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เอกสารขอมูลดานความปลอดภัยของสารเคมี
ผูใชตองตรวจสอบขอมูลในเอกสารฉบับนี้
และประเมินวาสวนใดสามารถปรับใชไดกับกฎหมายดานสุขภาพและความปลอดภัยในประเทศของตน
และนําขอมูลเหลานัน
้ ไปประยุกตใชตามความจําเปน
เอกสารขอมูลดานความปลอดภัยฉบับนีไ
้ มใชเอกสารอางอิงกฎหมายเกีย
่ วกับสุขภาพและความปลอดภัยสําหรับทุกประเทศ
ผูใชมีหนาทีร่ บ
ั ผิดชอบในการประเมินวาขอมูลใดเหมาะสมกับตนเอง
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการตรวจสอบรายการสารเคมีเฉพาะเจาะจงใด ๆ และนําขอกําหนดไปใชตามจําเปน

1. ขอมูลบงชีเ้ กีย
่ วกับผลิตภัณฑและบริษท
ั
ขอมูลบงชีผ
้ ลิตภัณฑ:

WS 446

หมายเลข SDS:

SDS-4142

การใชงานผลิตภัณฑ:

วันที่ปรับปรุง :

22 มิถุนายน 2018

การใชงานเชิงอุตสาหกรรม (สารผสม) - ฟลักซของเหลว

ผูผ
 ลิต:
ในอเมริกา:

โทรศัพทฉก
ุ เฉิน:

The Indium Corporation of America.

CHEMTREC 24 ชม.

34 Robinson Rd., Clinton, NY 13323

สหรัฐฯ: 1 (800) 424-9300

ขอมูล: (315) 853-4900
nswarts@indium.com

นอกสหรัฐฯ: +1 (703) 527-3887

ในยุโรป:
The Indium Corporation of America (European Operations)
7 Newmarket Ct
Kingston, Milton Keynes, UK, MK 10 OAG

ในจีน:
Indium Corporation (Suzhou), Co., Ltd.
No. 428 Xinglong Street

ขอมูล: +44 [0] 1908 580400

Suzhou Industrial Park
Suchun Industrial Square
Unit No. 14-C
Jiangsu Province, China 215126

ในเอเชีย:

ขอมูล: (86) 512-6283-4900

Indium Corporation of America
Asia-Pacific Operations-Singapore
29 Kian Teck Avenue
Singapore 628908
ขอมูล: +65 6268-8678

http://www.indium.com
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2. ขอมูลบงชีค
้ วามเปนอันตราย
ชองทางหลักในการไดรบ
ั สารเคมี:

ทางตา

การสูดดม

สารกอมะเร็งทีร่ ะบุไวใน

ทางผิวหนัง การกลืนกิน

NTP

IARC

OSHA

ไมไดระบุ

GHS

คําสัญญาณ: ขอควรระวัง
ขอความแสดงความเปนอันตราย
H315

กอใหเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง

H319

กอใหเกิดการระคายเคืองตาอยางรุนแรง

H335

อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ

ขอความแสดงขอควรระวัง
P233

ภาชนะจัดเก็บตองปดสนิท

P261

หลีกเลี่ยงการสูดละออง/ไอ/กาซ/ควัน/ไอระเหย/ละอองสเปรย

P270

หามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใชผลิตภัณฑนี้

P273

หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม

P280

สวมใสถุงมือปองกัน/ชุดปองกัน/อุปกรณปองกันดวงตา/อุปกรณปองกันใบหนา

P362 +P364

ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนออกและซักกอนนํามาใชซ้ํา

P301 + P314

หากกลืนกิน: รีบปรึกษา/พบแพทย หากรูสึกไมสบาย

P302 +P352

หากสัมผัสถูกผิวหนง: ลางดวยสบูและน้ํามาก ๆ

P304 + 341

หากสูดดมเขาไป: หากรูสึกหายใจลําบาก ใหนําผูปวยออกไปรับอากาศบริสุทธิ์
และอยูในทาที่ผอนคลายเพื่อใหหายใจไดสะดวก

P305 + 351
หากเขาตา: ลางดวยน้ําอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายนาที (15 นาที)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจําแนกประเภท:
การกัดกรอน/การระคายเคืองผิวหนัง - กลุม 2
การทําลายดวงตา/การระคายเคืองตาอยางรุนแรง - กลุม 2A
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การรับสัมผัสครั้งเดียวที่อวัยวะเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง - กลุม 3 (ระบบทางเดินหายใจ)
ผลกระทบตอสุขภาพทีอ
่ าจเกิดขึน
้ :
การสัมผัสกับดวงตา:

กอใหเกิดการระคายเคืองตาในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง และหากไมไดลางใหสะอาดโดยทันที

อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส

ที่ดวงตาได หามไมใหวัตถุนี้สัมผัสกับดวงตา

การกลืนกิน:

อาจกอใหเกิดการระคายเคืองและความเสียหายแกปาก หลอดอาหาร และทางเดินอาหารได

การสูดดม:

ความเขมขนของไอระเหยที่ผา นความรอนอาจเปนอันตรายได หากสูดดมเขาไป

กอใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจในระดับปานกลาง
การสัมผัสกับผิวหนัง:

กอใหเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง

เรือ
้ รัง :

ไมไดระบุ

หมายเหตุ:

The Indium Corporation ไมไดแนะนํา ผลิต ทําการตลาด หรือสงเสริมผลิตภัณฑใด ๆ

ทีใ
่ ชสารนีเ้ พือ
่ การบริโภคของมนุษย

คําเตือน: ผลิตภัณฑนอ
ี้ าจทําใหคณ
ุ ไดรับสัมผัสกับสารเคมี รวมทัง้ [โพรพิลน
ี ออกไซดปริมาณนอย]
ซึง่ รัฐแคลิฟอรเนียถือวาเปนสารที่กอ
 ใหเกิดโรคมะเร็งได สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม ไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

3. องคประกอบ/ขอมูลเกีย
่ วกับสวนผสม
สวนประกอบ

% น้ํา

หมายเลข CAS Registry #

PEL

TLV-TWA

TLV-STEL

มก./ม³

มก./ม³

มก./ม³

โพลีไกลคอลอีเทอร

40-45

9038-95-3

N.E.

N.E.

N.E.

เอไมด

35-40

67700-97-4

N.E.

N.E.

N.E.

15-25

-

N.E.

N.E.

N.E.

สารแตงเติม
พิเศษ

N.E. = Not established (ไมไดระบุ)
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4. มาตรการปฐมพยาบาล
การสัมผัสกับดวงตา:

เปดเปลือกตาและลางดวยน้ําอุนจํานวนมากเปนเวลาอยางนอย 15 นาที ไปพบแพทย

หากอาการระคายเคืองยังคงอยู
การกลืนกิน:

หากผูปวยรูสึกตัว ทําใหอาเจียนตามคําแนะนําของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมแลวเทานั้น

หามใหรับประทานสิ่งใดทางปาก หากผูปวยไมรูสึกตัว รีบไปพบแพทยทันที
การสูดดม:

นําตัวออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ หากไมหายใจ

ใหใสระบบชวยหายใจหรือใหออกซิเจนโดยบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมแลว รีบไปพบแพทยทันที
การสัมผัสกับผิวหนัง:

ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนออก ทําความสะอาดบริเวณที่เปอนดวยสบูและน้ํา

ทําความสะอาดเสื้อผากอนการนํากลับมาใชซ้ํา หากอาการระคายเคืองยังคงอยู

ใหไปพบแพทย

5. มาตรการการดับเพลิง
จุดวาบไฟ:

>100C (212F)

วิธีการ:

ไมไดระบุ

อุณหภูมจ
ิ ด
ุ ติดไฟไดเอง:

ไมไดระบุ

ขีดจํากัดความไวไฟ:

ไมไดระบุขีดจํากัด

สารดับเพลิง:

ใชเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพรอบ ๆ เพลิงไหม โฟม ผงเคมีแหง การฉีดน้ํา

ขัน
้ ตอนพิเศษ:
NIOSH

นักดับเพลิงจะตองสวมใสชุดที่มีอุปกรณชวยหายใจและชุดปองกันแบบเต็มตัวที่ผานการอนุมัติจาก

6. มาตรการจัดการเมือ
่ มีการรัว
่ ไหล
ขัน
้ ตอนการจัดการเมือ
่ มีการหกหรือรัว
่ ไหล:

การสวมใสเครื่องชวยหายใจอาจเปนเรื่องจําเปน

รวมทั้งอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม (ดู
สวนของการควบคุมการรับสัมผัส/การปองกันอันตรายสวนบุคคล) ซับสารที่หกดวยวัสดุเฉื่อย (เชน ทรายหรือดินแหง)
จากนั้นจึงนําไปใสในถังขยะสารเคมี กําจัดตามขอบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และทองถิ่น

7. การใชงานและการจัดเก็บ
ขอควรระวังในการใชงาน:

ปดภาชนะจัดเก็บใหแนนเมื่อไมใชงาน ใชอยางระมัดระวังเพื่อปองกันการหก

หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยจากวัตถุที่ไดรับความรอน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเสื้อผา

ใชในที่ที่มีการระบายอากาศอยางเพียงพอ
ขอควรระวังในการจัดเก็บ:

เก็บผลิตภัณฑในภาชนะจัดเก็บที่มีฝาปดสนิท เก็บในที่แหงและเย็น

เก็บใหหางจากความรอนและเปลวไฟ เก็บใหหางจากวัสดุที่เขากันไมได
ภาชนะเปลาอาจเปนอันตรายไดเนื่องจากมีเศษตะกอนของผลิตภัณฑหลงเหลืออยู
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8. การควบคุมการรับสัมผัส/การปองกันอันตรายสวนบุคคล
การควบคุมทางวิศวกรรม:

การระบายไอเสียถือเปนสิ่งจําเปนเพื่อควบคุมระดับของอนุภาคในอากาศ

และเพื่อควบคุมใหมีการรับสัมผัสต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได
การปองกันอันตรายสวนบุคคล:
ดวงตา:

แวนตาปองกันสารเคมี/อุปกรณปองกันดวงตา หนากากสวมใบหนาปองกันสารเคมีอันตรายกระเด็นใส

ระบบหายใจ:

เครื่องชวยหายใจแบบฟอกอากาศที่ผานการอนุมัติจาก NIOSH หรือมีสัญลักษณ CE ซึ่งเปนไปตามกฎของ EU
โดยแนะนําใหมีชั้นกรองสารเคมีที่เปนไอ/อินทรีย

เมื่อใชภายใตสภาวการณที่คาดวาความหนาแนนของอนุภาคในอากาศจะเพิ่มสูงขึ้น
ผิวหนัง:

ควรสวมใสถุงมือปองกันสารเคมีท่ผ
ี านการรับรอง เชน ไนไตรล สวมใสเสื้อผาชั้นนอกเพื่อปองกันอันตราย

ผากันเปอน และปลอกแขนตามความเหมาะสม
อื่น ๆ:

น้ําพุสําหรับลางตาในบริเวณที่ทํางาน หลีกเลี่ยงการสวมคอนแทคเลนสในบริเวณที่มีไอหนาแนน

วิธีปฏิบต
ั ด
ิ า นการทํางาน/สุขอนามัย:

จัดบริเวณตาง ๆ ใหเปนระเบียบอยูเสมอ ทําความสะอาดสารที่หกทันที

หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร การสูบบุหรี่ หรือการดื่มในพื้นที่ทํางาน
ลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ําทันทีเมื่อออกจากพื้นที่ทํางาน

9. คุณสมบัตท
ิ างกายภาพและทางเคมี
ลักษณะภายนอก:

ฟลักซ - สีออกเหลือง

จุดเดือด:

ไมไดระบุ

กลิน
่ :

มีคุณสมบัติกลิ่นออน ๆ

จุดหลอมเหลว:

ไมเกี่ยวของ

ความถวงจําเพาะ:

ไมไดระบุ

pH:

ไมเกี่ยวของ

ความดันไอ:

ไมเกี่ยวของ

ความสามารถในการละลายน้าํ : ละลายได

ความหนาแนนไอระเหย: (อากาศ=1) ไมเกี่ยวของ

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ย
ิ า
ทั่วไป:

เสถียร

สภาวะที่ควรหลีกเลีย
่ ง:

อุณหภูมิสูง อยูใกลเปลวไฟ

วัสดุทเี่ ขากันไมได :

ไมไดระบุ

การเผาไหม/การสันดาปที่เปนอันตราย:

ไมเกี่ยวของ

กระบวนการโพลิเมอไรเซชัน
่ ทีเ่ ปนอันตราย:

จะไมเกิดขึ้น

11. ขอมูลดานพิษวิทยา
หนา 5 จ า ก 6
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NTP: ไม
OSHA: ไม
IARC: ไม

LD50:

ไมไดระบุ

LC50:

ไมไดระบุ

สารผสมของผลิตภัณฑไมไดผานการทดสอบ

12.

ขอมูลดานนิเวศวิทยา

ผลิตภัณฑไมไดผา นการทดสอบ

13.

ขอพิจารณาในการกําจัด

วิธีการกําจัดของเสีย:

14.

กําจัดทิ้งตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมทั้งหมดของทองถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง

ขอมูลการขนสง

ขนสงตามขอกําหนดและขอบังคับระหวางประเทศที่บังคับใช ไมไดบังคับใชภายใต USDOT วัตถุที่ไมเปนอันตราย
ไมเปนอันตรายภายใตวิธีการขนสงทุกรูปแบบ
UN - ไมมี

15.

ขอมูลเกีย
่ วกับกฎขอบังคับ

ขอมูลในเอกสารขอมูลดานความปลอดภัยของสารเคมีฉบับนี้เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยสุขภาพและความปลอดภัยของสห
รัฐอเมริกา และขอกําหนดที่ประกาศใชไวในเอกสารฉบับนี้ (29 CFR 1910.1200 ET. SEQ.)
ผลิตภัณฑนี้ถูกจําแนกตามเกณฑวัดความเปนอันตรายของขอกําหนดผลิตภัณฑภายใตการควบคุมของแคนาดา (Canadian Controlled
Products Regulation หรือ CPR)
ผลิตภัณฑนี้ถูกจําแนกตามแนวทางที่กําหนดโดยกรมสุขภาพเชิงอุตสาหรรมของสาธารณรัฐสิงคโปร
รายการ SARA 313 - 40 CFR 372.65 - ไมมี
สวนประกอบทั้งหมดถูกระบุไวในรายการสารเคมี EPA TSCA
ผลิตภัณฑนี้ถูกจําแนกตามขอกําหนด NOM-018-STPS-2015 และ NOM-010-STPS-2014 ของเม็กซิโก
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SDS – 4142

WS 446

ในจีน:
ผลิตภัณฑนี้ถูกจําแนกโดยใชคาขีดจํากัดสารเคมีอันตรายที่สามารถใชไดในสถานที่ทํางานของจีน GBZ2-2007
กฤษฎีกา ฉบับที่ 591: ขอกําหนดในการควบคุมความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
GB 30000.2-29-2013, กฎเกณฑในการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี (GHS)
GB/T 16483-2008, GB/T 17517-2013
ผลิตภัณฑนี้ถูกจําแนกโดยใชคาขีดจํากัดสารเคมีอันตรายที่สามารถใชไดในสถานที่ทํางานของจีน GBZ2-2007

คําเตือน: ผลิตภัณฑนี้อาจทําใหคณ
ุ ไดรับสัมผัสกับสารเคมี รวมทัง้ [โพรพิลน
ี ออกไซดปริมาณนอย]
ซึง่ รัฐแคลิฟอรเนียถือวาเปนสารที่กอ
 ใหเกิดโรคมะเร็งได สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม ไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ผลิตภัณฑนี้ถูกจําแนกตาม: ขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของมาเลเซีย (การจําแนกประเภท การติดฉลาก
และเอกสารขอมูลดานความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย) ตุลาคม 2013 – (ระดับ)

16. ขอมูลอืน
่ ๆ
การจัดระดับความเปนอันตราย HMIS:

สุขภาพ: 1

เพลิงไหม:

1

การทําปฏิกริ ย
ิ า:

0

วันที่ปรับปรุง :

22 มิถุนายน 2018

จัดเตรียมโดย:

Nancy Swarts, Indium Corporation of America

อนุมต
ั โิ ดย:

Nancy Swarts, Indium Corporation of America

เทาที่ The Indium Corporation of America ทราบและเชื่อ ขอมูลและคําแนะนําในเอกสารฉบับนี้ถก
ู ตองและเชื่อถือได ณ วันที่ตีพิมพ The Indium
Corporation of America ไมรบ
ั ประกันหรือรับรองความถูกตองหรือความนาเชื่อถือ และ The Indium Corporation of America
ไมขอรับผิดชอบตอการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน
้ จากผูใชเอง ขอมูลและคําแนะนําเหลานี้มีใหเพื่อการพิจารณาและการตรวจสอบของผูใช
และเปนความรับผิดชอบของผูใชในการปฏิบัติตามวาขอมูลเหลานี้เหมาะสมและสมบูรณสําหรับการใชงานแบบเฉพาะเจาะจง
หากผูซื้อทําการบรรจุภัณฑผลิตภัณฑนี้ใหม ควรขอคำปรึกษาจากทีป
่ รึกษาทางกฎหมายเพื่อใหแนใจวาขอมูลดานสุขภาพ ความปลอดภัย
และขอมูลที่สําคัญอื่น ๆ จะปรากฏอยูบนบรรจุภัณฑ
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