ใบข้ อมูลเกียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เอ็มเอสดีเอส
ทบทวนครังที 2
เริมใช้ งาน 04/2017 แทน 05/2015

ทีโอเอ สี พ่นรองพืน& กระจก
1. การบ่ งชีสารเดียวหรือสารผสม และผู้ผลิต
ชื อทางการค้า

ทีโอเอ สี พน่ รองพืนกระจก เบอร์ CL01

ประเภทผลิตภัณฑ์

สี อะครี ลิก / สู ตรนํามัน

บริ ษทั

บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

เลขที 104 หมู่ที 1 ซอยผูกมิตร ถนนทางรถไฟสายเก่า ตําบลสําโรงใต้
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย
โทร : 0 2380 6544-6

โทรศัพท์ / โทรศัพท์ฉุกเฉิ น

โทรสาร : 0 2384 0763

โทร : 0 2335 5999

2. การบ่ งชีความเป็ นอันตราย
สารไวไฟ
ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง
อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดความไวต่อการรับสารโดยการสัมผัสกับผิวหนัง
อันตรายต่อการหายใจและสัมผัสผิวหนัง
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกียวกับส่ วนผสม
ส่ วนประกอบ

CAS no.

EC Number

%

เรซิ น

No registered

-

5.0

-

สารเติมแต่ง

No registered

-

10.0

-

108-88-3

203-625-9

40.0

R11,R20,R38,R48/20,R63

โทลูอีน

ประเภทอันตราย

S2,S16,S25,S29,S33,
S36/37,S46,S62

ไซลีน

1330-20-7

215-535-7

15-18

R10,R20/21,R38
S25

4. มาตรการปฐมพยาบาล
ข้อมูลทัว ไป

: ใช้ดว้ ยความระมัดระวัง เป็ นอันตรายต่อปอด ควรมีการตรวจสอบสุ ขภาพและประเมินสภาพพืนทีท ํ างาน
ติดตามตรวจสุ ขภาพอย่างสมํ าเสมอ หากเกิดผืนขึนบริ เวณผิวหนังให้รีบไปพบแพทย์โรคผิวหนังทันที

การสู ดดมเข้าไป

: ทําให้ร่างกายของผูป้ ่ วยอบอุ่นในทีทีเงียบและมีอากาศบริ สุทธิ\ ถ้าผูป้ ่ วยหยุดหายใจให้ทาํ การผายปอด
ถ้าผูป้ ่ วยหมดสติควรทําให้ฟื น รี บนําไปพบแพทย์

การถูกผิวหนัง

: ถอดเสื อผ้าทีเปื อนสารออก ล้างผิวหนังให้หมดด้วยสบู่และนําสะอาดหรื อใช้น าํ ยาล้างทําความสะอาด
ผิวทีเหมาะสม อย่าใช้ตวั ทําละลายหรื อทินเนอร์

การเข้าตา

: ถอดคอนแทกเลนส์ออก ทําการเลิกเปลือกตาและล้างออกด้วยนําสะอาดไม่ตาํ กว่า 10 นาที ถ้ามี
อาการผิดปกติให้รีบนําผูป้ ่ วยไปพบแพทย์

การกลืนเข้าไป

: อย่าทําให้อาเจียน ถ้ากลืนเข้าไปโดยบังเอิญให้รีบไปพบแพทย์ นอนพักผ่อน ขอคําแนะนําจากแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
อุปกรณ์ผจญเพลิงทีเหมาะสม

: ข้อแนะนํา โฟมทีทนต่อแอลกอฮอล คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง ละอองนํา อย่าใช้น าํ ฉี ด

อันตรายจากเพลิงไหม้และการระเบิด

: ผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากการสลายตัวอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ หากเกิดเพลิงไหม้จะทํ าให้เกิด
ควันหนาทึบทีมีอนั ตราย

การป้ องกันตัวในการผจญเพลิง

: อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีจาํ เป็ นแสดงไว้ในหมวด 8 พนักงาน
ดับเพลิงควรใช้เครื องช่วยหายใจระบบป้ อนอากาศขณะปฏิบตั ิงานกับเพลิงขนาดใหญ่

ข้อมูลอืนๆ

: อย่าปล่อยให้สารรัวไหลลงทางระบายหรื อแหล่งนําขณะทําการดับไฟ ทําการหล่อเย็น
ภาชนะบรรจุแบบปิ ดในกองเพลิงด้วยนํา

6. มาตรการการจัดการเมือมีการหกรัวไหลของสาร
การระวังเบืองต้น

: ทําการกําจัดสิ งทีก่อให้เกิดการติดไฟและทําการระบายอากาศ หลีกเลียงการสู ดดมไอระเหย ศึกษามาตรการ
การป้ องกันทีระบุไว้ในหมวด 7 และ 8

การรัวไหล

: บรรจุในภาชนะทีเตรี ยมไว้ในการกําจัดตามระเบียบข้อบังคับในแต่ละท้องถินบรรจุและดูดซับด้วยสารที
ไม่ก่อให้เกิดการติดไฟ เช่น ทราย ดิ น
อย่าปล่อยให้ไหลลงสู่ ทางระบายนําหรื อแหล่งนํา
ทํ าความสะอาดด่วยผงซักฟอก หลีกเลียงการใช้ตวั ทําละลาย
ถ้าสารไหลลงสู่ ทางระบายนําหรื อท่อนําเสี ยให้รีบแจ้งแก่ผเู ้ กียวข้องทีรับผิดชอบ
ในกรณี ทีปนเปื อนในลําธาร แม่น าํ หรื อทะเลสาบให้ติดต่อสํานักงานตัวแทนสิ งแวดล้อม

7. การขนย้ าย เคลือนย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
คําแนะนําในการขนส่ ง

: ระเบียบข้อบังคับในการขนส่ งสามารถประยุกต์ใช้กบั การขนส่ งผลิตภัณฑ์น ี ได้
ควรป้ องกันอุปกรณ์ไฟฟ้ าตามทีมาตรฐานกําหนด

อย่าใช้ความดันเพือทําให้ภาชนะว่างเนื องจากไม่ใช้ภาชนะทีทนแรงดัน
เก็บผลิตภัณฑ์น ี ในภาชนะบรรจุทีมีวสั ดุเดี ยวกับภาชนะทีขนส่ ง
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคลดูหมวด 8 ห้ามสู บบุหรี ทานอาหารหรื อดื มนําในพืนทีทาํ งาน
หลีกเลียงการสู ดดมไอระเหยและละออง อย่าให้สัมผัสกับผิวหนังหรื อตา
ใช้เครื องมือทีไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
ปิ ดภาชนะให้แน่น เก็บไว้ให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟและเปลวไฟ
ผูป้ ฏิบตั ิงานควรสวมเสื อผ้าและรองเท้าทีป้องกันไฟฟ้ าสถิตย์
ใช้สายดิ นทุกครังทีมีการถ่ายเทออกจากภาชนะบรรจุ
ผลิตภัณฑ์อาจทําให้เกิดไฟฟ้ าสถิตย์
ใช้อุปกรณ์ทีป้องกันการระเบิด ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์น ี ในบริ เวณทีใกล้เคียงกับเปลวไฟหรื อสิ งทีก่อให้เกิดประกายไฟ
ป้ องกันการเกิดการรวมตัวกันของไอในอากาศทีอาจติดไฟหรื อระเบิดได้และหลีกเลียงการรวมตัวของไอที
มีคา่ สู งกว่าค่าขีดจํากัดในการสัมผัส ไออาจรวมตัวกับอากาศและก่อให้เกิดการระเบิดได้ ไอระเหยจะหนักกว่าอากาศ
และกระจายตัวในทีต ํ า
หลีกเลียงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทีประกอบด้วยสารอีพอ็ กซี เนื องจากอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้
การจัดเก็บ

: ภาชนะทีเปิ ดแล้วควรทําการปิ ดกลับให้แน่นและวางในแนวตังเพือป้ องกันการรัวไหล ห้ามสู บบุหรี
เก็บให้ห่างจากสารออกซิ ไดซ์และสารเคมีทีมีความเป็ นกรดหรื อด่างอย่างแรง
เก็บในทีแห้ง เย็นและมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งทีติดไฟและอย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อ่านคําเตือนในสลาก จัดเก็บตามระเบียบข้อบังคับสําหรับวัสดุทีติดไฟได้

8. การควบคุมการรับสั มผัสและป้องกันส่ วนบุคคล
มาตรการทางวิศวกรรม

: จัดเตรี ยมการระบายอากาศให้เหมาะสม เช่น การระบายอากาศเฉพาะทีหรื อการระบายอากาศรวม

ค่าขีดจํากัด
ส่ วนประกอบ
: โทลูอีน

: ไซลีน

อุปกรณป้ องกันส่ วนบุคคล

TLV-TWA

100 ppm (375 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)

TLV-STEL

150 ppm (560 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)

LD 50

636 มิลลิกรัม / กิโลกรัม

TLV-TWA

100 ppm (435 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)

TLV-STEL

150 ppm (655 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)

LD 50

4000 มิลลิกรัม / กิโลกรัม

การป้ องกันการหายใจ

: ใช้ตวั กรองถ่านกัมมันต์เมือปฏิบตั ิงานโดยใช้ลูกกลิงหรื อแปรง ใช้หน้ากากป้ องกันสารเคมีทีมีถ่านกัมมันต์
และตัวกรองป้ องกันฝุ่ น (A2/P2 ) เมือปฏิบตั ิงานโดยใช้การพ่น

การป้ องกันผิวหนัง

: สวมใส่ เสื อผ้าป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์ทีทาํ จากใยธรรมชาติหรื อใยสังเคราะห์ทีทนความร้อน ควรสวมใส่ เสื อผ้า
แบบป้ องกันเต็มตัวขณะทําการพ่น

การป้ องกันมือ

: ใช้ถุงมือแบบ พีวีซี/อีวีเอแอล สามารถใช้ครี มป้ องกันผิวได้แต่ควรใช้ควบคูก่ บั ถุงมือ อย่าใช้ครี มทา
บริ เวณผิวทีเกิดการปนเปื อนแล้ว

การป้ องกันตา

: สวมใส่ แว่นตานิ รภัยทีป้องกันการกระเด็นของสารเคมี

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทางกายภาพ

: ของเหลว

กลิน

: ไม่รุนแรง

สี

: สี เหลือง

ความหนาแน่น
จุดวาบไฟ

: 0.85 – 1.00 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
: 26OC

การละลาย

: ไม่ละลายในนํา

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
ความเสถียร

: ผลิตภัณฑ์จะมีความเสถียรถ้าจัดเก็บและขนส่ งภายใต้สภาวะทีกาํ หนด ( ดูหมวด 7 )

สารอันตรายทีเกิดจากการสลายตัว

: หากเกิดเพลิงไหม้อาจทําให้เกิดควัน คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกไซด์ของไนโตรเจน

วัสดุทีควรหลีกเลียง

: เก็บให้ห่างจากสารออกซิ ไดซ์ สารทีมีความเป็ นกรดหรื อด่างอย่างแรง

11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ทัว ไป

: ไม่มีขอ้ มูลทางพิษวิทยาในตัวผลิตภัณฑ์เมือพิจารณาคุณสมบัติของส่ วนประกอบในสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
และข้อมูลทางพิษวิทยาพบว่า
: การใช้งานอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดิ นหายใจและผิวหนัง
ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อตา เยือบุเมือกและผิวหนัง การสัมผัสซําๆและเป็ นเวลานานอาจก่อให้
เกิดการระคายเคืองและการแพ่ทีสองผลข้างเคียง
หลีกเลียงการสู ดดมไอระเหยและละอองขณะปฏิบตั ิงาน

การสู ดดม

: การอยูใ่ นทีทีมีปริ มาณไอระเหยของตัวทําละลายอินทรี ยส์ ู งอาจทําให้เกิดผลกระทบทีรุนแรงต่อร่ างกาย
เช่น การระคายเคืองของเยือบุเมือกและระบบทางเดิ นหายใจ และผลกระทบรุ นแรงต่อไตและระบบ
ประสาทส่ วนกลางอาการทีบ่งบอก ได้แก่ การปวดศรี ษะ หน้ามืด อ่อนเพลีย เมือยล้า ง่วงซึ มและอาจ
รุ นแรงถึงหมดสติ

การสัมผัสผิวหนัง

: การสัมผัสซําๆ และเป็ นเวลานานอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของผิวหนัง
เนื องจากผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติในการกําจัดไขมัน

การสัมผัสดวงตา

: การกระเด็นเข้าตาอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและอาจเป็ นปฏิกิริยาร่ ายแรงเฉพาะที

การกลืนกิน

: สามารถถูกดูดซึ มได้โดยระบบย่อยอาหาร อาจเกิดอันตรายต่อตับและไต การกลืนกินโดยบังเอิญ
อาจทําให้เกิดการอาเจียนและการเจ็บปวดในช่องท้อง เสี ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมี

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษ
ส่ วนประกอบ
โทลูอีน

LC50 (หนู) = 49 มิลลิกรัมต่อลิตร (4 ชัว โมง)

ไซลีน

LC50 (หนู) = 2.17 มิลลิกรัมต่อลิตร (4 ชัว โมง)

13. ข้ อพิจารณาในการกําจัด
วิธีการกําจัด
ควรหลีกเลียงและลดการสร้างขยะหากเป็ นไปได้ การทิงผลิตภัณฑ์ทีมีมากเกินพอและไม่สามารถรี ไซเคิลผ่านบริ ษทั ผูร้ ับกําจัดขยะทีได้รับอนุญาติ
การกําจัดผลิตภัณฑ์ สารละลาย และผลพลอยได้จากการผลิตควรเป็ นไปตามข้อกําหนดการป้ องกันสิ งแวดล้อมและการกําจัดของเสี ยรวมทัง
ข้อกําหนดของท้องถินด้วย หลีกเลียงการทําให้วตั ถุแตกกระจาย และสัมผัสกับพีนดิ นทางเดิ นนํา ท่อระบายนําและท่อระบายของเสี ยต่างๆ
ของเสี ยรวมถึงภาชนะบรรจุทีใช้งานแล้วควรได้รับการกํ าจัดตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื องการควบคุมมลพิษและสิ งแวดล้อม
ประเภทของเสี ย
08 01 11

สี ของเสี ยและสารเคลือบเงาทีมีตวั ทําละลายอินทรี ยห์ รื อสารอันตรายอืน ๆ

08 01 12

สี ของเสี ยและสารเคลือบเงาทีไม่ใช่ 08 01 11

08 01 17

ของเสี ยจากการใช้สีหรื อนํายาเคลือบเงาทีมีตวั ทําละลายอินทรี ยห์ รื ออืน ๆ ทีเป็ นอันตราย

08 01 18

ของเสี ยจากการใช้สีหรื อการกําจัดสารเคลือบเงาทีไม่ใช่ 08 01 17

20 01 27

สี หมึกกาวและเรซิ นทีมีสารอันตราย

20 01 28

สี หมึกกาวและเรซิ นอืน ๆ ทีไม่ใช่ 20 01 27

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
ชื อในการขนส่ ง

สี

ประเภทหี บห่อ

III

UN. Number

1263

ประเภท

3

Label

การขนส่ งนี ออ้างถึงข้อกําหนดทีระบุไว้ระเบียบข้อบังคับตามADR-สําหรับการขนส่ งโดยรถ RID-สําหรับการขนส่ งโดยรถไฟ
MIDG-สําหรับการขนส่ งทางเรื อและ ICAO/IATA-สําหรับการขนส่ งทางอากาศ

15. ข้ อมูลทางด้ านกฎข้ อบังคับ
ข้อบังคับ

: ฉลากทีติดอ้างอิงตามข้อมูลล่าสุ ดตามข้อระเบียบบังคับ CHIP

ฉลากอันตราย

:
Harmful

ส่ วนประกอบ
ลักษณะอันตราย

: โทลูอีน
: อันตราย

อาร์-เฟส

R11 สารไวไฟสู ง
R20 อันตรายเมือสู ดดม
R38 ระคายเคืองต่อผิวหนัง
R48/20 อันตรายอย่างแรงต่อสุ ขภาพ เมือสู ดดมเป็ นเวลานาน
R62 เป็ นไปได้ทีมีความเสี ยงต่อการเป็ นหมัน

เอส-เฟส

S2 เก็บให้ห่างจากเด็ก
S16 เก็บให้ห่างจากแหล่งทีมีสารติดไฟ-ห้ามสู บบุหรี
S25 หลีกเลียงการสัมผัสกับตา
S29 ห้ามเทลงในท่อระบายนํา
S33 ระมัดระวังในการตรวจวัดประจุไฟฟ้ าสถิตย์
S36/37 สวมเสื อผ้าและถุงมือทีเหมาะสม
S46 หากกลืนสารนี ให้พบแพทย์ทนั ที และนําฉลากของสารไปด้วย
S62 หากกลืนกินเข้าไป ห้ามทําให้อาเจียน ให้ไปพบแพทย์ทนั ที และนําภาชนะบรรจุหรื อ
ฉลากไปให้แพทย์ดูดว้ ย

16. ข้ อมูลอืนๆ รวมทังข้ อมูลการจัดทําและการปรับปรุงแก้ ไขเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
ข้อมูลใน MSDS นี อาศัยพืนฐานความรู ้ทีมีอยูแ่ ละกฏหมายในปั จจุบนั ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์น ี เพือวัตถุประสงค์อืนนอกจากทีระบุไว้ในข้อที 1 โดยไม่มี
การศึกษาเอกสารคําแนะนําในการจัดการกับสารก่อน ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานทีจะต้องดําเนิ นการใดๆก็ตามทีจาํ เป็ นเพือให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับและกฏหมายท้องถิน ข้อมูล MSDS นี มีวตั ถุประสงค์เพืออธิ บายข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของและมิได้มีวตั ถุประสงค์เพือรับประกัน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

