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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
DIISONONYL PHTHALATE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DIISONONYL PHTHALATE
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จำหน่ำย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
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. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก:
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อความแสดงอันตราย:
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวัง:
ไม่มีขอ้ มูล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
DIISONONYL PHTHALATE
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

รหัส CAS NO.
68515-48-0

ไม่มี
ให้นำผูป้ ่ วยออกจำกที่ เกิ ดเหตุ สำหรับท่ำนที่เป็ นผูท้ ำกำรเข้ำช่ วยเหลื อ ให้ป้องกัน
ตัวเองหรื อผูอ้ ื่นจำกกำรได้รับสำรโดยกำรสวมหน้ำกำกที่เหมำะสม และถ้ำระคำย
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การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

เคืองระบบทำงเดินหำยใจ วิงเวีย น อำเจียน หรื อหมดสติ ให้พบแพทย์โดยด่วน ถ้ำ
หยุดหำยใจ ให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจ หรื อทำกำรผำยปอดแบบปำกต่อปำก
ล้ำงบริ เวณผิวหนังที่สัมผัสออกด้วยสบู่และน้ ำ
ล้ำงตำทันทีดว้ ยน้ ำ หำกเกิดอำกำรระคำยเคือง ให้ปรึ กษำแพทย์
ปกติไม่จำเป็ นต้องปฐมพยำบำล ให้ปรึ กษำแพทย์ถำ้ รู้สึกผิดปกติ

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้ละอองน้ ำ โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง หรื อคำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
สำยน้ ำที่ฉีดเป็ นสำย
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ควัน ไอสำรเคมี ผลิตภัณฑ์ที่เผำไหม้ไม่สมบูรณ์ ออกไซด์ของคำร์ บอน
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยตำมมำตรฐำนและเหมำะสม กรณี ที่เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ปิด ให้สวมชุดป้ องกันแบบ
SCBA (self-contained breathing apparatus)
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสสำรที่ปนเปื้ อน เตือนผูอ้ ยูอ่ ำศัยในบริ เวณใกล้เคียง และผูท้ ี่อยูใ่ ต้
ลมให้ท รำบเกี่ ย วกับ อันตรำยจำกควำมเป็ นพิ ษ หรื อควำมไวไฟของสำร ท ำกำร
อพยพคนออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้ำมีควำมจำเป็ น ดูที่ส่วนที่ 5 เรื่ องกำรผจญเพลิง
ดูที่ส่วนที่ 3 เรื่ องกำรระบุอนั ตรำย ดูที่ส่วนที่ 4 เรื่ องมำตรกำรปฐมพยำบำล ดูที่ส่วน
ที่ 8 สำหรั บคำแนะนำเรื่ องอุ ปกรณ์ ป้องกันอันตรำยส่ วนบุ คคลขั้นต่ ำ อำจมี ควำม
จำเป็ นในกำรใช้มำตรกำรป้ องกันอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ
หรื อวิจำรณญำณของผูม้ ีหน้ำที่รับผิดชอบในกรณี เหตุฉุกเฉิน
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: สำรที่หกปนเปื้ อนปริ มำณมำก: สร้ำงทำนบกั้นของเหลวที่หกปนเปื้ อนไกลออกจำก
บริ เวณที่หก เพื่อนำเก็บกลับมำ และกำจัดทิ้ง ป้ องกันไม่ใช้ไหลลงสู่ ทำงเดินของน้ ำ
ท่อน้ ำเสี ย แหล่งน้ ำบนดิน หรื อแหล่งน้ ำใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อำกำศ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
การรั่วไหลลงสู่ พนื้ ดิน: กำจัดแหล่งก่อไฟทั้งหมด (ห้ำมสู บบุหรี่ , ทำให้เกิดประกำย
ไฟ หรื อเปลวไฟใดๆ ในบริ เวณใกล้เคียง) หยุดกำรรั่วไหลถ้ำทำได้โดยไม่มีควำม
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เสี่ ยง ใช้ดินแห้ง ทรำย หรื อสำรอื่นที่ไม่เผำไหม้ ซับหรื อคลุมสำรที่หกปนเปื้ อน และ
ย้ำยไปใส่ ในภำชนะ นำเก็บกลับมำโดยกำรสู บด้วยปั๊ ม หรื อซับด้วยวัสดุดูดซับที่
เหมำะสม
การรั่วไหลลงสู่ แหล่งนา้ : หยุดกำรรั่วไหลถ้ำทำได้โดยไม่มีควำมเสี่ ยง ล้อมบริ เวณที่
เกิดกำรรั่วไหลโดยทันที่ดว้ ยทุ่นลอย (booms) แจ้งเตือนผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ เอำสำรที่
ปนเปื้ อนออกจำกผิวหน้ำโดยกำรกวำด หรื อใช้สำรดูดซับที่เหมำะสม ขอคำแนะนำ
จำกผูเ้ ชี่ยวชำญ ก่อนใช้สำรดูดซับสำรเคมี
คำแนะนำสำหรับกำรรั่วไหลของสำรลงสู่ แหล่งน้ ำ และพื้นดินนี้ จัดทำขึ้นจำกกำร
จำลองสถำนกำรณ์ของกำรรั่วไหลที่มีโอกำสเกิดขึ้น ทั้งนี้ สภำพทำงภูมิศำสตร์ ลม
อุณหภูมิ ทิศทำงของคลื่น กระแสน้ ำ และควำมเร็ วที่แตกต่ำงกันไปนั้นมีผลอย่ำงมำก
ในกำรจัดกำรที่แตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นจึงควรปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญ หมำยเหตุ:
กฎหมำยแต่ละท้องถิ่นอำจระบุ หรื อจำกัดข้อปฏิบตั ิบำงประกำร
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ระวังอย่ำให้สัมผัสกับผิวหนัง จัดให้มีกำรถ่ำยเทอำกำศ หำกมีไอหมอก หรื อไอเกิดขึ้นทำกำรป้ องกันกำรหกเปื้ อน และ
รั่วซึ ม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรำยลื่นหกล้ม อย่ำใช้งำนเก็บรักษำ หรื อเปิ ดใกล้กองไฟ แหล่งควำมร้อนหรื อกำรเผำไหม้
ป้ องกันสำรนี้ จำกกำรโดนแสงแดดโดยตรง สำรนี้สำมำรถสะสมประจุไฟฟ้ ำ ซึ่ งอำจทำให้เกิดประกำยไฟ (แหล่งติด
ไฟ) เมื่อมีกำรจัดกำรสำรจำกภำชนะบรรจุ ไฟฟ้ ำที่เกิดประกำยไฟ อำจเกิดกำรลุกติดเป็ นเปลวไฟจำกไอของของเหลว
หรื อส่ วนที่ตกค้ำงได้ (ตัวอย่ำงเช่น ระหว่ำงกำรถ่ำยเทสำร) ใช้วธิ ีกำรที่เหมำะสมในกำรยึดและ/หรื อต่อสำยดิน อย่ำงไร
ก็ตำม กำรยึดและต่อสำยดินก็อำจไม่สำมำรถละจำกอันตรำยที่เกิดจำกกำรสะสมไฟฟ้ ำสถิตย์ได้ ให้ศึกษำหำมำตรฐำน
กำรปฏิบตั ิกำรเพื่อเป็ นแนวทำงหรื อหำข้อมูลอ้ำงอิงเพิม่ เติมได้จำก American Petroleum Institute 2003 (Protection
Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) or National Fire Protection Agency 77
(Recommended Practice on Static Electricity) or CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics-Code of practice for the
avoidance of hazards due to static electricity)
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ใช้ในกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ อำจทำให้เกิดไฟฟ้ ำสถิตสะสม และสลำยตัวได้ อย่ำเก็บใน
ภำชนะเปิ ด หรื อไม่ติดฉลำก ปิ ดฝำภำชนะเมื่อไม่ใช้งำน เคลื่อนย้ำยภำชนะด้วยควำมระมัดระวัง เปิ ดฝำภำชนะช้ำๆ เพื่อ
ควบคุมแรงดันที่อำจปล่อยออกมำ เก็บในที่เย็น และอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก
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8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 5 mg/m3
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรจัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ เพื่อป้ องกันไม่ให้ปริ มำณสำรเกิน
กว่ำระดับที่ยนิ ยอมให้รับได้
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ใช้อุปกรณ์ ถ่ำยเทอำกำศที่เหมำะสม เพื่อรั กษำระดับปริ มำณสำรให้ต่ ำกว่ำระดับที่
กำหนดไว้ ในกรณี ที่ควำมเข้มข้นของสำรในอำกำศมีค่ำสู ง ให้ใช้อุปกรณ์ ป้องกัน
ทำงเดินหำยใจชนิด “ชุ ดส่ งผ่ำนอำกำศ” และปรับให้มีควำมดันภำยในหน้ำกำกสู ง
กว่ำภำยนอก ชุ ดส่ ง ผ่ำ นอำกำศพร้ อมด้วยถังอำกำศสำรอง อำจมี ค วำมจำเป็ นใน
สถำนกำรณ์ ที่ระดับของออกซิ เจนต่ ำกว่ำมำตรฐำน อุ ปกรณ์ กำรเตื อนแก๊ส/ไอไม่
ทำงำน หรื อควำมเข้มข้นของสำรในบรรยำกำศมีค่ำสู งเกินกว่ำระดับควำมสำมำรถ
ในกำรป้ องกันของหน้ำกำกกรองอำกำศ.
การป้องกันมือ:
ข้อมูลเฉพำะของถุ งมื อที่ ไ ด้ให้ไว้น้ ันจัดทำขึ้ นตำมเอกสำรตี พิ มพ์ และข้อมูลจำก
ผูผ้ ลิตถุงมือ สภำพกำรทำงำนจะมีผลต่อควำมคงทนของถุ งมือเป็ นอย่ำงมำก ให้
สอบถำมข้อ มูล จำกผูผ้ ลิ ต ถุ ง มื อ เรื่ องขอค ำแนะนำส ำหรั บประเภทของถุ งมื อ ที่
เหมำะสม และอำยุกำรใช้งำนกับงำนที่ท่ำนใช้ ให้ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงมือที่ขำด
หรื อเสี ยหำย ประเภทของถุ งมือที่ใช้สำหรับกำรทำงำนกับสำรเคมีน้ นั รวมถึง: ถ้ำ
ต้องสัมผัสสำรเป็ นเวลำนำน หรื อสัมผัสสำรบ่อยๆ ควรสวมถุงมือที่สำมำรถป้ องกัน
สำรเคมี และหำกมีโอกำสที่ตอ้ งสัมผัสกับสำรบริ เวณแขน ให้สวมใส่ ถุงมือที่มีควำม
ยำวคลุมถึงบริ เวณแขน ถุงมือยำง Neoprene, ถุงมือยำง Nitrile
การป้องกันดวงตา:
ถ้ำต้องสัมผัสกับสำร ควรสวมแว่นตำนิรภัยที่มีแผงกั้นด้ำนข้ำง
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ข้อมูลเฉพำะของเสื้ อผ้ำที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทำเอกสำรตีพิมพ์ และข้อมูลจำกผูผ้ ลิต
ประเภทของเสื้ อผ้ำที่ใช้สำหรับกำรทำงำนกับสำรเคมีน้ นั รวมถึง: ถ้ำต้องสัมผัสสำร
เป็ นเวลำนำน หรื อสัมผัสสำรบ่อยๆ ควรสวมเสื้ อผ้ำที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี และ
น้ ำมัน
ให้หมัน่ ตรวจสอบข้อปฏิบตั ิเพื่อสุ ขอนำมัยส่ วนบุคคลที่ดี เช่น กำรล้ำงมือหลังจำก
มาตรการสุ ขอนามัย:
สัมผัสสำรเคมี และก่อนรับประทำนอำหำร ดื่มน้ ำ และ/หรื อ สู บบุหรี่ ซักล้ำงชุด
ทำงำน และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อกำจัดสำรปนเปื้ อน กำจัดเสื้ อผ้ำที่มีกำรปนเปื้ อน
และรองเท้ำที่สำมำรถทำควำมสะอำดได้ จัดเก็บสิ่ งของต่ำงๆ ให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส ไม่มีกลิ่น

อัตราการระเหย : ไม่ได้กำหนดไว้

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.968-0.979 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่ได้กำหนดไว้

การละลายนา้ : ละลำยได้นอ้ ยมำก

จุดเดือด : >300 °C

ความหนืด : 88 -108 cSt. ที่ 20 °C

ความดันไอ : <0.01 mmHg ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : >1 ที่ 101kPa

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.3 % โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 1.7 % โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : >400°C

จุดวาบไฟ : >200 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่ได้กำหนดไว้

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่ได้กำหนดไว้

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :8.8

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย:
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว:
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

สำรนี้คงตัวภำยใต้กำรใช้ปกติ
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่ (Polymerization)ที่อนั ตรำย
ควำมร้อนมำกเกินแหล่งกำเนิ ดกำรจุดติดไฟพลังงำนสู ง
ตัวทำปฏิกิริยำออกซิ เดชัน่ รุ นแรง
สำรนี้ไม่สลำยตัวที่อุณหภูมิบรรยำกำศ

LD50 (Oral, rat): >10000 mg/kg
LD50 (Skin, rabbit): >3160 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >4.4 mg/l
ดวงตำ: อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองตำอย่ำงไม่รุนแรง หรื อเป็ นเวลำไม่นำน
สัมผัสผิวหนัง: เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนังเล็กน้อยเมื่อสัมผัสสำรเป็ นเวลำนำน
คำดว่ำมีผลต่อสุ ขภำพจำกภำวะกึ่งเรื้ อรัง เรื้ อรัง ระบบทำงเดินหำยใจ หรื ออำกำรแพ้
ทำงผิวหนัง กำรกลำยพันธุ์ เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ ก่อให้เกิ ดมะเร็ ง เป็ นพิษต่อ
อวัยวะเป้ ำหมำย (จำกกำรสัมผัสครั้งเดียว หรื อหลำยครั้ง) เป็ นพิษต่อระบบหำยใจ
และผลกระทบอื่นๆ เนื่องจำกประสบกำรณ์ของบุคคล และข้อมูลกำรทดลอง
ไม่มีขอ้ มูล

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ์.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

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC0 - Onchorhynchus mykiss: 0.16 mg/l -96h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC0 - Daphnia magna: 0.06 mg/l -48h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
EC0 - Pseudokirchneriella subcapitata: 1.8 mg/l -5d
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
คำดว่ำจะย่อยสลำยทำงชีวภำพได้ทนั ที 70.5% - 28 วัน
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: แนวโน้มต่ำในกำรสะสมในสิ่ งมีชีวติ 14 วัน (BCF<3 ในน้ ำ)
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
คำดว่ำจะเข้ำไปชั้นน้ ำเสี ย และตะกอนที่เป็ นของแข็ง มีกำรระเหยที่ต่ำมำก
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

วิธีกำรกำจัดผลิตภัณฑ์น้ ี ที่เหมำะสมคือ กำรเผำในเตำเผำขยะที่สำมำรถนำพลังงำนที่
เกิดขึ้นหมุนเวียนกลับมำใช้ได้ หรื อวิธีกำรรี ไซเคิล อื่นๆ ที่เหมำะสมตำมข้อกำหนด
กฎเกณฑ์ที่บงั คับใช้ และลักษณะของสำร ณ ขณะนั้น
คำเตือนเกี่ยวกับภำชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว (ถ้ำเกี่ยวข้อง); ภำชนะบรรจุที่ใช้
หมดแล้ว อำจมีครำบตกค้ำงเหลืออยู่ และเป็ นอันตรำยได้ อย่ำพยำยำมเติมซ้ ำ หรื อ
ทำควำมสะอำดภำชนะ โดยไม่มีวธิ ี ปฏิบตั ิที่เหมำะสม ควรระบำยสำรออกจำกถัง
เปล่ำจนหมดเกลี้ยง และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่ำจะปรับสภำพ หรื อกำจัดทิ้ง
อย่ำงเหมำะสม ควรให้ผรู ้ ับเหมำที่มีควำมเชี่ยวชำญ หรื อได้รับอนุญำตเป็ นผูน้ ำ
ภำชนะเปล่ำไปรี ไซเคิล ฟื้ นสภำพ หรื อกำจัดทิ้งตำมกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบำล
ห้ำมอัดควำมดัน ตัด เชื่อม เชื่อมประสำน บัดกรี เจำะ บด เจียระไน หรื อปล่อยให้
ภำชนะได้รับควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ ไฟฟ้ ำสถิต หรื อแหล่งจุดระเบิดอื่นๆ
ภำชนะอำจระเบิด และทำให้เกิดกำรบำดเจ็บ และเสี ยชีวติ ได้

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่ได้ควบคุมสำหรับกำรขนส่ งทำงบก
การขนส่ งทางนา้
ไม่ได้ควบคุมสำหรับกำรขนส่ งทำงทะเลตำม IMDG-Core
Marine pollutant : ไม่มี
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MARPOL 73/78 Convention-Annex II
ชื่อผลิตภัณฑ์: DIALKYL (C9-C10) PHTHALATES
Ship type: 2
ประเภทของมลภำวะ: Y
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่ได้ควบคุมสำหรับกำรขนส่ งทำงอำกำศ
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
สำรนี้จดั เป็ นวัตถุอนั ตรำยตำมกฏเกณฑ์ของ ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่ องระบบกำรจำแนกและกำรสื่ อสำรควำมเป็ นอันตรำย
ของวัถตุอนั ตรำย พ.ศ. 2555
สถำนะทำงกฏหมำยและกฏหมำยและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 : ไม่ได้ควบคุม
จดทะเบียนหรือได้ รับการยกเว้ นจากราชการ หรือ ประกาศในบัญชีสารเคมี (อาจมีสารซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ทตี่ ้ องแจ้ งไปยังบัญชีรายการ
TSCA ของ EPA ว่ าเป็ นสารทีม่ กี ารผลิตหรือนาเข้ าเพือ่ การค้ า ก่ อนทีจ่ ะนาเข้ าสู่ ประเทศสหรัฐอเมริกา): AICS, DSL, ENCS, IECSC,
KECI, PICCS, TCSI, TSCA
ข้อมูลเพิ่มเติม:
มีกฏข้อบังคับสำหรับกำหนดปริ มำณกำรใช้ในผลิตภัณฑ์ ของเด็กเล่นหรื อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ สำหรับเด็กที่สำมำรถนำเข้ำปำกได้
กรุ ณำตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวังในกำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

