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1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / MIXTURE AND OF THE

COMPANY / UNDERTAKING

Product Name: : Beger Cool Diamond Shield 10 

Intended Use: : Water-Based Decorative Paint-Topcoat

Manufacturer : Beger Company Limited

Address : 90, 92 Buntudthong Road, Thanon Petchaburi, Ratchathawi, 

: Bangkok 10400 Thailand.

Emergency Phone Number : +(662) 611-3434

Fax Numbers : +(662) 215-7320

2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS Classification:

Physical Hazard

Not classified as an physical hazard under GHS criteria

Health Hazard

Skin corrosion / irritation                                        Category 3

Environment Hazard

Not classified as an environmental hazard under GHS criteria

GHS Pictogram No symbol

Signal Word Warning

Hazard statements

May be harmful in contact with skin

Precautionary statements

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 

Wash thoroughly after handling. 

Do not eat or drink when using this product.

If on skin (or hair) Remove take off immediately all contaminated clothing. 

Rinse skin with plenty of soap and water /shower. 

Response

If swallowed, Call a poison center or doctor/physician, if you feel unwell, Rinse mouth. 

If skin irritation occurs. Get medical advice/attention. 

Wash contaminated clothing before reuse. 

If in eyes, Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present. 

Continue rinsing, If eye irritation persists, skin irritation or rash occurs, Get medical advice/attention. 

Storage

Store in a well-ventilated place.
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3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient CAS No %

Acrylic Polymer Not available > 40
Water 7732-18-5 > 20
Propylene Glycol 57-55-6 < 3
Pigment and Extender Not available > 25

4. FIRST-AID MEASURES

INHALATION

Move person to fresh air and call for medical assistance immediately.

If not breathing, give artificial respiration, if breathing is difficult, give oxygen. Keep at rest.

Call a POISON CENTER or doctor/ physician if you feel unwell. 

Get medical advice/attention if you feel unwell.

SKIN CONTACT

In case of contact, immediately flush skin with large amounts of water and soap while

removing contaminated clothing and shoes.

If irritation persists, get medical attention.

EYE CONTACT

Immediately flush eyes with large amounts of water until irritation subsides.

Remove contact lens.

Obtain medical attention, preferably by an ophthalmologist, immediately.

INGESTION

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by a medical personnel. Never give

anything by mouth to an unconscious person. Keep at rest. Get medical attention immediately.

IF SWALLOWED Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

5. FIRE FIGHTING MEASURES

SUITABLE FIRE EXTINGUISHING MEDIA

Do NOT use water jet.

Use water spray or dry chemicals.

Keep adjacent receptacles cool with copious quantities of water. 

suitable fire-extinguishing media

Alcohol - resistant foam, Carbon dioxide, or dry chemical type.

SPECIFIC HAZARDS ARISING FROM THE CHEMICAL

Combustion products may include and are not limited to Carbon monoxide and Carbon

dioxide.
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SPECIAL PROTECTIVE ACTIONS FOR FIRE FIGHTERS

Wear full protective clothing and NIOSH - approved self - contained breathing apparatus.

Use water spray to cool fire - exposed surfaces and to protect personnel. If a leak or spill has

not ignited, use water spray to disperse the vapours.

If possible, isolate product from heat, electrical equipments, sparks and open flames.

Avoid spraying water directly into storage containers.

Decomposition products may be hazardous to health.

Avoid exposure and use breathing apparatus as appropriate.

Cool closed containers exposed to fire by spraying them with water.

Closed containers may explode when exposed to extreme heat.

Avoid spreading burning liquid with water, isolate liquid.

Do not allow runoff from fire fighting to enter drains or watercourses.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

1.Avoid all sources of sparkle, combustion 

(i.e. flammable substrate, unprotected electronic appliances).

2.Ensure adequate ventilation and avoid inhale.

3.Wear protective clothing and tools every time when using the product.

4.Using absorbent material when the product leakage and dispose properly.

5.Empty containers and product must be eliminated according to the regulation, 

in a local authority landfill.

6.Do not litter product and container in waterway, natural water area and unauthorized area.

7. HANDLING AND STORAGE

PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING

Use appropriate personal protective equipment.

Keep out of reach of children.

Handle containers with care. Open slowly in order to control possible pressure release.

Do not pressurize containers.

Do not ingest. Do not breathe in gas/fumes/vapour. Avoid contact with skin and eyes.

For personal protection, see section 8.

Use only in areas from which all naked lights and other sources of ignition have been

excluded.

Take precautionary measures against static discharge.

Ground/bond container and receiving equipment.

Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment. Use only non-sparking tools.

Protect from frost and extremes of temperature.

CONDITIONS FOR SAFE STORAGE, INCLUDING ANY INCOMPATIBILTIES

Keep containers tightly closed.

Containers that are opened should be properly resealed and kept upright to prevent leakage.

Store in cool, dry and well-ventilated place at temperature bellow 40 deg.C. (104deg.F.) 

away from heat and sources of ignition.
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8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

CONTROL PARAMETERS/OCCUPATIONAL LIMITS

Ingredient ACGIH Ceiling OSHA PEL-TWA NIOSH (REL)

ppm mg/m3 ppm mg/m3 mg/m3 

Propylene Glycol - - - - - -

APPROPRIATE ENGINEERING CONTROL MEASURES

Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentrations

of vapours below their respective occupational exposure limits.

Ensure eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

PERSONAL PROTECTION

Respiratory Protection Use of NIOSH-approved respirators with organic vapour

cartridges is recommended.

Hand protection     Wear imprevious gloves.

Eye Protection Use of safety glasses or goggles with side shields is

recommended.

Skin / Body Protection Wear chemical resistant clothes and safety shoes when

handling product.

whold bodysuits made from neoprene, as appropriate.

Environmental exposure     Do NOT let this product enter the environment control

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance : Liquid

Color :  Various Colors

Odor : Mild paint odour
pH : 8.30-9.70
Boiling point (range) : 100 oC (Water)
Flash point : Not available
Lower flammability or explosive limit : Not available
Upper flammability or explosive limit : Not available
Vapour density : Not available
Solubility in water : Miscible in water
Viscosity : 99-106 KU / 25 oC

Specific Gravity : 1.17-1.34 / 25 oC

10. STABILITY AND REACTIVITY

REACTIVITY

No dangerous reaction known under condition of normal use.

CHEMICAL STABILITY

The product is stable under recommended storage and handling conditions. (see section 7)

POSSIBILITY OF HAZARDOUS REACTION

Under normal conditions of storage and use, hazardous reaction will not occur.

CONDITIONS TO AVOID

Keep away from oxidising agents, strongly alkaline and strongly acidic materials in order to

avoid exothermic reactions. Avoid all possible sources of ignition (spark or flame). 

Do not pressurize, cut, weld, braze, drill, grind or expose containers to heat or sources of ignition.
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HAZARDOURS DECOMPOSITION PRODUCTS

When exposed to high temperatures may produce hazardous decomposition products such as

carbon monoxide, carbon dioxide, oxides of nitrogen and smoke.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

There are no data available on the product itself.

Toxicologiocal information of ingredients  

Acute toxicity Estimate of Mixture (ATE-Mixture)

LD50(oral,rat) : 506-570 (mg/kg)

LD50(dermal,rabbit) : 933-1,044 (mg/kg)

LD50(inhale,rat) : 36-172 (mg/L)

Acute Oral toxicity

Harmful if swallowed

Acute dermal/skin toxicity

May be harmful if in contact with skin

Acute inhalation toxicity

Vapour concentrations above the recommended exposure levels may be irritating to the eyes and

the respiratory tract

Skin corrosion or irritation

Causes skin irritation. 

Serious eye damage or irritation

May be an eye irritant

Respiratory or skin sensitisation

Vapour concentrations above the recommended exposure levels may be irritating to the eyes and

the respiratory tract

Germ cell mutagenicity

No information available on the product

Carcinogenicity

No information available on the product

Reproductive toxicity

No information available on the product

Specific Target Organ Toxicity (STOT)-single exposure

No information available on the product

Specific Target Organ Toxicity (STOT)-repeated exposure

No information available on the product

Aspiration hazard 

May be harmful if swallowed and enters airways

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Acute toxicity Estimate of Mixture (ATE-Mixture)

ปลา (Fish)                                    L(E)C 50 : 2,553-2,590 mg/L

ไรแดง (Daphnia) L(E)C 50 : 2,029-3,068 mg/L

สตัวข์าปลอ้ง(Crustacea)        L(E)C 50 : 4,347,826-6,329,114 mg/L

สาหรา่ย (Algae)                               L(E)C 50 : 711-719 mg/L
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Toxicity

Aquatic toxicity -No data available

Persistence and degradability

Biodegradation -No data available

Bioaccumulative potential

No data available

Mobility in soil

No data available

Other adverse effects

There is no ecotoxicological test data available on the product itself.

The product should not be allowed to enter drains or water courses.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Avoid release to the environment

Dispose of contents/container to authorized companies … 

(in accordance with local/regional/national/ international regulation).

The product should not be allowed to enter drains and watercourses.

Preferred methods of waste disposal are incineration or biological treatment in federal/state

approved facility. Empty containers should be recycled or disposed through an approved waste

management facility or licensed contractor.

All federal, state and local environmental regulations shall be observed.

14. TRANSPORT INFORMATION

Transport to be in accordance with ADR/RID for road/rail, IMDG for sea and IATA for Air.

LAND TRANSPORT

Not classified as Dangerous Goods by the criteria of the European Agreement concerning 
the international carriage of Dangerous Goods (ADR) by Road & Regulations concerning
the international carriage of Dangerous goods (RID) by Rail.
UN Number: 1263

Proper shipping name: PAINT (including paint, lacquer, enamel , stain, shellac, varnish, polish,

liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL

(including paint thinning or reducing compound)

Class: Class 9

Packaging Group: III
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SEA TRANSPORT

Not classified as Dangerous Goods by the criteria of the International Maritime Dangerous Goods
Code (IMDG Code) for transport of Sea.

SEA (Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC code)

Not applicable
UN Number: 1263

Proper shipping name: PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish,

liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL

(including paint thinning or reducing compound)

Class: Class 9

Packaging Group: III

Marine Pollutant : No

SEA (ANNEX II OF MARPOL 73/78 AND THE IBC CODE)

Not applicable

AIR TRANSPORT

Not Classified as Dangerous Goods by the criteria of the International Air Transport Association 

(IATA) Dangerous Goods Regulations for transport by Air

UN Number: 1263

Proper shipping name: PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish,

liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL

(including paint thinning or reducing compound)

Class: Class 9

Packaging Group: III

Transport to be in accordance with ADR/RID for road/rail, IMDG for sea and IATA for Air.

15. REGULATORY INFORMATION

Please refer to any other national measures that may be relavant.

According to rules and regulations The Hazardous Substances Act BE 2535 (1992)

Ministry of Industry Announcement on List of Hazardous Substances BE 2556 (5.1),

Ministry of Industry

Notification of Department of Labor Protection and Welfare, List of Hazardous Substances BE 2556, 

Ministry of Labor

Notification of the Ministry of Industry Regarding Classification and Communication Systems of 

Hazardous Substances, BE 2555
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16. OTHER INFORMATION

History

Date of issue/Date of revision :

Date of previous issue : No previous validation

Version : 1

REFERENCE

1. United Stated National Library of Medicine ChemIDplus Lite (ID PLUS)

http//toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM

2. New Jersey Department of Health (DOH)

http//web.doh.state.nj.us/rtkhsfs/qrsearch.aspx.

3. International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

http//ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat

4. SIGMA-ALDISH http//www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?

5. CHEMTRACK

http//www.chemtrack.org/Chem-Result.asp

Abbreviation

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS = Chemical Abstracts Service

ACGIH Ceiling = The concentration that  should not be   exceeded during any  part of the working   exposure.

GHS = Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

IACR International Agency for Research in Cancer

IATA = International Air Transport Association

IC50 = Inhibitory Concentration fifty

IL50 = Inhibitory Level fifty

IMDG = International Maritime Dangerous Goods

LC50 Median lethal concentration

LD50 Lethal Dose

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health 

OSHA Occupational Safety and Health Administration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PEL Permissible Exposure Limit

PNEC = Predicted No Effect Concentration

REACH = Registration Evaluation And Authorisation Of Chemicals

REL = Recommended Exposure Limit 

RID = Regulations Relating to International Carriage of Dangerous Goods by Rail

STEL = Short term exposure limit

TLV Threshold limit value

TWA = Time-Weighted Average

TWA Time-Weighted Average

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

Disclaimer

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, the

information is provided without any representation or warranty, expressed or implied, regarding its

accuracy or completeness. Since the conditions of handling, storage, use and disposal are beyond

our control and may be beyond our knowledge, for this and other reasons, we make no guarantee

of results and assume no liability for damages incurred by the use of this product. Please be

reminded that all chemicals may present unknown health hazards and should be used with caution.

5/6/2017

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat
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1. ขอ้มลูบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละผูผ้ลติ

ชือ่ผลติภัณฑ ์      : เบเยอรค์ลู ไดมอนดช์ลิด ์10

: Beger Cool Diamond Shield 10 

การใชง้าน                            : สนี า้ทาอาคาร สทีบัหนา้
รายละเอยีดผูผ้ลติ 

ชือ่บรษัิท                : บรษัิท เบเยอร ์จ ากดั

ทีอ่ยู ่                    : 90, 92 ถนนบรรทัดทอง, แขวงถนนเพชรบรุ,ี เขตราชเทว,ี 

กรงุเทพมหานคร, 10400  

โทรศัพท ์             : +(662) 611-3434

โทรสาร                  : +(662) 215-7320

2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย

การจ าแนกตามระบบ GHS

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ (Physical Hazard)

ไมจ่ าแนกวา่เป็นอนัตรายทางกายภาพภายใตเ้กณฑ ์GHS

ความเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (Health Hazard)

การกดักรอ่นและการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง ประเภทยอ่ย 3

ความเป็นอนัตรายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม (Environment Hazard)

ไมจ่ าแนกวา่เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มภายใตเ้กณฑ ์GHS

สญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย : ไมม่รีปูสญัลกัษณ์

ค าสญัญาณ : ระวงั

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย (Hazard statements)

อาจเป็นอนัตรายเมือ่สมัผัสผวิหนัง

ขอ้ควรระวงั (Precautionary statements)

สวมถงุมอื/ชดุป้องกนั และอปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/หนา้, 

ลา้งใหส้ะอาดหลังจากปฏบิัตงิาน 

หา้มกนิหรอื ดืม่  ขณะก าลังใชส้ ี

ถา้สมัผัสกบัผวิหนัง (หรอืเสน้ผม) ใหถ้อดเสือ้ผา้ออกทัง้หมดทันท ี

ลา้งผวิหนังดว้ยสบูแ่ละน ้าจ านวนมาก/อาบน ้า 

การตอบสนอง (Response)

ถา้กลนืกนิใหโ้ทรเรยีกศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์ผูเ้ชีย่วชาญ ถา้รูส้กึไมส่บายใหล้า้งปาก 

ถา้ระคายเคอืงทีผ่วิหนังใหป้รกึษาแพทย์

ซกัลา้งเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนกอ่นน ากลับมาใชใ้หม่

ถา้เขา้ตาใหล้า้งน ้าดว้ยความระมดัระวังเป็นเวลาสองหรอืสามนาท ีถอดคอนแทกเลนสอ์อกถา้สวมอยู ่

ถา้ยงัระคายเคอืงตา ระคายเคอืงผวิหนังหรอืเป็นผืน่คัน ใหป้รกึษาแพทยห์รอืไปพบแพทย ์

การจดัเก็บ (Storage)

ควรเก็บสใีนทีท่ีม่กีารระบายอากาศทีด่ ี
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3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม

ชือ่สารเคมี CAS No. ความเขม้ขน้ (%)

Acrylic Polymer Not available > 40
Water 7732-18-5 > 20
Propylene Glycol 57-55-6 < 3
Pigment and Extender Not available > 25

4. มาตรการปฐมพยาบาล

สมัผัสผวิหนัง                   : ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนทันทแีละลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก

: ถา้ระคายเคอืงผวิหนัง  ปรกึษา หรอื พบแพทย์

สมัผัสถกูดวงตา                : ลา้งออกดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายนาทอียา่งระมดัระวัง ,

: ควรถอดคอนแทคเลนสเ์พือ่งา่ยตอ่การลา้ง 

: ถา้ระคายเคอืงดวงตา  ปรกึษา หรอื พบแพทย์

สดูดม                             : เคลือ่นยา้ยไปทีม่อีากาศถา่ยเทและใหอ้ยูใ่นทา่ทีส่บาย 

: ปรกึษาแพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญทางสารเคมแีละถา้อาการไมด่ขี ึน้ 

ควรน าสง่โรงพยาบาล

สมัผัส/กลนืกนิ                : ควรปรกึษาแพทยห์รอืผูเ้ชีย่งชาญทางสารเคม ี

: และถา้อาการไมด่ขี ึน้ควรน าสง่โรงพยาบาล

หา้ม ท าใหอ้าเจยีน

5. มาตรการผจญเพลงิ

หา้ม ใชน้ ้าในการดับเพลงิ : ควรใชล้ะอองน ้าหรอืผงเคมแีหง้

: ควรเก็บใกลบ้รเิวณทีม่ถัีงดับเพลงิและสายดับเพลงิเพือ่ความสะดวก 

สารทีใ่ชใ้นการดับเพลงิ

ดับดว้ยโฟมทีท่นแอลกอฮอล ์คารบ์อนไดออกไซดผ์งเคมแีหง้ หรอืละอองน ้า

(Alcohol - resistant foam, Carbon dioxide, or dry chemical type.)

ขอ้ควรระวัง : ไฟจะกอ่ใหเ้กดิควันด าหนาแน่น

: ผลติภัณฑจ์ากการสลายตัวอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

: หลกีเลีย่งการสมัผัสและใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจตามความเหมาะสม 

: ควรท าใหภ้าชนะทีเ่กดิเพลงิไหมเ้ย็นดว้ยละอองน ้า

: ไมอ่นุญาตใหน้ ้าทีป่นเป้ือนสารเคมทีีม่าจากการดับเพลงิไหล

สูท่อ่ระบายน ้าหรอืทางน ้าไหล

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกและร ัว่ไหลของสาร

1.หลกีเลีย่งแหลง่ก าเนดิประกายไฟทกุชนดิ 

(เชน่ ประกายไฟ สารไวไฟ อปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่มม่กีารป้องกนัหรอืช ารดุ ) 

2.ระบายอากาศใหม้กีารถา่ยเทและหลกีเลีย่งการสดูดม 

3.สวมชดุป้องกนัและอปุกรณ์ชว่ยหายใจเมือ่ตอ้งรับมอืกบัการร่ัวไหลหรอืเกดิเพลงิไหม ้

4.หากสหีกลงพืน้ใหเ้ก็บสารทีห่กร่ัวไหลดว้ยตัวดดูซบัหรอืดนิ หรอืทรายแหง้ และทิง้อยา่งเหมาะสม 

5.ควรก าจัดของเสยีและภาชนะบรรจอุยา่งเหมาะสมหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด

6.อยา่ทิง้ส,ีน ้าลา้งส ีหรอืภาชนะเป้ือนสลีงทอ่ระบายน ้า ดนิ และแหลง่น ้าตามธรรมชาติ
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7. การขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ใชง้านและการเก็บรกัษา

เก็บในทีอ่ากาศถา่ยเทสะดวก 

เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ

เก็บใหห้า่งจากเปลวไฟ ความรอ้น ประกายไฟ - หา้มสบูบหุรี ่

ควรตอ่อปุกรณ์ หรอืสายดนิ 

ใชเ้ครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ 

ศกึษาขอ้มลูและขอ้ควรระวังในการท าใหเ้กดิประกายไฟ 

ลา้งมอืทกุครัง้หลังจากสมัผัสสารเคมี

อณุหภมูใินการเก็บรักษา     : ไมค่วรเกนิ 40 องศาเซลเซยีส (104 องศาฟาเรนไฮท)์

8.  การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบคุคล

ขดีจ ากดัการรบัสารเคมี

ชือ่สารเคมี ACGIH Ceiling OSHA PEL-TWA NIOSH (REL)

ppm mg/m3 ppm mg/m3 mg/m3 

Propylene Glycol - - - - - -

การป้องกนัสว่นบุคุคล

ทางการหายใจ                       : สวมอปุกรณ์ทีห่น่วยงานทางดา้นสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแนะน า

ทางมอื                                 : สวมถงุมอืทกุครัง้ทีส่มัผัสสาร

ทางตา                                 : สวมแวน่ตาและหนา้กากเพือ่ป้องกนัการกระเด็นหรอืละอองจากสารเคมี

ทางผวิหนัง                          : สวมอปุกรณ์ป้องกนัตา่งๆ เชน่ เสือ้คลมุ ถงุมอื รองเทา้ ทีท่นตอ่สารเคมี

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม        : หา้ม ทิง้บนพืน้ดนิหรอืปลอ่ยลงสูแ่หลง่น ้าธรรมชาติ

9. สมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ         : ของเหลว 

ส ี : หลากส ีตามแคต๊ตะลอ๊ก

กลิน่                             : กลิน่สอีอ่นๆ

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) : 8.30-9.70
ชว่งของจดุเดอืด               : 100 องศาเซลเซยีส (น ้า)

จดุวาบไฟ                       : ไมม่ขีอ้มลู

ขดีจ ากดัลา่งของการระเบดิ      : ไมม่ขีอ้มลู

ขดีจ ากดับนของการระเบดิ   : ไมม่ขีอ้มลู

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ : ไมม่ขีอ้มลู

ความสามารถในการละลายน ้า : ละลาย กระจายตัวในน ้าได ้

ความหนดื : 99-106 KU / 25 องศาเซลเซยีส 

คา่ความถว่งจ าเพาะ          : 1.17-1.34 / 25 องศาเซลเซยีส 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา

ความเสถยีร : จัดเก็บตามขอ้มลูและเงือ่นไขทีแ่นะน า(ดหูัวขอ้ที ่7)

: เมือ่สมัผัสกบัความรอ้น อาจกอ่ใหเ้กดิการสลายตัวและเกดิ 

: เชน่ คารบ์อนไดออกไซด,์และควันของออกไซดข์องไนโตรเจน

ปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย : ไมเ่กดิปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย

วัสดทุีค่วรหลกีเลีย่ง : เก็บใหห้า่งจากสารออกซไิดซ ์กรดแก ่เบสแก ่

เพือ่หลกีเลีย่งความรอ้นทีเ่กดิขึน้

ผลติภัณฑอ์นัตรายทีเ่กดิจากการสลายตัว 

: ผลติภัณฑท์ีย่อ่ยสลาย เชน่ ออกไซดข์องสารและมอนอเมอร์
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11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา

ขอ้มลูความเป็นพษิเฉยีบพลนัของสารผสม (Acute toxicity Estimate of Mixture)(ATE-Mixture)

LD50(oral,rat) : 506-570 (mg/kg)

LD50(dermal,rabbit) : 933-1,044 (mg/kg)

LD50(inhale,rat) : 36-172 (mg/L)

การกลนืกนิ

เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ

การสมัผสัทางผวิหนงั

อาจเป็นอนัตรายเมือ่สมัผัสผวิหนัง

การหายใจเขา้ไป

ความเขม้ขน้ของไอระเหยอาจท าใหร้ะคายเคอืงตา และ ระบบหายใจได ้

การกดักรอ่น/การระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง

การสมัผสัทางดวงตา

ระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจหรอืผวิหนงั 

ความเขม้ขน้ของไอระเหยอาจท าใหร้ะคายเคอืงตา และ ระบบหายใจได ้

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

ไมม่ขีอ้มลู

การกอ่มะเร็ง

ไมม่ขีอ้มลู

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์

ไมม่ขีอ้มลู

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว

ไมม่ขีอ้มลู

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซ า้

ไมม่ขีอ้มลู

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั

อาจเป็นอนัตรายถงึตายไดเ้มือ่กลนืกนิ และผา่นเขา้ไปทางชอ่งลม

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา

ขอ้มลูความเป็นพษิเฉยีบพลนัของสารผสม (Acute toxicity Estimate of Mixture)(ATE-Mixture)

ปลา (Fish)                                    L(E)C 50 : 2,553-2,590 mg/L

ไรแดง (Daphnia) L(E)C 50 : 2,029-3,068 mg/L

สตัวข์าปลอ้ง(Crustacea)        L(E)C 50 : 4,347,826-6,329,114 mg/L

สาหรา่ย (Algae)                               L(E)C 50 : 711-719 mg/L

ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลนัตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

ไมม่ขีอ้มลู

ความคงอยูน่าน และความสามารถในการยอ่ยสลายทางชวีภาพ

ไมม่ขีอ้มลู

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ  

ไมม่ขีอ้มลู

การเคลือ่นยา้ยในดนิ

ไมม่ขีอ้มลู

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ

ไมม่ขีอ้มลู
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13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั

หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม

ขอ้มลูหรอืขอ้จ ากดัขึน้อยูก่บับรษัิทหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

(สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่/ภมูภิาค/ประเทศ/กฎระเบยีบระหวา่งประเทศ)

14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่

กฎระเบยีบของสหประชาชาติ

ชือ่การจัดสง่สนิคา้                   : ส(ีรวมถงึ สเีคลอืบ สารเคลอืบ สว่นผสมส ีของเหลวและสารเตมิแตง่)

หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง

หมายเลขการขนสง่          : 1263

ประเภท                          : Class 9

กลุม่บรรจภัุณฑ ์                : III

15.  ขอ้มลูเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบั

ตามกฎระเบยีบขอ้บังคับ พระราชบัญญัตวิัตถอุนัตราย พทุธศักราช 2535 (ค.ศ. 1992)

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บัญชรีายชือ่วัตถอุนัตราย  พ.ศ.2556 (บัญช ี5.1 ) กระทรวงอตุสาหกรรม 

ประกาศกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง บัญชรีายชือ่สารเคมอีนัตราย พ.ศ.2556 กระทรวงแรงงาน   

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม

เรือ่ง ระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวัตถอุนัตราย พ.ศ. ๒๕๕๕

16.  ขอ้มลูอืน่ๆ

History

Date of issue/Date of revision : 5/6/2017

Date of previous issue : No previous validation

Version : 1

แหลง่อา้งองิ

1. United Stated National Library of Medicine ChemIDplus Lite (ID PLUS)

http//toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM

2. New Jersey Department of Health (DOH)

http//web.doh.state.nj.us/rtkhsfs/qrsearch.aspx.

3. International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) 

http//ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat

4. SIGMA-ALDISH http//www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?

5. CHEMTRACK

http//www.chemtrack.org/Chem-Result.asp
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Abbreviation

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS = Chemical Abstracts Service

ACGIH Ceiling = The concentration that  should not be   exceeded during any  part of the working   exposure.

GHS = Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

IACR International Agency for Research in Cancer

IATA = International Air Transport Association

IC50 = Inhibitory Concentration fifty

IL50 = Inhibitory Level fifty

IMDG = International Maritime Dangerous Goods

LC50 Median lethal concentration

LD50 Lethal Dose

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health 

OSHA Occupational Safety and Health Administration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PEL Permissible Exposure Limit

PNEC = Predicted No Effect Concentration

REACH = Registration Evaluation And Authorisation Of Chemicals

REL = Recommended Exposure Limit 

RID = Regulations Relating to International Carriage of Dangerous Goods by Rail

STEL = Short term exposure limit

TLV Threshold limit value

TWA = Time-Weighted Average

TWA Time-Weighted Average

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

ขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบ

ขอ้มลูทีร่ะบใุนเอกสารฉบับนี้มคีวามถกูตอ้งและครบถว้น อยา่งไรก็ตาม

ขอ้มลูถกูจัดเตรยีมโดยไมไ่ดรั้บการรับรองหรอืรับประกนัใด ๆ โดยชัดแจง้หรอืโดยนัยเกีย่วกบัผลติภัณฑ์

ของบรษัิท ความถกูตอ้งหรอืครบถว้น เนื่องจากเงือ่นไขในการจัดการการจัดเก็บการใชแ้ละการก าจัด

เกนิขอบเขตการควบคมุของเราและอาจเกนิความรูข้องเราดว้ยเหตนุี้และเหตผุลอืน่ ๆ เราจงึไมรั่บประกนั

ของผลลัพธแ์ละไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการใชผ้ลติภัณฑน์ี ้

ไดโ้ปรดเตอืนวา่สารเคมทัีง้หมดอาจมอีนัตรายตอ่สขุภาพทีไ่มท่ราบสาเหตแุละควรใชด้ว้ยความระมดัระวัง


