
RENOLIT EXOFOL Professional Corner Pen 
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั  

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

วนัที�ออก: 10/09/2562 วนัที�แกไ้ข: 10/09/2562   เวอร์ชั�น: 2.00 

 
 

10/09/2562 TH - th 1/10 

 

ส่วนที� 1: การบ่งชีสารเดียวหรือสารผสม และผู้ผลิต 

 

1.1. ตวับ่งชี�ผลติภัณฑ์ตามระบบ 

ชื�อการคา้ : RENOLIT EXOFOL Professional Corner Pen 
 

1.2. ข้อแนะนําและข้อจาํกดัต่าง  ๆในการใช้สารเดี�ยวหรือสารผสม 

การใชง้านที�แนะนาํ : การปรับปรุงพื�นผวิ 

ขอ้จาํกดัในการใชง้าน : สาํหรับการใชง้านระดบัมืออาชีพเท่านั�น 
    

 

1.3. รายละเอยีดผู้ผลติ 

ผูจ้ดัจาํหน่าย 

RENOLIT SE 
Horchheimer Strasse 50 
67547 Worms - Germany 
T +49 6241 303 0 - F +49 6241 303 18 1139 
info@renolit.com - www.renolit.com 

อีเมลของผูเ้ชี�ยวชาญ: 

sds@kft.de 

 
 

1.4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

หมายเลขฉุกเฉิน : Ramathibodi Poison Center 
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 
10400 Bangkok 

☏ +66 (0)220 11084-6 
Fax: +66 (0)220 11084 
1367, Line ID poisrequest (national callers) 
poisrequest@gmail.com 
www.med.mahidol.ac.th/poisoncenter/ 

 

 

ส่วนที� 2: การบ่งชี�ความเป็นอันตราย 

 

2.1. การจาํแนกประเภทสารเดี�ยวหรือสารผสมตามระบบ 

จาํแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

ของเหลวไวไฟ ประเภทยอ่ย ๒ H225   

การทาํลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทยอ่ย ๒ H319   

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครั� งเดียว ประเภทยอ่ย ๓ H336   

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อสิ�งแวดลอ้มในนํ� า  ประเภทยอ่ย ๓ H402   
 

 

2.2. องค์ประกอบฉลากตามระบบ 

ตดิฉลากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

รูปสญัลกัษณ์ของความเป็นอนัตราย (GHS TH) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

    

คาํสญัญาน (GHS TH) : อนัตราย 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย (GHS TH) : H225 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง 

H319 - ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง 

H336 - อาจทาํใหง่้วงซึมหรือมึนงง 

H402 - เป็นอนัตรายต่อสิ�งมีชีวติในนํ� า 



RENOLIT EXOFOL Professional Corner Pen 
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

 

10/09/2562 TH - th 2/10 

 

ขอ้ความที�แสดงขอ้ควรระวงั (GHS TH) : P210 - เก็บใหไ้กล ประกายไฟ, พื�นผวิที�ร้อน, ความร้อน, เปลวไฟ หา้มสูบบุหรี� 

P233 - เก็บในภาชนะที�ปิดสนิท 

P273 - หลีกเลี�ยงการปล่อยสู่สิ�งแวดลอ้ม 

P312 - โทรศพัทห์าศนูยพิ์ษวิทยาหรือแพทย ์เมื�อรู้สึกไม่สบาย 

P337+P313 - ถา้ตาเกิดระคายเคือง ขอคาํปรึกษาหรือการรักษาที�เหมาะสม 

P403+P235 - เก็บรักษาในที�ที�มีอากาศถ่ายเทดี เกบ็ในภาชนะที�ปิดสนิท เก็บในที�เยน็ 
0 

 

2.3. ความเป็นอตัรายอื�น  ๆ

อนัตรายอื�น ๆ ที�ไม่เอื�อต่อการจดัจาํแนกประเภท : การรับสมัผสัของผวิหนงัซํ�ากบัผลิตภณัฑอ์าจทาํใหผ้วิสุญเสียนํ� ามนั 

ส่วนที� 3: องค์ประกอบและข้อมูลเกี�ยวกับส่วนผสม 

 

3.1. สารเดี�ยว 

ไม่ใช ้

3.2. สารผสม 

 

ชื�อ ตวับ่งชี�ผลติภัณฑ์ตามระบบ เปอร์เซ็นต์ (%) จาํแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

2555 (ค.ศ. 2012) 

บ ◌ิ วท ◌ิ ว อะซี เตท 
 

(CAS เลขที�) 123-86-4 
 

>=25 - <50 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. Not classified (Oral) 
Acute Tox. Not classified (Dermal) 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Acute 3, H402 
Aquatic Chronic Not classified 

เอทิลอะซิเตท 
 

(CAS เลขที�) 141-78-6 
 

>=25 - <50 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 5 (Oral), H303 
Acute Tox. Not classified (Dermal) 
Eye Irrit. 2A, H319 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Acute Not classified 
Aquatic Chronic Not classified 

 

 

   

ส่วนที� 4: มาตรการปฐมพยาบาล 

 

4.1. บรรยายถงึวธิีการปฐมพยาบาล 

มาตรการปฐมพยาบาลทั�วไป : โทรศพัทห์าศูนยพ์ิษวิทยาหรือแพทย ์เมื�อรู้สึกไม่สบาย. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการหายใจเขา้ไป : ยา้ยบุคคลไปยงับริเวณที�มีอากาศบริสุทธิ�  และดูแลใหมี้การหายใจที�สะดวก. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสมัผสัผวิหนงั : ชะลา้งผวิหนงัดว้ยนํ� าหรืออาบนํ� า. เปลี�ยนหรือถอดเสื�อผา้ที�เปื� อนออกทนัที. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสมัผสัดวงตา : ชะลา้งดว้ยนํ� าอยา่งระมดัระวงัเป็นเวลาหลายนาที. ถอดคอนแท็ตเลนซอ์อก ถา้กระทาํไดง่้าย และชะลา้งดว้ยนํ� า. ถา้ตาเกิดระคายเคือง 

ขอคาํปรึกษาหรือการรักษาที�เหมาะสม. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการกลืนกิน : ชะลา้งปาก. ใหดื้�มนํ� าปริมาณมาก. หา้มทาํใหอ้าเจียน. โทรศพัทห์าศูนยพิ์ษวิทยาหรือแพทย ์เมื�อรู้สึกไม่สบาย. 
 

4.2. อาการหรือผลกระทบที�สําคญั ทั�งที�เกดิเฉียบพลนัและที�เกดิขึ�นภายหลงั 

อาการ/ผลกระทบ : อาจทาํใหง่้วงซึมหรือมึนงง. ปวดศรีษะ. 

อาการ/ผลกระทบหลงัจากการหายใจเขา้ไป : การสูดดมอาจทาํใหเ้กิดการระคายเคือง (ไอ หายใจถี� หายใจลาํบาก). 

อาการ/ผลกระทบหลงัจากการสมัผสัผวิหนงั : การรับสมัผสัซํ�าอาจทาํใหผ้วิหนงัแหง้หรือผวิแตก. 

อาการ/ผลกระทบหลงัจากการสมัผสัดวงตา : การระคายเคืองต่อดวงตา. 

อาการ/ผลกระทบหลงัจากการกลืนกิน : การอาเจียน. ความปวดในระบบทางเดินอาหาร. 
 

 

 

 

 

 

4.3. ระบุถึงข้อควรพจิารณาทางการแพทย์ที�ต้องทําทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที�ควรดําเนินการ 
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คาํแนะนาํทางการแพทยห์รือการรักษาอื�น ๆ : รักษาตามอาการ. 
 

ส่วนที� 5: มาตรการผจญเพลิง 

 

5.1. สารดับเพลงิที�ห้ามใช้ และสารดับเพลงิที�เหมาะสม 

สารดบัเพลิงที�เหมาะสม : สเปรยน์ํ� า. ผงแหง้. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด.์ โฟมที�ทนต่อแอลกอฮอล.์ 

สารดบัเพลิงที�ไม่เหมาะสม : เครื�องฉีดนํ� าที�แรง. 
 

5.2. ความเป็นอนัตรายเฉพาะที�เกดิขึ�นจากสารเคม ี

ความเป็นอนัตรายจากไฟไหม ้ : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง. 

ความเป็นอนัตรายของสารที�เกิดจากการสลายตวั : ควนัพษิอาจจะถูกปลดปล่อยออกมาได.้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด.์ คาร์บอนมอนอกไซด.์ ไนโตรเจนออกไซด.์ 
 

5.3. อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั สําหรับนกัผจญเพลงิ 

ขอ้แนะนาํในการผจญเพลิง : ป้องกนับรรจุภณัฑด์ว้ยการฉีดนํ� า. 

การป้องกนัในระหว่างการผจญเพลิง : ไม่พยายามที�จะดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัที�เหมาะสม. เครื�องช่วยหายใจชนิดถงัอากาศติดตวั. เสื�อผา้ที�ใชป้้องกนัที�สมบูรณ์แบบ. 

รหสั EAC : •3YE 

ขอ้มูลอื�นๆ 

รวมทั�งขอ้มูลการจดัทาํและการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

: ป้องกนัไม่ใหทิ้�งนํ� าจากการดบัเพลิงสู่ท่อระบายนํ� าหรือแหล่งนํ� า. การกาํจดัตอ้งเป็นไปตามระเบียบราชการ. 

ส่วนที� 6: มาตรการจัดการเมื�อมีการหกรั�วไหลของสาร 

 

6.1. ข้อควรระวงัส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย และขั�นตอนการ 

ปฏิบัตงิานฉุกเฉิน 

6.1.1. สําหรับผู้ที�ไม่ใช่หน่วยกู้ภัย 

ขั�นตอนฉุกเฉิน : ระบายอากาศในพื�นที�ที�มีการหกรั�วไหล. ไม่มีเปลวไฟแบบเปิด, ไม่มีประกายไฟ และหา้มสูบบุหรี�. หลีกเลี�ยงหายใจเอา ก๊าซ, หมอก, ไอนํ� า, เขา้ไป. 

หลีกเลี�ยงการสมัผสักบัดวงตาและผวิหนงั. 

6.1.2. สําหรับหน่วยกู้ภัย 

อุปกรณ์การป้องกนั : ไม่พยายามที�จะดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัที�เหมาะสม. ขอ้มูลเพิ�มเติม โปรดดูที�หมวดที� 8: การควบคุมการสมัผสั/การป้องกนัส่วนบุคคล. 
 

6.2. ข้อควรระวงัด้านสิ�งแวดล้อม 

หลีกเลี�ยงการเจาะชั�นใตดิ้น. ป้องกนัไม่ใหเ้ขา้ไปในท่อระบายนํ� าและแหล่งนํ� าสาธารณะ. 
 

6.3. วธิีการและวสัดุสําหรับกกัเกบ็และทําความสะอาด 

วิธีการในการทาํความสะอาด : ผลิตภณัฑที์�รั�วไหลดว้ยวสัดุที�ไม่ติดไฟเช่น ทราย/ ดิน. เก็บดว้ยวิธีกล (การกวาด,การตกั) และเก็บในภาชนะที�เหมาะสมเพื�อนาํไปกาํจดั. 

ส่วนที� 7: การขนถ่าย เคลื�อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 

 

7.1. ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลื�อนย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย 

อนัตรายที�เพิ�มขึ�นระหว่างการดาํเนินการ : ไอระเหยอาจก่อตวัเป็นสารผสมที�ระเบิดไดก้บัอากาศ. 

ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคลื�อนยา้ย ใชง้าน และการเก็บรักษาอยา่งปลอดภยั : เก็บใหไ้กล จากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และพื�นผวิที�ร้อน หา้มสูบบุหรี�. ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จดัเก็บตอ้งต่อสายดิน. 

ใชเ้ครื�องมือที�ไม่ก่อใหเ้กิดประกายไฟ. จดัเตรียมมาตรการขอ้ควรระวงัในการป้องกนัการเกิดไฟฟ้าสถิตย.์ ไอระเหยไวไฟอาจสะสมตวัในภาชนะ. 

ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการระเบิด. สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล. ใชน้อกอาคารหรือบริเวณที�อากาศถ่ายเทดี. หลีกเลี�ยงหายใจเอา ก๊าซ, หมอก, ไอนํ� า, เขา้ไป. 

หลีกเลี�ยงการสมัผสักบัดวงตาและผวิหนงั. 

มาตรการสุขอนามยั : หา้มกลืนกิน ดื�ม หรือสูบบุหรี� เมื�อใชผ้ลิตภณัฑนี์�. ลา้งมือหลงัการสมัผสัผลิตภณัฑเ์สมอ. 
 

 

 

 

7.2. สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั�งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที�เข้ากนัไม่ได้ 
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มาตรการทางเทคนิค : ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จดัเก็บตอ้งต่อสายดิน. 

เงื�อนไขในการเก็บรักษา : เก็บรักษาในที�ที�มีอากาศถ่ายเทดี. เก็บในที�เยน็. เก็บในภาชนะที�ปิดสนิท. เก็บรักษาในที�ปิดลอ๊ก. 

ความร้อนและแหล่งจุดติดไฟ : เก็บใหห่้างจากความร้อนและแสงแดดโดยตรง. เก็บใหห่้างแหล่งจุดติดไฟ - หา้มสูบบุหรี�. 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเก็บรักษาในสถานที�จดัเก็บรวม : เก็บใหห่้างจากอาหาร, เครื�องดื�มและอาหารสตัว.์ 
 

ส่วนที� 8: การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกัน ส่วนบุคคล 

 

8.1. ค่าต่าง  ๆที�ใช้ควบคุม 

 

เอทิลอะซิเตท (141-78-6) 

ประเทศไทย - ค่าขีดจาํกดัการรับสมัผสัสารเคมีเพื�อปกป้องคุม้ครองพนกังานในสถานประกอบการ 

OEL TWA (ppm) 400 ppm 
 

ค่าขีดจาํกดัการสัมผสัสําหรับส่วนประกอบอื�น  ๆ

ไม่มีขอ้มูลเพิ�มเติม 
 

8.2. การเฝ้าระวงั 

ไม่มีขอ้มูลเพิ�มเติม 
 

8.3. การควบคุมทางวศิวกรรมที�เหมาะสม 

การควบคุมทางวิศวกรรมที�เหมาะสม : ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีปล่องดูดควนัหรือการระบายอากาศในหอ้ง. 
 

8.4. มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล เช่น 

การป้องกนัมือ : ในกรณีที�มีการรับสมัผสัซํ�าหรือเป็นเวลานาน ใหส้วมถุงมือ. ถุงมือเพื�อการป้องกนัสารเคมี. EN 374. ยางไนไตรล.์ 

การเลือกถุงมือที�เหมาะสมจะขึ�นอยูก่บัประเภทและคุณสมบติัดา้นคุณภาพอื�น ๆ ซึ�งแตกต่างกนัในแต่ละผูผ้ลิต. 

กรุณาปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัเกี�ยวกบัเวลาตามที�ผูผ้ลิตไดก้าํหนดไว.้ 

ตอ้งเปลี�ยนถุงมือหลงัจากที�ใชแ้ลว้แต่ละครั� งและเมื�อใดก็ตามที�มีร่องรอยของการสึกหรอหรือเป็นรูขาด 
 

การป้องกนัดวงตา : แว่นตานิรภยั. EN 166. ใชแ้วน่ครอบตาเมื�อดวงตาตอ้งเสียงต่อการสมัผสักบัการกระเซ็น 
  

การป้องกนัผวิหนงัและร่างกาย : สวมชุดป้องกนัที�เหมาะสม. EN 340. EN 13034. ชุดป้องกนัไฟฟ้าสถิตที�ทนไฟ 
 

การป้องกนัระบบหายใจ : ในกรณีที�การระบายอากาศไม่เพียงพอ ใหส้วมเครื�องช่วยหายใจที�เหมาะสม. EN 143. การรับสมัผสัในระยะสั�น. เครื�องช่วยหายใจแบบมีใสก้รอง. A-

P2. ควรใชก้ารป้องกนัการหายใจเฉพาะเพื�อควบคุมความเสี�ยงที�เหลือระหว่างกิจกรรมสั�น ๆ เท่านั�น 

เมื�อปฏิบติัตามขั�นตอนที�เป็นไปไดท้ั�หมดเพื�อลดตน้เหตุของอนัตรายแลว้ เช่น โดยการหยดุดาํเนินการยงัขั�นตอนถดัไป และ/หรือการดูดในบริเวณ 
  

การควบคุมการรับสมัผสัดา้นสิ�งแวดลอ้ม : หลีกเลี�ยงการปล่อยสู่สิ�งแวดลอ้ม. 
 

ส่วนที� 9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

 

สภาพร่างกาย : ของเหลว 

การปรากฏ : ไม่มีขอ้มูล 

สี : มีหลายสี 

กลิ�น : ตวัทาํละลาย 

ค่าขีดจาํกดัของกลิ�นที�รับได ้ : ไม่มีขอ้มูล 

pH : ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว, จุดเยอืกแข็ง : จุดหลอมเหลว: ไม่ใช ้
 

จุดเดือด : 80 - 140 °C 

จุดวาบไฟ : 5 °C (DIN 53213) 

อุณหภูมิที�ลุกติดไฟไดเ้อง : 375 °C 

ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ) : ไม่ใช ้
 

ความดนัไอ : ไม่มีขอ้มูล 

อตัราการระเหย : ไม่มีขอ้มูล 

ขีดจาํกดัของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 
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คุณสมบติัของการระเบิด : เมื�อผสมกบัอากาศ ก่อใหเ้กิดของผสมที�ระเบิดได.้ 

พลงังานการจุดระเบิดตํ�าสุด : ไม่มีขอ้มูล 

ความสามารถในการละลายได ้ : นํ�า: ที�ละลายนํ� าไดบ้างส่วน 

 
ความหนาแน่น : ความหนาแน่น: 1 ก./ซม.³ (20 °C) 

 

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์ : ไม่มีขอ้มูล 

ความหนืด, คิเนเมติกส์ : ไม่มีขอ้มูล 

ความหนืด, ไดนามิก : ไม่มีขอ้มูล 

Log Pow : ไม่ใช ้

คุณสมบติัออกซิไดซ ์ : ไม่ออกซิไดซ.์ 

เนื�อหาของ VOC : 70 เปอร์เซ็นต ์(%) 
 

ส่วนที� 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 

 

ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใตส้ภาวะปกติ 

สภาวะทีควรหลีกเลี�ยง : หลีกเลี�ยงการสมัผสักบัพื�นผวิที�ร้อน,ความร้อน,ไม่มีเปลวไฟ ไม่มีประกายไฟ  กาํจดัแหล่งกาํเนิดประกายไฟทั�งหมด 

ความเป็นอนัตรายของสารที�เกิดจากการสลายตวั : ไม่มีผลิตภณัฑที์�มีการสลายตวัที�เป็นอนัตรายเกิดขึ�นภายใตก้ารจดัเก็บและการใชง้านผลิตภณัฑใ์นสภาวะปกติ 

วสัดุที�เขา้กนัไม่ได ้ : สารออกซิไดซ,์กรดแก่,ด่างหลายชนิด 

ความเป็นไปไดใ้นการเกิดปฏิกิริยาอนัตราย : เป็นที�ทราบชดัเจนว่าไม่มีปฏิกิริยาที�เป็นอนัตรายภายใตเ้งื�อนไขปกติของการใชง้าน 

การเกิดปฏิกิริยา : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง 
 

ส่วนที� 11: ข้อมูลด้านพษิวิทยา 

 

11.1. ข้อมูลเกี�ยวกบัผลกระทบด้านพษิวทิยา 

 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางปาก) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางผวิหนงั) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางการสูดดม) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

ATE TH (ทางปาก) 7142 mg/kg 
 

บ ◌ิ วท ◌ิ ว อะซี เตท (123-86-4) 

LD50 ทางปากหนู 10760 mg/kg ต่อนํ� าหนกัตวั (เพศหญิง; eq. (วิธีการ OECD 423)) 

LD50 ผวิหนงักระต่าย 14112 mg/kg ต่อนํ� าหนกัตวั (eq. (วิธีการ OECD 402)) 
 

เอทิลอะซิเตท (141-78-6) 

LD50 ทางปากหนู > 2000 mg/kg (eq. to (วิธีการ OECD 401)) 

LD50 ผวิหนงักระต่าย > 20000 mg/kg 

LC50 การหายใจของหนูพุก (ppm) > 6000 ppm (6 h) 

 

การกดักร่อนและการระคายเคืองต่อผวิหนงั : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

การทาํลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา : ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง. (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

การทาํใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต่้อระบบทางเดินหายใจหรือผวิหนงั : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธข์องเซลส์สืบพนัธ์ : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

การก่อมะเร็ง : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

 

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ ์ : ไม่จดัจาํแนก 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (การรับสมัผสัครั� งเดียว) : อาจทาํใหง่้วงซึมหรือมึนงง. (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (การรับสมัผสัซํ�า) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

 

ความเป็นอนัตรายจากการสาํลกั : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
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ความหนาแน่น 1 ก./ซม.³ (20 °C) 

ส่วนที� 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 

 

12.1. ความเป็นพษิต่อระบบนเิวศ 

ความเป็นพษิทางนํ� าเฉียบพลนั : เป็นอนัตรายต่อสิ�งมีชีวิตในนํ� า. 

ความเป็นพษิทางนํ� าเรื� อรัง : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
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Log Pow ไม่ใช ้
 

บ ◌ิ วท ◌ิ ว อะซี เตท (123-86-4) 

LC50 ปลา 1 18 mg/l (96h; Pimephales promelas; eq. (วิธีการ OECD 203)) 

EC50 Daphnia 1 44 mg/l (48h; Daphnia sp.; eq. (วิธีการ OECD 202)) 

ErC50 (สาหร่าย) 397 mg/l (72h; Pseudokirchneriella subcapitata (วิธีการ OECD 201)) 

NOEC ครัสเตเชียเรื� อรัง 23.2 mg/l (21d; Daphnia magna; (วธีิการ OECD 211)) 

ค่าปัจจยัความเขม้ขน้ชีวภาพ (BCF REACH) 15 (Calculation method) 

Log Pow 2.3 (25 °C; (วิธีการ OECD 117)) 

Log Koc 1.268 - 1.844 (ความสมัพนัธโ์ครงสร้างเชิงปริมาณ-กิจกรรม (QSAR)) 
 

เอทิลอะซิเตท (141-78-6) 

LC50 ปลา 1 220 mg/l (96 h; Pimephales promelas; US EPA method E03-05) 

NOEC ครัสเตเชียเรื� อรัง 2.4 mg/l (21 d; Daphnia magna; (วธีิการ OECD 211)) 

NOEC สาหร่ายเรื� อรัง > 100 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (วิธีการ OECD 201)) 

Log Pow 0.68 (25 °C; pH 7; EPA OPPTS 830.7560) 
 

12.2. การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย 
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การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย ผลิตภณัฑย์งัไมไดถู้กทดสอบ. 
   

 

บ ◌ิ วท ◌ิ ว อะซี เตท (123-86-4) 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย ยอ่ยสลายไดง่้าย. 

การยอ่ยสลายทางชีวภาพ 83 เปอร์เซ็นต ์(%) (28 d; (วิธีการ OECD 301D)) 
 

เอทิลอะซิเตท (141-78-6) 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย ยอ่ยสลายไดง่้าย. 
 

12.3. ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 
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Log Pow ดูส่วน 12.1 เกี�ยวกบัความเป็นพิษต่อระบบนิเวศไม่ใช ้

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ ผลิตภณัฑย์งัไมไดถู้กทดสอบ. 
   

 

บ ◌ิ วท ◌ิ ว อะซี เตท (123-86-4) 

ค่าปัจจยัความเขม้ขน้ชีวภาพ (BCF REACH) ดูส่วน 12.1 เกี�ยวกบัความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ15 (Calculati on method) 

Log Pow ดูส่วน 12.1 เกี�ยวกบัความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ2.3 (25 °C; (วิธีก าร OECD 117))  

Log Koc ดูส่วน 12.1 เกี�ยวกบัความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ1.268 - 1.844 ( ความส ั มพันธ์โครงสร้างเชิงปริมาณ-กิจกรรม (QSAR))  

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ สะสมทางชีวภาพเพียงเลก็นอ้ย. 
 

เอทิลอะซิเตท (141-78-6) 

Log Pow ดูส่วน 12.1 เกี�ยวกบัความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ0.68 (25 °C ; pH 7; EPA OPPTS 830.7560)  

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ ไม่เหมือนการสะสมทางชีวภาพ. 
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12.4. การเคลื�อนย้ายในดิน 
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การเคลื�อนยา้ยในดิน ไม่มีขอ้มูลเพิ�มเติม 
    

Log Pow ดูส่วน 12.1 เกี�ยวกบัความเป็นพิษต่อระบบนิเวศไม่ใช ้

นิเวศวิทยา - ดิน ผลิตภณัฑย์งัไมไดถู้กทดสอบ. 
 

บ ◌ิ วท ◌ิ ว อะซี เตท (123-86-4) 

แรงตึงผวิ 61.3 mN/m (20 °C; (วิธีการ OECD 115)) 

Log Pow ดูส่วน 12.1 เกี�ยวกบัความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ2.3 (25 °C; (วิธีก าร OECD 117))  

Log Koc ดูส่วน 12.1 เกี�ยวกบัความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ1.268 - 1.844 ( ความส ั มพันธ์โครงสร้างเชิงปริมาณ-กิจกรรม (QSAR))  

นิเวศวิทยา - ดิน สารที�ดูดซึมลงในดินนอ้ย. 
 

เอทิลอะซิเตท (141-78-6) 

Log Pow ดูส่วน 12.1 เกี�ยวกบัความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ0.68 (25 °C ; pH 7; EPA OPPTS 830.7560)  

นิเวศวิทยา - ดิน คาดว่ามีการเคลื�อนที�ในดิน. 
 

12.5. ผลกระทบในทางเสียหายอื�น  ๆ

โอโซน : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที�มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

ผลกระทบในทางเสียหายอื�น ๆ : ไม่มีขอ้มูลเพิ�มเติม 

 

ส่วนที� 13: ข้อพจิารณาในการกําจัด 

 

13.1. วธิีการกาํจดั 

วิธีการกาํจดัของเสีย : การกาํจดัตอ้งเป็นไปตามระเบียบราชการ. แคตตาลอ็กของเสียในยโุรป. อยา่ทิ�งรวมกบัขยะจากบา้นเรือน. ไม่ปล่อยทิ�งลงในท่อระบายนํ� าหรือสภาพแวดลอ้ม. 

ขอ้มูลเพิ�มเติม : ไอระเหยไวไฟอาจสะสมตวัในภาชนะ. 

ส่วนที� 14: ข้อมูลการขนส่ง 

 

IMDG IATA UNRTDG 

14.1. หมายเลขสหประชาชาต ิ

1263 1263 1263 

14.2. ชื�อที�ใช้ในการขนส่ง 

PAINT Paint PAINT 

14.3. ประเภทความเป้นอนัตรายสําหรับการขนส่ง 

3 3 3 

     
14.4. กลุ่มการบรรจุ 

II II II 

14.5. ความเป็นอนัตรายต่อสิ�งแวดล้อม 

อนัตรายสาํหรับสิ�งแวดลอ้ม: ไม่ใช่ 

มลภาวะทางทะเล: ไม่ใช่ 
อนัตรายสาํหรับสิ�งแวดลอ้ม: ไม่ใช่ อนัตรายสาํหรับสิ�งแวดลอ้ม: ไม่ใช่ 

ไม่มีขอ้มูลเพิ�มเติม 
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14.6. ข้อควรระวงัพเิศษสําหรับผู้ใช้ 

- UN RTDG 

บทบญัญติัพิเศษ (UN RTDG) : 163, 367 

ปริมาณที�จาํกดั (UN RTDG) : 5L 

ปริมาณที�ยกเวน้ (UN RTDG) : E2 

ขอ้กาํหนดของบรรจุภณัฑ ์(UN RTDG) : P001, IBC02 

บทบญัญติัเกี�ยวกบับรรจุภณัฑพิ์เศษ (UN RTDG) : PP1 

ขอ้กาํหนดพิเศษสาํหรับถงัแบบพกพาและภาชนะบรรจุจาํนวนมาก (UN 

RTDG) 

: T4 

ขอ้กาํหนดพิเศษสาํหรับถงัแบบพกพาและภาชนะบรรจุจาํนวนมาก (UN 

RTDG) 

: TP1, TP8, TP28 

- IMDG 

บทบญัญติัพิเศษ (IMDG) : 163, 367 

ปริมาณจาํกดั (IMDG) : 5 L 

ปริมาณที�ยกเวน้ (IMDG) : E2 

EmS-No. (ไฟ) : F-E - แผนรับมืออคัคีภยั เอโค - ของเหลวไวไฟที�ไม่ไวต่อการทาํปฏิกิริยากบันํ� า 

EmS-No. (การรั�วไหล) : S-E - SPILLAGE SCHEDULE Echo - FLAMMABLE LIQUIDS, FLOATING ON WATER 

- IATA 

ปริมาณที�ยกเวน้ PCA (IATA) : E2 

ปริมาณที�จาํกดั PCA (IATA) : Y341 

ปริมาณสุทธิสูงสุดของปริมาณที�จาํกดั PCA (IATA) : 1L 

คาํแนะนาํบรรจุภณัฑ ์PCA (IATA) : 353 

ปริมาณ PCA สูงสุดสุทธิ (IATA) : 5L 

ปริมาณสูงสุดสุทธิของ CAO (IATA) : 60L 

บทบญัญติัพิเศษ (IATA) : A3, A72, A192 
 

14.7. การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ (ให้เป็นไปตาม Annex II ของ MARPOL 73/78 และ IBC Code) 

ไม่ใช ้
 

ส่วนที� 15: ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 

 

15.1. ให้ระบุกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ�งแวดล้อมเป็นการเฉพาะกบัผลติภัณฑ์นั�น 

บ ◌ิ วท ◌ิ ว อะซี เตท (123-86-4) 

กฎหมายว่าด้วยสารที�มคีวามเป็นอนัตราย BE2535 2008  

กฎหมายว่าดว้ยสารที�มีความเป็นอนัตราย Agriculture Responsible Substances 

 

เอทิลอะซิเตท (141-78-6) 

กฎหมายว่าด้วยสารที�มคีวามเป็นอนัตราย BE2535 2008  

กฎหมายว่าดว้ยสารที�มีความเป็นอนัตราย Agriculture Responsible Substances 

 

15.2. ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ไม่มีขอ้มูลเพิ�มเติม 

กฎหมายระดบัภูมภิาค 

Australia AICS : ไม่ใช่ 

Canada DSL : ใช่ 

Canada NDSL : ไม่ใช่ 
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China IECSC : ไม่ใช่ 

EU EINECS : ไม่ใช่ 

EU ELINCS : ไม่ใช่ 

EU NLP : ไม่ใช่ 

Korea ECL : ไม่ใช่ 

US TSCA : ใช่ 
 

ส่วนที� 16: ข้อมูลอื�น  ๆรวมทั�งข้อมูลการจัดทําและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
 

เวอร์ชั�น : 2.00 

วนัที�ออก : 10/09/2562 

วนัที�แกไ้ข : 10/09/2562 
 

 

แผนกที�ออกเอกสารขอ้มูลทางเทคนิค: : KFT Chemieservice GmbH 
Im Leuschnerpark. 3  64347 Griesheim 
Germany 
 
Phone: +49 6155-8981-400        Fax: +49 6155 8981-500 
Safety Data Sheet Service: +49 6155 8981-522 

ผูติ้ดต่อ : Dr. Süleyman Cinar 

ชื�อยอ่และคาํยอ่ : ADN - ขอ้ตกลงของยโุรปว่าดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหว่างประเทศโดยทางนํ� าภายในประเทศ 

ADR - ขอ้ตกลงของยโุรปว่าดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน 

ATE - ค่าความเป็นพิษเฉียบพลนัโดยประมาณ 

BCF - ปัจจยัชีวภาพ 

CLP - ระเบียบว่าดว้ยการจดัจาํแนก ปิดฉลาก และบรรจุหีบห่อสารเคมี, ขอ้บงัคบั (EC) เลขที� 1272/2008 

DMEL - ประมาณที�ไดรั้บที�ทาํใหเ้กิดผลที�ไม่พึงประสงคน์อ้ยที�สุด 

DNEL - ปริมาณที�ไดรั้บที�ไม่ทาํใหเ้กิดผลไม่พึงประสงค ์

DPD - การเตรียมอนัตราย คาํสั�ง 1999/45/EC 

DSD - สารอนัตราย คาํสั�ง 67/548/EEC 

EC50 - ค่าเฉลี�ยความเขม้ขน้ของสารสกดัที�มีประสิทธิภาพยบัย ั�ง 

IARC - องคก์รระหว่างประเทศเพื�อการวิจยัมะเร็ง 

IATA - สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

IMDG - การขนส่งสินคา้อนัตรายทางทะเลระหว่างประเทศ 

LC50 - ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีที�ทาํใหสิ้�งที�มีชีวิต หรือสตัวท์ดลองที�ถูกทดสอบตายไปครึ� งหนึ�งของจาํนวนที�ใชท้ดสอบทั�งหมด 

(ค่าความเขม้ขน้ถึงฆาตมธัยฐาน) 

LD50 - ปริมาณของสารเคมีที�ทาํใหสิ้�งที�มีชีวิต หรือสตัวท์ดลองที�ถูกทดสอบตายไปครึ� งหนึ�งของจาํนวนที�ใชท้ดสอบทั�งหมด (ปริมาณถึงฆาตมธัยฐาน) 

LOAEL - ปริมาณของสารเคมีที�นอ้ยทีสุดซึ�งไดรั้บทุกวนัแลว้ทาํใหเ้กิดความเป็นพิษหรือผลเสียใด ๆ ต่อร่างกายอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

NOAEC - ความเขม้ขน้ไม่พบผลอนัไม่พึงประสงค ์

NOAEL - ปริมาณของสารเคมีมากทีสุดซึ�งไดรั้บทุกวนัแลว้ไม่ทาํใหเ้กิดความเป็นพิษหรือผลเสียใด ๆ ต่อร่างกาย 

NOEC - ความเขม้ขน้ของสารเคมีมากทีสุดซึ�งไดรั้บทุกวนัแลว้ไม่ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงใด ๆ ต่อร่างกาย 

OECD - องคก์ารเพื�อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 

PBT - การสะสมทางชีวภาพไดย้าวนานและเป็นพิษ 

PNEC - ความเขม้ขน้ที�ไม่พบผลกระทบที�คาดไว ้

REACH - ระเบียบว่าดว้ยการจดทะเบียน,การประเมินความเสี�ยง, การขออนุญาต และการจาํกดัการใชส้ารเคมี (EC) เลขที� 1907/2006 

RID - ขอ้กาํหนดว่าดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหวา่งประเทศโดยทางรถไฟ 

SDS - เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

STP - ระบบบาํบดันํ� าเสีย 

TLM - ขีดจาํกดัการทนมธัยฐาน 

vPvB - การตกคา้งไดน้านมากและการสะสมไดดี้มากในสิ�งมีชีวิต 

ขอ้มูลอื�น ๆ : เวอร์ชนั 1.00 ไม่มีใหบ้ริการในภาษานี�. 
 

ดูขอ้ความทั�งหมดของประโยค H: 
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 Acute Tox. 5 (Oral) ความเป็นพิษเฉียบพลนั ทางปาก ประเภทยอ่ย ๕ 

 Acute Tox. Not classified (Dermal) ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางผวิหนงั) ไม่ไดรั้บการจาํแนกประเภท 

 Acute Tox. Not classified (Oral) ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) ไม่ไดรั้บการจาํแนกประเภท 

 Aquatic Acute 3 ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อสิ�งแวดลอ้มในนํ� า  ประเภทยอ่ย ๓ 

 Aquatic Acute Not classified ความเป็นอนัตรายต่อสิ�งแวดลอ้มในนํ� า - ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนั ไม่ไดรั้บการจาํแนกประเภท 

 Aquatic Chronic Not classified ความเป็นอนัตรายต่อสิ�งแวดลอ้มในนํ� า - ความเป็นอนัตรายเรื� อรัง ไม่ไดรั้บการจาํแนกประเภท 

 Eye Irrit. 2A การทาํลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทยอ่ย ๒ 

 Flam. Liq. 2 ของเหลวไวไฟ ประเภทยอ่ย ๒ 

 Flam. Liq. 3 ของเหลวไวไฟ ประเภทยอ่ย ๓ 

 STOT SE 3 ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครั� งเดียว ประเภทยอ่ย ๓ 

 H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง 

 H226 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 

 H303 อาจเป็นอนัตรายเมื�อกลืนกิน 

 H319 ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง 

 H336 อาจทาํใหง่้วงซึมหรือมึนงง 

 H402 เป็นอนัตรายต่อสิ�งมีชีวิตในนํ� า 

 
KFT SDS TH 13 
 
ข้อมูลนี �จะขึ�นอยู่กบัความรู้ของเราในปัจจุบันและมีวัตถปุระสงค์เพื�ออธิบายถึงผลิตภัณฑ์เพื�อสุขภาพ ความปลอดภัย และข้อกาํหนดด้านสิ�งแวดล้อมเท่านั�น ดังนั�นจึงไม่ควรตีความว่าเป็นหลักประกันของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใด ๆ. 
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