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1 การระบุสาร/
าร การทํา/ และของบริษัท / บริษัทที่เขาถือครอง
· ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ
· ชื่อทางการคา dima Print Splint clear
· สารหรือสารผสมที่เกี่ยวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· การประยุกตใชสาร/ การทํา การผลิตวัสดุเทียมทางทันตกรรม
· รายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัย
· ผูผลิต/ ผูจัดหา
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)800 4372522

· ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหาไดจาก E-Mail: msds@kulzer-dental.com
· หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

2 การระบุสิ่งที่เปนอันตราย
· การจําแนกประเภทของสารหรือสารผสม
Skin Sens. 1
H317
Aquatic Chronic 4 H413

อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
อาจเปนสาเหตุของผลกระทบระยะยาวซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

· องคประกอบของฉลาก
· องคประกอบบนฉลากของ GHS

ผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)
· ภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตราย

GHS07
· สัญญาณคํา คําเตือน !

· สวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลาก
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
· ประกาศสิ่งที่เปนอันตราย

อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
อาจเปนสาเหตุของผลกระทบระยะยาวซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

· ประกาศการปองกันระมัดระวังภัย

หลีกเลี่ยงการปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
สวมถุงมือปองกัน/เสื้อผาปองกัน/ที่ปองกันตา/ที่ปองกันหนา
หากสัมผัสถูกผิวหนัง: ลางดวยน้ําจํานวนมาก
หากเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังหรือเปนผื่นคัน : ใหขอคําปรึกษา/ การรักษาพยาบาลจากแพทย
ถอดเสื้อผาที่เปอนและซักกอนที่จะนํากลับมาใชใหม
ทิ้งสิ่งที่บรรจุ/ภาชนะที่บรรจุตามกฎหมายของทองถิ่น/แควน/ในประเทศ/ระหวางประเทศ

· อันตรายอื่นๆ · ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
· PBT: ไมสามารถใชได
· vPvB: ไมสามารถใชได

3 สวนประกอบ/
นประกอบ ขอมูลรายละเอียดของสวนผสมตางๆ
· คุณลักษณะทางเคมี: สวนผสม
· คําอธิบาย -

(ตอที่หนา 2)
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(ตอที่หนา 1)
· สวนประกอบที่มีอันตราย
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic >90%
acid
Acute Tox. 5, H303; Acute Tox. 5, H313; Aquatic Chronic 4, H413
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
0-5%
Skin Sens. 1, H317; Acute Tox. 5, H303; Acute Tox. 5, H313; Aquatic Chronic 4, H413
· ขอมูลรายละเอียดเสริม สําหรับขอความที่ระบุในรายการวลีความเสี่ยงที่อางอิงถึงในสวนที่ 16

4 มาตรการการปฐมพยาบาลเบื้องตน
· คําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล
· หลังจากการสูดหายใจเขาไป หาบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ปรึกษาแพทยในกรณีที่อาการไมดีขึ้น
· หลังจากการสัมผัสถูกผิว

ชะลางดวยน้ําทันที
หากผิวหนังยังมีอาการระคายเคืองใหปรึกษาแพทย
· หลังจากการสัมผัสถูกตา ชะตาที่เปดอยูใตน้ําที่กําลังไหลเปนเวลาหลายนาทีจากนั้นใหปรึกษาแพทย
· หลังจากการกลืนเขาไป:

ใหบวนปากและดื่มน้ํามากๆ
ถาอาการยังไมบรรเทาใหปรึกษาแพทย

· ขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทย
· อาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบ ทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆ แสดงอาการ อาการจากโรคภูมิแพ
· ขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปน

ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

5 มาตรการการดับเพลิง
· สารที่ใชดับเพลิง
· สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ผงดับเพลิง
คารบอนไดออกไซดอยาใชน้ํา
ใชวิธีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม

· สารดับเพลิงที่ไมควรใชดวยเหตุผลดานความปลอดภัย น้ํา
· อันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสม
In case of fire the following can be released:
Carbon dioxide (CO2)
คารบอนโมนอกไซด(CO)
· คําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิง
· อุปกรณปองกันภัย

สวมอุปกรณปองกันที่มีเครื่องชวยหายใจเฉพาะตน
สวมชุดปองกันใหครบ

· ขอมูลรายละเอียดเสริม -

6 มาตรการลดอุบัติเหตุ
· การปองกันสวนบุคคล อุปกรณปองกัน และขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

สวมอุปกรณปองกันภัยกันคนที่ไมมีอุปกรณปองกันออกไป
Do not breathe vapor / mist / gas.
Avoid contact with eyes and skin.

ตรวจใหแนใจวามีการระบายอากาศที่ดีพอ

· การใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนา: ปองกันการซึมเขาในระบบระบายน้ําหลุมทํางานและหองใตดิน
· วิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาด:
ดูดซับดวยวัสดุที่สามารถยึดของเหลวไว (ทรายไดอะโตไมทตัวยึดเกาะกรดตัวยึดทั่วๆไปขี้เลื่อย)
(ตอที่หนา 3)
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· การอางอิงถึงสวนอื่น

(ตอที่หนา 2)

ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยในการขนถายจากสวนที่ 7
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องอุปกรณปองกันสวนบุคคลจากสวนที่ 8
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องการกําจัดจากสวนที่ 13
-

7 การขนถายและการจัดเก็บ
· การขนถาย
· การปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัย
ทําใหแนใจวาสถานที่ทํางานมีการระบายอากาศ/ ไอเสียที่ดี
Avoid contact with eyes and skin.

เก็บใหหางจากความรอนและการถูกแสงแดดโดยตรง

· ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิด

ออกหางจากแหลงที่ติดไฟอยาสูบบุหรี่
ปองกันใหพนจากประจุไฟฟาสถิตย

· เงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัย, รวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆ
· การจัดเก็บ
· ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุ

เก็บในที่เย็นแหงในภาชนะปดที่แนนหนา
ปองกันใหพนจากการสัมผัสถูกแสง

· ขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวม เก็บใหหางจากสารออกซิไดซิ่ง
· ขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บ ไมมี

· การระบุถึงการสิ้นสุดการใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

8 การควบคุมการทิ้งในลักษณะเปด / การปองกันภัยสําหรับบุคคล
· การควบคุมตัวแปร
· สวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑไมไดมีปริมาณวัสดุใดๆมากพอจนถึงคาวิกฤติที่จะตองมีการติดตามในสถานที่ทํางาน

· DNELs
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic
acid
ทางปาก
ge.pop., l.te, syst.
0.5 mg/Kg (nd)
ทางผิวหนัง
worker industr., l.te., syst. 2 mg/Kg/d (nd)
ge.pop., l.te, syst.
1 mg/Kg/d (nd)
ทางการสูดหายใจ worker industr., l.te., syst. 3.52 mg/m3 (nd)
ge.pop., l.te, syst.
0.87 mg/m3 (nd)
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
ทางปาก
ge.pop., acu., syst.
1.67 mg/Kg (nd)
ge.pop., l.te, syst.
1.5 mg/Kg (nd)
ทางผิวหนัง
worker industr., acute, syst. 3.33 mg/Kg/d (nd)
worker industr., l.te., syst. 3.33 mg/Kg/d (nd)
ge.pop., acu., syst.
1.67 mg/Kg/d (nd)
ge.pop., l.te, syst.
1.5 mg/Kg/d (nd)
ทางการสูดหายใจ worker industr., acute, syst. 7.84 mg/m3 (nd)
worker industr., l.te., syst. 7.84 mg/m3 (nd)
ge.pop., acu., syst.
3.92 mg/m3 (nd)
(ตอที่หนา 4)
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ge.pop., l.te, syst.

1.93 mg/m3 (nd)

(ตอที่หนา 3)

· PNECs
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
freshwater
0.001 mg/l (nd)
marine water
0.001 mg/l (nd)
interm. wat. release 0.001 mg/l (nd)
STP
1 mg/l (nd)
sedim., dw, fre.wat. 0.712 mg/Kg (nd)
sedim., dw, mar.wat. 0.712 mg/Kg (nd)
soil,dw
20 mg/Kg (nd)
· ขอมูลรายละเอียดเสริม รายการถูกตองระหวางที่จัดทําโดยอาศัยการใชงานเปนหลัก

· การควบคุมการสัมผัส
· อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
· มาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไป

ใหถอดเสื้อผาที่เปอนและเจือปนออกทันที
ลางมือกอนที่จะหยุดพักและเมื่อสิ้นสุดเวลาทํางาน

· การปองกันการสูดหายใจเขาไป

ไมมีความจําเปนตองใชถาหองมีการถายเทอากาศที่ดี
เครื่องกรอง P2

· การปองกันมือ

ถุงมือยาง
ตรวจสอบถุงมือปองกันกอนที่จะใชแตละครั้งวายังอยูในสถาพที่ใชไดอยูหรือไม
recommended
· วัสดุที่ใชทําถุงมือ

การเลือกใชถุงมือที่เหมาะสมไมเพียงแตขึ้นอยูกับวัสดุแตยังขึ้นกับมาตรฐานดานคุณภาพและขอแตก
ตางระหวางผูผลิตแตละแหงโดยที่ผลิตภัณฑเตรียมมาจากสารหลายชนิดความทนทานของวัสดุถุงมือไ
มสามารถที่จะคํานวณลวงหนาดังนั้นจึงตองตรวจสอบกับการใชงาน

· เวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือ

ผูผลิตถุงมือปองกันจะตองทดสอบหาเวลาแนนอนที่ใชในการทะลุผานและจะตองมีการตรวจสอบติดตาม

· ถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุด 15 นาที
ยางบิวทิล BR
ยางไนทริล NBR

· การปองกันตา แวนตาที่ขอบปดสนิท
· การปองกันรางกาย ชุดปองกันชนิดน้ําหนักเบา

9 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
· ขอมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมี
· ขอมูลรายละเอียดทั่วไป
· ลักษณะ :
· รูปสัณฐาน
· สี
· กลิ่น
· เกณฑกลิ่น :
· คา pH
· การเปลี่ยนสภาวะ
· จุดหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลาย
· จุดเดือด/ ขอบเขตการเดือด

ของไหล
ใส
คลายเอสเตอร
ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนด
ไมไดกําหนด

(ตอที่หนา 5)
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(ตอที่หนา 4)

· จุดวาบไฟ

113 °C

ไมสามารถใชได

· ความสามารถติดไฟ (ของแข็งแกส)
· อุณหภูมิจุดระเบิด

ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.
ผลิตภัณฑไมเปนสารจุดไฟติดดวยตัวเอง
ผลิตภัณฑไมไดมีอันตรายจากการระเบิด

· อุณหภูมิสลายตัว
· อุณหภูมิสลายตัว
· การเผาไหมดวยตัวเอง
· อันตรายจากการระเบิด
· ขอบเขตการระเบิด
· ขั้นต่ํา
· ขั้นสูง

ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.

· ความดันไอ
· ความหนาแนน ที่ 20 °C
· ความหนาแนนสัมพัทธ
· ความหนาแนนของไอ
· อัตราการระเหย

1,12 g/cm³

ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.

· ความสามารถในการละลายใน / ความสามารถผสมเ

ปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับ
· น้ํา
· สัมประสิทธการแยกตัว (เอ็น-ออกตานอล/น้ํา)
· ความหนืด
· (ไดนามิค) พลศาสตร ที่ 20 °C
· (คิเนเมติค) จลนศาสตร
· ปริมาณสวนประกอบตัวทําละลาย
· สวนประกอบที่เปนของแข็ง
· ขอมูลอื่นๆ

ไมสามารถผสมกันไดหรือยากที่จะผสม
ไมไดกําหนดไว.
0,7 mPas

ไมไดกําหนดไว.
0,0 %

ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

10 ความเสถียรและความสามารถในการทําปฏิกริยา
· ปฏิกิริยาโตตอบ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· เสถียรภาพทางเคมี
· การสลายตัวดวยความรอน / เงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยง

ไมมีการสลายตัวถาใชและเก็บตามรายละเอียดที่ระบุไว

· ความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย กระบวนการเปลี่ยนแปลงเปนสารโพลีเมอร
· เงื่อนไขเพื่อการหลีกเลี่ยง Heat, flames and sparks.
· วัสดุที่เขากันไมได:

ผูริเริ่มหัวรุนแรง

Strong oxidizers
· อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ: ไมมีสารจากการสลายตัวที่เปนอันตรายที่รูจัก
· ขอมูลรายละเอียดเสริม -

TH
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11 ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิษวิทยา
· ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
· ความเปนพิษอยางสาหัส:
· การจัดแบงตามคา LD/LC50

(ตอที่หนา 5)

Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic
acid
ทางปาก LD50 >2,000 mg/kg (rat)
ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (rat)
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
ทางปาก LD50 >2,000 mg/kg (rat)
ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (rat)
· การทําใหแพ อาจจะทําใหแพโดยการสัมผัสกับผิวหนัง

12 ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิเวศนวิทยา
· ความเปนพิษ
· ความเปนพิษที่เกี่ยวกับน้ํา
Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic
acid
EC50/72h >100 mg/l (algae) (OECD 201)
EC50/48h >100 mg/l (daphnia) (OECD 202)
LC50/96h >100 mg/l (fish) (OECD 203)
NOEC 28d 14.3 mg/l (bacteria)
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
EC50/72h >0.26 mg/l (algae) (OECD 201)
EC50/48h >1.175 mg/l (daphnia) (OECD 202)
LC50/96h >0.09 mg/l (fish) (OESO 203)

· การคงอยูและการยอยสลาย ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· การปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอม
· การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· การเปลี่ยนแปลงในดิน ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
· PBT: ไมสามารถใชได
· vPvB: ไมสามารถใชได
· ผลขางเคียงอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

13 การพิจารณาการกําจัด
· วิธีการกําจัดของเสีย
· คําแนะนํา ตองไมทิ้งไปพรอมกับขยะจากบานเรือนอยาปลอยใหผลิตภัณฑเขาถึงระบบระบายน้ําเสีย
· ภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาด
· คําแนะนํา การกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการ
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(ตอที่หนา 6)

14 ขอมูลรายละเอียดในการขนสง
· เลขที่ UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· ชื่อการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของ UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· ชั้นเรียนอันตรายจากการขนสง

ยกเลิก
ยกเลิก

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· ประเภท
· กลุมของภาชนะบรรจุ
· ADR, IMDG, IATA
· สิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
· การปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใช

ยกเลิก
ยกเลิก
ไมสามารถใชได
ไมสามารถใชได

· การขนสงขนาดใหญตามภาคผนวก 2 ของ
MARPOL73/78 และรหัส IBC
ไมสามารถใชได
· การขนสง/ขอมูลรายละเอียดเสริม
· “กฎระเบียบตนแบบ” ของ UN

ยกเลิก

15 ขอมูลรายละเอียดของกฎระเบียบ
· ความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบ/กฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม
· สินคาเคมีคงคลังและสารเคมีของออสเตรเลีย
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
· บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
· กรมวิชาการเกษตร

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมประมง

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมปศุสัตว

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· อาหารและยา

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

· กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมธุรกิจพลังงาน

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

· การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี: ไมไดดําเนินการตามการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

16 ขอมูลรายละเอียดอื่นๆ

ขอมูลรายละเอียดนี้ใชความรูปจจุบันของเราเปนหลักอยางไรก็ตามขอมูลนี้ไมใชการรับประกันจากสถา
บันตอคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑและไมสามารถยืนยันการบังคับใชตามกฎหมายที่เกี่ยวพันกับสัญญา
· คํายอและชื่อยอที่ผสมขึ้น

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(ตอที่หนา 8)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
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 Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
Aquatic Chronic 4: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 4

(ตอที่หนา 7)
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