยงการทําใหเ้กดิฝุ่ นหรอืการทําใหฝุ้่ นกระจาย.   

6.1.1. สําหรบัผูท้ี�ไมใ่ชห่นว่ยกูภ้ยั 

อปุกรณก์ารป้องกัน : ในสถานที�ที�อาจเกดิฝุ่ นมากเกนิไป ใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกันระบบทางเดนิหายใจที�ผา่นการอนมุตั ิ

วธิปีฏบิตัฉุิกเฉนิ : อพยพคนออกจากบคุลากรที�ไม่จําเป็น. 

6.1.2. สําหรบัหนว่ยกูภ้ยั 

อปุกรณก์ารป้องกัน : ในสถานที�ที�อาจเกดิฝุ่ นมากเกนิไป ใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจที�ผา่นการอนุมตั ิ

วธิปีฏบิตัฉุิกเฉนิ : ระบายอากาศในบรเิวณ. หากเกดิการรั�วไหลครั �งใหญ ่
ใหอ้พยพบคุลากรทุกคนทันทแีละจดัใหม้กีารระบายอากาศออกจากบรเิวณนั�น. 
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6.2. ขอควรระวงัสําหรับสิง่แวดลอม 

ป้องกันไม่ใหเ้ขา้สูท่่อระบายนํ�าทิ�งและแหลง่นํ�าสาธารณะ.   แจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ทราบหากของเหลวไหลเขา้สูท่่อระบายนํ�าทิ�งและแหลง่นํ�าสาธารณะ. 
 

6.3. วิธีการและวสัดสุาํหรับกกัเกบ็และทาํความสะอาด 

สําหรับภาขนะบรรจ ุ : อยา่ปลอ่ยใหส้ารที�รั�วไหลหรอืรั�วหกในปรมิาณเล็กนอ้ยสะสมบนพื�นผวิทางเดนิ. 
กกัเกบ็และรวบรวมของแข็งใด ๆ. 

วธิกีารในการทําความสะอาด : บนที�ดนิที�กวาดหรอืตักลงในภาชนะบรรจุที�เหมาะสม. ลดการผลติของฝุ่ นละออง. 
 

6.4. อางถงึหวัขออืน่ ๆ 

ดหูัวขอ้ที� 8 การควบคมุการรับสมัผัสและการป้องกนั 

สวนที ่7: การขนยาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา 
 

7.1. ขอควรระวงัในการขนถายเคลือ่นยาย ใชงาน และการเกบ็รักษาอยางปลอดภยั 

ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ยเคลื�อนยา้ย ใชง้าน 
และการเกบ็รักษาอยา่งปลอดภัย 

: ลา้งมอืและพื�นที�โล่งอื�น ๆ 
ดว้ยสบูอ่อ่นและนํ�ากอ่นรับประทานอาหารหรอืดื�มการสบูบหุรี�และเมื�อออกจากงาน. 
ใหก้ารระบายอากาศที�ดใีนพื�นที�กระบวนการเพื�อป้องกนัการกอ่ตัวของไอนํ�า. 

มาตรการสขุอนามัย : ควรหา้มการสบูบหุรี� การรับประทานอาหาร 
และการดื�มเครื�องดื�มในบรเิวณที�มกีารจัดเก็บและใชง้าน. 
ทา่นตอ้งลา้งมอืของทา่นทนัททีกุครั �งหลังจากที�ขนถา่ยเคลื�อนยา้ยผลติภณัฑน์ี� 
และอกีครั �งหนึ�งกอ่นที�จะออกจากสถานที�ทํางาน 

 

7.2. สภาวะการเกบ็รักษาอยางปลอดภยั รวมทัง้ขอหามในการเกบ็รักษาสารที่เขากนัไมได 
สภาพการเก็บรักษา : เก็บเฉพาะในภาชนะบรรจเุดมิในที�เย็นและมอีากาศถา่ยเทดหีา่งจาก: วสัดทุี�เขา้กันไมไ่ด ้

ภาชนะปิดใหเ้มื�อไม่ไดใ้ชง้าน. 

วสัดทุี�เขา้กันไมไ่ด ้ : กรด (แก)่ - การทําปฏกิริยิาอยา่งรนุแรง, ทําใหเ้กดิความรอ้น; 
คลอรนีไตรฟลอูอไรดทํ์าปฏกิริยิาอย่างรนุแรง, ทําใหเ้กดิเปลวไฟ; ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด ์- 
รอ้นระอจุนสวา่งโชตชิว่ง หมายเหต ุ: 
การสมัผัสนํ�าอาจทําใหผ้ลติภณัฑน์ี�รบันํ�าเขา้ไปเป็นสว่นประกอบอยา่งชา้ ๆ 
ซึ�งอาจทําใหเ้กดิความรอ้นในชว่งนั �น (ปฏกิริยิาคายความรอ้น) 

ขอ้หา้มในการจัดเกบ็แบบผสม : หลกีเลี�ยงการสัมผสักบัสารที�เขา้กนั 
 

7.3. การใชปลายทางเฉพาะ 

การเคลอืบพื�นผวิ. 

สวนที ่8: การควบคุมการรบัสัมผัสและการปองกัน 
 

8.1. คาตาง ๆ ทีใ่ชควบคมุ 
 

มกนเิซยีมออกไซด ์(1309-48-4) 

USA - ACGIH ชื�อทางเคม ี มกนเิซยีมออกไซด ์

USA - ACGIH คา่มาตรฐาน ACGIH TWA (มก. / ลบ.ม. ) 10 mg/m³ 
 

 
 

 
 

8.2. การควบคมุการรบัสมัผสั 

มาตรการควบคมุทางวศิวกรรมที�เหมาะสม: 

ระบไุอเสยีในทอ้งถิ�นหรอืการระบายอากาศโดยทั�วไปของหอ้งเพื�อลดการสมัผัสกบัฝุ่ นผง 

 

การป้องกันมอื: 

สวม ถงุมอืป้องกนั. ถงุมอืกนัฝุ่ น.  

 

การป้องกันดวงตา: 

สารเคมหีรอืแวน่ตาแวน่ตาความปลอดภยั.  

  

การป้องกันระบบหายใจ: 

ในกรณีการระบายอากาศไมเ่พยีงพอ สวมอปุกรณช์ว่ยหายใจ. ใชเ้ครื�องชว่ยหายใจอากาศบรสิทุธ ิ7พรอ้มกบัตลบักรองอนุภาค. EN 136/140 
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ขอ้มลูอื�น ๆ: 

เมื�อใชไ้มก่นิดื�มหรอืสบูบหุรี�. 

 

สวนที ่9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
 

9.1. ขอมลูพ้ืนฐานเกีย่วกบัคณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

สภาพรา่งกาย : ของแข็ง  

ลักษณะปรากฏ : ผง 

มวลโมเลกลุ : 40.3 ก./โมล 

ส ี : สขีาว  

กลิ�น : ชนดิพเิศษไมม่กีลิ�นไมม่รีส  

คา่ขดีจํากดัของกลิ�นที�รับได ้ : ไมม่ขีอ้มลู  

pH : ไมม่ขีอ้มลู  

pH ของสารละลาย : 10.3 ของสารละลาย 

อตัราการระเหยสัมพัทธ ์(บวิทลิอะซเิตต = 1) : ไมม่ขีอ้มลู  

จดุหลอมเหลว : 2827°C (2797 - 2857) °C  

จดุเยอืกแข็ง : ไมม่ขีอ้มลู  

จดุเดอืด : 3600 °C  

จดุวาบไฟ : ผลติภัณฑไ์มช่ว่ยใหก้ารเผาไหมดํ้าเนนิตอ่ไป  

อณุหภมูกิารเผาไหมต้ัวเอง : ไมม่ขีอ้มลู  

อณุหภมูทิี�ทําใหเ้กดิการสลายตัว : > 1700 °C  

ไวไฟ (ของแข็งกา๊ซ) : ที�ไมต่ดิไฟ  

ความดันไอ : ไมม่ขีอ้มลู  

ความดันไอที� 50  °C : 0 hPa 

ความหนาแน่นสมัพัทธท์ี� 20 ° C : 0  

ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ : ไมม่ขีอ้มลู  

ความหนาแน่น : 3.58 ก./ซม.³ 

ความสามารถในการละลายได ้ : สารนี�ละลายในนํ�าไดบ้างสว่น 

Log Pow : ไมม่ขีอ้มลู  

ความหนดืจลนศาสตร ์ : ไมม่ขีอ้มลู  

ความหนดื, ไดนามกิ : ไมม่ขีอ้มลู  

คณุสมบตัริะเบดิ : สนิคา้ไมไ่ดเ้ป็นระเบดิ. 

คณุสมบตัขิองออกซไิดซ ์ : ไมม่ขีอ้มลู 

กดัการระเบดิ : ไมม่ขีอ้มลู  
 

9.2. ขอมลูอืน่ ๆ 
เนื้อหา VOC : 0 เปอรเซ็นต (%) 

สวนที ่10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิรยิา 
 

10.1. การเกิดปฏิกิรยิา 

ปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชนัที�เป็นอันตรายจะไมเ่กดิขึ�น 
 

10.2. ความเสถียรทางเคมี 

มคีวามเสถยีรที�อณุหภมูลิอ้มรอบและภายใตส้ภาวะการใชง้านตามปกต ิ
 

10.3. ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิรยิาอันตราย 

ไมไ่ดก้ําหนด. 
 

10.4. สภาวะทีควรหลกีเลีย่ง 

หลกีเลี�ยงการสมัผสักบัสารที�เขา้กนัไม่ได ้ความรอ้นสงูหรอืความเย็นจัดมากเกนิไป.  ความชื�น   

10.5. วัสดท่ีุเขากันไมได 

กรด (แก)่ - การทําปฏกิริยิาอยา่งรนุแรง, ทําใหเ้กดิความรอ้น; คลอรนีไตรฟลูออไรดทํ์าปฏกิริยิาอยา่งรนุแรง, ทําใหเ้กดิเปลวไฟ; 
ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด ์- รอ้นระอจุนสวา่งโชตชิว่ง หมายเหต ุ: การสัมผัสนํ�าอาจทําใหผ้ลติภณัฑน์ี�รับนํ�าเขา้ไปเป็นสว่นประกอบอยา่งชา้ ๆ 
ซึ�งอาจทําใหเ้กดิความรอ้นในชว่งนั�น (ปฏกิริยิาคายความรอ้น). 
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10.6. ความเปนอนัตรายของสารท่ีเกิดจากการสลายตวั 

ถา้แมกนเีซยีมออกไซดไ์ดรั้บความรอ้นจนถงึจดุระเหยเป็นไอ (กลา่วคอื >1700 °C) อาจทําใหเ้กดิฟมูของแมกนเีซยีมออกไซด ์
 

สวนที ่11: ขอมูลดานพษิวิทยา 
 

11.1. ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบดานพษิวิทยา 

ความเปนพิษเฉียบพลัน : ไมจัด 

มกนเิซยีมออกไซด ์(1309-48-4) 

LD50 ทางปากหน ู 3870 - 3990 mg/kg 

 
การกัดกรอนและการระคายเคืองตอผิวหนัง : ไมจัด 

ขอมลูเพิ่มเติม : ตามขอมลูที่ม ีไมตรงกับเกณฑการจัดหมวดหมู 

การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการระคายเคืองตอดวงตา : ไมจัด 

ขอมลูเพิ่มเติม : ตามขอมลูที่ม ีไมตรงกับเกณฑการจัดหมวดหมู 

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวห
นัง 

: ไมจัด 

ขอมลูเพิ่มเติม : ตามขอมลูที่ม ีไมตรงกับเกณฑการจัดหมวดหมู 

การกอใหเกิดการกลายพันธของเซลสสืบพันธ : ไมจัด 

ตามขอมลูที่ม ีไมตรงกับเกณฑการจัดหมวดหมู 

การกอมะเร็ง : ไมจัด 

ขอมลูเพิ่มเติม : ตามขอมลูที่ม ีไมตรงกับเกณฑการจัดหมวดหมู 

ความเปนพิษตอระบบสบืพันธ : ไมจัด 

ขอมลูเพิ่มเติม : ตามขอมลูที่ม ีไมตรงกับเกณฑการจัดหมวดหมู 

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง 
(การรับสัมผัสคร้ังเดียว) 

: ไมจัด 

ขอมลูเพิ่มเติม : ตามขอมลูที่ม ีไมตรงกับเกณฑการจัดหมวดหมู 

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสซ้ํา) : ไมจัด 

ขอมลูเพิ่มเติม : ตามขอมลูที่ม ีไมตรงกับเกณฑการจัดหมวดหมู 

ความเปนอันตรายจากการสําลัก : ไมจัด 

ขอมลูเพิ่มเติม : ตามขอมลูที่ม ีไมตรงกับเกณฑการจัดหมวดหมู 

 
อาการและผลกระทบที่ไมพึงประสงคที่อาจมีตอสุขภาพของมนุษย : ตามขอ้มลูที�ม ีไมต่รงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู.่ 

สวนที ่12: ขอมูลดานนเิวศวิทยา 
 

12.1. ความเปนพิษ 
 

 

มกนเิซยีมออกไซด ์(1309-48-4) 

LC50 ปลา 1 1355 mg/l 

EC50 สําหรับไรนํ�า 1 190 mg/l 
 
 
 

 

12.2. การตกคางยาวนานและความสามารถในการยอยสลาย 

มกนเิซยีมออกไซด ์(1309-48-4) 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย ไม่ไดก้ําหนด. 
 

 

12.3. ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

มกนเิซยีมออกไซด ์(1309-48-4) 

ศักยภาพในการสะสมทางชวีภาพ ไมไ่ดก้ําหนด. 
 

 

12.4. การเคลือ่นยายในดิน 

ไมม่ขีอ้มลูเพิ�มเตมิ 
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12.5. ผลกระทบในทางเสียหายอืน่  ๆ

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ : หลกีเลี�ยงการปลอ่ยสูส่ ิ�งแวดลอ้ม 

สวนที ่13: ขอพิจารณาในการกําจดั 
 

13.1. วิธีการกาํจดัของเสยี 

วธิกีารกําจดัของเสยี : ใชม้าตรการทั �งหมดที�จําเป็นเพื�อหลกีเลี�ยงไมใ่หผ้ลติภณัฑไ์หลลงท่อระบายนํ�าและทางนํ�าโดย
อบุตัเิหตอุนัเนื�องมาจากภาชนะบรรจหุรอืระบบถา่ยโอนเกดิการปรแิตก.  

แนะนําการกําจดัของเสยี : ทิ�งในลักษณะที�ปลอดภัยที�สอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น / กฎระเบยีบแหง่ชาต.ิ 

นเิวศวทิยา - วสัดเุหลอืใช ้ : หลกีเลี�ยงการปลอ่ยสูส่ ิ�งแวดลอ้ม. 

สวนที ่14: ขอมูลการขนสง 
 

ตาม ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. หมายเลขสหประชาชาต ิ

UN-เลขที�  : ไมใ่ช ้
 

14.2. ชือ่ทีถ่กูตองในการขนสงสหประชาชาต ิ

ชื�อที�ใชใ้นการขนสง่  : ไมใ่ช ้
 

14.3. ประเภทความเปนอนัตรายสาํหรับการขนสง 
ประเภทความเป้นอันตรายสําหรับการขนสง่  : ไมใ่ช ้
 

14.4. กลุมการบรรจุ 

กลุม่การบรรจ ุ : ไมใ่ช ้
 

14.5. ความเปนอนัตรายตอสิง่แวดลอม 

อนัตรายสําหรับสิ�งแวดลอ้ม : ไมใ่ช ่

มลภาวะทางทะเล : ไมใ่ช ่

ขอ้มลูอื�น ๆ : ไมม่ขีอ้มลูเพิ�มเตมิ 
 

    
14.6. ขอควรระวังพเิศษสาํหรบัผูใช 

- การขนสงทางบก 

  

ไมม่ขีอ้มูล 
 

14.7. การขนสงดัวยภาชนะขนาดใหญ ใหเปนไปตามภาคผนวก II ของ MARPOL และ IBC Code 

ไมใ่ช ้

สวนที ่15: ขอมูลดานกฎขอบงัคับ 
 

15.1. กฎระเบยีบและกฎหมายดานความปลอดภยั สขุภาพและสิ่งแวดลอม ทีเ่ฉพาะเจาะจงสาํหรับสารเดยวหรือสารผสม 

พระราชบัญญัตวัิตถุอันตราย พ.ศ. 2555 ค.ศ. 1992 

ไมอ่ยู ่ในรายการ 
 

 
ระบไุวใ้น ISHL (กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัและสขุภาพในอตุสาหกรรม) ของญี�ปุ่ น 
ระบไุวใ้น PICCS (บญัชรีายการเคมภีณัฑแ์ละสารเคมทีี�วางตลาดในประเทศฟิลปิปินส)์ 
ระบไุวใ้น IECSC (บัญชรีายการสารเคมทีี�ผลติหรอืนําเขา้ในประเทศจนี) 
ระบไุวใ้น KECI (บญัชรีายการสารเคมทีี�ใชใ้นปัจจบุันของประเทศเกาหล)ี 
ระบไุวใ้น NZIoC (บัญชรีายการสารเคมขีองประเทศนวิซแีลนด)์ 
ระบไุวใ้น AICS (บัญชรีายการสารเคมขีองประเทศออสเตรเลยี) 
ระบไุวใ้นบญัชรีายการ DSL (รายการวตัถภุายในประเทศ) ของประเทศแคนาดา 
ระบไุวใ้นบญัชรีายการ EINECS (บญัชรีายการสารเคมทีี�มกีารซื�อขายกนัในยโุรป) ของ EEC 
ระบไุวใ้น ECL (รายการสารเคมทีี�ใชใ้นปัจจบุัน) ของประเทศเกาหล ี
ระบไุวใ้นบญัชรีายการ TSCA (กฎหมายควบคมุวตัถทุี�เป็นพษิ) ของประเทศสหรัฐฯ 
 

 

กฎระเบยีบของประเทศ 

เยอรมน ี
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15.2. การประเมนิความปลอดภยัทางเคม ี

ไมม่กีารประเมนิความปลอดภัยสารเคมทีี�ไดรั้บการดําเนนิการ 

 
  

สวนที ่16: ขอมูลอืน่ ๆ 
 

ตัวชี�วดัของการเปลี�ยนแปลง:  เอกสารตน้ฉบบั 
 
 

คํายอ่และชื�อยอ่: 

ACGIH (สมาคมนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมภาครัฐแหง่สหรัฐอเมรกิา) 

ATE: คา่ประมาณความเป็นพษิเฉยีบพลัน 

CAS (Chemical Abstracts Service) จํานวน 

EC50: ความเขม้ขน้ในสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งมคีวามสมัพันธก์บัการตอบสนองจาก 50% ของประชากรทดสอบ 

GHS: การจําแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีี�เป็นระบบเดยีวกนัทั�วโลก 

LD50: ปรมิาณที�ทําใหป้ระชากรทดสอบตายลง 50% 

OSHA: องคก์ารบรหิารความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 

TSCA: กฎหมายควบคมุวัตถทุี�เป็นพษิ 

TWA: คา่เฉลี�ยถว่งนํ�าหนักเวลา 
 

แหลง่ขอ้มลู : ACGIH 2000.  

การตรวจสอบสารเคมแีละบรกิารดา้นการควบคมุ; เขา้ใชง้านไดท้ี�เวบ็ไซต ์: http://www.cirs-
reach.com/Inventory/Global_Chemical_Inventories.html.  

การรับสัมผสัทางอตุสาหกรรมและเทคโนโลยใีนการควบคมุสําหรับสารที�อยู่ภายใตก้ารควบคมุของ OSHA - MgO (ฟมู), 
เดอืนมนีาคม ค.ศ. 1989 หนา้ 1181-1184  

Krister Forsberg และ S.Z. Mansdorf "คูม่อืการเลอืกใชช้ดุป้องกนัสารเคม ีฉบับยอ่" พมิพค์รั �งที�หา้ 

คูม่อือาชวีอนามยัของ NIOSH วา่ดว้ยสารเคม ี- ปีที� II เดอืนกนัยายน ค.ศ. 1978  

กฎระเบยีบ (EC) เลขที� 1272/2008 รัฐสภายโุรปและสภา วนัที� 16 ธนัวาคม 2008 วา่ดว้ยการจําแนกประเภท, 
การตดิฉลากและบรรจภุัณฑข์องสารและ สารผสมที�แกไ้ข และยกเลกิกฎระเบยีบ 67/548/EEC และ 1999/45/EC 
และแกไ้ขกฎระเบยีบ (EC) No 1907/2006.  

RTECS เดอืนมถิุนายน ค.ศ. 1998  

Sax - ฉบบัพมิพค์รั �งที� 8  

บัญชรีายการสารเคมขีอง TSCA เขา้ใชง้านไดท้ี�เว็บไซต ์
http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/tscainventory/howto.html  

 

ขอ้มลูอื�น ๆ : ไม.่ 
 

 
 
 

 

SDS จัดเตรยีมโดย: The Redstone Group, LLC 
6077 Frantz Road Suite 206 
Dublin, OH USA 43017 
T 614-923-7472  
www.redstonegrp.com 

 
 
ขอมูลน้ีจะขึ้นอยูกบัความรูของเราในปจจบัุนและมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ความปลอดภัย และขอกําหนดดานส่ิงแวดลอมเทาน้ัน 

ดังน้ันจึงไมควรตีความวาเปนหลกัประกันของคุณสมบัติของผลิตภัณฑใด ๆ 
 


