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

วนัที ออก: 27/10/2565   วนัที แกไ้ข: 27/10/2565   เวอร์ชั น: 1.00 
  

   

27/10/2565 (วนัที แกไ้ข) TH - th 1/9
 

ส่วนที  1: การบ่งชี สารเดี ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต 

1.1. ตัวบ่งชี ผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : สาร 

ชื อการคา้ : Mowital® B 

ชื อทางเคมี : โพลีไวนิลบิวทิรัล 

คาํที มีความหมายเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั : B 14 S, B 16 H, B 20 H, B 30 H, B 30 HH, B 30 T, B 45 H, B 60 H, B 60 HH, B 60 T, B 75 H 

ประเภทของผลิตภณัฑ ์ : พอลิเมอร์ 

CAS เลขที  : 68648-78-2 or 63148-65-2 

รหัสสินคา้ : 200002 

1.2. การใช้ตัวบ่งชี ของสารหรือของผสมที เกี ยวข้องและการใช้ข้อแนะนาตามตัวบ่งชี นั น 

การใชง้านที แนะนาํ : ใชใ้นอุตสาหกรรม 

สารยึดเกาะชั วคราวสําหรับเซรามิก 

สารยึดติด 

การเคลือบผิว 

การพิมพ ์3 มิต ิ

หมึกพิมพ ์

1.3. รายละเอียดของบริษัทผู้ผลิต 

ผู้ผลิต 

Kuraray Europe GmbH 

Philipp-Reis-Str. 4 Hattersheim am Main 65795 Germany 

T +49 (0)69 305 35835; access code for 3E Company: 334674 

product-safety@kuraray.com 

ผู้นําเข้า 

Kuraray Asia Pacific Pte. Ltd. 

331 North Bridge Road #18-02 Odeon Towers 188720 Singapore 

T +65 68677088 Ext. 201; +65 68677108 

http://kuraray.com.sg/ 

อีเมลของผู้เชี ยวชาญ: 

product-safety@kuraray.com 

 

1.4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

หมายเลขฉุกเฉิน : +81-3689-08677 (Access Code: 334674) 

ส่วนที  2: การบ่งชี ความเป็นอันตราย 

2.1. การจําแนกสารเดี ยวหรือสารผสม 

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

ไม่จดัว่าเป็นสารเคมีที เป็นอนัตราย 

2.2. องค์ประกอบของฉลาก 

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

ไม่บงัคบัให้ติดฉลาก 

2.3. อันตรายอื นๆ 

อนัตรายอื น ๆ ที ไม่เขา้ข่ายการจาํแนกประเภท : อนุภาคละเอียดสามารถสร้างสารผสมที ระเบิดไดก้บัอากาศ หลีกเลี ยงการสร้างหรือกระจายฝุ่น ติดไฟไดย้าก 

แนะนาํให้ใชม้าตรการป้องกนัที เป็นไปไดต้่อการระเบิดของฝุ่น 

mailto:product-safety@kuraray.com
mailto:http://kuraray.com.sg/
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ส่วนที  3: องค์ประกอบและข้อมูลเกี ยวกับส่วนผสม 

3.1. สารเดี ยว 

ชื อทางเคมี : โพลีไวนิลบิวทิรัล 

CAS เลขที  : 68648-78-2 or 63148-65-2 

 

ชื อ ตัวบ่งชี ผลิตภัณฑ์ เปอร์เซ็นต์ (%) จําแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 

(ค.ศ. 2012) 

โพลีไวนิลบิวทิรัล 

(ส่วนประกอบหลกั) 

CAS เลขที : 63148-65-2 > 97.5 ไม่จดัจาํแนก 

นํ า 

(ความไม่บริสุทธิ ) 

CAS เลขที : 7732-18-5 < 2.4 ไม่จดัจาํแนก 

บิวทิราลดีไฮด ์

(ความไม่บริสุทธิ ) 

CAS เลขที : 123-72-8 < 0.05 ของเหลวไวไฟ ๒, H225 

การทาํลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ๒ 

ระคายเคือง, H319 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อสิ งแวดลอ้มในนํ า ๓, H402 

เกลือแกง 

(ความไม่บริสุทธิ ) 

CAS เลขที : 7647-14-5 < 0.05 ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางปาก) ๕, H303 

ขอ้ความของประโยค H: -ดูหัวขอ้ 16 

3.2. สารผสม 

ไม่สามารถใชไ้ด ้

ส่วนที  4: มาตรการปฐมพยาบาล 

4.1. รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาลที จาเป็นต้องดําเนินการ 

มาตรการปฐมพยาบาลทั วไป : ในทุกกรณีที มีขอ้สงสัยหรือเมื อยงัคงมีอาการอยู่ ให้พบแพทย.์ การสัมผสักบัฝุ่น: ระคายเคืองต่อตาและเยื อเมือก. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการหายใจเขา้ไป : ยา้ยบุคคลไปยงับริเวณที มีอากาศบริสุทธิ  และดูแลให้มีการหายใจที สะดวก. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสัมผสัผิวหนงั : ลา้งผิวหนงัดว้ยนํ าปริมาณมาก. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสัมผสัดวงตา : ลา้งตาดว้ยนํ าสะอาดเพื อความไม่ประมาท. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการกลืนกนิ : โทรศพัทห์าศูนยพิ์ษวิทยาหรือแพทย ์เมื อรู้สึกไม่สบาย. 

4.2. อาการ/ผลกระทบที สําคัญ ๆทั งที เกิดเฉียบพลันและที เกิดขึ นภายหลัง 

อาการ/ผลกระทบ : อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ผิวหนงั ตา และเยื อเมือก. 

4.3. ระบุถึงข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที ต้องทําทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที สําคัญที ควรดําเนินการ 

คาํแนะนาํทางการแพทยห์รือการรักษาอื น ๆ : รักษาตามอาการ. 

ส่วนที  5: มาตรการผจญเพลิง 

5.1. สารดับเพลิงที เหมาะสม 

สารดบัเพลิงที เหมาะสม : ใชส้ารดบัเพลิงที เหมาะสมสําหรับไฟรอบๆ. หมอกนํ า. โฟม. ผงแห้ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด.์ 

สารดบัเพลิงที ไม่เหมาะสม : อย่าใชน้ํ าฉีดที แรงเพราะอาจทาํให้เกิดการกระจายและทาํให้ไฟลุกลามออกไป. 
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5.2. ความเป็นอันตรายเฉพาะที เกิดจากสารเคมี 

ความเป็นอนัตรายจากไฟไหม ้ : อนัตรายจากไฟไหม ้

ผลิตภณัฑไ์ม่ติดไฟ ผลิตภณัฑอ์าจก่อให้เกิดฝุ่นและสะสมประจุไฟฟ้าสถิต ซึ งอาจก่อให้เกิดประกายไฟ (แหล่งกาํเนิดประกายไฟ) 

ควรปฏิบตัิตามขั นตอนการลงกราวด์ที เหมาะสมเพื อหลีกเลี ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต. 

มาตรการทั วไป : หลีกเลี ยงการสัมผสักบัดวงตา ผิวหนงั และเสื อผา้. เกี ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล ให้ดูขอ้ 8. 

ความเป็นอนัตรายของสารที เกิดจากการสลายตวั : ควนัพษิอาจจะถูกปลดปล่อยออกมาได.้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์. คาร์บอนมอนอกไซด์. 

5.3. ข้อควรระวังสําหรับพนักงานดับเพลิง 

การป้องกนัในระหว่างการผจญเพลิง : ไม่พยายามที จะดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัที เหมาะสม. เครื องช่วยหายใจชนิดถงัอากาศตดิตวั. เสื อผา้ที ใชป้้องกนัที สมบูรณ์แบบ. 

ขอ้มูลอื นๆ รวมทั งขอ้มูลการจดัทาํและการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั : ป้องกนัไม่ให้ทิ งนํ าจากการดบัเพลิงสู่ท่อระบายนํ าหรือแหล่งนํ า. การกาํจดัตอ้งเป็นไปตามระเบียบราชการ. ฝุ่นละเอียดที กระจายในอากาศอาจจดุชนวน. 

ใชข้ั นตอนการดบัเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอนัตรายของวสัดุที เกี ยวขอ้งอื น ๆ ยา้ย 

ตูค้อนเทนเนอร์จากบริเวณที เกิดเพลิงไหม ้ถา้ทาํไดโ้ดยไม่มีความเสี ยง. ผลิตภณัฑไ์ม่ใช่สารไวไฟ. 

ส่วนที  6: มาตรการจัดการเมื อมีการหกรั วไหลของสาร 

6.1. ข้อควรระวังสําหรับบุคคลอุปกรณ์ป้องกันและขั นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

มาตรการทั วไป : หลีกเลี ยงการสัมผสักบัดวงตา ผิวหนงั และเสื อผา้. เกี ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล ให้ดูขอ้ 8. 

6.1.1. สําหรับผู้ที ไม่ใช่หน่วยกู้ภยั 

ขั นตอนฉุกเฉิน : ระบายอากาศในพื นที ที มีการหกรั วไหล. 

6.1.2. สําหรับหน่วยกู้ภัย 

อุปกรณก์ารป้องกนั : ไม่พยายามที จะดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัที เหมาะสม. ขอ้มูลเพิ มเติม โปรดดูที หมวดที  8: 

การควบคุมการสัมผสั/การป้องกนัส่วนบุคคล. 

6.2. ข้อควรระวังด้านสิ งแวดล้อม 

หลีกเลี ยงการรั วไหลสู่สิ งแวดลอ้ม. ผูจ้ดัการสิ งแวดลอ้มตอ้งไดร้ับแจง้ถึงการเผยแพร่ทั งหมด. 

6.3. วิธกีารและวัสดุสําหรับการกักเก็บและทาความสะอาด 

วิธีการในการทาํความสะอาด : เก็บดว้ยวิธีกล (การกวาด,การตกั) และเก็บในภาชนะที เหมาะสมเพื อนาํไปกาํจดั. หลีกเลี ยงการก่อตวัของฝุ่น 

เก็บฝุ่นหรืออนุภาคโดยใชเ้ครื องดดูฝุ่นที มีแผ่นกรอง HEPA. 

ส่วนที  7: การขนถ่าย เคลื อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 

7.1. ข้อควรระวังเพื อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื อนย้าย 

ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคลื อนยา้ย ใชง้าน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภยั : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที ทาํงานมีการระบายอากาศที ด.ี สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล. ลดการสร้าง/การปล่อยและการสะสมของฝุ่น. 

หลีกเลี ยงการสร้างหรือกระจายฝุ่น วสัดุตอ้งไม่สะสมในปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ งบนพื นผิวแนวนอน 

เนื องจากวสัดดุงักล่าวอาจถูกปล่อยสู่อากาศจากที นั น ก่อให้เกิดเมฆฝุ่นที ติดไฟได ้และทาํให้เกิดการระเบิดครั งที สอง 

ตอ้งกาํจดัฝุ่นที หลีกเลี ยงไม่ไดเ้ป็นประจาํ ป้องกนัการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต (เช่น โดยการต่อสายดิน) เก็บให้ห่างจากความร้อน พื นผิวที ร้อน 

ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกาํเนิดประกายไฟอื นๆ ห้ามสูบบุหรี . จดัให้มีการระบายอากาศที เหมาะสมในบริเวณที เกิดฝุ่น 

ใชเ้ฉพาะในบริเวณที มีอากาศถ่ายเทไดด้ีเท่านั น ปฏิบตัติามมาตรการสุขอนามยัอุตสาหกรรมที เป็นที ยอมรับ 

หลีกเลี ยงการสัมผสักบัผิวหนงัเป็นเวลานานและซํ าๆ. 

มาตรการสุขอนามยั : ห้ามกิน ดื มหรือสูบบุหรี เมื อใชผ้ลิตภณัฑนี์ . ลา้งมือหลงัการสัมผสัผลิตภณัฑเ์สมอ. 

7.2. เงื อนไขสําหรับการจัดเก็บที ปลอดภัยรวมทั งวัสดุที เข้ากันไม่ได้ 

เงื อนไขในการเก็บรักษา : เก็บในสถานที มีการระบายอากาศไดด้.ี เก็บในที เยน็. ปิดภาชนะให้แน่น เก็บในภาชนะที ปิดสนิทเดิม. 

วสัดุที เขา้กนัไม่ได ้ : เก็บให้ห่างจากกรดแก ่และสารตวัออกซิไดซ์อย่างแรง. 
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ส่วนที  8: การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกัน 

ส่วนบุคคล 

8.1. ค่าต่าง ๆที ใช้ควบคุมการรับสัมผัส 

ไม่มีขอ้มูลเพิ มเติม 

ค่าขีดจํากดัการสัมผัสสําหรับส่วนประกอบอื น ๆ 

ไม่มีขอ้มูลเพิ มเติม 

8.2. การเฝ้าระวัง 

ไม่มีขอ้มูลเพิ มเติม 

8.3. การควบคุมทางวิศวกรรมที เหมาะสม 

การควบคุมทางวิศวกรรมที เหมาะสม : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที ทาํงานมีการระบายอากาศที ด.ี 

8.4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

การป้องกนัมือ : ในกรณีที มีการรับสัมผสัซํ าหรือเป็นเวลานาน ให้สวมถุงมือ. EN ISO 374. 

การเลือกถุงมือที เหมาะสมจะขึ นอยู่กบัประเภทและคุณสมบตัิดา้นคณุภาพอื น ๆ ซึ งแตกต่างกนัในแต่ละผูผ้ลิต. 

กรุณาปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบตัิเกี ยวกบัเวลาตามที ผูผ้ลิตไดก้าํหนดไว.้ 

ตอ้งเปลี ยนถุงมือหลงัจากที ใชแ้ลว้แต่ละครั งและเมื อใดก็ตามที มีร่องรอยของการสึกหรอหรือเป็นรูขาด 
 

ประเภทย่อย วัสด ุ การซึมผ่าน ความหนา (mm) การซึมผ่าน มาตรฐาน 

ยางไนไตรล ์ ยางไนไตรล ์ 6 (> 480 นาที) 0,12  EN ISO 374 
 

การป้องกนัดวงตา : แว่นตานิรภยัที ครอบปิดดวงตาทั งสองขา้ง. EN 166 
 

การป้องกนัผิวหนงัและร่างกาย : สวมชุดป้องกนัที เหมาะสม. EN ISO 13688 
 

การป้องกนัระบบหายใจ : ในกรณีที การระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื องช่วยหายใจที เหมาะสม. การเกิดฝุ่น: หนา้กากป้องกนัฝุ่นที มีตวักรองชนิด P 2. EN 143. 

การรับสัมผสัในระยะสั น. ควรใชก้ารป้องกนัการหายใจเฉพาะเพื อควบคุมความเสี ยงที เหลือระหว่างกิจกรรมสั น ๆ เท่านั น 

เมื อปฏิบตัิตามขั นตอนที เป็นไปไดท้ั หมดเพื อลดตน้เหตุของอนัตรายแลว้ เช่น โดยการหยุดดาํเนินการยงัขั นตอนถดัไป และ/หรือการดูดในบริเวณ 
 

การควบคุมการรับสัมผสัดา้นสิ งแวดลอ้ม : หลีกเลี ยงการรั วไหลสู่สิ งแวดลอ้ม. 

ส่วนที  9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

สภาพร่างกาย : ของแข็ง 

การปรากฏ : ผง. 

สี : ไม่มีสี 

กลิ น : ไม่มีกลิ น 

ค่าขีดจาํกดัของกลิ นที รับได ้ : ไม่มีขอ้มูลเพิ มเติม 

pH : ไม่มีขอ้มูลเพิ มเติม 

จุดหลอมเหลว, จุดเยือกแข็ง : จุดเยือกแข็ง: ไม่สามารถใชไ้ด ้

จุดเดือด : ไม่มีขอ้มูล 

จุดวาบไฟ : ไม่สามารถใชไ้ด ้

อุณหภูมิที ลุกติดไฟไดเ้อง : Not applicable. 

ความไวไฟ : ไม่มีขอ้มูลเพิ มเติม 

ความดนัไอ : ความดนัไอ: ไม่สามารถใชไ้ด ้

อตัราการระเหย : อตัราการระเหยสัมพทัธ์ (บิวทิลอะซีเตท = 1): ไม่สามารถใชไ้ด ้

ขีดจาํกดัของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูลเพิ มเติม 

คุณสมบตัิของการระเบิด : สินคา้ไม่สามารถระเบิดได.้ 

พลงังานการจดุระเบิดตํ าสุด : ไม่มีขอ้มูล 

ความสามารถในการละลายได ้ : ไม่มีขอ้มูลเพิ มเติม 

ความหนาแน่น : ความหนาแน่นสัมพทัธ์: ไม่มีความเกี ยวขอ้งเฉพาะ 
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ความหนาแน่นสัมพทัธ์ : ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของไอที  20 องศาเซลเซียส: ไม่สามารถใชไ้ด ้

ความหนาแน่นของก๊าซ: ไม่มีความเกี ยวขอ้งเฉพาะ 

ความหนืด, คิเนเมตกิส์ : ไม่สามารถใชไ้ด ้

ความหนืด, ไดนามิก : ไม่สามารถใชไ้ด ้

คุณสมบตัิออกซิไดซ์ : ไม่ออกซิไดซ์. 

เนื อหาของ VOC : < 2.5 เปอร์เซ็นต ์(%) 

ขอ้มูลเพิ มเติม : อุณหภูมิอ่อนตวัไวแคต 50 - 63 °C DIN EN ISO 306 

ส่วนที  10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 

ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใตส้ภาวะปกต.ิ 

สภาวะทีควรหลีกเลี ยง : เก็บให้ไกล จากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และพื นผิวที ร้อน ห้ามสูบบุหรี . หลีกเลี ยงการสร้างหรือการทาํให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย. 

ความเป็นอนัตรายของสารที เกิดจากการสลายตวั : คาร์บอนออกไซด์ต่างๆ (CO, CO2). 

วสัดุที เขา้กนัไม่ได ้ : กรดแก่. ตวัออกซิไดซ์อย่างแรง. 

ความเป็นไปไดใ้นการเกิดปฏิกิริยาอนัตราย : เป็นที ทราบชดัเจนว่าไม่มีปฏิกิริยาที เป็นอนัตรายภายใตเ้งื อนไขปกติของการใชง้าน. 

การเกดิปฏิกิริยา : ผลิตภรัฑที์ ไม่มีปฏิกิริยาภายใตส้ภาวะการใชง้านปกติ การจดัเก็บและการขนส่ง. 

ส่วนที  11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา 

11.1. ข้อมูลเกี ยวกับผลกระทบจากความเป็นพิษ 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางปาก) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางผิวหนงั) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางการสูดดม) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 
 

การกดักร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนงั : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

การทาํลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

การทาํให้ไวต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนงั : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

การก่อให้เกิดการกลายพนัธ์ของเซลส์สืบพนัธ์ : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

การก่อมะเร็ง : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรบัสัมผสัครั งเดียว) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรบัสัมผสัซํ า) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 
 

ความเป็นอนัตรายจากการสําลกั : ไม่จดัจาํแนก 
 

โพลีไวนิลบิวทิรัล (68648-78-2 or 63148-65-2) 

ความหนืด, คิเนเมตกิส์ ไม่สามารถใชไ้ด ้
 

โพลีไวนิลบิวทิรัล 

การศึกษาสัตวแ์ละการตดัสินของผูเ้ชี ยวชาญสําหรับการจาํแนกประเภท เท็จ 
 

บิวทิราลดีไฮด์ (123-72-8) 

การศึกษาสัตวแ์ละการตดัสินของผูเ้ชี ยวชาญสําหรับการจาํแนกประเภท เท็จ 
 

เกลือแกง (7647-14-5) 

การศึกษาสัตวแ์ละการตดัสินของผูเ้ชี ยวชาญสําหรับการจาํแนกประเภท เท็จ 
 

อาการและผลกระทบที ไม่พึงประสงคที์ อาจมีต่อสุขภาพของมนุษย ์ : ฝุ่นอาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ผิวหนงั และดวงตา. 
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ส่วนที  12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 

12.1. ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ 

เป็นอนัตรายต่อสิ งแวดลอ้มในนํ า – ระยะสั น (เฉียบพลนั) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

เป็นอนัตรายต่อสิ งแวดลอ้มในนํ า – ระยะยาว (เรื อรัง) : ไม่จดัจาํแนก (ตามขอ้มูลที มี ไม่ตรงกบัเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่) 

12.2. การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย 

โพลีไวนิลบิวทิรัล (68648-78-2 or 63148-65-2) 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย ไม่มีขอ้มูล. 
 
 

บิวทิราลดีไฮด์ (123-72-8) 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย ย่อยสลายไดง่้าย. 

การย่อยสลายทางชีวภาพ 46 – 57 เปอร์เซ็นต ์(%) (5 d; (วิธีการ OECD 301C)) 
 

เกลือแกง (7647-14-5) 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย ไม่สามารถใชไ้ด.้ 

12.3. ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 

โพลีไวนิลบิวทิรัล (68648-78-2 or 63148-65-2) 

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ ไม่มีขอ้มูล. 
 

บิวทิราลดีไฮด์ (123-72-8) 

ค่าปัจจยัความเขม้ขน้ชีวภาพ (BCF REACH) 3.162 (ค่าที คาํนวณได)้ 

ค่าสัมประสิทธิ การกระจายตวั n-octanol/นํ า (Log Pow) 1.3 (20 °C; pH 4,4 - 4,7; (วิธีการ OECD 107)) 
 

เกลือแกง (7647-14-5) 

ค่าสัมประสิทธิ การกระจายตวั n-octanol/นํ า (Log Pow) -3 

12.4. การเคลื อนที ในดิน 

โพลีไวนิลบิวทิรัล (68648-78-2 or 63148-65-2) 

การเคลื อนยา้ยในดนิ ไม่มีขอ้มูลเพิ มเติม 
 

บิวทิราลดีไฮด์ (123-72-8) 

แรงตึงผิว 70 mN/m (20 °C; 1 g/L; (วิธีการ OECD 115)) 

ค่าสัมประสิทธิ การกระจายตวั n-octanol/นํ า (Log Pow) 1.3 (20 °C; pH 4,4 - 4,7; (วิธีการ OECD 107)) 
 

เกลือแกง (7647-14-5) 

ค่าสัมประสิทธิ การกระจายตวั n-octanol/นํ า (Log Pow) -3 

นิเวศวิทยา - ดิน ไม่สามารถใชไ้ด.้ 

12.5. ผลกระทบร้ายแรงที อาจเกิดขึ นอื นๆ 

โอโซน : ไม่จดัจาํแนก 

ผลกระทบในทางเสียหายอื น ๆ : ส่วนประกอบนี ไม่คาดว่าจะเกิดผลกระทบดา้นสิ งแวดลอ้มที ไม่พึงประสงคอื์ นๆ (เช่น การทาํลายโอโซน ศกัยภาพการสร้างโอโซนดว้ยแสงเคมี 

การหยุดชะงกัของต่อมไร้ท่อ ศกัยภาพในการเกดิภาวะโลกร้อน). 
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ส่วนที  13: ข้อพิจารณาในการกําจัด 

13.1. วิธีการบําบัดของเสีย 

วิธีการกาํจดัของเสีย : การกาํจดัตอ้งเป็นไปตามระเบียบราชการ. ไม่ปล่อยทิ งลงในท่อระบายนํ าหรือสภาพแวดลอ้ม. อย่าทิ งรวมกบัขยะจากบา้นเรือน. 

คาํแนะนาํในการกาํจดับรรจุภณัฑ/์ผลิตภณัฑ ์ : รีไซเคิลหรือกาํจดัตามการปฏิบตัิในกฎหมายปัจจุบนั. 

ส่วนที  14: ข้อมูลการขนส่ง 

IMDG IATA UNRTDG 

14.1. หมายเลข UN 

ไม่มีผลิตภณัฑที์ อนัตรายตามกฎขอ้บงัคบัของการขนส่ง 

ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้

14.2. ชื อที ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ 

ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้

14.3. ประเภทความเป็นอันตรายสําหรับการขนส่ง 

ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้

ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้

14.4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 

ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้ ไม่สามารถใชไ้ด ้

14.5. ความเป็นอันตรายต่อสิ งแวดล้อม 

อนัตรายสําหรับสิ งแวดลอ้ม: ไม่ใช่ 

มลภาวะทางทะเล: ไม่ใช่ 

อนัตรายสําหรับสิ งแวดลอ้ม: ไม่ใช่ อนัตรายสําหรับสิ งแวดลอ้ม: ไม่ใช่ 

ไม่มีขอ้มูลเพิ มเติม 

14.6. ข้อควรระวังพิเศษสําหรับผู้ใช้ 

UN RTDG 
ไม่มีขอ้มูล 

 

IMDG 
ไม่มีขอ้มูล 

 

IATA 
ไม่มีขอ้มูล 

14.7. การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ตามภาคผนวก II ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปกป้องมลภาวะจากเรือ 73/78 และรหัส IBC 

ไม่สามารถใชไ้ด ้
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ส่วนที  15: ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 

15.1. กฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัยสุขภาพและสิ งแวดล้อมเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที ยังมีปัญหา 

กฎระเบียบที เกี ยวข้องอื น ๆ 

ทาํเนียบสารเคมีที มีอยู่แลว้ของประเทศไทย (DIW) ใชไ้ด ้ Butyrals of vinyl acetal polymers(63148-

65-2); Soft water(7732-18-5); 

Butyraldehyde(123-72-8); Sodium 

cholride(7647-14-5) 

15.2. ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

กฎหมายระดบัภูมิภาค 

Australia AICS : ใช่ 

Canada DSL : ใช่ 

Canada NDSL : ไม่ใช่ 

China IECSC : ใช่ 

EU EINECS : ไม่ใช่ 

EU NLP : ไม่ใช่ 

Korea ECL : ใช่ 

US TSCA Active : ใช่ 

US TSCA Inactive : ไม่ใช่ 

ส่วนที  16: ข้อมูลอื นๆ รวมทั งข้อมูลการจัดทําและการ 

ปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

เวอร์ชั น : 1.00 

วนัที ออก : 27/10/2022 

วนัที แกไ้ข : 27/10/2022 

 

แหล่งขอ้มูล : ขอ้มูลจาํเพาะของผูผ้ลิต. 

แผนกที ออกเอกสารขอ้มูลทางเทคนิค: : KFT Chemieservice GmbH 

Im Leuschnerpark 3   

D-64347 Griesheim 

 

Phone: +49 6155-8981-400 

Fax: +49 6155 8981-500 

SDS Service: +49 6155 8981-522 

ผูต้ิดต่อ : Christian Rank 

ชื อย่อและคาํย่อ : ADN - ขอ้ตกลงของยุโรปว่าดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหว่างประเทศโดยทางนํ าภายในประเทศ 

ADR - ขอ้ตกลงของยุโรปว่าดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน 

ATE - ค่าความเป็นพิษเฉียบพลนัโดยประมาณ 

BCF - ปัจจยัชีวภาพ 

ระบบการจาํแนกประเภท การตดิฉลาก และการบรรจุภณัฑ ์(Classification, Labelling and Packaging: CLP) - 

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

DMEL - ประมาณที ไดร้ับที ทาํให้เกิดผลที ไม่พึงประสงคน์อ้ยที สุด 

DNEL - ปริมาณที ไดร้ับที ไม่ทาํให้เกิดผลไม่พึงประสงค ์

EC50 - ค่าเฉลี ยความเขม้ขน้ของสารสกดัที มีประสิทธิภาพยบัยั ง 

IARC - องคก์รระหว่างประเทศเพื อการวิจยัมะเร็ง 

IATA - สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

IMDG - การขนส่งสินคา้อนัตรายทางทะเลระหว่างประเทศ 

LC50 - ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีที ทาํให้สิ งที มีชีวิต หรือสัตวท์ดลองที ถูกทดสอบตายไปครึ งหนึ งของจาํนวนที ใชท้ดสอบทั งหมด 

(ค่าความเขม้ขน้ถึงฆาตมธัยฐาน) 
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LD50 - ปริมาณของสารเคมีที ทาํให้สิ งที มีชีวิต หรือสัตวท์ดลองที ถูกทดสอบตายไปครึ งหนึ งของจาํนวนที ใชท้ดสอบทั งหมด 

(ปริมาณถึงฆาตมธัยฐาน) 

LOAEL - ปริมาณของสารเคมีที นอ้ยทีสุดซึ งไดร้ับทุกวนัแลว้ทาํให้เกิดความเป็นพิษหรือผลเสียใด ๆ ต่อร่างกายอย่างใดอย่างหนึ ง 

NOAEC - ความเขม้ขน้ไม่พบผลอนัไม่พึงประสงค ์

NOAEL - ปริมาณของสารเคมีมากทีสุดซึ งไดร้ับทุกวนัแลว้ไม่ทาํให้เกิดความเป็นพิษหรือผลเสียใด ๆ ต่อร่างกาย 

NOEC - ความเขม้ขน้ของสารเคมีมากทีสุดซึ งไดร้ับทุกวนัแลว้ไม่ทาํให้เกดิการเปลี 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 - การตกคา้งไดน้านมากและการสะสมไดด้ีมากในสิ งมีชีวิต 

 

ดูข้อความทั งหมดของประโยค H: 

การทาํลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ๒ ระคายเคือง การทาํลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ๒ ระคายเคือง 

ของเหลวไวไฟ ๒ ของเหลวไวไฟ ๒ 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) ๕ ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) ๕ 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อสิ งแวดลอ้มในนํ า ๓ ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อสิ งแวดลอ้มในนํ า ๓ 

H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง 

H303 อาจเป็นอนัตรายเมื อกลืนกิน 

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาย่างรุนแรง 

H402 เป็นอนัตรายต่อสิ งมีชีวิตในนํ า 

KFT SDS TH 01 

ขอ้มูลนี จะขึ นอยูก่บัความรู้ของเราในปัจจุบนัและมีวตัถุประสงคเ์พื ออธิบายถึงผลิตภณัฑเ์พื อสุขภาพ ความปลอดภยั และขอ้กาํหนดดา้นสิ งแวดลอ้มเท่านั น ดงันั นจึงไม่ควรตคีวามว่าเป็นหลกัประกนัของคุณสมบตัขิองผลิตภณัฑใ์ด ๆ. 
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