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1 การบ่งชีสารเดียวหรือสารผสม และผู ผ้ ลิต
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ ์
ชือทางการค้า Original ATE Brake Fluid TYP 200 (DOT 4)
เลขทีรายชือ 03.9901-62xx.x/7062xx
สารหรือสารผสมทีเกียวข้องทีระบุให้ใชแ้ ละทีไม่ควรให้ใช้ ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี
การประยุกต ์ใช้สาร/ การทํา ของเหลวไฮดรอลิค
รายละเอียดของผู จ้ ด
ั หาข้อมู ลด้านความปลอดภัย
ผู ผ
้ ลิต/ ผู จ้ ด
ั หา

Continental Aftermarket & Services GmbH
Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach am Taunus
Tel: +49-69-7603-11
Fax: +49-69-761061
ข้อมู ลรายละเอียดเพิมเติมหาได้จาก

Gefahrstoffmanagement Konzern, Zentrales Materiallabor
ate.sicherheit@contiautomotive.com
หมายเลขโทรศ ัพท ์ฉุ กเฉิ น: +49-6132-84463 - 24/7 - 190 ภาษาพูด
*

2 การบ่งชีความเป็ นอ ันตราย
การจําแนกประเภทของสารหรือสารผสม
สิงอันตรายต่อสุขภาพ

Repr. 2 H361 สงสัยว่าจะทําให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญพันธุ ์หรือทารกในครรภ ์
องค ์ประกอบของฉลาก
องค ์ประกอบบนฉลากของ GHS ผลิตภัณฑ ์ไดร้ บั การจัดประเภทและติดฉลากตามข ้อบังคับของระบบความสอดคล ้องสากล (GHS)
ภาพสัญลักษณ์สงที
ิ เป็ นอ ันตราย GHS08
สัญญาณคํา ระวัง
ส่วนประกอบทีระบุอน
ั ตรายบนฉลาก

Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
ประกาศสิงทีเป็ นอ ันตราย

H361 สงสัยว่าจะทําให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญพันธุ ์หรือทารกในครรภ ์
ประกาศการป้ องก ันระมัดระวงั ภัย
ถ ้าตอ้ งการคําแนะนํ าจากแพทย ์ให ้นํ าภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ ์หรือฉลากติดมือไว ้
P101
เก็บใหห้ ่างจากเด็ก
P102
อ่านฉลากก่อนใช ้
P103
หาคําแนะนํ าเฉพาะก่อนใช ้งาน
P201
ห ้ามยกจนกว่าจะอ่านและเข ้าใจข ้อควรระวังด ้านความปลอดภัยทังหมด
P202
ใช ้อุปกรณ์เพือป้ องกันภัยส่วนบุคคลตามทีกําหนดไว ้
P281
P308+P313 หากสัมผัสอยู่หรือกังวลอยู่ : ให้ขอคําปรึกษา/ การรกั ษาพยาบาลจากแพทย ์
เก็บในทีใส่กญ
ุ แจบิด
P405
ทิงสิงทีบรรจุ/ภาชนะทีบรรจุตามกฎหมายของท ้องถิน/แคว ้น/ในประเทศ/ระหว่างประเทศ
P501

อน
ั ตรายอืนๆ
ผลของ PBT และการประเมิน vPvB

PBT: ไม่สามารถใช ้ได ้
vPvB: ไม่สามารถใช ้ได ้
TH

(ต่อทีหน้า 2)
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ชือทางการค้า Original ATE Brake Fluid TYP 200 (DOT 4)
(ต่อทีหน้า 1)

*

3 องค ์ประกอบและข้อมู ลเกียวก ับส่วนผสม
คุณลักษณะทางเคมี: ส่วนผสม
คําอธิบาย ส่วนผสมของสารในรายการข ้างล่างพร ้อมสารเติมแต่งทีไม่เป็ นอันตราย
ส่วนประกอบทีมีอน
ั ตราย

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
Repr. 2, H361
15520-05-5 2,2´-(Octylimino)bisethanol
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Acute Tox. 5,
H313; Aquatic Chronic 3, H412
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
Acute Tox. 4, H302
68442-68-2 Benzenamine, N-phenyl-, styrenated
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
ข้อมู ลรายละเอียดเสริม สําหร ับข ้อความทีระบุในรายการวลีความเสียงทีอ ้างอิงถึงในส่วนที 16
*

≥70-<90%
≥3-<10%
<5%
≥0.1-<0.25%

4 มาตรการปฐมพยาบาล
คําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล
ข้อมู ลรายละเอียดทัวไป ถอดเสือผ ้าและรองเทา้ ทีปนเปื อนออกทันที
หลังจากการสู ดหายใจเข้าไป หาบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิปรึกษาแพทย ์ในกรณี ทอาการไม่
ี
ดข
ี น
ึ
หลังจากการสม
ั ผัสถู กผิว ลา้ งดว้ ยนํ าและสบู่แลว้ ฟอกให้ทวทั
ั นที
หลังจากการสม
ั ผัสถู กตา ชะตาทีเปิ ดอยู่ใตน้ ํ าทีกําลังไหลเป็ นเวลาหลายนาทีถ ้าอาการไม่ดข
ี นให้ปรึ
ึ
กษาแพทย ์
หลังจากการกลืนเข้าไป: พบแพทย ์ทันที
ข้อมู ลรายละเอียดสําหร ับแพทย ์
อาการสําคัญส่วนใหญ่และผลกระทบ ทังชนิ ดเฉี ยบพลันและค่อยๆ แสดงอาการ ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี
ข้อบ่งชีของอาการทีต้องเข้าร ับการร ักษาจากแพทย ์ทันทีและการบําบัดพิเศษทีจําเป็ น ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี

*

5 มาตรการผจญเพลิง
สารทีใช้ดับเพลิง
สารด ับเพลิงทีเหมาะสม
คาร ์บอนไดออกไซด ์สเปรย ์ผงหรือนํ าดับเพลิงขนาดใหญ่ด ้วยการฉีดนํ าหรือโฟมแอลกอฮอล ์ทีทนทาน
ใช ้วิธด
ี บ
ั เพลิงทีเหมาะสมกับสภาพแวดล ้อม
สารด ับเพลิงทีไม่ควรใช้ดว้ ยเหตุผลด้านความปลอดภัย นํ าฉีดพ่นเป็ นลํา
อน
ั ตรายเฉพาะอย่างทีเกิดจากสารหรือส่วนผสม อาจปล่อยในกรณี เพลิงไหม้: CO, CO2,

NOx

คําแนะนํ าสําหร ับพนักงานดับเพลิง
อุปกรณ์ป้องกน
ั ภัย
สวมอุปกรณ์ป้องกันทีมีเครืองช่วยหายใจเฉพาะตน
อย่าสูดหายใจแกสทีเกิดจากการระเบิดหรือการเผาไหม้เข ้าไป
ข้อมู ลรายละเอียดเสริม ทิงซากจากไฟไหม้และนํ าดับเพลิงทีปนเปื อนให ้ถูกต ้องตามข ้อกําหนดของราชการ

*

ั
6 มาตรการจดั การเมือมีการหกรวไหลของสาร
การป้ องก ันส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องก ัน และขันตอนดําเนิ นการเมือเกิดกรณี ฉุกเฉิ น
สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยกันคนทีไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ป้องกันออกไป
ตรวจให้แน่ ใจว่ามีการระบายอากาศทีดีพอ

การให้ความคุม
้ ครองสิงแวดล้อมล่วงหน้า:
อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ ์เข ้าสู่ระบบระบายนํ าหรือลํานํ า
อย่าปล่อยให้ซมึ ลงไปใต ้ดิน/ ดิน
(ต่อทีหน้า 3)
TH
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(ต่อทีหน้า 2)

วิธด
ี า
ํ เนิ นการและวส
ั ดุสา
ํ หร ับการบรรจุและการทําความสะอาด:
ดูดซบั ดว้ ยวัสดุทสามารถยึ
ี
ดของเหลวไว ้ (ทรายไดอะโตไมท ์ตัวยึดเกาะกรดตัวยึดทัวๆไป)
กําจัดวัตถุทรวบรวมไว
ี
้ตามทีกฎหมายระบุ

การอ้างอิงถึงส่วนอืน
ดูข ้อมูลรายละเอียดเรืองความปลอดภัยในการขนถ่ายจากส่วนที 7
ดูข ้อมูลรายละเอียดเรืองอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจากส่วนที 8
ดูข ้อมูลรายละเอียดเรืองการกําจัดจากส่วนที 13

*

7 การขนถ่าย เคลือนย้าย ใช้งาน และเก็บร ักษา
การขนถ่าย
การป้ องก ันล่วงหน้าสําหร ับการจ ัดการด้านความปลอดภัย ทําให้แน่ ใจว่าสถานทีทํางานมีการระบายอากาศ/ ไอเสียทีดี
ข้อมู ลรายละเอียดเกียวก ับการป้ องกน
ั อ ัคคีภย
ั และการระเบิด ป้ องกันให้พน้ จากประจุไฟฟ้ าสถิตย ์
เงือนไขในการเก็บร ักษาอย่างปลอดภัย, รวมถึงสิงทีเข้าก ันไม่ได้ใดๆ
การจด
ั เก็บ
ข้อกําหนดทีต้องปฏิบ ัติตามสําหร ับห้องเก็บและภาชนะบรรจุ เก็บทีอุณหภูมห
ิ ้อง
ข้อมู ลรายละเอียดด้านการจด
ั เก็บในสถานทีจ ัดเก็บร่วม เก็บใหห้ ่างจากสิงของประเภทอาหาร
ข้อมู ลรายละเอียดเพิมด้านสภาพการจ ัดเก็บ
ผลิตภัณฑ ์นี เป็ นสารดูดความชืน
เก็บในสภาพแห้ง
เก็บโดยปิ ดผนึ กอย่างแน่ นหนา

ประเภทการจด
ั เก็บตาม TRGS 510 10 ของเหลวไวไฟ
การระบุถงึ การสินสุดการใช้ ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี

*

8 การควบคุมการร ับสัมผัสและการป้ องก ันส่วนบุคคล
ข้อมู ลรายละเอียดเสริมสําหร ับการออกแบบสิงอํานวยความสะดวกทางเทคนิ ค ไม่มข
ี ้อมูลนอกเหนื อจากนี ดูรายการ 7
การควบคุมตัวแปร
ส่วนผสมพร ้อมค่าขอบเขตทีต้องเฝ้าดูในสถานทีปฏิบ ัติงาน

111-46-6 2,2'-oxybisethanol
WEEL (US) ค่าระยะยาว: 10 mg/m³
การควบคุมการสม
ั ผัส
อุปกรณ์ป้องกน
ั ภัยส่วนบุคคล
มาตรการการป้ องก ันและสุขอนามัยทัวไป
ให้ยึดมาตรการป้ องกันตามทีปฏิบต
ั ก
ิ น
ั มาเมือขนย้ายเคมีภณ
ั ฑ์
อย่าสูดหายใจเอาแกสไอเคมีละอองทีฟุ้ งกระจายเข ้าไป
หลีกเลียงการสัมผัสถูกตาและผิวหนัง

การป้ องก ันการสู ดหายใจเข้าไป
จําเป็ นตอ้ งมีการป้ องกันระบบทางเดินหายใจในกรณี ทมี
ี การปลดปล่อยไอระเหย / ละออง
ใช ้อนุ ภาคตัวกรองทีมีความจุการเก็บร ักษาปานกลางสําหร ับอนุ ภาคของแข็งและของเหลว (เช่น

EN 143 หรือ 149, ประเภท P2 หรือ FFP2)

การป้ องก ันมือ
วัสดุของถุงมือจะต ้องไม่ให้อากาศผ่านเข ้าออกและทนทานต่อผลิตภัณฑ/์ สาร/ การผลิต
เลือกวัสดุสําหรบั ถุงมือโดยพิจารณาจากเวลาทีใช ้ในการซึมผ่านอัตราการแพร่และการเสือม
วัสดุทใช้ทํ
ี
าถุงมือ การเลือกใช ้ถุงมือทีเหมาะสมไม่เพียงแต่ขนอยู
ึ
่กบั วัสดุแต่ยงั ขึนกับมาตรฐานดา้ นคุณภาพและข ้อแตกต่างระหว่างผู ้ผลิตแต่ละแห่ง

เวลาทีใช้ในการทะลุผา
่ นวัสดุทใช้ทํ
ี
าถุงมือ
ยางบิวทิล (ยางบิวทิล): ก ้าวหน้าขันตําเวลา

ั นตํา 0.7 มิลลิเมตร
480 นาที; ความหนาของชนขั

์ ก ้าวหน้าขันตําเวลา 30 นาที; ความหนาของชนขั
ั นตํา 0.4 มิลลิเมตร
NBR (ยางไนไตรล):
ผูผ้ ลิตถุงมือป้ องกันจะต ้องทดสอบหาเวลาแน่ นอนทีใช ้ในการทะลุผ่านและจะต ้องมีการตรวจสอบติดตาม
การป้ องก ันตา แว่นนิ รภัย
(ต่อทีหน้า 4)
TH
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การป้ องก ันร่างกาย ชุดป้ องกันสําหร ับการทํางาน
ข้อจํากด
ั และการตรวจตราสําหร ับการส ัมผัสในสภาพแวดล้อมการทํางาน ดูส่วนที 6 และ 7. ไม่มม
ี าตรการเพิมเติมทีจําเป็ น

*

9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ข้อมู ลคุณสมบัติพนฐานทางกายภาพและเคมี
ื
ข้อมู ลรายละเอียดทัวไป
ลักษณะ :
รู ปสัณฐาน
สี
กลิน
เกณฑ ์กลิน :

ของไหล
สีเหลือง
ลักษณะพิเศษ
ไม่ไดก้ าํ หนดไว.้

ค่า pH ที 20 °C

7-8 (FMVSS 116)

การเปลียนสภาวะ
จุดหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลาย
จุดเดือด/ ขอบเขตการเดือด

<-70 °C (DIN 51583)
>280 °C (FMVSS 116)

จุดวาบไฟ

141 °C (ISO 2592 (open cup))

ความสามารถติดไฟ (ของแข็งแกส)

ไม่สามารถใช ้ได ้

อุณหภู มจ
ิ ุดระเบิด

>200 °C (DIN 51794)

อุณหภู มส
ิ ลายตัว

360 °C (Analogy)

การเผาไหม้ดว้ ยตวั เอง

ผลิตภัณฑ ์ไม่เป็ นสารจุดไฟติดดว้ ยตัวเอง

อน
ั ตรายจากการระเบิด

ผลิตภัณฑ ์ไม่ไดม้ อ
ี น
ั ตรายจากการระเบิด

ขอบเขตการระเบิด
ขันตํา
ขันสู ง

ไม่ไดก้ าํ หนดไว.้
ไม่ไดก้ าํ หนดไว.้

ความดน
ั ไอ ที 20 °C

<0.1 hPa

ความหนาแน่ น ที 20 °C
ความหนาแน่ นสัมพัทธ ์
ความหนาแน่ นของไอ
อต
ั ราการระเหย
นํ า ที 20 °C

1.08 g/cm³ (DIN 51757)
ไม่ไดก้ าํ หนดไว.้
ไม่ไดก้ าํ หนดไว.้
ไม่ไดก้ าํ หนดไว.้
350 g/l

สัมประสิทธ ์การแยกต ัว (เอ็น-ออกตานอล/นํ า) ไม่ไดก้ าํ หนดไว.้
ความหนื ด
(ไดนามิค) พลศาสตร ์
(คิเนเมติค) จลนศาสตร ์ ที 20 °C
ปริมาณส่วนประกอบต ัวทําละลาย
ตัวทําละลายอินทรีย ์
ส่วนประกอบทีเป็ นของแข็ง
ข้อมู ลอืนๆ

*

ไม่ไดก้ าํ หนดไว.้

17.5 mm²/s
2.0 %
0.0 %
ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิก ิรยิ า
ปฏิก ิรย
ิ าโต้ตอบ ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี
(ต่อทีหน้า 5)
TH
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(ต่อทีหน้า 4)

เสถียรภาพทางเคมี
การสลายตัวด้วยความร ้อน / เงือนไขทีต้องหลีกเลียง ไม่มก
ี ารสลายตัวถ ้าใช ้ตามรายละเอียดทีระบุไว ้
ความเป็ นไปได้ของการเกิดปฏิก ิรย
ิ าอน
ั ตราย ไม่มป
ี ฏิกริยาเป็ นอันตรายทีรู ้จัก
เงือนไขเพือการหลีกเลียง ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี
วัสดุทเข้
ี า กน
ั ไม่ได้: ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี
อน
ั ตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ:์
คาร ์บอนมอนออกไซด ์และคาร ์บอนไดออกไซด ์
ไนโตรเจนออกไซด ์ (NOx)

*

11 ข้อมู ลด้านพิษวิทยา
ข้อมู ลเกียวก ับผลกระทบทางพิษวิทยา
ความเป็ นพิษอย่างสาหัส:
การจด
ั แบ่งตามค่า LD/LC50

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
ทางปาก
LD50 >2,000 mg/kg (หนู ) (OECD 401)
ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (หนู ) (OECD 402)
15520-05-5 2,2´-(Octylimino)bisethanol
ทางปาก
LD50 1,157 mg/kg (หนู ) (OECD 401)
ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (หนู ) (OECD 402)
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
ทางปาก
LD50 >5,000 mg/kg (หนู )
ทางผิวหนัง LD50 >5,000 mg/kg (rabbit)
68442-68-2 Benzenamine, N-phenyl-, styrenated
ทางปาก
LD50 >20,000 mg/kg (หนู )
ทางผิวหนัง LD50 >10,000 mg/kg (rabbit)
อาการระคายเคืองเบืองต้น
บนผิวหนัง ไม่มผ
ี ลทําให ้ระคายเคือง
ทีดวงตา ไม่ทําให้ระคายเคือง
การทําให้แพ้ ไม่มรี ายงานเรืองการแพ้
ผลกระทบ CMR (การทําให้เกิดมะเร็งการผ่าเหล่าและพิษต่อการสืบพันธุ)์

Repr. 2
เป็ นพิษต่อการสืบพันธุ ์ หลักฐานของผลกระทบต่อการพัฒนา, ขึนอยู่กบั การทดลองของกับสัตว ์

*

12 ข้อมู ลด้านนิ เวศวิทยา
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษทีเกียวก ับนํ า

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
EC50 >100 mg/l (Algae) (72 h)
>100 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 >100 mg/L (fish) (96 h)
15520-05-5 2,2´-(Octylimino)bisethanol
EC50 1.35 mg/l (Algae) (OECD 201 72 h)
>100 mg/l (bacteria) (OECD 209)
19.1 mg/l (daphnia) (OECD 202 48 h)
(ต่อทีหน้า 6)
TH

51.0.6
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LC50 22 mg/L (fish) (OECD 203 96 h)
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
EC50 >100 mg/l (Algae)
>100 mg/l (daphnia) (DIN 38412 T.11)
LC50 >100 mg/L (fish) (96 h)
68442-68-2 Benzenamine, N-phenyl-, styrenated
EC50 920 mg/l (fish)
NOEC 0.02 mg/L (daphnia) (OECD 211 21 d)
การคงอยู ่และการย่อยสลาย ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี
ข้อมู ลรายละเอียดอืนๆ ผลิตภัณฑ ์ย่อยสลายทางชีวภาพได ้ง่าย
การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ระบบสภาพแวดล้อม
การสะสมทางชีวภาพทีอาจเกิดขึน ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี
การเปลียนแปลงในดิน ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี
ข้อมู ลรายละเอียดเสริมเกียวก ับนิ เวศวิทยา
หมายเหตุทวไป
ั
เป็ นอันตรายต่อนํ าขัน 1 (กฎข ้อบังคับของเยอรมัน)(การประเมินค่าด ้วยตัวเอง):เป็ นอันตรายเล็กน้อยกับนํ า
อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ ์ทียังไม่ได ้เจือจางหรือผลิตภัณฑ ์เป็ นจํานวนมากไปถึงนํ าผิวดินเสน้ ทางนํ าหรือระบบระบายนํ าเสีย
ผลของ PBT และการประเมิน vPvB ไม่สามารถใช ้ได ้
PBT: ไม่สามารถใช ้ได ้
vPvB: ไม่สามารถใช ้ได ้
ผลข้างเคียงอืนๆ ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้องนอกเหนื อจากนี

*

13 ข้อพิจารณาในการกําจดั
วิธก
ี ารกําจ ัดของเสีย
การกําจัดควรอยู่บนพืนฐานของกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับของร ัฐและท ้องถินทีเกียวข ้องกระบวนการกําจัดควรหลีกเลียงมลภาวะต่อสิงแวดล ้อม.

คําแนะนํ า
หลังผ่านการบําบัดผลิตภัณฑ ์จะสามารถทิงในเตาเผาขยะสําหร ับของเสียทีเป็ นอันตรายโดยยึดกฏระเบียบทีเกียวข ้องกับการทิงขยะโดยเฉพาะของเสียทีเป็ นอันตร
าย

ภาชนะบรรจุทยั
ี งไม่ได้ลา้ งทําความสะอาด
คําแนะนํ า บรรจุภณ
ั ฑ ์ทีอาจไม่ได ้ทําความสะอาดจะตอ้ งทิงในแบบเดียวกันกับผลิตภัณฑ ์

*

14 ข้อมู ลการขนส่ง
เลขที UN

ADR, IMDG, IATA
ADN

UNยกเลิก

ชือการจด
ั ส่งสินค้าทีเหมาะสมของ UN

ADR, ADN, IMDG, IATA

ยกเลิก

ชนเรี
ั ยนอน
ั ตรายจากการขนส่ง

ADR, ADN, IMDG, IATA
ประเภท

ยกเลิก

กลุม
่ ของภาชนะบรรจุ

ADR, IMDG, IATA

ยกเลิก

สิงทีเป็ นอน
ั ตรายต่อสภาพแวดล้อม
สารทีเป็ นพิษต่อทะเล

ไม่ใช่
(ต่อทีหน้า 7)
TH
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การป้ องก ันพิเศษล่วงหน้าสําหร ับผูใ้ ช ้

ไม่สามารถใช ้ได ้

การขนส่งขนาดใหญ่ตามภาคผนวก 2 ของ MARPOL73/78
และรห ัส IBC
ไม่สามารถใช ้ได ้

“กฎระเบียบต้นแบบ” ของ UN

*

ยกเลิก

15 ข้อมู ลด้านกฎข้อบังคบั
ความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบ/กฎหมายสิงแวดล้อมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม
บัญชีรายชือวัตถุอ ันตราย
กรมวิชาการเกษตร
ไม่มส
ี ่วนผสมใดอยู่ในรายการ

กรมประมง
ไม่มส
ี ่วนผสมใดอยู่ในรายการ

กรมปศุส ัตว ์
ไม่มส
ี ่วนผสมใดอยู่ในรายการ

อาหารและยา
ไม่มส
ี ่วนผสมใดอยู่ในรายการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่มส
ี ่วนผสมใดอยู่ในรายการ

กรมธุรกิจพลังงาน
ไม่มส
ี ่วนผสมใดอยู่ในรายการ

กฎหมายของประเทศ
ข้อมู ลรายละเอียดเกียวก ับขอบเขตการใชง้ าน ข ้อจํากัดในการจ ้างงานจะต ้องปฏิบตั ต
ิ ามกฎหมายทีเกียวกับหญิงตังครรภ ์และหญิงใหน้ มบุตร
การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี: ไม่ไดด้ ําเนิ นการตามการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

*

16 ข้อมู ลอืนๆ
ข ้อมูลรายละเอียดนี ใช ้ความรู ้ปัจจุบน
ั ของเราเป็ นหลักอย่างไรก็ตามข ้อมูลนี ไม่ใช่การรบั ประกันจากสถาบันต่อคุณสมบัตเิ ฉพาะของผลิตภัณฑ ์และไม่สามารถยืน
ยันการบังคับใช ้ตามกฎหมายทีเกียวพันกับสัญญา

วลีทเกี
ี ยวข้องกบ
ั

H302 เป็ นอันตรายหากกลืนเข ้าไป
H313 อาจเป็ นอันตรายหากสัมผัสกับผิวหนัง
H315 เป็ นสาเหตุใหเ้ กิดการระคายเคืองผิวหนัง
H318 เป็ นสาเหตุใหเ้ กิดอันตรายต่อดวงตาอย่างสาหัส
H361 สงสัยว่าจะทําให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญพันธุ ์หรือทารกในครรภ ์
H400 มีพษิ มากต่อสิงมีชวี ติ ในนํ า
H410 มีพษิ มากต่อสิงมีชวี ติ ในนํ าพร ้อมผลกระทบระยะยาว
H412 ให้โทษต่อสิงมีชวี ติ ในนํ าพร ้อมผลกระทบระยะยาว
ข้อจํากด
ั ทีแนะนํ าในการใช้งาน สําหร ับการพาณิ ชย ์ หรืออุตสาหกรรมการประยุกต ์ใช ้เท่านัน.
หน่ วยงานทีออก SDS:

Gefahrstoffmanagement Konzern
ate.sicherheit@contiautomotive.com
คําย่อและชือย่อทีผสมขึน
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
(ต่อทีหน้า 8)
TH
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(ต่อทีหน้า 7)
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)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
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
Repr. 2: Reproductive toxicity – Category 2
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

แหล่งทีมา

http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Downloads/CLP-VO/CLP_VO_Anhang_VI_Tabelle_3_2.pdf
http://www.gischem.de/suche/index.htm
* ข้อมู ลเปรียบเทียบก ับฉบับก่อนทีแก้ไขแล้ว
TH

