
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

๑ การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)
Resonance Bond Testing CouplantResonance Bond Testing CouplantResonance Bond Testing CouplantResonance Bond Testing Couplant๑.๑ ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ

GHS (GHS product identifier)GHS (GHS product identifier)GHS (GHS product identifier)GHS (GHS product identifier)

๑.๒ การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ
3308193รหัสผลิตภัณฑ

๑.๓ ขอแนะนําและขอจํากัดตาง ๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม
สารชวยสัมผัสขอแนะนําในการใช
ไมทราบขอจํากัดตาง ๆ ในการใช

๑.๔ รายละเอียดของผูผลิต
ชื่อบริษัท Chavanich Thailand
ที่อยู 48 Captain Bush Lane, Charoen Krung Road, 10500

Bangkok, ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท +66 22-37-50-86
โทรสาร +66 22-33-56-76

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน เคมเทร็กซ
สหรัฐฯ: 1-800-424-9300, International: +1-703-527-3887

๒ การบงชี้ความเปนอันตราย (Hazards identification)
๒.๑ การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS และขอมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค

ไมไดรับการจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางกายภาพ
ไมไดรับการจําแนกประเภทความเปนอันตรายตอสุขภาพ
ไมไดรับการจําแนกประเภทความเปนอันตรายตอสิ่ง

แวดลอม

๒.๒ องคประกอบฉลากตามระบบ GHS
ไมมีสัญลักษณความเปนอันตราย

คําสัญญาณ ไมมี

ขอความแสดงความเปน
อันตราย

สารผสมไมมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑในการจําแนกประเภท

ขอความที่แสดงขอควรระวัง

การปองกัน ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี

การจัดการ ลางมือหลังจากใชงาน

การจัดเก็บ เก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได

การกําจัด ทิ้งขยะและสารตกคางตามขอกําหนดของหนวยงานในทองถิ่น
๒.๓ ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได
เปนผลจากการจําแนกตามระบบ
GHSGHSGHSGHS

ไมทราบ

ขอมูลเสริม ไมมี

๓ องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition / information on ingredients)
๓.๒ สาร ผสม
สวนประกอบไมเปนอันตราย หรือตํ่ากวาระดับที่จําเปนตองเปดเผย

๔ มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล

เคลื่อนยายไปในที่มีอากาศบริสุทธิ์ ไปพบแพทยหากเกิดอาการหรืออาการไมบรรเทาการสูดดม
ลางออกดวยสบูและน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยูการสัมผัสผิวหนัง
ลางดวยน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยูการสัมผัสดวงตา
บวนปาก ไปพบแพทยในกรณีที่เกิดอาการการกลืนกิน
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การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู
อาจทําใหเกิดความผิดปกติของผิวหนังจากการแพในบุคคลที่มีความไวตอสาร

๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่สําคัญ
ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภาย
หลัง (acute and delayed)

รักษาตามอาการ๔.๓ ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการ
แพทยที่ตองทําทันทีและการดูแล
รักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการ

ตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทางการแพทยทราบเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของ
และใชมาตรการปองกันความปลอดภัยใหตัวเอง

ขอแนะนําทั่วไป

๕ มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
๕.๑ สารดับเพลิงที่หามใชและสารดับเพลิงที่เหมาะสม

ละอองน้ํา โฟม ผงเคมีแหง กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)สารดับเพลิงที่เหมาะสม
หามใชที่ฉีดน้ําดับเพลิง, เพราะจะทําใหไฟกระจายตัวกวางขึ้นสารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม
ระหวางที่เกิดไฟไหม อาจเกิดแกสที่เปนอันตรายตอสุขภาพ๕.๒ ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด

ขึ้นจากสารเคมี
ตองสวมอุปกรณหายใจแบบครบถวนในตัวเองและเส้ือผาปกปองแบบเต็มที่ ในกรณีไฟไหม๕.๓ อุปกรณปองกันพิเศษและขอ

ควรระวังสําหรับนักผจญเพลิง
ยายภาชนะบรรจุจากบริเวณที่ติดไฟ หากทานทําไดโดยไมมีความเส่ียง
ทําใหภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับไฟเย็นลงดวยน้ําจนกวาไฟจะดับ

อุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา

จะระเบิดหากติดไฟความเปนอันตรายจากอัคคีภัยโดย
ทั่วไป

ใชขั้นตอนการผจญเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอันตรายของสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆวิธีการเฉพาะ

๖ มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental release measures)
หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล ขจัดแหลงจุดติดไฟทั้งหมด (หามสูบบุหรี่ ตองไมมีไฟที่ลุกวาบชั่วขณะ
ประกายไฟ หรือเปลวไฟ ในบริเวณใกลเคียง) ในกรณีมีส่ิงมีหกเปอน, ระวังพ้ืนและพ้ืนผิวลื่น
สวมอุปกรณและชุดปองกันทีเหมาะสมระหวางการทําความสะอาด

๖.๑ ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ
ปองกันอันตรายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานฉุกเฉิน

หลีกเลี่ยงการทิ้งในทางระบายน้ํา, ทางน้ําหรือพ้ืนดิน๖.๒ ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม
การหกรั่วไหลในปริมาณมาก : หยุดย้ังไมใหสารไหล หากทําไดโดยไมมีความเส่ียง
สรางทํานบกั้นสารที่หกรั่วไหล หากสามารถทําได ดูดซับดวยเวอรมิคูไลท, ทรายแหงหรือดิน
และเก็บในภาชนะบรรจุ หลังจากปฎิบัติตามกระบวนการนําผลิตภัณฑกลับมาใหม, ใหชะลางพ้ืนที่ดวยน้ํา

การหกรั่วไหลในปริมาณนอย : เช็ดดวยวัสดุดูดซับ(เชน ผา, fleece)
ทําความสะอาดพ้ืนผิวใหทั่วเพ่ือนําส่ิงปนเปอนที่เหลืออยูออก

หามเทสารที่หกรั่วไหลคืนลงในภาชนะบรรจุเพ่ือนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง สําหรับการกําจัดของเสีย
กรุณาอานสวนที่ 13 ของ SDS

๖.๓ วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด (cleaning up)

ในกรณีที่มีการหกเปอนหรือปลอยสารออกโดยอุบัติเหตุ, ใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมายที่เกี่ยวของกระบวนการจดแจง

๗ การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา (Handling and storage)
เก็บใหพนจากความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลงจุดติดไฟอ่ืนๆ หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสเปนเวลานาน
จัดใหมีการระบายอากาศใหเพียงพอ ในกรณีมีส่ิงมีหกเปอน, ระวังพ้ืนและพ้ืนผิวลื่น
ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามที่แนะนําไวในสวนที่ 8 ของ SDS ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี

๗.๑ ขอควรระวังในการขนถาย
เคลื่อนยายใชงานและการเก็บรักษา
อยางปลอดภัย

เก็บในที่เย็น แหง เก็บในภาชนะบรรจุปดสนิทเดิม อุณหภูมิเก็บรักษา : ระหวาง 0 และ 35°C.
จัดเก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได (อานหัวขอ 10)

๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอด
ภัยรวมทั้งขอหามในการเก็บรักษา
สารที่เขากันไมได
(incompatibilities)(incompatibilities)(incompatibilities)(incompatibilities)

๘ การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกัน สวนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
๘.๑ คาตาง ๆ ที่ใชควบคุม (control parameters)

ไมมีคาจํากัดการไดรับสารนี้ระบุไวคาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดใน
ขณะปฏิบัติงาน

ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนผสม (ตาง ๆ)คาขีดจํากัดทางชีวภาพ
การระบายอากาศในลักษณะทั่วไปถือวาเพียงพอ๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่

เหมาะสม

๘.๓ มาตรการปองกันสวนบุคคล
หากอาจตองสัมผัสสาร, ควรใชแวนตาเพ่ือความปลอดภัยที่มีแผงกั้นดานขางการปองกันดวงตา //// ใบหนา
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การปองกันผิวหนัง
ปกติไมตองใช ในกรณีที่สัมผัสสารทางผิวหนังเปนเวลานานหรือซํ้าๆ ใชถุงมือปกปองที่เหมาะสมการปองกันมือ

แนะนําใหสวมชุดปฏิบัติงานปกติ (เส้ือแขนยาวและกางเกงขายาว)อื่น ๆ
ในกรณีที่การระบายอากาศไมเพียงพอ, ใหสวมอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสมการปองกันระบบทางเดินหายใจ
สวมใสชุดปองกันภัยจากอุณหภูมิตามความเหมาะสมหากจําเปนความอันตรายจากความรอน

ใหหมั่นตรวจสอบขอปฎิบัติเพ่ือสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน การลางมือหลังจากสัมผัสสารเคมี
และกอนรับประทานอาหาร, ดื่มน้ํา, และ/หรือ สูบบุหรี่
ซักลางชุดทํางานและอุปกรณปองกันเปนประจําเพ่ือกําจัดสารปนเปอน

ขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

๙ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
๙.๑ ลักษณะทั่วไป

ของเหลวสถานะทางกายภาพ
ของเหลวที่มีความหนืดปานกลางถึงสูงรูปแบบ
ไมมีสีถึงเจือสีออน ๆสี
เกือบเหมือนไมมีกลิ่น๙.๒ กลิ่น

๙.๓ คาขีดจํากัดของกลิ่นที่รับได
(odor threshold limit)(odor threshold limit)(odor threshold limit)(odor threshold limit)

ไมมีขอมูล

๙.๔ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 7 - 9

๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง
(melting point/freezing point)(melting point/freezing point)(melting point/freezing point)(melting point/freezing point)

ไมมีขอมูล

๙.๖ จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการ
เดือด (initial boiling point and
boiling range)boiling range)boiling range)boiling range)

182 °C (359.6 °F)

๙.๗ จุดวาบไฟ (flash point) ไมมีขอมูล

๙.๘ อัตราการระเหย (evaporation
rate)rate)rate)rate)

ไมมีขอมูล

ไมเกี่ยวของ๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟ
ไดของของแข็งและกาซ
(flammability (solid, gas))(flammability (solid, gas))(flammability (solid, gas))(flammability (solid, gas))

๙.๑๐ คาขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของความไวไฟ หรือคาจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด (upper/lower flammability or explosive limits)
คาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีขอมูล

คาจํากัดของการระเบิด - สูงสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีขอมูล

๙.๑๑ ความดันไอ (vapour
pressure)pressure)pressure)pressure)

< 0.1 mm Hg

อุณหภูมิความดันไอ 20 °C (68 °F)

๙.๑๒ ความหนาแนนไอ (vapour
density)density)density)density)

ไมมีขอมูล

๙.๑๓ ความหนาแนนสัมพัทธ
(relative density)(relative density)(relative density)(relative density)

1.03 (H2O=1)

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได (solubility)
ความสามารถในการละลายได
(น้ํา)

100 %

๙.๑๕ คาสัมประสิทธิ์การละลายของ
สารในชั้นของ n-octanol  ตอน้ํา
(partition coefficient :(partition coefficient :(partition coefficient :(partition coefficient :
n-octanol/water)n-octanol/water)n-octanol/water)n-octanol/water)

ไมมีขอมูล

๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง
(auto-ignition temperature)(auto-ignition temperature)(auto-ignition temperature)(auto-ignition temperature)

ไมมีขอมูล

๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว
(decomposition temperature)(decomposition temperature)(decomposition temperature)(decomposition temperature)

ไมมีขอมูล

๙.๑๘ ความหนืด (viscosity) ไมมีขอมูล
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ขอมูลอื่น ๆ
ไมใชวัตถุระเบิดคุณสมบัติของการระเบิด
ไมออกซิไดซคุณสมบัติในการออกซิไดซ

VOC (สารประกอบอินทรีย
ระเหยงาย)

< 1 %

๑๐ ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
ผลิตภัณฑมีความเสถียรและไมทําปฏิกิริยาภายใตสภาพการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสงตามปกติ๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา
สารคงตัวภายใตสภาวะปกติ๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี
ไมมีปฏิกิริยาอันตรายเกิดขึ้นภายใตภาวะการใชงานปกติ๑๐.๓ ความเปนไปไดในการเกิด

ปฏิกิริยาอันตราย
หลีกเลี่ยงความรอน, ประกายไฟ, กองไฟและแหลงกอไฟอ่ืนๆ การสัมผัสกับสารที่เขากันไมได๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง
สารออกซิไดซที่แรง๑๐.๕ วัสดุที่เขากันไมได
เมื่อผลิตภัณฑนี้เกิดการสลายตัวดวยความรอนอาจทําใหเกิดคารบอนมอนอกไซดและคารบอนไดออกไซด๑๐.๖ ความเปนอันตรายของสารที่

เกิดจากการสลายตัว

๑๑ ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)
๑๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น

การสูดดม เมื่อใหความรอน, ไอ/ควันที่ปลอยออกมาอาจทําใหทางเดินหายใจระคายเคือง

การสัมผัสผิวหนัง อาจทําใหเกิดความผิดปกติของผิวหนังจากการแพในบุคคลที่มีความไวตอสาร

การสัมผัสดวงตา การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

การกลืนกิน คาดวามีอันตรายตํ่าเมื่อกลืนกิน

๑๑.๒ อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ
กับคุณลักษณะทางกายภาพทางเคมี
และทางพิษวิทยา

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู
อาจทําใหเกิดความผิดปกติของผิวหนังจากการแพในบุคคลที่มีความไวตอสาร

การรับสัมผัสสารหรือสวนผสมในการทํางานอาจทําใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคได๑๑.๓ ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิด
ขึ้นภายหลัง (delayed and
immediate effects) รวมทั้งผล
เรื้อรัง (chronic effects) จากการรับ
สัมผัส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(short-    and long-term exposure)

๑๑.๔ คาความเปนพิษที่วัดเปนตัวเลข

พิษเฉียบพลัน ไมคาดวาจะเปนพิษเฉียบพลัน

การสัมผัสผิวหนังเปนเวลานานอาจทําใหระคายเคืองชั่วคราวการกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครูการทําลายดวงตาอยางรุนแรงและ
การระคายเคืองตอดวงตา
การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพ
ตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอระบบทางเดินหาย
ใจ

ไมใชสารกอใหเกิดการแพตอระบบทางเดินหายใจ

ไมไดรับการจําแนกประเภท อยางไรก็ตาม :
อาจทําใหเกิดความผิดปกติของผิวหนังจากการแพในบุคคลที่มีความไวตอสาร

การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอผิวหนัง

ไมมีขอมูลบงชี้วาผลิตภัณฑหรือสวนประกอบใดๆที่มีปริมาณมากกวา 0.1%
กอใหเกิดการผาเหลาหรือเปนพิษตอสารพันธุกรรม

การกอใหเกิดการกลายพันธุของ
เซลลสืบพันธุ

การกอมะเร็ง ไมจัดวาทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย.

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะมีผลตอระบบสืบพันธุหรือการเจริญเติบโตความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียว

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ซ้ํา

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายจากการสําลัก ไมใชความเปนอันตรายจากการสําลัก
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ขอมูลอื่น ๆ ไมพบวามีผลกระทบอ่ืนตอสุขภาพอยางเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

๑๒ ขอมูลดานนิเวศวิทยา (Ecological information)
ผลิตภัณฑนี้ไมจัดวาเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม
มีโอกาสเปนไปไดวาการรั่วหกในปริมาณมากหรือการรั่วหกบอยครั้งอาจมีผลกระทบที่เปนอันตรายหรือทําใหเกิ
ดผลเสียหายตอส่ิงแวดลอมได

๑๒.๑ ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

ผลิตภัณฑคาดวาสลายตัวไดทางชีวภาพ๑๒.๒ การตกคางยาวนาน
(persistence)  และความสามารถใน
การยอยสลาย (degradability)

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะสะสมในส่ิงมีชีวิต๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทาง
ชีวภาพ (bioaccumulative
potential)potential)potential)potential)

ผลิตภัณฑละลายไดในน้ําได๑๒.๔ การเคลื่อนยายในดิน
(mobility in soil)(mobility in soil)(mobility in soil)(mobility in soil)

๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ
(other adverse effects)(other adverse effects)(other adverse effects)(other adverse effects)

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

๑๓ ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
เก็บและนํามาใชหรือทิ้งในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทในสถานที่ทิ้งที่ไดรับอนุญาตคําแนะนําในการกําจัด
จัดการตามกฎระเบียบที่สามารถนับไปรับใชไดทั้งหมดกฎระเบียบวาดวยการกําจัดใน

ทองถิ่น
กําจัดใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่น ถายส่ิงที่อยูในภาชนะบรรจุออกใหหมด
มิฉะนั้นวัสดุบุภายในอาจเก็บกักคราบผลิตภัณฑบางสวนไวได
ตองนําสารนี้และภาชนะบรรจุไปทิ้งดวยวิธีการที่ปลอดภัย (กรุณาดูใน : คําแนะนําเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง)

ของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมได
ใช

เนื่องจากภาชนะบรรจุเปลาอาจมีคราบสารติดคางอยู
ใหปฏิบัติตามคําเตือนบนฉลากแมหลังจากที่ภาชนะวางเปลา
ควรสงภาชนะเปลาไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ไดรับการรับรองเพ่ือนํากลับมาใชใหมหรือกําจัด

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

๑๔ ขอมูลการขนสง (Transport information)
ADRADRADRADR

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IATAIATAIATAIATA

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IMDGIMDGIMDGIMDG

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
ยังไมถูกกําหนด๑๔.๗ การขนสงดวยภาชนะขนาด

ใหญ (ใหเปนไปตาม Annex II ของ
MARPOL 73/78 และ IBC Code)

๑๕ ขอมูลดานกฎขอบังคับ (Regulatory information)
กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง

สารอันตรายในสถานที่ทํางาน (ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง : แบบรายชื่อสารเคมีอันตราย ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐
ตอน ๑๘๕ ง ออกเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (2013))

ไมอยูในรายการ
ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารตั้งตน (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา พ.ศ. 2551 (2008))
ฉบับปรับปรุงแกไข

ไมอยูภายใตการควบคุม
ประเทศไทย วัตถุอันตรายที่ตองรายงาน (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง : ดางตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการแจงปริมาณวัตถุอันตรายภายใตกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 (2004))

ไมอยูภายใตการควบคุม

บัญชีรายการนานาชาติ
ประเทศหรือภูมิภาค ชื่อบัญชีรายการ ในบัญชีรายการ (ใช/ไมใช) ****

บัญชีรายการสารเคมีประเทศออสเตรเลีย (AICS) ใชออสเตรเลีย
รายการวัตถุภายในประเทศ (DSL) ใชแคนาดา
รายการวัตถุที่ไมไดอยูในประเทศ (NDSL) ไมใชแคนาดา
บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวในประเทศจีน (IECSC) ใชจีน
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ประเทศหรือภูมิภาค ชื่อบัญชีรายการ ในบัญชีรายการ (ใช/ไมใช) ****

บัญชีรายการสารเคมีที่มีการซ้ือขายกันในยุโรป (EINECS) ใชยุโรป
รายการสารเคมีที่ตองสําแดงของกลุมประเทศยุโรป (ELINCS) ไมใชยุโรป
บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวและสารเคมีใหม (ENCS) ใชญี่ปุน
รายการสารเคมีที่มีอยูแลว (ECL) ใชเกาหลี
บัญชีรายการของประเทศนิวซีแลนด ใชนิวซีแลนด
บัญชีรายการสารเคมีและวัตถุเคมีของประเทศฟลิปปนส (PICCS) ใชฟลิปปนส
บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศไตหวัน (TCSI) ใชไตหวัน

*คําวา "ใช" ใชเพื่อระบุวา ผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตางๆ) ที่ควบคุมดูแล
คําวา "ไม" ใชเพื่อระบุวา สวนประกอบตั้งแตหนึ่งชนิดข้ึนไปในผลิตภัณฑนี้ไมอยูในรายการ หรือไดรับการยกเวนจากบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตาง ๆ)
ที่ควบคุมดูแล

บัญชีรายการในกฎหมายควบคุมวัตถุที่เปนพิษ (TSCA) ใชสหรัฐอเมริกากับเปอรโตริโก

๑๖ ขอมูลอื่นๆ รวมทั้งขอมูลการจัดทําและการ ปรับปรุงแกไขเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Other information)
2018/07/12วันที่ออกให

วันปรับปรุงแกไข
หมาย เลข เวอรชั่น

2022/11/22

02
Evident Scientific ไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับเงื่อนไขทั้งหมดสําหรับการใชขอมูลนี้และผลิตภัณฑของบริษัท
รวมทั้งผลิตภัณฑของผูผลิตรายอ่ืนที่ใชรวมกับผลิตภัณฑของบริษัท ผูใชเปนผูรับผิดชอบในการใชงาน จัดเก็บ 
และกําจัดผลิตภัณฑอยางปลอดภัย และตองรับผิดชอบตอการสูญหาย ความเสียหาย การบาดเจ็บ
หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใชงานไมถูกตอง ขอมูลในเอกสารนั้นเขียนขึ้นโดยอาศัยภูมิความรู 
และประสบการณที่ดีที่สุดเทาที่มีอยูในเวลานี้

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ
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