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1 การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ
ชื่อทางการคา Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1
เลขที่รายชื่อ 03.9901-66xx.x/7066xx
สารหรือสารผสมที่เกี่ยวของที่ระบุใหใชและที่ไมควรใหใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
การประยุกตใชสาร/ การทํา ของเหลวไฮดรอลิค
รายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัย
ผูผลิต/ ผูจัดหา
Continental Aftermarket & Services GmbH
Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach am Taunus
Germany
Tel: +49-69-7603-11
Fax: +49-69-761061
ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหาไดจาก
Gefahrstoffmanagement Konzern, Zentrales Materiallabor
ate.sicherheit@contiautomotive.com
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน: +49-6132-84463 - 24/7 - 190 ภาษาพูด

*

2 การบงชี้ความเปนอันตราย
การจําแนกประเภทของสารหรือสารผสม
สิ่งอันตรายตอสุขภาพ
Repr. 2 H361 สงสัยวาจะทําใหเกิดความเสียหายตอการเจริญพันธุหรือทารกในครรภ
องคประกอบของฉลาก
องคประกอบบนฉลากของ GHS
ผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)
ภาพสัญลักษณสิ่งที่เปนอันตราย GHS08
สัญญาณคํา ระวัง
สวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลาก
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
ประกาศสิ่งที่เปนอันตราย
H361 สงสัยวาจะทําใหเกิดความเสียหายตอการเจริญพันธุหรือทารกในครรภ
ประกาศการปองกันระมัดระวังภัย
P101
ถาตองการคําแนะนําจากแพทยใหนําภาชนะบรรจุผลิตภัณฑหรือฉลากติดมือไว
P102
เก็บใหหางจากเด็ก
P103
อานฉลากกอนใช
P201
หาคําแนะนําเฉพาะกอนใชงาน
P202
หามยกจนกวาจะอานและเขาใจขอควรระวังดานความปลอดภัยทั้งหมด
P281
ใชอุปกรณเพื่อปองกันภัยสวนบุคคลตามที่กําหนดไว
P308+P313 หากสัมผัสอยูหรือกังวลอยู : ใหขอคําปรึกษา/ การรักษาพยาบาลจากแพทย
P405
เก็บในที่ใสกุญแจบิด
P501
ทิ้งสิ่งที่บรรจุ/ภาชนะที่บรรจุตามกฎหมายของทองถิ่น/แควน/ในประเทศ/ระหวางประเทศ
อันตรายอื่นๆ
ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
PBT: ไมสามารถใชได
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ชื่อทางการคา Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1
vPvB: ไมสามารถใชได
*

3 องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
คุณลักษณะทางเคมี: สวนผสม
คําอธิบาย สวนผสมของสารในรายการขางลางพรอมสารเติมแตงที่ไมเปนอันตราย
สวนประกอบที่มีอันตราย
30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
Repr. 2, H361
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12tetraoxahexadecan-1-ol
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 5, H313
ขีดจํากัดความเขมขนเฉพา: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 30 %
Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C < 30 %
110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol
Eye Irrit. 2, H319
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
Acute Tox. 4, H302
111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
Repr. 2, H361; Flam. Liq. 4, H227
ขอมูลรายละเอียดเสริม สําหรับขอความที่ระบุในรายการวลีความเสี่ยงที่อางอิงถึงในสวนที่ 16

*

(ตอที่หนา 1)

<70%
<15%

<2%
<2%
<0.5%

4 มาตรการปฐมพยาบาล
คําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล
ขอมูลรายละเอียดทั่วไป ถอดเสื้อผาและรองเทาที่ปนเปอนออกทันที
หลังจากการสูดหายใจเขาไป
หาบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์หรือใหออกซิเจนติดตอแพทย
ในกรณีที่คนไขไมรูสึกตัวใหขนยายคนไขอยางมั่นคงในทาตะแคงดานขาง
หลังจากการสัมผัสถูกผิว ลางดวยน้ําและสบูแลวฟอกใหทั่วทันที
หลังจากการสัมผัสถูกตา ชะตาที่เปดอยูใตน้ําที่กําลังไหลเปนเวลาหลายนาที
หลังจากการกลืนเขาไป:
ใหบวนปากและดื่มน้ํามากๆ
ตองการการบําบัดรักษาทางการแพทย
ขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทย
อาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบ ทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆ แสดงอาการ
ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
ขอบงชี้ของอาการที่ตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษที่จําเปน
ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

*

5 มาตรการผจญเพลิง
สารที่ใชดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม
น้ําฉีด
ผงดับเพลิง
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ชื่อทางการคา Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1
โฟม
ใชวิธีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
อันตรายเฉพาะอยางที่เกิดจากสารหรือสวนผสม อาจปลอยในกรณีเพลิงไหม: CO, CO2, NOx
คําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิง
อุปกรณปองกันภัย
สวมอุปกรณปองกันที่มีเครื่องชวยหายใจเฉพาะตน
อยาสูดหายใจแกสที่เกิดจากการระเบิดหรือการเผาไหมเขาไป
ขอมูลรายละเอียดเสริม รวบรวมน้ําดับเพลิงที่ปนเบื้อนไวตางหากโดยไมใหไหลเขาไปในระบบน้ําทิ้ง
*

(ตอที่หนา 2)

6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
การปองกันสวนบุคคล อุปกรณปองกัน และขั้นตอนดําเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
สวมอุปกรณปองกันภัยกันคนที่ไมมีอุปกรณปองกันออกไป
ตรวจใหแนใจวามีการระบายอากาศที่ดีพอ
การใหความคุมครองสิ่งแวดลอมลวงหนา: อยาปลอยใหเขาไปในทอน้ําทิ้ง/ น้ําบนดินหรือใตดิน
วิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาด:
ดูดซับดวยวัสดุที่สามารถยึดของเหลวไว (ทรายไดอะโตไมทตัวยึดเกาะกรดตัวยึดทั่วๆไป)
กําจัดวัตถุที่รวบรวมไวตามที่กฎหมายระบุ
การอางอิงถึงสวนอื่น
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยในการขนถายจากสวนที่ 7
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องอุปกรณปองกันสวนบุคคลจากสวนที่ 8
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องการกําจัดจากสวนที่ 13

*

7 การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา
การขนถาย
การปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัย
ทําใหแนใจวาสถานที่ทํางานมีการระบายอากาศ/ ไอเสียที่ดี
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิด ปองกันใหพนจากประจุไฟฟาสถิตย
เงื่อนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัย, รวมถึงสิ่งที่เขากันไมไดใดๆ
การจัดเก็บ
ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุ
เก็บในที่เย็นและแหง
เก็บที่อุณหภูมิหอง
ขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวม
เก็บใหหางจากน้ํา
เก็บใหหางจากสิ่งของประเภทอาหาร
ขอมูลรายละเอียดเพิ่มดานสภาพการจัดเก็บ
อุณหภูมิในการจัดเก็บที่แนะนํา 10 ° C - 35 ° C
ผลิตภัณฑนี้เปนสารดูดความชื้น
เก็บโดยปดผนึกอยางแนนหนา
ประเภทการจัดเก็บตาม TRGS 510 10 ของเหลวไวไฟ
การระบุถึงการสิ้นสุดการใช ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

*

8 การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
ขอมูลรายละเอียดเสริมสําหรับการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิค ไมมีขอมูลนอกเหนือจากนี้ดูรายการ 7
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ชื่อทางการคา Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1
(ตอที่หนา 3)

การควบคุมตัวแปร
สวนผสมพรอมคาขอบเขตที่ตองเฝาดูในสถานที่ปฏิบัติงาน
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
WEEL (US) คาระยะยาว: 10 mg/m³
การควบคุมการสัมผัส
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
มาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไป
ใหยึดมาตรการปองกันตามที่ปฏิบัติกันมาเมื่อขนยายเคมีภัณฑ
อยาสูดหายใจเอาแกสไอเคมีละอองที่ฟุงกระจายเขาไป
หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกตาและผิวหนัง
การปองกันการสูดหายใจเขาไป
จําเปนตองมีการปองกันระบบทางเดินหายใจในกรณีที่มีการปลดปลอยไอระเหย / ละออง
ใชอนุภาคตัวกรองที่มีความจุการเก็บรักษาปานกลางสําหรับอนุภาคของแข็งและของเหลว (เชน EN 143 หรือ 149, ป
ระเภท P2 หรือ FFP2)
การปองกันมือ
วัสดุของถุงมือจะตองไมใหอากาศผานเขาออกและทนทานตอผลิตภัณฑ/ สาร/ การผลิต
เลือกวัสดุสําหรับถุงมือโดยพิจารณาจากเวลาที่ใชในการซึมผานอัตราการแพรและการเสื่อม
วัสดุที่ใชทําถุงมือ
การเลือกใชถุงมือที่เหมาะสมไมเพียงแตขึ้นอยูกับวัสดุแตยังขึ้นกับมาตรฐานดานคุณภาพและขอแตกตางระหวางผูผ
ลิตแตละแหง
เวลาที่ใชในการทะลุผานวัสดุที่ใชทําถุงมือ
ยางบิวทิล (ยางบิวทิล): กาวหนาขั้นต่ําเวลา 480 นาที; ความหนาของชั้นขั้นต่ํา 0.7 มิลลิเมตร
NBR (ยางไนไตรล): กาวหนาขั้นต่ําเวลา 30 นาที; ความหนาของชั้นขั้นต่ํา 0.4 มิลลิเมตร
ผูผลิตถุงมือปองกันจะตองทดสอบหาเวลาแนนอนที่ใชในการทะลุผานและจะตองมีการตรวจสอบติดตาม
การปองกันตา แวนนิรภัย
การปองกันรางกาย ชุดปองกันสําหรับการทํางาน
ขอจํากัดและการตรวจตราสําหรับการสัมผัสในสภาพแวดลอมการทํางาน
ดูสวนที่ 6 และ 7. ไมมีมาตรการเพิ่มเติมที่จําเปน
*

9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ขอมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมี
ขอมูลรายละเอียดทั่วไป
ลักษณะ :
รูปสัณฐาน
สี
กลิ่น
เกณฑกลิ่น :

ของไหล
ทําเปนสีอําพัน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ
ไมไดกําหนดไว.

คา pH ที่ 20 °C

7.7

การเปลี่ยนสภาวะ
จุดหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลาย
จุดเดือด/ ขอบเขตการเดือด

ไมไดกําหนด
271 °C

จุดวาบไฟ

137.5 °C
(ตอที่หนา 5)
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ชื่อทางการคา Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1
(ตอที่หนา 4)

ความสามารถติดไฟ (ของแข็งแกส)

ไมสามารถใชได

อุณหภูมิจุดระเบิด

230 °C

อุณหภูมิสลายตัว

ไมไดกําหนดไว.

การเผาไหมดวยตัวเอง

ผลิตภัณฑไมเปนสารจุดไฟติดดวยตัวเอง

อันตรายจากการระเบิด

ผลิตภัณฑไมไดมีอันตรายจากการระเบิด

ขอบเขตการระเบิด
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง

ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.

ความดันไอ ที่ 20 °C

1 hPa

ความหนาแนน ที่ 20 °C
ความหนาแนนสัมพัทธ
ความหนาแนนของไอ
อัตราการระเหย
น้ํา

1.06 g/cm³
ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.
ไมไดกําหนดไว.
ผสมกันไดอยางเต็มที่

สัมประสิทธการแยกตัว (เอ็น-ออกตานอล/น้ํา) ไมไดกําหนดไว.

*

ความหนืด
(ไดนามิค) พลศาสตร
(คิเนเมติค) จลนศาสตร ที่ 20 °C

ไมไดกําหนดไว.
11.5 mm²/s

ปริมาณสวนประกอบตัวทําละลาย
ตัวทําละลายอินทรีย
ขอมูลอื่นๆ

2.1-<2.5 %
ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาโตตอบ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
เสถียรภาพทางเคมี
การสลายตัวดวยความรอน / เงื่อนไขที่ตองหลีกเลี่ยง
ไมมีการสลายตัวถาใชและเก็บตามรายละเอียดที่ระบุไว
ไมมีการสลายตัวถาใชตามรายละเอียดที่ระบุไว
ความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย ไมมีปฏิกริยาเปนอันตรายที่รูจัก
เงื่อนไขเพื่อการหลีกเลี่ยง ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
วัสดุที่เขากันไมได: อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ:
คารบอนมอนออกไซดและคารบอนไดออกไซด
ไนโตรเจนออกไซด (NOx)
TH

(ตอที่หนา 6)
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*

11 ขอมูลดานพิษวิทยา
ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
ความเปนพิษอยางสาหัส:
การจัดแบงตามคา 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)
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
ทางปาก
LD50 >5,000 mg/kg (หนู)
ทางผิวหนัง LD50 >3,000 mg/kg (rabbit)
110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol
ทางปาก
LD50 >2,000 mg/kg (หนู) (OECD 401)
ทางผิวหนัง LD50 8,000 mg/kg (rabbit)
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
ทางปาก
LD50 >5,000 mg/kg (หนู)
ทางผิวหนัง LD50 >5,000 mg/kg (rabbit)
111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
ทางปาก
LD50 >5,000 mg/kg (mouse) (OECD 401)
ทางผิวหนัง LD50 >5,000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
อาการระคายเคืองเบื้องตน
บนผิวหนัง ไมมีผลทําใหระคายเคือง
ที่ดวงตา ไมทําใหระคายเคือง
การทําใหแพ ไมมีรายงานเรื่องการแพ
ผลกระทบ CMR (การทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุ)
Repr. 2
เปนพิษตอการสืบพันธุ หลักฐานของผลกระทบตอการพัฒนา, ขึ้นอยูกับการทดลองของกับสัตว

*

12 ขอมูลดานนิเวศวิทยา
ความเปนพิษ
ความเปนพิษที่เกี่ยวกับน้ํา
LC50
>100 mg/L (fish)
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)
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
EC50
>100 mg/l (Algae)
LC50
>100 mg/L (daphnia)
>100 mg/L (fish) (DIN 38412 96 h)
(ตอที่หนา 7)
TH
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110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol
EC50 (อพลวัตสถิต) >100 mg/l (Algae) (72 h)
>100 mg/l (daphnia) (92/69/EWG 48 h)
LC50 (อพลวัตสถิต) >100 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)
111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
EC50
>100 mg/l (Algae)
>100 mg/l (daphnia)
LC50 (อพลวัตสถิต) >100 mg/L (fish)
การคงอยูและการยอยสลาย สวนประกอบเดี่ยวแยกออกจากน้ําไดงาย
การปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอม
การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
การเปลี่ยนแปลงในดิน ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
ขอมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
หมายเหตุทั่วไป
เปนอันตรายตอน้ําขั้น 1 (กฎขอบังคับของเยอรมัน)(การประเมินคาดวยตัวเอง):เปนอันตรายเล็กนอยกับน้ํา
อยาปลอยใหผลิตภัณฑที่ยังไมไดเจือจางหรือผลิตภัณฑเปนจํานวนมากไปถึงน้ําผิวดินเสนทางน้ําหรือระบบระบายน้ําเ
สีย
ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
PBT: ไมสามารถใชได
vPvB: ไมสามารถใชได
ผลขางเคียงอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
*

13 ขอพิจารณาในการกําจัด
วิธีการกําจัดของเสีย
การกําจัดควรอยูบนพื้นฐานของกฎหมายและระเบียบขอบังคับของรัฐและทองถิ่นที่เกี่ยวของกระบวนการกําจัดควรห
ลีกเลี่ยงมลภาวะตอสิ่งแวดลอม.
คําแนะนํา
หลังผานการบําบัดผลิตภัณฑจะสามารถทิ้งในเตาเผาขยะสําหรับของเสียที่เปนอันตรายโดยยึดกฏระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการทิ้งขยะโดยเฉพาะของเสียที่เปนอันตราย
ภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาด
คําแนะนํา บรรจุภัณฑที่อาจไมไดทําความสะอาดจะตองทิ้งในแบบเดียวกันกับผลิตภัณฑ

*

14 ขอมูลการขนสง
เลขที่ UN
ADR, IMDG, IATA

ยกเลิก

ชื่อการจัดสงสินคาที่เหมาะสมของ UN
ADR, IMDG, IATA

ยกเลิก
(ตอที่หนา 8)
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ชั้นเรียนอันตรายจากการขนสง
ADR, IMDG, IATA
ประเภท

ยกเลิก

กลุมของภาชนะบรรจุ
ADR, IMDG, IATA

ยกเลิก

สิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม

ไมสามารถใชได

การปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใช

ไมสามารถใชได

การขนสงขนาดใหญตามภาคผนวก 2 ของ
MARPOL73/78 และรหัส IBC
ไมสามารถใชได
“กฎระเบียบต้นแบบ” ของ UN

*

ยกเลิก

15 ขอมูลดานกฎขอบังคับ
ความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบ/กฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
กรมวิชาการเกษตร
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
กรมประมง
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
กรมปศุสัตว
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
อาหารและยา
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
กรมธุรกิจพลังงาน
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
กฎหมายของประเทศ
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการใชงาน
ขอจํากัดในการจางงานจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหญิงตั้งครรภและหญิงใหนมบุตร
การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี: ไมไดดําเนินการตามการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

*

16 ขอมูลอื่นๆ
ขอมูลรายละเอียดนี้ใชความรูปจจุบันของเราเปนหลักอยางไรก็ตามขอมูลนี้ไมใชการรับประกันจากสถาบันตอคุณสม
บัติเฉพาะของผลิตภัณฑและไมสามารถยืนยันการบังคับใชตามกฎหมายที่เกี่ยวพันกับสัญญา
วลีที่เกี่ยวของกับ
H227 ของเหลวที่จุดไฟติด
H302 เปนอันตรายหากกลืนเขาไป
H313 อาจเปนอันตรายหากสัมผัสกับผิวหนัง

(ตอที่หนา 9)
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H318 เปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอดวงตาอยางสาหัส
H319 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองอยางรายแรงที่ตา
H361 สงสัยวาจะทําใหเกิดความเสียหายตอการเจริญพันธุหรือทารกในครรภ
ขอจํากัดที่แนะนําในการใชงาน สําหรับการพาณิชย หรืออุตสาหกรรมการประยุกตใชเทานั้น.

(ตอที่หนา 8)

หนวยงานที่ออก SDS:
Gefahrstoffmanagement Konzern
ate.sicherheit@contiautomotive.com
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
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
Flam. Liq. 4: Flammable liquids – Category 4
Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
Acute Tox. 5: Acute toxicity – Category 5
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
Repr. 2: Reproductive toxicity – Category 2

แหลงที่มา
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
* ขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลว
TH

