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วันที่พิมพ 2021.07.14

แผนขอมูลความปลอดภัย
ตาม GHS

หมายเลขเวอรชั่น: 2

1 การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต

หนา 1/11
การปรับปรุงใหม : 2021.07.14

· ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ

· ชื่อทางการคา dima Print Stone beige
· สารหรือสารผสมที่เกี่ยวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· การประยุกตใชสาร/
าร 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 การบงชี้ความเปนอันตราย

· การจําแนกประเภทของสารหรือสารผสม
Acute Tox. 5
H303 อาจเปนอันตรายหากกลืนเขาไป
Skin Irrit. 2
H315 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
Eye Dam. 1
H318 เปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอดวงตาอยางสาหัส
Skin Sens. 1
H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
Aquatic Acute 2 H401 มีพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
Aquatic Chronic 2 H411 มีพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําพรอมผลกระทบระยะยาว
· องคประกอบของฉลาก
· องคประกอบบนฉลากของ GHS
ผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)
· ภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตราย

GHS05 GHS07 GHS09

· สัญญาณคํา อันตราย

· สวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลาก
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate
7,7,9( or 7,9,9) -tr im ethyl-4,13- dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahex adec ane-1,16- diyl
bismethacrylate
(octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate
Tricyclodecane dimethanol diacrylate
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
· ประกาศสิ่งที่เปนอันตราย
อาจเปนอันตรายหากกลืนเขาไป
เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
เปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอดวงตาอยางสาหัส
อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
มีพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําพรอมผลกระทบระยะยาว
· ประกาศการปองกันระมัดระวังภัย
หลีกเลี่ยงการปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
สวมถุงมือปองกัน/ที่ปองกันตา
หากสัมผัสถูกผิวหนัง: ลางดวยสบูและน้ําจํานวนมาก
หากเขาตา : ชะดวยน้ําอยางระมัดระวังเปนเวลาหลายๆนาทีถอดคอนแทกซเลนซถายังอยูที่เดิมและสะดวก
ที่จะทําก็ใหชะลางตอไป
หากเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังหรือเปนผื่นคัน : ใหขอคําปรึกษา/ การรักษาพยาบาลจากแพทย
หากการระคายเคืองที่ตายังไมหาย : ใหขอคําปรึกษา/ การรักษาพยาบาลจากแพทย
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· อันตรายอื่นๆ · ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
· PBT: ไมสามารถใชได
· vPvB: ไมสามารถใชได
*

(ตอที่หนา 1)

3 องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม

· คุณลักษณะทางเคมี: สวนผสม
· คําอธิบาย · สวนประกอบที่มีอันตราย
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl
bismethacrylate
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Sens. 1B, H317
Acute Tox. 5, H313
(octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335
Acute Tox. 5, H303; Aquatic Acute 2, H401
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Sens. 1B, H317
Tricyclodecane dimethanol diacrylate
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411
Skin Sens. 1B, H317
Acute Tox. 5, H303; Acute Tox. 5, H313
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 5, H303; Acute Tox. 5, H313; Aquatic Chronic 4, H413
Oxybenzone
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411
· ขอมูลรายละเอียดเสริม สําหรับขอความที่ระบุในรายการวลีความเสี่ยงที่อางอิงถึงในสวนที่ 16

≥25-≤50%

≥10-<20%
≥10-<25%
≥5-<25%
≥1-≤5%
≥0.25-<1%

4 มาตรการปฐมพยาบาล

· คําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล
· หลังจากการสูดหายใจเขาไป หาบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ปรึกษาแพทยในกรณีที่อาการไมดีขึ้น
· หลังจากการสัมผัสถูกผิว
ลางดวยน้ําและสบูแลวฟอกใหทั่วทันที
หากผิวหนังยังมีอาการระคายเคืองใหปรึกษาแพทย
· หลังจากการสัมผัสถูกตา ชะตาที่เปดอยูใตน้ําที่กําลังไหลเปนเวลาหลายนาทีจากนั้นใหปรึกษาแพทย
· ขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทย
· อาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบ ทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆ แสดงอาการ
ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· ขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปน
ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

(ตอที่หนา 3)

TH

52.1.17

แผนขอมูลความปลอดภัย
ตาม GHS

วันที่พิมพ 2021.07.14

ชื่อทางการคา dima

หมายเลขเวอรชั่น: 2

หนา 3/11
การปรับปรุงใหม : 2021.07.14

Print Stone beige

5 มาตรการผจญเพลิง

(ตอที่หนา 2)

· สารที่ใชดับเพลิง
· สารดับเพลิงที่เหมาะสม
คารบอนไดออกไซดสเปรยผงหรือน้ําดับเพลิงขนาดใหญดวยการฉีดน้ําหรือโฟมแอลกอฮอลที่ทนทาน
ใชวิธีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
· อันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสม อาจจะเกิดแกสพิษขึ้นขณะระอุหรือในกรณีเพลิงไหม
· คําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิง
· อุปกรณปองกันภัย ไมตองมีมาตรการพิเศษ
· ขอมูลรายละเอียดเสริม -

6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

· การปองกันสวนบุคคล อุปกรณปองกัน และขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
สวมอุปกรณปองกันภัยกันคนที่ไมมีอุปกรณปองกันออกไป
· การใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนา: อยาปลอยใหเขาไปในทอน้ําทิ้ง/ น้ําบนดินหรือใตดิน
· วิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาด:
ความสะอาด กําจัดวัตถุที่รวบรวมไวตามที่กฎหมายระบุ
· การอางอิงถึงสวนอื่น
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยในการขนถายจากสวนที่ 7
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องอุปกรณปองกันสวนบุคคลจากสวนที่ 8
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องการกําจัดจากสวนที่ 13
-

7 การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา

· การขนถาย
· การปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัย
ทําใหแนใจวาสถานที่ทํางานมีการระบายอากาศ/ ไอเสียที่ดี
· ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิด
ออกหางจากแหลงที่ติดไฟอยาสูบบุหรี่
ปองกันใหพนจากประจุไฟฟาสถิตย
· เงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัย, รวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆ
· การจัดเก็บ
· ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุ ปองกันใหพนจากการสัมผัสถูกแสง
· ขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวม ไมไดกําหนด
· ขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บ ปองกันใหพนจากความรอนและแสงแดดสอง
· การระบุถึงการสิ้นสุดการใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

*

8 การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล

· การควบคุมตัวแปร
· สวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงาน
ผลิตภัณฑไมไดมีปริมาณวัสดุใดๆมากพอจนถึงคาวิกฤติที่จะตองมีการติดตามในสถานที่ทํางาน
ไมไดกําหนด
· DNELs
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
ทางปาก
ทางผิวหนัง

ge.pop., l.te, syst.
0.3 mg/Kg (nd)
worker industr., l.te., syst. 1.3 mg/Kg/d (nd)
ge.pop., l.te, syst.
0.7 mg/Kg/d (nd)
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ทางการสูดหายใจ worker industr., l.te., syst. 3.3 mg/m3 (nd)
ge.pop., l.te, syst.
0.6 mg/m3 (nd)
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate
ทางปาก
ge.pop., l.te, syst.
0.083 mg/Kg (nd)
ทางผิวหนัง
worker industr., l.te., syst. 2.3 mg/Kg/d (nd)
ge.pop., l.te, syst.
0.83 mg/Kg/d (nd)
ทางการสูดหายใจ worker industr., l.te., syst. 1.65 mg/m3 (nd)
ge.pop., l.te, syst.
0.29 mg/m3 (nd)
Oxybenzone
ทางปาก
ge.pop., l.te, syst.
2 mg/Kg (nd)
ทางผิวหนัง
worker industr., l.te., syst. 39 mg/Kg/d (nd)
ge.pop., l.te, syst.
20 mg/Kg/d (nd)
ทางการสูดหายใจ worker industr., l.te., syst. 27.7 mg/m3 (nd)
ge.pop., l.te, syst.
6.8 mg/m3 (nd)
· PNECs
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
freshwater
0.01 mg/l (nd)
marine water
0.001 mg/l (nd)
STP
3.61 mg/l (nd)
sedim., dw, fre.wat. 4.56 mg/Kg (nd)
sedim., dw, mar.wat. 0.46 mg/Kg (nd)
soil,dw
0.91 mg/Kg (nd)
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate
freshwater
0.00943 mg/l (nd)
marine water
0.000943 mg/l (nd)
STP
10 mg/l (nd)
sedim., dw, fre.wat. 0.62 mg/Kg (nd)
sedim., dw, mar.wat. 0.062 mg/Kg (nd)
soil,dw
0.118 mg/Kg (nd)
Tricyclodecane dimethanol diacrylate
freshwater
0.0016 mg/l (nd)
marine water
0.00016 mg/l (nd)
STP
10 mg/l (nd)
sedim., dw, fre.wat. 0.6576 mg/Kg (nd)
sedim., dw, mar.wat. 0.0658 mg/Kg (nd)
soil,dw
0.1306 mg/Kg (nd)
Oxybenzone
freshwater
0.00067 mg/l (nd)
marine water
0.000067 mg/l (nd)
STP
10 mg/l (nd)
sedim., dw, fre.wat. 0.066 mg/Kg (nd)
sedim., dw, mar.wat. 0.007 mg/Kg (nd)
soil,dw
0.013 mg/Kg (nd)

(ตอที่หนา 5)
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· ขอมูลรายละเอียดเสริม รายการถูกตองระหวางที่จัดทําโดยอาศัยการใชงานเปนหลัก

(ตอที่หนา 4)

· การควบคุมการสัมผัส
· อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
· มาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไป
หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกตา
ใหถอดเสื้อผาที่เปอนและเจือปนออกทันที
ลางมือกอนที่จะหยุดพักและเมื่อสิ้นสุดเวลาทํางาน
· การปองกันการสูดหายใจเขาไป ไมไดกําหนด
· การปองกันมือ
ถุงมือยาง
ตรวจสอบถุงมือปองกันกอนที่จะใชแตละครั้งวายังอยูในสถาพที่ใชไดอยูหรือไม
recommended
· วัสดุที่ใชทําถุงมือ
การเลือกใชถุงมือที่เหมาะสมไมเพียงแตขึ้นอยูกับวัสดุแตยังขึ้นกับมาตรฐานดานคุณภาพและขอแตก
ตางระหวางผูผลิตแตละแหงโดยที่ผลิตภัณฑเตรียมมาจากสารหลายชนิดความทนทานของวัสดุถุงมือไ
มสามารถที่จะคํานวณลวงหนาดังนั้นจึงตองตรวจสอบกับการใชงาน
· เวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือ
ผูผลิตถุงมือปองกันจะตองทดสอบหาเวลาแนนอนที่ใชในการทะลุผานและจะตองมีการตรวจสอบติดตาม
· ถุงมือที่ทําจากวัสดุเหลานี้เหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุด 15 นาที
ยางบิวทิล BR
ยางไนทริล NBR
· การปองกันตา ไมไดกําหนด
· การปองกันรางกาย ชุดปองกันชนิดน้ําหนักเบา

9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

· ขอมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมี
· ขอมูลรายละเอียดทั่วไป
· ลักษณะ :
· รูปสัณฐาน
· สี
· กลิ่น
· เกณฑกลิ่น :
· คา pH

· การเปลี่ยนสภาวะ
· จุดหลอมเหลว/
หลอมเหลว ขอบเขตการหลอมละลาย
· จุดเดือด/
ด ขอบเขตการเดือด
· จุดวาบไฟ

ของไหล
สีน้ําตาลออน
คลายน้ํามันรถยนต
ไมไดกําหนดไว.

ไมไดกําหนดไว.

ไมไดกําหนด
ไมไดกําหนด

ไมสามารถใชได

· ความสามารถติดไฟ (ของแข็
ของแข็งแกส)
แกส

ไมสามารถใชได

· การเผาไหมดวยตัวเอง

ผลิตภัณฑไมเปนสารจุดไฟติดดวยตัวเอง

· อุณหภูมิสลายตัว

· อันตรายจากการระเบิด
· ขอบเขตการระเบิด
· ขั้นต่ํา
· ขั้นสูง
· ความดันไอ

· ความหนาแนน ที่ 20 °C
· ความหนาแนนสัมพัทธ

ไมไดกําหนดไว.

ผลิตภัณฑไมไดมีอันตรายจากการระเบิด
ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.

ไมไดกําหนดไว.

ca. 1 g/cm³
ไมไดกําหนดไว.
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· ความหนาแนนของไอ
· อัตราการระเหย

ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.

(ตอที่หนา 5)

· ความสามารถในการละลายใน / ความสามารถผสมเ
ปนสารละลายเนื้อเดียวทุกสวนผสมกับ
· น้ํา
ไมสามารถผสมกันไดหรือยากที่จะผสม
· สัมประสิทธการแยกตัว (เอ็
เอ็น-ออกตานอล
ออกตานอล/น้
ไมไดกําหนดไว.
ออกตานอล น้ํา)
· ความหนืด
· (ไดนามิ
ไดนามิค) พลศาสตร
· (คิ
คิเนเมติค) จลนศาสตร
· ปริมาณสวนประกอบตัวทําละลาย
· ตัวทําละลายอินทรีย
· น้ํา
· สวนประกอบที่เปนของแข็ง

· ขอมูลอื่นๆ

ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.
0.0 %
0.0 %
0.3 %

ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

· ปฏิกิริยาโตตอบ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· เสถียรภาพทางเคมี
· การสลายตัวดวยความรอน / เงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยง ไมมีการสลายตัวถาใชและเก็บตามรายละเอียดที่ระบุไว
· ความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย
ทําปฏิกริยากับแสง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเปนสารโพลีเมอร
· เงื่อนไขเพื่อการหลีกเลี่ยง ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· วัสดุที่เขากันไมได: ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ: ไมมีสารจากการสลายตัวที่เปนอันตรายที่รูจัก
· ขอมูลรายละเอียดเสริม -

*

11 ขอมูลดานพิษวิทยา

· ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
· ความเปนพิษอยางสาหัส:
· การจัดแบงตามคา LD/LC50
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
ทางปาก
LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
ทางผิวหนัง LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)
(octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate
ทางปาก
LD0 >2000 mg/kg (rat) (OECD 423)
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate
ทางปาก
LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 423)
Tricyclodecane dimethanol diacrylate
ทางปาก
LD0 >2000 mg/kg (rat) (OECD 423)
ทางผิวหนัง LD0 >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
ทางปาก
LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 401)
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ทางผิวหนัง LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)
Oxybenzone
ทางปาก
LD50 >12800 mg/kg (rat) (OECD 401)
ทางผิวหนัง LD50 >16000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
· อาการระคายเคืองเบื้องตน
· ที่ดวงตา ระคายเคืองอยางมากพรอมกับอันตรายสาหัสจากการบาดเจ็บที่ดวงตา
· การทําใหแพ อาจจะทําใหแพโดยการสัมผัสกับผิวหนัง
· ขอมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับพิษวิทยา
· ผลกระทบ CMR (การทํ
การทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุ)
· พิษตอระบบสืบพันธุ
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
ทางปาก NOAEL (Elterliche Toxizität) >1000 mg/kg/d (rat)
*

(ตอที่หนา 6)

12 ขอมูลดานนิเวศวิทยา

· ความเปนพิษ
· ความเปนพิษที่เกี่ยวกับน้ํา
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
EC50/48h
>1.2 mg/l (daphnia) (OECD 202)
LC50/96h
10.1 mg/l (fish) (OECD 203)
ErC50 / 72 h >0.68 mg/l (algae) (OECD 201)
NOEC / 72h 0.21 mg/l (algae) (OECD 201)
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate
EC50/48h
158.3 mg/l (daphnia) (OECD 202)
LC50/96h
9.43 mg/l (fish) (OECD 203)
ErC50 / 72 h 25.7 mg/l (algae) (OECD 201)
ErC10/72h 12.9 mg/L (algae) (OECD 201)
Tricyclodecane dimethanol diacrylate
EC50/48h
2.36 mg/l (daphnia) (OECD 202)
LC50/96h
1.65 mg/l (fish) (OECD 203)
ErC50 / 72 h 1.6 mg/l (algae) (OECD 201)
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)
Oxybenzone
EC50/48h
1.87 mg/l (daphnia) (OECD 202)
LC50/96h
3.8 mg/l (fish) (OECD 203)
ErC50 / 72 h 0.67 mg/l (algae) (OECD 201)
NOEC / 72h 0.18 mg/l (algae) (OECD 201)
NOEC / 96h 0.72 mg/l (fish) (OECD 203)
NOEC / 48h 1.15 mg/l (daphnia) (OECD 202)

(ตอที่หนา 8)
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· การคงอยูและการยอยสลาย
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
biologischer Abbau 22 % /28d (nd) (OECD 301B; ISO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C)
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate
biologischer Abbau 14.5-19.7 % /28d (nd) (OECD 301F; ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D)
Oxybenzone
biologischer Abbau 60-70 % /28d (nd)
· การปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอม
· การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น
Oxybenzone
Biokonzentrationefaktor (BCF) >33-<160 (fish) (OECD 305)
· การเปลี่ยนแปลงในดิน ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· ผลกระทบดานพิษตอระบบนิเวศน
· ขอสังเกต เปนอันตรายกับปลา
· ขอมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
· หมายเหตุทั่วไป
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
อยาปลอยใหผลิตภัณฑไปถึงน้ําผิวดินเสนทางน้ําหรือระบบระบายน้ําเสีย
เปนอันตรายตอน้ําดื่มแมจะรั่วลงในพื้นดินเปนปริมาณนอย
· ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
· PBT: ไมสามารถใชได
· vPvB: ไมสามารถใชได
· ผลขางเคียงอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

13 ขอพิจารณาในการกําจัด

· วิธีการกําจัดของเสีย
· คําแนะนํา
ตองไมทิ้งไปพรอมกับขยะจากบานเรือนอยาปลอยใหผลิตภัณฑเขาถึงระบบระบายน้ําเสีย
การกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการ
· ภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาด
· คําแนะนํา
การกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการ
บรรจุภัณฑที่ไมปนเปอนอาจนํากลับไปผลิตใชอีก

14 ขอมูลการขนสง

· เลขที่ UN
· ADR, IMDG, IATA
· ชื่อการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของ UN
· ADR

· IMDG

UN3082
3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate,
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene
triacrylate)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate,
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene
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·
· IATA

· ชั้นเรียนอันตรายจากการขนสง

triacrylate), MARINE POLLUTANT
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate,
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene
triacrylate)

· ADR

· ประเภท
· ฉลากสิ่งที่เปนอันตราย

9 (M6) สารอันตรายและสิ่งของเบ็ดเตล็ด
9

· IMDG, IATA

· Class
· Label

9 สารอันตรายและสิ่งของเบ็ดเตล็ด
9

· กลุมของภาชนะบรรจุ
· ADR, IMDG, IATA
III
· สิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
· สารที่เปนพิษตอทะเล
สัญลักษณ (ปลาและตนไม)
· เฉพาะการติดฉลาก (ADR):
สัญลักษณ (ปลาและตนไม)
· เฉพาะการติดฉลาก (IATA):
สัญลักษณ (ปลาและตนไม)
· การปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใช
คําเตือน !: สารอันตรายและสิ่งของเบ็ดเตล็ด
· รหัสความอันตราย:
90
ตราย
· หมายเลข EMS
F-A,S-F
· Stowage Category
A
· การขนสงขนาดใหญตามภาคผนวก 2 ของ
MARPOL73/78 และรหัส IBC
ไมสามารถใชได
· การขนสง/ข
ขอมูลรายละเอียดเสริม
· ADR
· ปริมาณที่จํากัด (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· หมวดหมูการขนสง
· รหัสควบคุมการผานอุโมงค
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· “กฎระเบียบต้นแบบ” ของ UN

5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
3
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (7,7,9(OR 7,9,9)-

(ตอที่หนา 10)
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·

TRIMETHYL-4,13-DIOXO-3,14-DIOXA-5,12DIAZAHEXADECANE-1,16-DIYL BISMETHACRYLATE,
( 2,4,6- T RIO X O- 1,3,5- T RIAZ INANE- 1,3,5-T RIYL)
TRIETHYLENE TRIACRYLATE), 9, III

15 ขอมูลดานกฎขอบังคับ

· ความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบ/กฎหมายสิ
บ กฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม
ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
· บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
· กรมวิชาการเกษตร
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมประมง
กรดอะซีติก
· กรมปศุสัตว
กรดอะซีติก
· อาหารและยา
กรดอะซีติก
· กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรดอะซีติก
· กรมธุรกิจพลังงาน
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· ทําเนียบสารเคมีที่มีอยูแลวของประเทศไทย (กรมโรงงานอุ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
สาหกรรม
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethylene triacrylate
Tricyclodecane dimethanol diacrylate
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
Oxybenzone
· การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี: ไมไดดําเนินการตามการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 3

16 ขอมูลอื่นๆ

ขอมูลรายละเอียดนี้ใชความรูปจจุบันของเราเปนหลักอยางไรก็ตามขอมูลนี้ไมใชการรับประกันจากสถา
บันตอคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑและไมสามารถยืนยันการบังคับใชตามกฎหมายที่เกี่ยวพันกับสัญญา
· คํายอและชื่อยอที่ผสมขึ้น

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
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 Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Eye Irrit. 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
(ตอที่หนา 11)
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Skin Sens. 1B: Skin sensitisation – Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1
Aquatic Acute 2: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2
Aquatic Chronic 4: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 4

· * ขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลว
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