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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
1,1,2 -TRICHLOROETHYLENE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   1,1,2 -TRICHLOROETHYLENE 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
เบอร์แฟกซ์:   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 
เบอร์โทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3  
  
2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

 
ค ำสัญญำณ         อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงั  
2.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง 
3.) คำดวำ่จะท ำใหเ้กิดขอ้บกพร่องทำงพนัธ์ุกรรม  
4.) อำจท ำให้เกิดมะเร็ง 
5.) อำจท ำให้เกิดอำกำรง่วงซมม หรือมมนงง 
6.) เป็นอนัตรำยต่อส่ิงมีชีวติในน ้ำ มีผลกระทบในระยะยำว 
7.) อำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ 
8.) อำจท ำให้ตบัและไตถูกท ำลำย 
9.) อำจท ำให้เกิดผลกระทบต่อระบบประสำทส่วนกลำง  อวยัวะเป้ำหมำย: ไต, ระบบประสำทส่วนกลำง, ตบั, มำ้ม, 
ระบบทำงเดินหำยใจ, ตำ, ผวิหนงั 
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ข้อควรระวงั :  
1.) หลีกเล่ียงกำรปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
2.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัดวงตำ/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
3.) หลีกเล่ียงกำรสูดดม หมอก/ไอระเหย/สเปรย ์
4.) หำกเขำ้ดวงตำ: ลำ้งดว้ยน ้ ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถ
ท ำได ้ใหล้ำ้งดวงตำต่อ 
5.) หำกสัมผสัผวิหนงั: ใหล้ำ้งออกดว้ยสบู่ และน ้ำสะอำด 
6.) หำกสัมผสัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง: ใหพ้บแพทย/์รับกำรรักษำพยำบำล 
7.) เก็บใหมิ้ดชิด 
8.) ก ำจดัสำร/ภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Acetylene trichloride, 1-Chloro-2, 2-dichloroethylene, 1, 1-Dichloro-2-chloroethylene, Ethylene trichloride, 
1, 1, 2-Trichloroethylene,1, 2, 2-Trichloroethylene, TCE, Trineu, Trilene, Tri stabilised, TCE stabilised, 
Trichloroethene, Triklone. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
1,1,2,-TRICHLOROETHYLENE 100 79-01-6 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ส ำหรับผูเ้ขำ้ไปปฐมพยำบำล ถอดเส้ือผำ้ท่ี 

ปนเป้ือนของผูป่้วย ถำ้ไม่ไดส้ติ ท ำใหรู้้สมกตวัและพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป: เคล่ือนยำ้ยไปในพื้นท่ีท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิทนัที ถำ้ไม่หำยใจ ให้ท ำกำรช่วยหำยใจ ถำ้

หำยใจไม่สะดวก ใหอ้อกซิเจนในกำรช่วยหำยใจ พบแพทย ์
การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งบริเวณผิวหนงัท่ีสัมผสัทนัที ดว้ยน ้ ำปริมำณมำกๆ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 15 นำที 

ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนและรองเทำ้ พบแพทย ์ 
การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งดว้ยน ้ำปริมำณมำกทนัทีอยำ่งนอ้ย 15 นำที ลืมตำขม้นและลง พบแพทย ์
การกลนืกนิ: ลำ้งปำกดว้ยน ้ำถำ้กลืนกิน ห้ามท าให้อาเจียน ใหด่ื้มน ้ำมำกๆ รีบน ำส่งแพทย ์ 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้ำละอองฝอย ผงเคมีแหง้ คำร์บอนไดออกไซด ์หรือโฟม  
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สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
น ้ำท่ีเป็นล ำน ้ำโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
Hydrogen chloride, phosgene, carbon monoxide, carbon dioxide และ nitrogen oxides 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ป้องกนักำรหำยใจ และชุดป้องกนัแบบเตม็รูปแบบ  

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : สวมอุปกรณ์ช่วยในกำรหำยใจ สวมชุดป้องกนัส่วนบุคคล ให้น ำบุคคลท่ีไม่ไดส้วม

อุปกรณ์ป้องกันออก มีระบบระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ ให้น ำบุคคลออกจำกพื้นท่ี
อนัตรำย 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนักำรไหลลงสู่ท่อระบำยน ้ ำ ,ระบบน ้ ำ, น ้ ำใตดิ้น หรือดิน แจง้เจำ้หน้ำท่ีหำก
เกิดกำรร่ัวไหลลงสู่แหล่งน ้ำ, ระบบระบำยน ้ำ หรือดิน  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
มีกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีของเหลว(เช่น ทรำย, ดิน,    
สำรยมด เกำะชนิดกรด, สำรยมดเกำะทัว่ไป) ท ำควำมสะอำดพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 
อำจน ำกลบัมำใชใ้หม่ หรือก ำจดัตำมควำมเหมำะสม ก ำจดัวสัดุท่ีปนเป้ือนเหมือน
ของเสียตำมขอ้ 13  

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
ระวงัอยำ่งใหส้ัมผสัตำ ผวิหนงั หรือเส้ือผำ้ เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ และเปลวไฟ หำ้มกลืนหรือสูดดมเขำ้
ไป ท ำงำนในพื้นท่ีตูดู้ดควนั  
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
เก็บในท่ีเยน็ แหง้ ระบำยอำกำศไดดี้และห่ำงจำกแสงแดดโตยตรง  เก็บห่ำงจำกอำหำร เก็บห่ำงวสัดุท่ีไม่เขำ้กนั ตำมขอ้  
10 ปิดฝำใหแ้น่นเม่ือไม่ใชง้ำน ตรวจสอบรอยร่ัวอยำ่งสม ่ำเสมอ   
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 10 - 100 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ผูจ้ดัเก็บหรือผูใ้ชง้ำนผลิตภณัฑน้ี์ควรมีอุปกรณ์อ่ำงลำ้งตำและฝักบวัลำ้งตวั 

ใชส้ำรเคมีภำยในตูดู้ดควนั 
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มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ในกรณีท่ีสัมผสัสำรไม่นำน หรือมีมลพิษต ่ำให้สวมอุปกรณ์กรองอำกำศ ในกรณีท่ี

สัมผสัสำรท่ีเขม้ขน้หรือนำน ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหำยใจท่ีมีระบบหมุนเวยีนอำกำศ 
การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมี  
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำป้องกนัสำรเคมี ท่ีมีกั้นดำ้นขำ้ง 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีเหมำะสม เพื่อป้องกนักำรสัมผสักบัผวิหนงั  
มาตรการสุขอนามัย:  ไม่มีขอ้มูล 
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส มีกล่ินคลำ้ยคลอโรฟอร์ม อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   (-87) - (-86) °C ความหนาแน่น :   1.460 - 1.470 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  1.00 – 1.07 g/l  ท่ี 20 °C 

จุดเดอืด :   86-88 °C ความหนืด :   0.55 mPa.s  ท่ี 25 °C 

ความดนัไอ :  77.3 – 78.7 mbar ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ : 4.50 – 4.54 (อำกำศ=1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 7.9 %โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 100 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง   : 410 °C จุดวาบไฟ  : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั : >110 °C ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 2.42 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติและเตรียมกำรจดัเก็บและกำรจดักำรตำมสภำวะของ 

อุณหภูมิและควำมดนั ไวต่อควำมช้ืนและแสง 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ควำมร้อนสำมำรถท ำใหเ้กิดกำรขยำยตวัหรือสลำยตวั ของวสัดุซม่ งอำจ

น ำไปสู่กำรระเบิดของภำชนะ ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่ (Polymerization) ท่ี
อนัตรำย เกิดกำรระเบิดเม่ือรวมตวักบัอำกำศท่ีควำมร้อนสูง ท ำปฏิกิริยำกบั 
oxidizing agents, alkaline metals, alkaline earth metals, light metals, 
perchloric acid, alkali(lyes), nitrogen oxides, aluminium chloride, 
powdered metals 
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สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง: อำหำร, วสัดุท่ีเขำ้กนัไม่ได,้ แสง, แหล่งก ำเนิดไฟ, ควำมร้อนส่วนเกิน, เปลวไฟ, 
ประกำยไฟ, ไฟฟ้ำสถิตย,์ กำรสัมผสัควำมช้ืนในอำกำศ หรือน ้ำ 

วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Strong oxidizing agents, Strong reducing agent, bases, active metals, metals, metal 
compounds(toxic, e.g beryllium, lead acetate, nickel, carbonyl, tetraethyl lead), 
light metals, hot metals และ alkalis 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: Hydrogen chloride, phosgene, carbon monoxide, carbon dioxide  
                         และ nitrogen oxides 

  
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:    LD50 (Oral, rat):  4920 - 5620 mg/kg 

LD50 (Dermal, rabbit):  >20 - >20000 mg/kg  
LC50 (Inhalation, rat):   140700 mg/m3 - 1h 
LC50 (Inhalative, rat):   12500 ppm(V) - 4h 
LDL0 (Oral, human):   7000 mg/kg  

อาการทีป่รากฎ: หลงัจำกสูดดม: สำรน้ีอำจท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองเยือ่บุ ของระบบทำงเดินหำยใจ
(ทำงเดินหำยใจ) กำรสูดดมไอระเหย ส่งผลใหเ้กิดอำกำรปวดศีรษะ วงิเวยีนศีรษะ 
ง่วงนอนและคล่ืนไส้ กำรหำยใจท่ีควำมเขม้ขน้สูง สำมำรถกดกำรท ำงำนของ 
ระบบประสำทส่วนกลำง ซม่ งอำจน ำไปสู่กำรสูญเสียกำรท ำงำน ตดัสินใจบกพร่อง
และหำกไดรั้บเป็นเวลำนำน หมดสติ กำรสูดดมดมท่ีควำมเขม้ขน้สูงอำจท ำให ้หวั
ใจเตน้ผิดจงัหวะและเสียชีวติอยำ่งกระทนัหนั  เม่ือสัมผสัผิวหนงั: กำรสัมผสั
ผวิหนงัอำจท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคือง ลำ้งท ำควำมสะอำจเม่ือสัมผสัผวิหนงั กำร
สัมผสัซ ้ ำหรือนำน อำจท ำให้เกิดโรคผวิหนงัอกัเสบท่ีเกิดจำกกำรระคำยเคือง    
หลงักลืนกินเขำ้: กำรกลืนกินอำจส่งผลใหเ้กิดกำรคล่ืนไส้อำเจียนและกดกำร
ท ำงำนของระบบประสำทส่วนกลำง ถำ้ผูป่้วยมีอำกำรทรุดของระบบส่วนกลำง( 
เช่น คลำ้ยคนเมำ) มีโอกำสท่ีผูป่้วยจะหำยใจเขำ้ไปและเกิดควำมเสียหำยต่อปอด  
กำรสัมผสัดวงตำ: ระคำยเคืองดวงตำ 

ความเป็นพษิเร้ือรัง:    อำจท ำใหเ้กิดมะเร็ง IARC: Group 2A: เป็นไปไดท่ี้จะเกิดมะเร็งในมนุษย ์
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:    ไม่มีขอ้มูล 
  
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Fathead minnow:  40.7 – 67.0 mg/l -96h  
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 LD50 - Bluegill sunfish:  44700 µg/l -96h 

 LC50 - Pimephales promelas: 40.7 mg/l -96h 

 LC50 - Jordanella floridae: 28.3 mg/l -96h  

ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    EC50 - Daphnia magna:  85.2 mg/l - 48h 

 LC50 - Daphnia magn:  2.2-100 mg/l - 48h 

 IC50 - Daphnia magna:  20.8 mg/l - 48h 

 LC50 - Mollusk shrimp: 2 mg/l - 96h 

ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  EC50 - Chlamydomonas reinh.:  36.5 mg/l - 72h 

 EC50 - Scenedasmus subspic:  450 mg/l - 96h 

 IC50 - Selenastrum capric:  175 mg/l - 96h 

ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: EC50 - Activated sludge:  260 mg/l - 3h 

 EC50 - Photobac. Phosphor:  975 mg/l – 5min 

กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ 19% /28d ไม่ยอ่ยสลำยไดง่้ำย 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: เน่ืองจำกค่ำสัมประสิทธ์ิกำรกระจำยตวัของ  n-octanol/น ้ำ มีค่ำกำรสะสมใน 

ส่ิงไม่มีชีวติ ไม่คำดวำ่จะเกิดขม้น ( log P o/w 1-4) 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ศกัยภำพในกำรเคล่ือนท่ีในดินสูง 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ไม่ทิ้งรวมกบัขยะในครัวเรือน ห้ำมทิ้งลงสู่ท่อระบำยน ้ ำทิ้ง อำ้งอิงถมงหน่วยงำนกำร

จดักำรก ำจดัของเสีย วสัดุสำมำรถรีไซเคิลได้ ก ำจดัวสัดุโดยผูรั้บผิดชอบท่ีได้รับ
อนุญำต 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  กำรก ำจดัตอ้งจดักำรตำมระเบียบขอ้บงัคบั 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1710      Class: 6.1     Packing group: III 
Proper shipping name: TRICHLOROETHYLENE 
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1710      Class: 6.1     Packing group: III 
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Ems: F-A S-A 
Proper shipping name: TRICHLOROETHYLENE 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1710      Class: 6.1     Packing group: III 
Proper shipping name: TRICHLOROETHYLENE 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 

 Safety, health and environmental regulation/lagislation specific for the substance or mixture  

 National regulations 

 Information about limitation of use: 
Employment restrictions concerning women of child-bearing age must be observed.  

 Other regulations, limitations and prohibitive regulations 
Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57 
79-01-6 trichloroethylene 
 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.  

 
US FEDERAL 
TSCA  

CAS # 79-01-6 is listed on the TSCA inventory. 
Health & Safety Reporting List  

None of the chemicals are an the Health & Safety Reporting List 
Chemical Test Rules  

None of the chemicals in this product are under a Chemical Test Rule. 
Section 12b  

None of the chemicals are listed under TSCA Section 12b 
 

TSCA Significant New Use Rule 
None of the chemicals in this material have a SNUR under TSCA 

CERCLA Hazardous Substances and corresponding RQs 
CAS # 79-01-6: 100 lb final RQ: 45.4 kg final RQ 

SARA Section 302 Extremely Hazardous Substances 
None of the chemicals in this product have a TPQ. 



      บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)           ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์0-2392-3410-3 
              82/80  Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110  E-mail :  service@modernchemical.co.th 
 

SARA Codes 
CAS # 79-01-6: immediate, delayed, reactive. 

Section 313 
This material contains Trichloroethylene (CAS # 79-01-6, 99 + %) which is subject to the reporting 

requirements of Section 313 of SARA Tide Ill and 40 CFR 
Clean Air Act: 

CAS # 79-01-6 is listed as a hazardous air pollutant (HAP). 
This material does not contain any Class 1 Ozone depletors. 
This material does not contain any Class 2 Ozone depletors. 

Clean Water Act: 
CAS # 79-01-6 is listed as a Hazardous Substance under the CWA  CAS # 79-01-6 is listed as a Priority Pollutant 
under the Clean Water        Act. CAS # 79-01-6 s listed as a Toxic  
Pollutant under the Clean Water Act. 
OSHA: 

None of the chemicals in this product are considered highly hazardous by OSHA. 
STATE 

CAS#79-01-6 can be found on the following state right to know lists: California, New Jersey, Pennsylvania, 
Minnesota, Massachusetts. 
California Prop 65 
The following statement(s) is(are) made in order to comply with the California Safe Drinking  
Water Act: 
WARNING: This product contains Trichloroethylene, a chemical known to the state of 
 
California to cause cancer.  
California No Significant Risk Level; CAS # 79-01-6: 50                     (oral): 80  
(Inhalation) 
 
European/international Regulations 
European Labeling in Accordance with EC Directives 
Hazard Symbols: T 
Risk Phrases: 

R 36/38 Irritating to eyes and skin. 
R 45 May cause cancer. 
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R 52/53 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment, 
R 67 Vapours may cause drowsiness and dizziness 
R 68 Possible risk of irreversible effects 

Safety Phrases: 
S 45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where 

possible). 
S 53 Avoid exposure-obtain special instructions before use. 
S 61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets. 

WGK (Water Danger/Protection) 
 CAS # 79-01-6 : 3 
Canada DSL/NDSL 
 CAS # 79-01-6 is listed on Canada's DSL List . 
Canada- WHMIS  

This product has a WHMIS classification of D1B, D2B. 
 
This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products Regulations and 
the MSDS contains all of the information required by those regulations. 
Canadian Ingredient Disclosure List 

CAS # 79-01-6 is listed on the Canadian Ingredient Disclosure List. 
 
Classification: Classified as hazardous according to criteria in the HS (Minimun Degrees of Hazard) Regulations 2001. 
Subclasses: Substances 6.1 Category D – Substances which are acutely toxic. 
Subclasses 6.3 Category A – Substances that are irritating to the skin. 
Subclasses 6.4 Category A – Substances that are irritating to the eye. 
Subclasses 6.6B Category III – Substances which cause concern for humans owing to possible mutagenic effects. 
Subclasses 6.7 Category A – Substances that are known or presumed human carcinogens. 
Subclasses 6.9 Category B – Substances that are harmful to human target organs or systems. 
Subclasses 7.1 Category D – Substances that are slightly harmful to the aquatic environment or are otherwise 
designed for biocidal action. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงัในกำรจดักำร
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ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถมงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


