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เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย
1. การบ่ งชี้สารเดีย่ วหรือสารผสม และผู้ผลิต
ตัวบ่ งชึ้ผลิตภัณฑ์ ตามระบบ GHS:
การบ่ งชึ้ด้วยวิธีอื่นๆ
ชื่อสำมัญ (s) คำพ้อง (s):
หมำยเลข เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย

พอลิเอทิลีน NOVAPOL® (เกรดที่มีดินไดอะตอม)

พอลิเอทิลีนควำมหนำแน่ นต่ำ (LDPE), พอลิเอทิลีนควำมหนำแน่ นต่ำแรงดันสู ง (HPLDPE), พอลิเอทิลีนเรซิ นควำม
หนำแน่นปำนกลำง (MDPE), เอทิลีนพอลิเมอร์
NOVA-0029B

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่ำงๆ ในกำรใช้สำรเดี่ยวหรื อสำรผสม
ข้ อแนะนาในการใช้ : เทอร์โมพลำสติกเรซิ นที่อดั ไล่ออกมำเป็ นฟิ ล์ม แผ่น หรื อขึ้นรู ปเป็ นภำชนะ หรื อรู ปร่ ำงอื่นๆ
ข้ อจากัดต่ าง ๆ ในการใช้ : กำรใช้งำนทั้งหมดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้
รำยละเอียดผูผ้ ลิต
ผู้จัดจาหน่ าย
ชื่อบริ ษทั :
ที่อยู:่
หมายเลขโทรศัพท์ :
อีเมลข้ อมูล SDS:

NOVA Chemicals International (SA)
Avenue de la Gare 14
1700 Fribourg, สวิตเซอร์แลนด์
+41-26-426-5757
msdsemail@novachem.com

หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ น:
+1-800-561-6682, +1-403-314-8767 (NOVA Chemicals) (24 ชัว่ โมง)
เอเชียแปซิ ฟิก: +65 3158 1074 (NCEC) (24 ชัว่ โมง)

2. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย
การจาแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS และข้ อมูลใน ระดับชาติหรือระดับภูมิภาค:
ไม่ได้รับกำรจำแนกประเภท
องค์ ประกอบฉลากตามระบบ GHS
สั ญลักษณ์ ความเป็ นอันตราย:

ไม่มีรูปสัญลักษณ์

คาสั ญญาณ:

ไม่ มีอยู่

ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย:

ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อควำมที่แสดงข้อควรระวัง:

SDS_TH

การป้องกัน:

เก็บให้ห่ำงจำกมือเด็ก เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน พื้นผิวที่ร้อนเปลวไฟประกำยไฟ ห้ำมสู บบุหรี่ ต่อสำยดิน/เชื่อมประจุ
ภำชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ ใช้อุปกรณ์[ไฟฟ้ ำ/ระบำยอำกำศ/ส่ องสว่ำง] ที่กนั ระเบิดได้ ล้ำงมือให้สะอำดหลังใช้งำน
ใช้ภำยนอกอำคำรเท่ำนั้นหรื อบริ เวณที่มีกำรระบำยอำกำศดี หลีกเลี่ยงกำรรั่วไหลสู่ สิ่งแวดล้อม สวมถุงมือป้ องกันอุปกรณ์/
อุปกรณ์ป้องกันดวงตำ/ชุดป้ องกัน/ ป้ องกันหน้ำ สวมอุปกรณ์ป้องกันทำงเดินหำยใจ

การจัดการ:

หำกกลืนกิน: บ้วนและล้ำงปำก ห้ำมทำให้อำเจียน รับคำแนะนำจำกแพทย์/พบแพทย์ หำกสัมผัสผิวหนัง: ล้ำงด้วยน้ ำ/สบู่
ปริ มำณมำก หำกเกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง: รับคำแนะนำจำกแพทย์/พบแพทย์ หำกหำยใจเข้ำไป: เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยไปสู่
อำกำศ บริ สุทธิ์ และให้นอนพักในท่ำทำงที่สบำยเพื่อกำรหำยใจ หำกเข้ำดวงตำ; ล้ำงด้วยน้ ำเป็ นเวลำหลำย ๆ นำที ถ้ำใส่
คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกมำ (กรณี ที่ถอดได้ง่ำย) และให้ลำ้ งตำต่อไป

การจัดเก็บ:

จัดเก็บไว้ตำมระเบียบข้อบังคับในระดับท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ ป้ องกันจำกแสงแดด
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การกาจัด:

ความเป็ นอันตรายอื่นที่ไม่ ได้ เป็ นผลจากการจาแนกตาม
ระบบ GHS:

แยกกำจัดเนื้อสำร/ภำชนะบรรจุโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/ระหว่ำงประเทศ อ้ำงถึงผูผ้ ลิต
ผูจ้ ดั จำหน่ำย/สำหรับข้อมูลกำรกลับคืนสภำพ/กำรแปรรู ปใหม่
ส่ วนผสมนี้เป็ นกำรเตรี ยมสำรที่มีพอลิเมอร์และสำรผสมเพิ่ม. แม้วำ่ อำจมีส่วนประกอบที่อำจอยูใ่ นกำรจัดประเภท แต่ผลิตภัณฑ์ก็
ไม่ทำให้เกิดอันตรำยต่อมนุษย์โดยกำรสู ดดม กำรกลืนกิน หรื อกำรสัมผัสกับผิวหนัง หรื อทำให้เกิดอันตรำยต่อสิ่ งแวดล้อมในน้ ำ
ในรู ปที่วำงขำยในท้องตลำด. หำกมีอนุภำคขนำดเล็กเกิดขึ้นในระหว่ำงกระบวนกำร กำรจัดกำร หรื อโดยวิธีอื่นใด อนุภำค
เหล่ำนั้นอำจก่อให้เกิดคว ำมเข้มข้นของฝุ่ นผงที่ระเบิดได้ในอำกำศ ผลิตภัณฑ์ที่หกล้นอำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรลื่นไถล
ภำยใต้สภำวะเพลิงไหม้ ผลิตภัณฑ์น้ ีจะเผำไหม้ และปล่อยคัวนที่ทำให้ระคำยเคืองออกมำ สำรที่หลอมเหลวจะทำให้เกิดกำรไหม้
จำกควำมร้อนได้ พอลิเอทิลีนโดยหลักคือของแข็งที่มีควำมเฉื่ อยทำงชี วภำพ และถือว่ำไม่เป็ นพิษ. สำรชนิดนี้มีควำมเสถียร (ไม่
สลำยตัว) ในหลุมฝังกลบหรื อระบบในน้ ำ.

3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
ของผสม
ชื่อทำงเคมี

ชื่อทางสามัญและชื่อพ้อง

หมายเลข CAS

ควำมเข้มข้น*

ซิ ลิกำ, คริ สโตแบไลท์

คริ สตัลลีนซิ ลิกำ

14464-46-1

0.1 - 0.3%

* ควำมเข้มข้นทั้งหมดคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ ำหนัก.

ข้ อมูลเพิ่มเติม:

ซิ ลิกำในรู ปผลึกคริ สโตแบไลต์จะมีพนั ธะที่ไม่สำมำรถแยกจำกกันได้ หรื อเคลือบอยูใ่ นเรซิ น.

4. มาตรการปฐมพยาบาล
บรรยำยถึงวิธีกำรปฐมพยำบำล
การกลืนกิน:

หำกกลืนกิน: บ้วนและล้ำงปำก ห้ำมทำให้อำเจียน รับคำแนะนำจำกแพทย์/พบแพทย์

กำรหำยใจเข้ำไป:

หำกหำยใจเข้ำไป: เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยไปสู่ อำกำศ บริ สุทธิ์ และให้นอนพักในท่ำทำงที่สบำยเพื่อกำรหำยใจ รับคำแนะนำ
จำกแพทย์/พบแพทย์

กำรสัมผัสผิวหนัง:

หำกสัมผัสผิวหนัง: ล้ำงด้วยน้ ำ/สบู่ปริ มำณมำก หำกเกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง: รับคำแนะนำจำกแพทย์/พบแพทย์

การสัมผัสทางดวงตา:

หำกเข้ำดวงตำ; ล้ำงด้วยน้ ำเป็ นเวลำหลำย ๆ นำที ถ้ำใส่ คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกมำ (กรณีที่ถอดได้ง่ำย) และให้ลำ้ งตำ
ต่อไป รับคำแนะนำจำกแพทย์/พบแพทย์

อำกำรหรื อผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉี ยบพลันและที่เกิดขึ้นทีหลัง
อาการ:

ผิวหนังไหม้ กำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ. กำรระคำยเคือง ซิ ลิกำ คริ สโตแบไลท์จะเชื่อมพันธะหรื อเคลือบผิวอย่ำง
ติดแน่ นในเรซิ น ซึ่ งลดควำมเป็ นไปได้ของกำรสัมผัสได้

ระบุถึงข้อควรพิจำรณำทำงกำรแพทย์ที่ตอ้ งทำทันที และกำรดูแลรักษำเฉพำะที่สำคัญทึ่ควรดำเนินกำร

การบาบัด:

SDS_TH

หลังจำกใช้มำตรกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นที่เพียงพอแล้ว ก็ไม่จำเป็ นต้องมีกำรบำบัดรักษำเพิ่มเติมเว้นแต่มี
อำกำรปรำกฎขึ้นอีก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสนับสนุนกรณี ฉุกเฉิ นทำงกำรแพทย์ โปรดโทร
ได้ที่หมำยเลข 1-800-561-6682 or 1-403-314-8767 (สำยด่วนบริ กำรฉุ กเฉิ น 24 ชัว่ โมงของ
NOVA Chemicals) กำรไหม้ที่ผิวหนังให้บำบัดรักษำในลักษณะของผิวหนังไหม้เนื่ องจำกควำมร้อน
เรซินหลอมเหลวจะหลุดออกมำเมื่อทำกำรบำบัดรักษำ ดังนั้นไม่จำเป็ นต้องขจัดออกจำกผิวหนังทันที กำร
บำบัดรักษำจะต้องกระทำโดยตรงกับกำรควบคุมอำหำรและเงื่อนไขของผูป้ ่ วยทำงคลินิก คำดว่ำไม่มีอำกำร
ไม่พึงประสงค์จำกกำรกินเข้ำไป ซิลิกำ คริ สโตแบไลท์จะเชื่ อมพันธะหรื อเคลือบผิวอย่ำงติดแน่นในเรซิน
ซึ่งลดควำมเป็ นไปได้ของกำรสัมผัสได้
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5. มาตรการการผจญเพลิง
อันตรายจากอัคคีภัยโดยทั่วไป:

เรซิ นของแข็งสนับสนุนกำรเผำไหม้ แต่ไม่จดั อยูใ่ นนิยำมสำรเผำไหม้ได้ ผลิตภัณฑ์น้ ีจะไหม้ที่อุณหภุมิสูง แต่ไม่พิจำรณำว่ำเป็ น
กำรติดไฟ ภำยใต้สภำวะเพลิงไหม้ ผลิตภัณฑ์น้ ีจะเผำไหม้ และปล่อยคัวนที่ทำให้ระคำยเคืองออกมำ สำรในรู ปผงอำจเกิดเป็ น
สำรผสมของฝุ่ นกับอำกำศ

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่ เหมาะสม)
โฟมดับเพลิง:

ละอองน้ ำหรื อกำรฉี ดน้ ำ ไฟขนำดเ็ล็ ็ก: เคมีแห้ง คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรื อโฟม

สารดับเพลิงที่ไม่ เหมาะสม:

หลีกเลี่ยงกำรใช้น้ ำที่ออกจำกท่อน้ ำโดยตรง; จะทำให้ไฟกระจำยและขยำยวงกว้ำงขึ้น

ความเป็ นอันตรายเฉพาะด้ านที่เกิดจากสารเคมี:

เมื่อได้รับควำมร้อน โพลีเอทิลีนอำจปล่อยสำรโอลิโกเมอร์ แวกซ์ และไฮโดรคำ ร์บอนที่มีออกซิ เจน รวมถึง
คำร์บอนไดออกไซด์ คำร์บอนมอนอกไซด์ และไอระเหยของ สำรอินทรี ยอ์ ื่นๆ เล็กน้อย (เช่น อัลดีไฮด์ อโครลีน) กำรสู ด
หำยใจผลิตภัณฑ์ที่เสื่ อมสลำยเข้ำไปอำจเป็ นอันตรำย สำรในรู ปผงอำจเกิดเป็ นสำรผสมของฝุ่ นกับอำกำศ ควำมเสี่ ยงของกำร
ระเบิดจำกฝุ่ นและอำกำศจะเพิม่ ขึ้นหำกมีไอที่ติดไฟได้เกิดขึ้นด้วย ของทิง้ ที่มีประจุไฟฟ้ ำสถิตย์ : สำรนี้อำจสะสมไฟฟ้ ำสถิตย์
ซึ่ งอำจทำให้เกิดไฟจำกไฟฟ้ ำที่สะสม

กำรป้ องกันแบบพิเศษสำหรับเจ้ำหน้ำที่ดบั เพลิง
วิธีปฏิบัติพเิ ศษในการดับเพลิง:

รักษำให้อยูเ่ หนือลม อย่ำให้บุคลำกรที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำใกล้ หำกทำโดยไม่มีควำมเสี่ ยง ให้ยำ้ ยภำชนะบรรจุจำกบริ เวณที่ติด
ไฟ ให้ผจญเพลิงจำกระยะไกลที่สุด หรื อใช้ตวั ยึดแบบไม่ใช่มนุษย์ หรื อระบบเฝ้ ำตรวจตรำหัวฉี ดน้ ำ ใช้สำรดับเพลิงด้วยควำม
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงกำรทำให้เกิดผงฝุ่ นในอำกำศ อำจใช้น้ ำเพื่อล้ำงพื้นที่ให้ท่วม ใช้ละอองพ่นน้ ำเพื่อทำให้พ้นื ผิวที่โดนไฟ
เย็นลง และป้ องกันบุคคล หลีกเลี่ยงกำรสู ดหำยใจควันใดๆ และวัสดุที่เผำไหม้ ถอดหรื อแยกออกสำหรับเสื้ อผ้ำและรองเท้ำที่
ปนเปื้ อน ป้ องกันสำรที่ชะล้ำงจำกกำรดับไฟหรื อเจือจำงลงสู่ แม่น้ ำ, บ่อบำบัด, หรื อแห่ งน้ ำดื่ม

อุปกรณ์ ป้องกันภัยแบบพิเศษสาหรับเจ้ าหน้ าที่
ดับเพลิง:

นักผจญเพลิงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันมำตรฐำน ซึ่ งรวมเสื้ อโค้ทป้ องกันเปลวไฟ, หมวกนิรภัยที่มีแผงกันหน้ำ, ถุงมือ, รองเท้ำ
บูทยำง, และในบริ เวณแคบ, ให้ใช้ SCBA

6. มาตรการการจัดการเมือ่ มีการรั่วไหล
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน:

กันแยกพื้นที่ แจ้งเตือนบุคคลรอบข้ำงและเจ้ำหน้ำที่นกั ผจญเพลิงให้ทรำบกรณีฉุกเฉิ น ไม่ควรปล่อยให้มีครำบฝุ่ นสะสมบน
พื้นผิว เพรำะอำจทำให้เกิดสำรผสมที่ระเบิดได้ถำ้ ปล่อยสู่ บรรยำกำศในควำมเข้มข้นที่พอเพียง

ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้ อม:

ป้ องกันกำรเข้ำสู่ ทำงเดินน้ ำ, บ่อบำบัด, ชั้นใต้ดินหรื อบริ เวณที่แคบๆ

วิธีการและวัสดุในการกักเก็บและการทาความสะอาด:

สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมำะสม ห้ำมจับหรื อเดินผ่ำนสำรที่เปื้ อน ถ้ำทำได้อย่ำงปลอดภัย กำจัดแหล่งกำเนิดไฟฟ้ ำ
ทั้งหมด หยุดกำรรั่วไหลหำกมีควำมปลอดภัย ป้ องกันกำรเข้ำสู่ ทำงเดินน้ ำ, บ่อบำบัด, ชั้นใต้ดินหรื อบริ เวณที่แคบๆ ผลิตภัณฑ์
ที่หกล้นอำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรลื่นไถล ใช้เครื่ องมือที่เหมำะสมในกำรนำชองแข็งที่หกล้นใส่ ในภำชนะบรรจุเพื่อกำจัด
หรื อเพื่อกูค้ ืนที่เหมำะสม นำกลับมำและคืนกลับหรื อรี ไซเคิล หำกทำได้ หลีกเลี่ยงกำรทำให้ผงฝุ่ นกระจำยตัวในอำกำศ
(กล่ำวคือ กำรขจัดผงฝุ่ นบนพื้นผิวด้วยอำกำศอัด)
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7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และการเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลื่อนย้ าย ใช้ งานและการเก็บ
รักษาอย่ างปลอดภัย:

เก็บให้ห่ำงจำกมือเด็ก เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งควำมร้อนที่ไม่สำมำรถควบคุมได้หรื อวัสดุที่ไม่เข้ำกัน ดำเนินกำรจัดกำรวัสดุ
ทั้งหมดและอุปกรณ์กำรถ่ำยโอนบนพื้น ล้ำงมือให้สะอำดหลังใช้งำน ป้ องกันผงฝุ่ นไม่ให้สะสม เพื่อลดควำมเป็ นอันตรำยจำก
กำรระเบิดให้นอ้ ยที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรควบคุมไฟฟ้ ำสถิต และกำรลดอันตรำยที่เป็ นไปได้ของฝุ่ นผงและเพลิง
ไหม้ ให้ดูอำ้ งอิงจำก NFPA-654 "มำตรฐำนสำหรับ กำรป้ องกันไฟไหม้และกำรระเบิดของฝุ่ นผงจำกกำร ผลิต
กระบวนกำรทำงำน กำรถ่ำยโอนวัสดุของแข็ง อนุภำคที่ติดไฟได้ ,ฉบับ 2013" ใช้งำนในพื้นที่ทีอำกำศถ่ำยเทได้ดี
หลีกเลี่ยงกำรรั่วไหลสู่ สิ่งแวดล้อม สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตำ/ถุงมือป้ องกันตำมที่จำเป็ น /สวมชุดป้ องกันใบหน้ำแบบเต็มใน
ระหว่ำงกระบวนกำรทำงควำมร้อน หำกมีโอกำสสัมผัสกับวัสดุหลอมเหลว/ สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจหำกมีฝุ่นผง ผลิตภัณฑ์ที่
หกล้นอำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรลื่นไถล

สภาวะการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการ
เก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :

จัดเก็บโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดและมำตรฐำนในปั จจุบนั ทั้งหมด พื้นที่จดั เก็บจะต้องระบุไว้อย่ำงชัดเจน มีระบบไฟแสง
สว่ำงเพียงพอ และไม่มีสิ่งกีดขวำง จัดเก็บไว้ในภำชนะบรรจุที่ปิด วำงบนพื้น และได้รับกำรออกแบบอย่ำงเหมำะสม เก็บให้
ห่ ำงจำกแหล่งควำมร้อนที่ไม่สำมำรถควบคุมได้หรื อวัสดุที่ไม่เข้ำกัน ป้ องกันจำกแสงแดด กำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในถุงบรรจุไว้
นอกตั วอำคำรจะต้องมีระบบป้ องกันจำกแสง แดดที่มีรังสี อุลตรำไวโอเล็ต โดยใช้ถุงป้ องกันแสง UV หรื อแนวทำงอื่นๆ
หลีกเลี่ยงสภำพแวดล้อมที่มีฝนผง
ุ่
โดยกำรทำควำมสะอำดและจัดสร้ำงพื้นที่จดั เก็บและโอนถ่ำยที่เหมำะสม จัดให้มีพลัว่ ตักและ
ระบบดูดสุ ญญำกำศพร้อมสำหรับใช้งำนในกำรทำควำมสะอำดวัสดุที่รั่วไหลออก ห้ำมเข้ำไปในถังบรรจุผลิตภัณฑ์ปริ มำณมำก
และพยำยำมเดินบนผลิตภัณฑ์เนื่องจำกมีควำมเสี่ ยงของกำรลื่นไถล และกำรหำยใจไม่ออก ใช้ระบบจับยึดป้ องกันกำรตกจำกที่
สู งเมื่อทำงำนใกล้กบั ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ปริ มำณมำกที่เปิ ดไว้

8. กำรควบคุมกำรสัมผัสและกำรป้ องกันส่วนบุคคล
ค่ าต่ างๆ ที่ใช้ ควบคุมการสั มผัส
ค่ าขีดจากัดที่ยอมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน
ในระหว่ำงเงื่อนไขที่มีฝนุ่ ACGIH ให้กำรแนะนำสำหรับอนุ ภำค (ไม่ละลำยหรื อละลำยได้ต่ำ) นอกเหนือจำกที่ไม่ได้
ระบุไว้ ค่ำ TWA ควรอยูท่ ี่ระดับ 10 มก./ม.3 (อนุภำคที่ไม่สำมำรถสู ดหำยใจได้), 3 มก./ม.3 TWA
(อนุภำคที่สูดหำยใจได้)
ซิ ลิกำ คริ สโตแบไลท์จะเชื่อมพันธะหรื อเคลือบผิวอย่ำงติดแน่นในเรซิ น ซึ่ งลดควำมเป็ นไปได้ของกำรสัมผัสได้
ชื่อทำงเคมี

ชนิด

ซิ ลิกำ, คริ สโตแบไลท์

TWA
TWA

ค่าจากัดการได้ รับสาร
0.05 mg/m3
1.2 ส่วนอนุภำค
ต่อปริ มำตรของ
อำกำศ 1 ลูกบำศก์
ฟุต

แหล่ ง
ค่ำจำกัดของกำรสัมผัสในกำรทำงำน. ประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่ องกำรทำงำนเกี่ยวกับภำวะแวดล้อม (สำรเคมี) (03 2001)
ค่ำจำกัดของกำรสัมผัสในกำรทำงำน. ประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่ องกำรทำงำนเกี่ยวกับภำวะแวดล้อม (สำรเคมี) (03 2001)

ค่ าขีดจากัดทางชีวภาพ
ไม่มีส่วนประกอบใดที่ได้รับกำรระบุค่ำจำกัดกำรรับสัมผัส
กำรควบคุมทำงวิศวกรรมที่เหมำะสม:
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แนะนำให้ใช้วธื ีกำรควบคุมทำงวิศวกรรมเพื่อลดอันตรำยของกำรสัมผัส วิธีดงั กล่ำวได้แก่ ระบบระบำยอำกำศเชิงกล (กำรเจือจำง
และระบบระบำยไอเสี ยในพื้นที่) ระบบกระบวนกำรแบบปิ ดหรื อจำกัดบุคคล กำรควบคุมกำรทำงำนจำกระยะไกลหรื อระบบ
อัตโนมัติ กำรควบคุมเงื่อนไขของกระบวนกำร ระบบตรวจจับกำรรั่วไหลและระบบซ่ อมแซม และกำรดัดแปลงทำงกระบวนกำร
แบบอื่นๆ ตรวจสอบให้มนั่ ใจว่ำระบบระบำยอำกำศเสี ยทั้งหมดถูกนำปล่อยออกสู่ ดำ้ นนอกอำคำร ห่ ำงไกลจำกระบบดูดอำกำศดี
และแหล่งกำเนิดประกำยไฟ จัดให้มีระบบป้ อนอำกำศแทนที่เพียงพอเพื่อสร้ำงอำกำศใหม่แทนที่ถูกระบำยออกไปโดยระบบระบำย
อำกำศเสี ย อำจต้องนำกำรควบคุมเชิงจัดกำร (ระเบียบขั้นตอน) และใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลมำใช้ดว้ ย ขอแนะนำว่ำ อุปกรณ์
ควบคุมผงฝุ่ นทั้งหมด เช่น ระบบระบำยอำกำศเสี ยเฉพำะแห่ ง และระบบขนส่ งวัสดุที่เกี่ยวข้องในกำรขนถ่ำยเคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์น้ ี
ต้องมีช่องระบำยป้ องกันกำรระเบิด หรื อระบบระงับกำรระเบิด หรื อสิ่ งแวดล้อมที่พร่ องออกซิ เจน ใช้เฉพำะอุปกรณ์ไฟฟ้ ำที่ได้รับ
กำรจำแนกประเภทไว้อย่ำงเหมำะสมและรถยกที่ใช้พลังขับเคลื่อนเท่ำนั้น
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มาตรการป้องกันส่ วนบุคคล เช่ น อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล
ข้ อมูลทั่วไป:

อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล (PPE) ไม่ควรพิจำรณำว่ำเป็ นแนวทำงแก้ไขปั ญหำระยะยำวเพื่อควบคุมกำรสัมผัสสำร บริ ษทั
นำยจ้ำงต้องจัดโปรแกรมที่สำมำรถเลือก ปรับให้เหมำะสม ดูแลควบคุม และฝึ กอบรมพนักงำนที่ใช้อุปกรณ์เครื่ องมือต่ำงๆ
จะต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล (PPE) เสมอ ตรวจสอบข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลสุ ขอนำมัยทำงอุตสำหกรรมที่เชี่ยว
ขำญ ข้อแนะนำของผูผ้ ลิตอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล (PPE) และ/หรื อข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในกำรกำหนดควำมเป็ นไปได้
ของอันตรำย และทำให้มนั่ ใจว่ำมีระบบป้ องกันที่เหมำะสม

การป้องกัน ดวงตา/หน้ า:

แว่นตำนิรภัย สวมที่ก้ นั ใบหน้ำเมื่อทำงำนกับสำรหลอมเหลว

กำรป้ องกันผิวหนัง
การป้องกันมือ:

สวมถุงมือเพื่อป้ องกันอำกำรไหม้จำกควำมร้อน

อื่น ๆ:

สวมเสื้ อผ้ำที่เหมำะสมเพื่อป้ องกันกำรสัมผัสสำรทำงผิวหนัง สวมใส่ ชุดทำงำนที่เป็ นเสื้ อแขนยำวและกำงเกงขำยำว
แนะนำให้ใช้รองเท้ำเซฟตี้ที่ให้แรงฉุ ดลำกทีดีเพื่อช่วยป้ องกันกำรลื่นไถล นอกจำกนี้ ขอแนะนำให้ใช้รองเท้ำที่อยูใ่ นเกรด
กำรกระจำยไฟฟ้ ำสถิต (SD)

การป้องกันทางการหายใจ:

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหำยใจชนิ ดกรองอำกำศหรื อเครื่ องช่วยหำยใจที่ผำ่ นกำรอนุมตั ิอย่ำงเหมำะสม. อุปกรณ์หำยใจได้
ในตัวควรใช้เมื่อมีควำมเข้มข้นของออกซิ เจนต่ำ หรื อหำกมีควำมเข้นข้นของอนุภำคฝุ่ นผงในอำกำศเกิดขีดจำกี ดของอุปกรณ์
ช่วยหำยใจแบบจ่ำยอำกำศบริ สุทธิ์

มาตรการสุ ขอนามัย:

ใช้มำตรกำรควบคุมที่มีประสิ ทธิภำพ และอุปกรณ์ PPE เพื่อดูแลรักษำควำมปลอดภัยของพนักงำนที่ตอ้ งสัมผัส กับควำม
เข้มข้นที่ต่ำกว่ำขีดจำกัดดังกล่ำว ตรวจสอบให้มนั่ ใจว่ำได้จดั ให้มีสถำนีลำ้ งดวงตำ และฝักบัวล้ำงเพื่อควำมปลอดภัยอยูใ่ กล้กบั
สถำนที่ปฏิบตั ิงำน

9. คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมี
ลักษณะทั่วไป

สถานะทางกายภาพ:

ของแข็ง

รูปแบบทางเคมี:

เพลเลท หรื อ ผงละเอียด

สี:

สี ขำว/ ไร้สี / โปร่ งแสง

กลิน่ :

ต่ำสุด, อ่อน

ค่าขีดจากัดของกลีน่ ที่รับได้ :

ไม่มีขอ้ มูล

ค่าความเป็ นกรด-ด่าง:

ไม่เกี่ยวข้อง

จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง:

105 - 125 °C (221 - 257 °F) (จุดหลอมเหลว)
80 - 105 °C (176 - 221 °F) (จุดอ่อนตัว)

จุดเริ่ มต้นและช่วงของกำรเดือด:

ไม่เกี่ยวข้อง

จุดวาบไฟ:

ไม่เกี่ยวข้อง

อัตราการระเหย:

ไม่เกี่ยวข้อง

ความสามารถในการลุกติดไฟของของแข็งและก๊ าซ:

อำจทำให้เกิดฝุ่ นละอองในควำมเข้มข้นที่ลุกติดไฟได้ในอำกำศ

ค่ำสูงสุด/ต่ำสุดของค่ำจำกัดควำมไวไฟหรื อค่ำจำกัดกำรระเบิด
ค่ำขึดจำกัดสูงสุดของกำรวำบไฟ (เปอร์เซ็นต์):

ไม่เกี่ยวข้อง

ค่าขึดจากัดต่าสุ ดของการวาบไฟ (เปอร์ เซ็นต์ ):

ไม่เกี่ยวข้อง

ความดันไอ:

ไม่เกี่ยวข้อง

ความหนาแน่ นไอ:

ไม่เกี่ยวข้อง
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วันที่ทำกำรแก้ไข: 20.02.2018

ความหนาแน่ นสัมพัทธ์ :

0.910 - 0.940

ความสามารถในการละลายได้
ค่าการละลายในนา้ :

ไม่ละลำยในน้ ำ

ค่าการละลาย (อืน่ ๆ ):

ไม่มีขอ้ มูล

ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่ งส่ วน (n-ออกทานอล/นา้ ):

ไม่เกี่ยวข้อง

อุณหภูมิที่ลุกติดไปได้เอง:

330 - 410 °C (626 - 770 °F)

อุณหภูมิของการสลายตัว:

> 300 °C (> 572 °F)

ความหนืด:

ไม่เกี่ยวข้อง

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริยา
การเกิดปฏิกริยา:

กำรสัมผัสกับสำรที่เข้ำกันไม่ได้ แหล่งกำเนิดประกำยไฟ กำรสัมผัสกับควำมร้อน

ความเสถียรทางเคมี:

สำรคงตัวภำยใต้สภำวะปกติ

ความเป็ นไปได้ในการเกิดปฏิกริยาอันตราย:

ไม่มีควำมเป็ นไปได้ของกระบวนกำรโพลีเมอไรเซชันที่เป็ นอันตรำย

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนควำมร้อนและกำรสัมผัสกับสำรออกซิ ไดซ์อย่ำงแรง หลีกเลี่ยงกำรทำกระบวนกำรของวัสดุที่เกินกว่ำ
300 °C (572 °F)

วัสดุที่เข้ ากันไม่ ได้ :

สำรออกซิ ไดซ์ที่แรง ตัวทำละลำยอินทรี ย ์ อีเทอร์ น้ ำมันเบนซิ น น้ ำมันหล่อลื่น ไฮโดรคำร์บอนที่มีคลอรี น และ
ไฮโดรคำร์ บอนอะ โรมำติกอำจทำปฏิกิริยำกับและทำให้โพลีเอทิลีนเสื่ อมสลำยได้ สำรในรู ปผงอำจเกิดเป็ นสำรผสมของฝุ่ นกับ
อำกำศ ควำมเสี่ ยงของกำรระเบิดจำกฝุ่ นและอำกำศจะเพิ่มขึ้นหำกมีไอที่ติดไฟได้เกิดขึ้นด้วย

ความเป็ นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว:

เมื่อเกิดกำรสลำยตัว โพลีเอทิลีนอำจปล่อยสำรโอลิโกเมอร์ แวกซ์ และไฮโดรคำร์บอนที่มีออกซิ เจน รวมถึง
คำร์บอนไดออกไซด์ คำร์บอนมอนอกไซด์ และไอระเหยของสำรอินทรี ยอ์ ื่นๆ เล็กน้อย (เช่น อัลดีไฮด์ อโครลีน) กำรสู ด
หำยใจผลิตภัณฑ์ที่เสื่ อมสลำยเข้ำไปอำจเป็ นอันตรำย

11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ข้ อมูลเกี่ยวกับทางรับสั มผัสที่อาจเกิดขึน้ ได้
การกลืนกิน:

กำรนำเข้ำไปในร่ ำงกำยไม่ได้เป็ นเส้นทำงกำรสัมผัสสำรที่เป็ นไปได้ของผลิตภัณฑ์น้ ี

การหายใจเข้ าไป:

ในระหว่ำงกระบวนกำร ไอควำมร้อนและกำรสู ดหำยใจเข้ำไปของอนุภำคละเอียดอำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองระบบทำงเดิน
หำยใจ ซิ ลิกำ คริ สโตแบไลท์จะเชื่อมพันธะหรื อเคลือบผิวอย่ำงติดแน่นในเรซิ น ซึ่ งลดควำมเป็ นไปได้ของกำรสัมผัสได้

การสั มผัสผิวหนัง:

ในระหว่ำงกระบวนกำร กำรสัมผัสกับผงหรื อละออกสำรอำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองภำยนอก สำรที่หลอมเหลวจะทำให้เกิด
กำรไหม้จำกควำมร้อนได้ ซิ ลิกำ คริ สโตแบไลท์จะเชื่อมพันธะหรื อเคลือบผิวอย่ำงติดแน่นในเรซิ น ซึ่ งลดควำมเป็ นไปได้ของ
กำรสัมผัสได้

การสั มผัสทางดวงตา:

ในระหว่ำงกระบวนกำร กำรสัมผัสกับผงหรื อละออกสำรอำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองภำยนอก สำรที่หลอมเหลวจะทำให้เกิด
กำรไหม้จำกควำมร้อนได้ ซิ ลิกำ คริ สโตแบไลท์จะเชื่อมพันธะหรื อเคลือบผิวอย่ำงติดแน่นในเรซิ น ซึ่ งลดควำมเป็ นไปได้ของ
กำรสัมผัสได้

อาการปรากฏที่มีความสั มพันธ์ กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา
การกลืนกิน:

คำดว่ำไม่มีอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรกินเข้ำไป

การหายใจเข้ าไป:

กำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ.
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การสั มผัสผิวหนัง:

กำรระคำยเคือง ผิวหนังไหม้ กำรระคำยเคืองที่ผวิ หนังสำมำรถตัดทิ้งไปได้ตำมโครงสร้ำงทำงเคมี (โพลีเมอร์ )

การสั มผัสทางดวงตา:

กำรระคำยเคือง ผิวหนังไหม้ อำจทำให้เกิดอำกำรไม่สบำยตำเล็กน้อยหรื อเป็ นเวลำไม่นำน

ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (ระบุเส้ นทางการรับสั มผัสทุกทางที่เป็ นไปได้ )
ทางปาก
ผลิตภัณฑ์ :
ทางผิวหนัง
ผลิตภัณฑ์ :

LD 50: > 5,000 mg/kg (คำดประมำณ)

ไม่ได้จำแนกประเภทสำหรับควำมเป็ นพิษเฉี ยบพลันโดยอำศัยข้อมูลที่มีให้ใช้ได้

การหายใจเข้ าไป
ผลิตภัณฑ์ :

ไม่ได้จำแนกประเภทสำหรับควำมเป็ นพิษเฉี ยบพลันโดยอำศัยข้อมูลที่มีให้ใช้ได้

ความเป็ นพิษที่เกิดจากการได้ รับสารซ้าๆ
ผลิตภัณฑ์ :

ไม่มีขอ้ มูล

การกัดกร่ อนและการระคายเคืองต่ อผิวหนัง
ผลิตภัณฑ์ :
สารที่ระบุไว้ :
ซิ ลิกำ, คริ สโตแบไลท์

ไม่มีขอ้ มูล

ระคำยเคือง อำจทำให้เกิดกำรกัดกร่ อนที่ผวิ หนัง ซิ ลิกำ คริ สโตแบไลท์จะเชื่อมพันธะหรื อเคลือบผิวอย่ำงติดแน่ นในเรซิ น ซึ่ งลด
ควำมเป็ นไปได้ของกำรสัมผัสได้

การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่ อดวงตา
ไม่มีขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์ :
สารที่ระบุไว้ :
ซิ ลิกำ, คริ สโตแบไลท์

ระคำยเคือง อำจทำให้เกิดกำรกัดกร่ อนที่กระจกตำ ซิ ลิกำ คริ สโตแบไลท์จะเชื่อมพันธะหรื อเคลือบผิวอย่ำงติดแน่ นในเรซิ น ซึ่ ง
ลดควำมเป็ นไปได้ของกำรสัมผัสได้

ทาให้ เกิดการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
ผลิตภัณฑ์ :

ไม่มีขอ้ มูล

การก่ อมะเร็ง
ผลิตภัณฑ์ :

ไม่ได้รับกำรจำแนกประเภท

IARC Monographs เมื่อประเมินความเสี่ ยงสารก่ อมะเร็งต่ อมนุษย์ :
ซิ ลิกำ, คริ สโตแบไลท์

กำรประเมินผลโดยรวม : 1. สำรก่อมะเร็ งในมนุษย์.

รายการสารก่ อมะเร็งของ ACGIH:
ซิ ลิกำ, คริ สโตแบไลท์
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การก่ อให้ เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ สืบพันธุ์
นอกร่ างกาย
ผลิตภัณฑ์ :

ไม่มีรำยงำนหรื อข้อมูลที่ทรำบเกี่ยวกับผลกระทบด้ำนพันธุกรรม

ในร่ างกาย
ผลิตภัณฑ์ :

ไม่มีรำยงำนหรื อข้อมูลที่ทรำบเกี่ยวกับผลกระทบด้ำนพันธุกรรม

ความเป็ นพิษต่ อระบบสื บพันธุ์
ผลิตภัณฑ์ :

ไม่มีรำยงำนหรื อข้อมูลที่ทรำบเกี่ยวกับผลกระทบด้ำนกำรสื บพันธุ์

ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเจาะจง จากการรับสั มผัสครั้งเดียว
ไม่มีขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์ :
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเจาะจง จากการรับสั มผัสซ้า
ไม่มีขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์ :
สารที่ระบุไว้ :
ซิ ลิกำ, คริ สโตแบไลท์

ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก
ผลิตภัณฑ์ :
ผลอื่นๆ:

ปอด, ระบบกำรหำยใจ - ซิ ลิกำ คริ สโตแบไลท์จะเชื่อมพันธะหรื อเคลือบผิวอย่ำงติดแน่นในเรซิ น ซึ่ งลดควำมเป็ นไปได้ของกำร
สัมผัสได้

ไม่ได้รับกำรจำแนกประเภท
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้อมูลด้ำนนิเวศวิทยำ
ข้ อมูลทั่วไป:

เรซิ น NOVAPOL® ไม่คำดว่ำจะเฉื่ อยต่อปฏิกิริยำในสภำวะแวดล้อม. ลอยน้ ำได้และไม่ยอ่ ยสลำยทำงชีวภำพ. ไม่คำด
ว่ำจะมีควำมเข้มข้นทำงชีวภำพ (สะสมในห่ วงโซ่ อำหำร) เนื่องจำกน้ ำหนักโมเลกุลที่สูง. เม็ดยำ NOVAPOL® ไม่คำด
ว่ำจะเป็ นพิษหำกกลืนกิน แต่อำจทำให้เกิดอันตรำยจำกกำรสำลักหำกมีกำรกลืนกินโดยนกน้ ำหรื อสัตว์น้ ำ.

ความเป็ นพิษต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่ อสิ่ งแวดล้ อมในน้า
ปลา
ผลิตภัณฑ์ :

LC 50 (96 h): > 100 mg/l

สั ตว์ น้าที่ไม่ มีกระดูกสั นหลัง
ผลิตภัณฑ์ :

EC 50 (ไรน้ ำ, 48 h): > 100 mg/l

ความเป็ นพิษต่ อพืชน้า
ผลิตภัณฑ์ :

EC 50 (72 h): > 100 mg/l

ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่ อสิ่ งแวดล้ อมในน้า
ปลา
ผลิตภัณฑ์ :

NOEC : > 100 mg/l

สั ตว์ น้าที่ไม่ มีกระดูกสั นหลัง
ผลิตภัณฑ์ :

NOEC : > 100 mg/l
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เวอร์ชนั : 0.0
วันที่ทำกำรแก้ไข: 20.02.2018
ความเป็ นพิษต่ อพืชน้า
ผลิตภัณฑ์ :

NOEC : > 100 mg/l

การตกค้ างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลาย
การย่ อยสลายได้ ทางชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์ :

อัตราส่ วน BOD/ COD
ผลิตภัณฑ์ :

ไม่สลำยตัว ภำยใต้เงื่อนไขกำรเกิดออกซิ เดชันสู งสุ ด โพลีเอทิลีน >99% จะยังคงไม่บุบสลำยใดๆ หลังจำกสัมผัสกับปฏิกิริยำ
ของจุลินทรี ย ์ ผลิตภัณฑ์จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงช้ำๆ (ทำให้เกิดกำรเปรำะ) หำกสัมผัสกับแสงอำทิตย์ต่อเนื่อง แต่จะไม่
แตกหักออก ผลิตภัณฑ์ที่ถูกฝังกลบใต้พ้นื ดินยังพบว่ำมีควำมเสถียรเมื่อเวลำผ่ำนไป ไม่มีขอ้ มูลที่ทรำบของกำรเสื่ อมสภำพที่ทำให้
เกิดพิษของผลิตภัณฑ์น้ ี

ไม่มีขอ้ มูล

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ
ค่ำปัจจัยควำมเข้มข้นทำงชีวภำพ
ผลิตภัณฑ์ :

เม็ดผลิตภัณฑ์อำจสะสมตัวในระบบย่อยอำหำรของนกและสัตว์น้ ำ ทำให้เกิดกำรได้รับบำดเจ็บและอำจถึงแก่ควำมตำยได้จำก
ควำมอดหยำก

ค่ำสัมประสิ ทธิ์กำรละลำยของสำรในชั้นของ n-octanol/น้ ำ (log Kow)
Log Kow: ไม่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ :
การเคลื่อนที่
การเคลื่อนย้ ายในดิน:

ควำมเสถียรทำงชีววิทยำ ไม่พบว่ำมีกำรย้ำยตัวผ่ำนเนื้อดินของผลิตภัณฑ์น้ ี

ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ:

เม็ดผลิตภัณฑ์จะมีอยูอ่ ย่ำงยำวนำนในระบบแหล่งน้ ำและพื้นดิน

13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
วิธีกาจัด
คาแนะนาในการกาจัด:

บรรจุภัณฑ์ ที่ปนเปื้ อน:

ขจัดสิ่ งที่บรรจุ/ภำชนะบรรจุโดยใช้วธิ ีกำรบำบัดและสถำนที่กำจัดที่เหมำะสมตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่มี
ผลบังคับใช้ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรกำจัดโพลีเอทิลีนที่แนะนำได้แก่: 1) ทำควำมสะอำดและนำกลับมำใช้ใหม่
หำกทำได้ 2) กูค้ ืนและขำยใหม่ผำ่ นผูร้ ี ไซเคิลพลำสติก หรื อตัวแทนจำหน่ำยเรซิ น 3) เผำโดยใช้ระบบผลิตควำมร้อนจำกขยะ
และ 4) ฝังกลบ ห้ำมพยำยำมกำจัดผลิตภัณฑ์น้ ีโดยวิธีกำรเผำที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ไม่ควรกระทำกำรเผำไหม้พลำสติกแบบ
เปิ ดที่หลุมฝังกลบ
ตรวจสอบกับข้อกำหนดด้ำนสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่นหรื อประเทศก่อนดำเนินกำรกำจัด

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
IATA
ไม่ควบคุม
IMDG
ไม่ควบคุม

15. ข้ อมูลด้ านกฏข้ อบังคับ

กฎระเบียบทำงด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และสิ่ งแวดล้อมเป็ นกำรเฉพำะกับผลิตภัณฑ์น้ นั
วัตถุอนั ตรำยที่ห้ำมเข้ำระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอรของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2547)
ไม่ควบคุม
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ประเทศไทย บัญชีรำยชื่อวัตถุอนั ตรำย (ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่ อง บัญชีรำยชื่อวัตถุอนั ตรำย พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญชี ๑ ถึง ๖)
ไม่ควบคุม
ประเทศไทย. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่ อง วัตถุอนั ตรำย ตำมหมวด 3 หน้ำที่และควำมรับผิดทำงแพ่ง
ไม่ควบคุม
ประเทศไทย. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่ อง กำรให้แจ้งข้อเท็จจริ งของผูผ้ ลิต ผูน้ ำเข้ำ ผูส้ ่ งออก หรื อผูม้ ีในครอบครองซึ่ งวัตถุอนั ตรำยที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรม พ.ศ.
2547
ไม่ควบคุม
สถานะตามบัญชีรายการสารเคมี
บัญชีรำยกำรสำรเคมีในประเทศ (Domestic Substance List,
DSL) ประเทศแคนำดำ
รำยกำรสำรเคมีของรัฐบัญญัติสำรพิษ (Toxic Substances
Control Act, TSCA) ประเทศสหรัฐอเมริ กำ

ในหรื อเป็ นไปตำมบัญชี รำยกำรคงคลัง

ในหรื อเป็ นไปตำมบัญชี รำยกำรคงคลัง

16. ข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลกำรจัดทำและกำรปรับปรุ งแก้ไขเอกสำร
วันที่ประกาศ:

20.02.2018

ข้ อมูลแก้ ไขปรับปรุง:

20.02.2018: ใหม่ขอ้ มูลควำมปลอดภัย (SDS)

ฉบับที่:

0.0

แหล่ งข้ อมูล:

พร้อมให้บริ กำรเมื่อร้องขอ

ข้ อมูลอื่น ๆ:

ควำมเสี่ ยงของกำรเผำไหม้ที่เป็ นอันตรำยและผลิตภัณฑ์ที่สลำยตัว ตำมที่อธิบำยไว้ในหัวข้อ 5 และ 10 ของเอกสำร SDS
อำจเชื่อมโยง กับผลกระทบต่อสุ ขภำพแบบเฉี ยบพลันและแบบเรื้ อรังหลำกหลำยแบบ ผลกระทบเหล่ำนี้ รวมถึง กำรระคำยเคือง
ของดวงตำ และทำงเดิน หำยใจส่ วนบน โดยหลักจะมำจำกอัลดีไฮด์ กำรหำยใจติดขัด ควำม เป็ นพิษต่อระบบต่ำงๆ เช่น ตับ ไต
และผลกระทบต่อระบบประสำท ส่ วนกลำง
NOVA Chemicals ได้เฝ้ ำตรวจตรำคนงำนที่ได้รับควำมเสี่ ยงต่อกำรแพร่ กระจ ำยของสำรในระหว่ำงกระบวนกำรของ
โพลีเอทิลีนในระดับเชิง พำณิชย์ ควำมเข้นข้นของผลิตภัณฑ์ที่สลำยตัวทีเป็ นอันตรำยถูกกำหนด ไว้ต่ำกว่ำขีดจำกัดกำรได้รับสำร
ที่กำหนดไว้ในสถำนที่ทำงำน "กำร กำหนดปริ มำณกำรรับสัมผัสสำรของคนงำนที่ได้รับสำรที่แพร่ กระจ ำ ยของผลิตภัณฑ์จำก
กระบวนกำรของโพลีเอทิลีนในระดับเชิงพำณิ ชย์" สำมำรถดูได้จำกวำรสำรของ สมำคมเพื่อสุ ขอนำมัยอุตสำหกรรมของ อเมริ กำ
J. 56:809-814 (1995) และ “กำรกำหนดปริ มำณของ สำรประกอบที่แพร่ กระจำยที่ เกิดขึ้นในกระบวนกำรของโพลี
เอทิลีน SCLAIRTECH™ ขั้นสู งในระดับเชิงพำณิชย์ของ” สำมำรถดูได้จำกวำรสำร Plastic Film &
Sheeting Volume 26 Issue 2, April 2010
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจำรณำระบบระบำยอำกำศสำห รับกำร ควบคุมกำรระเหยของกำรมีอำกำศผสมออกจำกโพลีเอทิลีน
โปรดร้อง ขอสำเนำเอกสำรเผยแพร่ ของ NOVA Chemicals ชื่อ "คำแนะนำระบบ ระบำยอำกำศสำหรับเรซิ นโพลีเอ
ทิลีนในกระบวนกำรทำงควำมร้อน"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรโหลดออกจำกรถบรรทุกถังฮ อป เปอร์ ที่บรรจุเรซิ นพลำสติก ให้ดูที่เอกสำรเผยแพร่ ของ
NOVA Chemicals ชื่อ "คู่มือกำรโหลดออกจำกรถบรรทุกถังฮอปเปอร์ "
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติกำรทำกระบวนกำร กำรเลือกเกรดเรซิ น NOVAPOL ให้ดูที่เอกสำรข้อมูลผลิตภัณฑ์
NOVAPOL ที่พร้อม ให้บริ กำรบนเว็บไซต์ของเรำ: http://www.novachemicals.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรป้ องกันกำรรั่วของเม็ดพลำสติก ให้ดู ที่เอกสำรเผยแพร่ และทรัพยำกรข้อมูลเพื่ออุตสำหกรรมพำ
สติกภำยใต้ ชื่อ 'กำรเก็บกวำดทำควำมสะอำดในกระบวนกำร' มีพร้อมให้ดำวน์โหลด ในขณะนี้ที่เว็บไซต์
http://www.opcleansweep.org/
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ละอองและอนุภำคฝุ่ น โพลีเอทิลีนแสดงรำยกำรไว้เป็ นฝุ่ นผงที่ ก่อให้เกิดระเบิดได้คลำส I โดยสมำคมป้ องกันเพลิงไหม้แห่ งชำติ
(ดูที่ NFPA-68, ตำรำง F.1 (e)) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรควบคุม ไฟฟ้ ำสถิต และกำรลดอันตรำยที่เป็ นไปได้
ของฝุ่ นผงและเพลิงไหม้ ให้ดูอำ้ งอิงจำก NFPA-654 "มำตรฐำนสำหรับกำรป้ องกันไฟไหม้และ กำรระเบิดของฝุ่ นผงจำก
กำรผลิต กระบวนกำรทำงำน กำรถ่ำยโอน วัสดุของแข็งอนุภำคที่ติดไฟได้ ,ฉบับ 2013"
กำรทดสอบกำรระเบิดถูกดำเนินกำรผ่ ำนผลิตภัณฑ์เรซิ นเกรดหนึ งของ NOVAPOL® LLDPE, เกรดหนึ่งของ
LDPE และ เกรดหนึ่ วขอว HDPE ด้วยค่ำควำมดัน Pmax = 4.8-5.7 บำร์ , Kst = 12-17 (บำร์ ม./วินำที)
และ พลังงำนจุดระเบิดขั้นต่ำ (MIE) = 1000-10,000; คลำสกำรระเบิดจำกฝุ่ น = St 1; ข้อมูลนี้ได้มำจำกโพลีโพ
รพิลีนที่มีอนุ ภำคขั้นสุ ดท้ำยที่ 100% <250 ไมครอน และมีปริ มำณควำมชื้นระหว่ำง 0 และ 0.2% สำหรับเรซิ น เกรด
ที่เหลือของโพลีเอทิลีน NOVAPOL® คำดว่ำจะมีผลที่คล้ำยกัน
สำหรับข้อมูลเฉพำะที่ รวมถึงคำชี้แจงควำมสอดคล้องข้อกำหนดกำร สัมผัสอำหำของเกรดเรซิ น NOVAPOL โปรดติดต่อ
ตัวแทนฝ่ ำยขำยของ คุณ หรื อดูขอ้ มูลจำกเอกสำรผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนของ NOVA Chemicals
อักษรย่ อและชื่อย่ อ:

ACGIH = องค์กรนักสุขศำสตร์อุตสำหกรรมภำครัฐแห่งประเทศอเมริ กำ (American Conference of Governmental Industrial
Hygienists); BOD = ปริ มำณออกซิเจนที่จุลินทรี ยใ์ ช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรี ย ์ (Biochemical Oxygen Demand); CAS =
บริ กำรขึ้นทะเบียนสำรเคมี (Chemical Abstracts Service); EC50 = ควำมเข้มของสำรที่ออกฤทธิ์กระตุน้ ได้ 50% (Effective
Concentration 50%); GHS = กำรจำแนกประเภทและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก (Globally Harmonized
System for the Classification and Labelling of Chemicals); IARC = องค์กำรวิจยั โรคมะเร็ งนำนำชำติ
(International Agency for Research on Cancer); IATA = สมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ (International Air
Transport Association); IMDG = กำรขนส่งสินค้ำอันตรำยทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Dangerous
Goods); Kow = สัมประสิทธิ์กำรกระจำยตัวของออกทำนอล/น้ ็ำ (Octanol/water partition coefficient); LC50 = ควำม
เข้มข้นของสำรเคมีที่เป็ นเหตุให้กลุ่มสัตว์ทดลองร้อยละ 50 ตำยลง (Lethal Concentration 50%); LD50 = ปริ มำณสำรเคมีที่เป็ นเหตุให้
กลุ่มสัตว์ทดลองร้อยละ 50 ตำยลง (Lethal Dose 50%); NCEC = หน่วยบริ กำรฉุกเฉินด้ำนสำรเคมีแห่งชำติ (National Chemical
Emergency Centre); NFPA = สมำคมป้ องกันอัคคีภยั แห่งชำติ (National Fire Protection Association); NIOSH =
สถำบันอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยแห่งชำติ (National Institute for Occupational Safety and Health); NTP = สถำบัน
พิษวิทยำแ ห่งชำติ (National Toxicology Program); NRCC = ศูนย์ทะเบียนสำรเคมีแห่งชำติ (National Registration
Centre for Chemicals); OEL = ขีดจำกัดสำรเคมีที่ยอม ให้สมั ผัสได้ในสถำนที่ทำงำน (Occupational Exposure Limit);
OSHA = กรมอำชีว อนำมัยและควำมปลอดภัย (Occupational Safety and Health Administration); PNOC = อนุภำคที่
ไม่ได้จดั ประเภท (Particulates Not Otherwise Classified); PPE = อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective
Equipment); SCBA = เครื่ องช่วยหำยใจ (Self Contained Breathing Apparatus); SDS = เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย
(Safety Data Sheet); STEL = ขีดจำกัดกำรสัมผัสในระยะสั้น (Short Term Exposure Limit); TLV = ขีดจำกัดควำมเข้มข้น
ของสำรเคมีในบรรยำกำศกำรทำงำน (Threshold Limit Value); TWA = ควำมเข้มข้นของสำรเคมีในอำกำศที่ปลอดภัยสำหรับผูป้ ฎิบตั ิงำนที่จะ
ได้รับในระยะเวลำไม่เกิน 8 ชัว่ โมงทำงำนติดต่อกันใน 1 วันเป็ นเวลำ 5วันต่อสัปดำห์ (Time Weighted Average)

ข้ อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

แม้ว่ำข้อมูลที่แสดงไว้ในเอกสำรนี้จะแสดงด้วยข้อเท็จจริ ง ตำมข้อมูลที่มีอยูท่ ี่เชื่อได้ว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือ ในเวลำของกำรจัดเตรี ยมเอกสำรนี้ NOVA
Chemicalsจะไม่รับประกันหรื อแสดงเป็ นตัวแทนของสิ่งที่แสดงไว้ที่เกี่ยวข้ องกับข้อมูลหรื อผลิตภัณฑ์/ วัสดุที่อธิบำยไว้ในที่น้ ี และขอปฏิเสธควำม
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนสำหรับกำรรับประกั นและเงื่อนไขที่แสดงโดยเป็ นนัยทั้งหมด (รวมไปถึงกำรรับประกันและเงื่อนไขของควำมสำมำรถที่ จะขำยได้หรื อ
ควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรใช้งำนเฉพำะ) ห้ำมละเมิดสิทธิบตั รใดๆ ที่ NOVA Chemicals เป็ นเจ้ำของโดยไม่ได้รับอนุญำต หรื อกำรกระทำ
อื่นใดที่อนุมำนได้ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลทั้งหมดอำจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ สำหรับข้อมูลเวอร์ชนั SDS ล่ำสุด โปรดติดต่อกับ
Nova Chemicals Nova Chemicals จะไม่รับผิดชอบสำหรับเอกสำร SDS ที่ได้มำจำกบุคคลภำยนอก
เว้นแต่ได้ตกลงกันโดยพิเศษเฉพำะ Nova Chemicals จะไม่รับผิดชอบสำหรับกำรใช้งำน กำรขนส่ง กำรจัดเก็บ กำรขนถ่ำย หรื อกำรกำจัดทิ้งของ
ผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ได้อธิบำยไว้ในที่น้ ี

เป็ นเครื่ องหมำยกำรค้ำของ NOVA Brands Ltd. กำรใช้สิทธิ์โดยได้รับอนุญำต/ผูไ้ ด้รับอนุญำตสิ ทธิ์
NOVAPOL® เป็ นเครื่ องหมำยกำรค้ำของ NOVA Brands Ltd. กำรใช้สิทธิ์โดยได้รับอนุญำต/ผูไ้ ด้รับอนุญำตสิ ทธิ์
SCLAIRTECH™ เป็ นเครื่ องหมำยกำรค้ำของ NOVA Chemicals
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