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เอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั 

1. การบ่งช้ีสารเดีย่วหรือสารผสม และผู้ผลติ 

 

ตัวบ่งช้ึผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS: โพลีเอทิลีน SCLAIR® - ไม่ใส่สี (ทุกเกรด) 
 

การบ่งช้ึด้วยวิธีอื่นๆ  
ช่ือสำมญั (s) ค ำพอ้ง (s): โพลีเอทิลีนเรซิน โอทิลีนโพลีเมอร์ HDPE, VLDPE, LLDPE, MDPE 

หมำยเลข เอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั NOVA-0031 

 
ขอ้แนะน ำและขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ในกำรใชส้ำรเด่ียวหรือสำรผสม 

ข้อแนะน าในการใช้: เทอร์โมพลำสติกเรซินท่ีอดัไล่ออกมำเป็นฟิลม์ แผน่ หรือข้ึนรูปเป็นภำชนะ หรือรูปร่ำงอ่ืนๆ 
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการใช้: กำรใชง้ำนทั้งหมดนอกเหนือจำกท่ีระบุไว ้ 

 
รำยละเอียดผูผ้ลิต 

ผู้จัดจ าหน่าย 
ช่ือบริษทั: NOVA Chemicals International (SA) 

ท่ีอยู:่ Avenue de la Gare 14 
1700 Fribourg, สวิตเซอร์แลนด ์ 

หมายเลขโทรศัพท์: +41-26-426-5757 

อีเมลข้อมูล SDS: msdsemail@novachem.com  

 
หมำยเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน:  

+1-800-561-6682, +1-403-314-8767 (NOVA Chemicals) (24 ชัว่โมง) 
เอเชียแปซิฟิก: +65 3158 1074 (NCEC) (24 ชั่วโมง) 

 

2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 

 

การจ าแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS และข้อมูลใน ระดับชาติหรือระดับภูมิภาค: 
ไม่ไดรั้บกำรจ ำแนกประเภท 

 

 

สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย: ไม่มีรูปสัญลกัษณ์ 

 

ค าสัญญาณ: ไม่มีอยู่ 
 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย: ไม่เก่ียวขอ้ง 
 

ขอ้ควำมที่แสดงขอ้ควรระวงั: 
 

 

การป้องกัน: เก็บให้ห่ำงจำกมือเด็ก เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน พื้นผิวท่ีร้อนเปลวไฟประกำยไฟ ห้ำมสูบบุหร่ี ต่อสำยดิน/เช่ือมประจุ
ภำชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ ใชอุ้ปกรณ์[ไฟฟ้ำ/ระบำยอำกำศ/ส่องสวำ่ง] ท่ีกนัระเบิดได ้ลำ้งมือให้สะอำดหลงัใชง้ำน 

ใชภ้ำยนอกอำคำรเท่ำนั้นหรือบริเวณท่ีมีกำรระบำยอำกำศดี หลีกเล่ียงกำรร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม สวมถุงมือป้องกนัอุปกรณ์/

อุปกรณ์ป้องกนัดวงตำ/ชุดป้องกนั/ ป้องกนัหนำ้ สวมอุปกรณ์ป้องกนัทำงเดินหำยใจ  
 

การจัดการ: หำกกลืนกิน: บว้นและลำ้งปำก ห้ำมท ำให้อำเจียน รับค ำแนะน ำจำกแพทย/์พบแพทย ์หำกสัมผสัผวิหนงั: ลำ้งดว้ยน ้ ำ/สบู่
ปริมำณมำก หำกเกิดกำรระคำยเคืองผิวหนงั: รับค ำแนะน ำจำกแพทย/์พบแพทย ์หำกหำยใจเขำ้ไป: เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยไปสู่ 

อำกำศ บริสุทธ์ิ และให้นอนพกัในท่ำทำงท่ีสบำยเพื่อกำรหำยใจ หำกเขำ้ดวงตำ; ลำ้งดว้ยน ้ ำเป็นเวลำหลำย ๆ นำท ีถำ้ใส่
คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกมำ (กรณีท่ีถอดไดง่้ำย) และให้ลำ้งตำต่อไป  

 

การจัดเก็บ: จดัเก็บไวต้ำมระเบียบขอ้บงัคบัในระดบัทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ ป้องกนัจำกแสงแดด   

 

องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS 

mailto:msdsemail@novachem.com
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การก าจัด: แยกก ำจดัเน้ือสำร/ภำชนะบรรจุโดยสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/ระหวำ่งประเทศ อำ้งถึงผูผ้ลิต
ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย/สำหรับขอ้มูลกำรกลบัคืนสภำพ/กำรแปรรูปใหม่  

 

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจ าแนกตาม
ระบบ GHS: 

ส่วนผสมน้ีเป็นกำรเตรียมสำรท่ีมีพอลิเมอร์และสำรผสมเพิ่ม. แมว้ำ่อำจมีส่วนประกอบท่ีอำจอยูใ่นกำรจดัประเภท แต่ผลิตภณัฑก์็
ไม่ท ำให้เกิดอนัตรำยต่อมนุษยโ์ดยกำรสูดดม กำรกลืนกิน หรือกำรสัมผสักบัผวิหนัง หรือท ำให้เกิดอนัตรำยต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้ ำ 
ในรูปท่ีวำงขำยในทอ้งตลำด. หำกมีอนุภำคขนำดเล็กเกิดข้ึนในระหวำ่งกระบวนกำร กำรจดักำร หรือโดยวธีิอ่ืนใด อนุภำค
เหล่ำนั้นอำจก่อให้เกิดคว ำมเขม้ขน้ของฝุ่ นผงท่ีระเบิดไดใ้นอำกำศ ผลิตภณัฑท่ี์หกลน้อำจก่อให้เกิดอนัตรำยจำกกำรล่ืนไถล 
ภำยใตส้ภำวะเพลิงไหม ้ผลิตภณัฑน้ี์จะเผำไหม ้และปล่อยควันท่ีท ำให้ระคำยเคืองออกมำ สำรท่ีหลอมเหลวจะท ำให้เกิดกำรไหม้
จำกควำมร้อนได ้พอลิเอทิลีนโดยหลกัคือของแขง็ท่ีมีควำมเฉ่ือยทำงชีวภำพ และถือวำ่ไม่เป็นพิษ. สำรชนิดน้ีมีควำมเสถียร (ไม่
สลำยตวั) ในหลุมฝังกลบหรือระบบในน ้ ำ.  

 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 

 

ของผสม 

 

ความเห็นองค์ประกอบ: ไม่มีส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรำย 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 
บรรยำยถึงวธีิกำรปฐมพยำบำล 
 

การกลืนกิน:  หำกกลืนกิน: บว้นและลำ้งปำก ห้ำมท ำให้อำเจียน รับค ำแนะน ำจำกแพทย/์พบแพทย ์ 
 

กำรหำยใจเขำ้ไป: หำกหำยใจเขำ้ไป: เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยไปสู่ อำกำศ บริสุทธ์ิ และให้นอนพกัในท่ำทำงท่ีสบำยเพื่อกำรหำยใจ รับค ำแนะน ำ
จำกแพทย/์พบแพทย ์ 

 

กำรสมัผสัผิวหนงั: หำกสัมผสัผวิหนงั: ลำ้งดว้ยน ้ ำ/สบู่ปริมำณมำก หำกเกิดกำรระคำยเคืองผิวหนงั: รับค ำแนะน ำจำกแพทย/์พบแพทย ์ 

 

การสัมผสัทางดวงตา: หำกเขำ้ดวงตำ; ลำ้งดว้ยน ้ำเป็นเวลำหลำย ๆ นำที ถำ้ใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกมำ (กรณีท่ีถอดได้
ง่ำย) และให้ลำ้งตำต่อไป รับค ำแนะน ำจำกแพทย/์พบแพทย ์ 

 
อำกำรหรือผลกระทบท่ีส ำคญั ทั้งท่ีเกิดเฉียบพลนัและท่ีเกิดข้ึนทีหลงั 

 

อาการ: ผวิหนังไหม ้กำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ. กำรระคำยเคือง  
 
ระบุถึงขอ้ควรพิจำรณำทำงกำรแพทยท่ี์ตอ้งท ำทนัที และกำรดูแลรักษำเฉพำะท่ีส ำคญัท่ึควรด ำเนินกำร  
 

การบ าบัด: หลงัจำกใชม้ำตรกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ท่ีเพียงพอแลว้ ก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งมีกำรบ ำบดัรักษำเพ่ิมเติมเวน้แต่มี
อำกำรปรำกฎข้ึนอีก ส ำหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้มูลสนบัสนุนกรณีฉุกเฉินทำงกำรแพทย ์โปรดโทร
ไดท่ี้หมำยเลข 1-800-561-6682 or 1-403-314-8767 (สำยด่วนบริกำรฉุกเฉิน 24 ชัว่โมงของ 
NOVA Chemicals) กำรไหมท่ี้ผิวหนงัให้บ  ำบดัรักษำในลกัษณะของผิวหนงัไหมเ้น่ืองจำกควำมร้อน 

เรซินหลอมเหลวจะหลุดออกมำเม่ือท ำกำรบ ำบดัรักษำ ดงันั้นไม่จ  ำเป็นตอ้งขจดัออกจำกผิวหนงัทนัที กำร
บ ำบดัรักษำจะตอ้งกระท ำโดยตรงกบักำรควบคุมอำหำรและเง่ือนไขของผูป่้วยทำงคลินิก คำดว่ำไม่มีอำกำร
ไม่พึงประสงคจ์ำกกำรกินเขำ้ไป  

 

5. มาตรการการผจญเพลงิ 

 

อันตรายจากอัคคีภัยโดยทั่วไป: เรซินของแข็งสนบัสนุนกำรเผำไหม ้แต่ไม่จดัอยูใ่นนิยำมสำรเผำไหมไ้ด ้ผลิตภณัฑน้ี์จะไหมท่ี้อุณหภุมิสูง แต่ไม่พิจำรณำวำ่เป็น
กำรติดไฟ ภำยใตส้ภำวะเพลิงไหม ้ผลิตภณัฑน้ี์จะเผำไหม ้และปล่อยควันท่ีท ำให้ระคำยเคืองออกมำ สำรในรูปผงอำจเกิดเป็น
สำรผสมของฝุ่ นกบัอำกำศ  
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สารดบัเพลงิที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม) 

โฟมดบัเพลิง: ละอองน ้ำหรือกำรฉีดน ้ำ ไฟขนำดเ็ล็็ก: เคมีแห้ง คำร์บอนไดออกไซด ์(CO2) หรือโฟม  

 
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม: หลีกเล่ียงกำรใชน้ ้ ำท่ีออกจำกท่อน ้ ำโดยตรง; จะท ำให้ไฟกระจำยและขยำยวงกวำ้งข้ึน  

 

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี: เม่ือไดรั้บควำมร้อน โพลีเอทิลีนอำจปล่อยสำรโอลิโกเมอร์ แวกซ์ และไฮโดรคำ ร์บอนท่ีมีออกซิเจน รวมถึง
คำร์บอนไดออกไซด ์คำร์บอนมอนอกไซด ์และไอระเหยของ สำรอินทรียอ่ื์นๆ  เล็กนอ้ย (เช่น อลัดีไฮด ์อโครลีน) กำรสูด
หำยใจผลิตภณัฑท่ี์เส่ือมสลำยเขำ้ไปอำจเป็นอนัตรำย สำรในรูปผงอำจเกิดเป็นสำรผสมของฝุ่ นกบัอำกำศ ควำมเส่ียงของกำร
ระเบิดจำกฝุ่ นและอำกำศจะเพิ่มข้ึนหำกมีไอท่ีติดไฟไดเ้กิดข้ึนดว้ย ของท้ิงท่ีมีประจุไฟฟ้ำสถิตย ์: สำรน้ีอำจสะสมไฟฟ้ำสถิตย์
ซ่ึงอำจท ำให้เกิดไฟจำกไฟฟ้ำท่ีสะสม  

 
กำรป้องกนัแบบพิเศษส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีดบัเพลิง 

 

วิธีปฏิบัติพเิศษในการดับเพลิง: รักษำให้อยูเ่หนือลม อยำ่ให้บุคลำกรท่ีไม่ไดรั้บอนุญำตเขำ้ใกล ้หำกท ำโดยไม่มีควำมเส่ียง ให้ยำ้ยภำชนะบรรจุจำกบริเวณท่ีติด
ไฟ ให้ผจญเพลิงจำกระยะไกลท่ีสุด หรือใชต้วัยดึแบบไม่ใช่มนุษย ์หรือระบบเฝ้ำตรวจตรำหัวฉีดน ้ ำ ใชส้ำรดบัเพลิงดว้ยควำม
ระมดัระวงัเพื่อหลีกเล่ียงกำรท ำให้เกิดผงฝุ่ นในอำกำศ อำจใชน้ ้ ำเพื่อลำ้งพื้นท่ีให้ท่วม ใชล้ะอองพ่นน ้ ำเพื่อท ำให้พื้นผวิท่ีโดนไฟ
เยน็ลง และป้องกนับุคคล หลีกเล่ียงกำรสูดหำยใจควนัใดๆ และวสัดุท่ีเผำไหม ้ถอดหรือแยกออกส ำหรับเส้ือผำ้และรองเทำ้ท่ี
ปนเป้ือน ป้องกนัสำรท่ีชะลำ้งจำกกำรดบัไฟหรือเจือจำงลงสู่แม่น ้ ำ, บ่อบ ำบดั, หรือแห่งน ้ ำด่ืม  

 

อุปกรณ์ป้องกันภัยแบบพเิศษส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ดับเพลิง: 

นกัผจญเพลิงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัมำตรฐำน ซ่ึงรวมเส้ือโคท้ป้องกนัเปลวไฟ, หมวกนิรภยัท่ีมีแผงกนัหนำ้, ถุงมือ, รองเทำ้
บูทยำง, และในบริเวณแคบ, ให้ใช ้SCBA  

 

6. มาตรการการจัดการเมือ่มกีารร่ัวไหล 

 

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน: 

กนัแยกพื้นท่ี แจง้เตือนบุคคลรอบขำ้งและเจำ้หนำ้ท่ีนกัผจญเพลิงให้ทรำบกรณีฉุกเฉิน ไม่ควรปล่อยให้มีครำบฝุ่ นสะสมบน
พื้นผวิ เพรำะอำจท ำให้เกิดสำรผสมท่ีระเบิดไดถ้ำ้ปล่อยสู่บรรยำกำศในควำมเขม้ขน้ท่ีพอเพียง  

 

ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม: ป้องกนักำรเขำ้สู่ทำงเดินน ้ ำ, บ่อบ ำบดั, ชั้นใตดิ้นหรือบริเวณท่ีแคบๆ  
 

วิธีการและวัสดุในการกักเก็บและการท าความสะอาด: สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม ห้ำมจบัหรือเดินผำ่นสำรท่ีเป้ือน ถำ้ท ำไดอ้ยำ่งปลอดภยั ก ำจดัแหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ
ทั้งหมด หยดุกำรร่ัวไหลหำกมีควำมปลอดภยั ป้องกนักำรเขำ้สู่ทำงเดินน ้ ำ, บ่อบ ำบดั, ชั้นใตดิ้นหรือบริเวณท่ีแคบๆ ผลิตภณัฑ์
ท่ีหกลน้อำจก่อให้เกิดอนัตรำยจำกกำรล่ืนไถล ใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมำะสมในกำรน ำชองแขง็ท่ีหกลน้ใส่ในภำชนะบรรจุเพื่อก ำจดั
หรือเพื่อกูคื้นท่ีเหมำะสม น ำกลบัมำและคืนกลบัหรือรีไซเคิล หำกท ำได ้หลีกเล่ียงกำรท ำให้ผงฝุ่ นกระจำยตวัในอำกำศ 
(กล่ำวคือ กำรขจดัผงฝุ่ นบนพื้นผวิดว้ยอำกำศอดั)  
 

7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษา 

 

ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งานและการเก็บ
รักษาอย่างปลอดภัย: 

เก็บให้ห่ำงจำกมือเด็ก เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งควำมร้อนท่ีไม่สำมำรถควบคุมไดห้รือวสัดุท่ีไม่เขำ้กนั ด ำเนินกำรจดักำรวสัดุ
ทั้งหมดและอุปกรณ์กำรถ่ำยโอนบนพื้น ลำ้งมือให้สะอำดหลงัใชง้ำน ป้องกนัผงฝุ่ นไม่ให้สะสม เพื่อลดควำมเป็นอนัตรำยจำก
กำรระเบิดให้นอ้ยท่ีสุด ส ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรควบคุมไฟฟ้ำสถิต และกำรลดอนัตรำยท่ีเป็นไปไดข้องฝุ่ นผงและเพลิง 
ไหม ้ให้ดูอำ้งอิงจำก  NFPA-654 "มำตรฐำนส ำหรับ กำรป้องกนัไฟไหมแ้ละกำรระเบิดของฝุ่ นผงจำกกำร ผลิต 
กระบวนกำรท ำงำน กำรถ่ำยโอนวสัดุของแขง็ อนุภำคท่ีติดไฟได ้,ฉบบั 2013" ใชง้ำนในพื้นท่ีทีอำกำศถ่ำยเทไดดี้ 
หลีกเล่ียงกำรร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม สวมอุปกรณ์ป้องกนัดวงตำ/ถุงมือป้องกนัตำมท่ีจ ำเป็น /สวมชุดป้องกนัใบหนำ้แบบเตม็ใน
ระหวำ่งกระบวนกำรทำงควำมร้อน หำกมีโอกำสสัมผสักบัวสัดุหลอมเหลว/ สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจหำกมีฝุ่ นผง ผลิตภณัฑท่ี์
หกลน้อำจก่อให้เกิดอนัตรำยจำกกำรล่ืนไถล  
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สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการ
เก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้: 

จดัเก็บโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนในปัจจุบนัทั้งหมด พื้นท่ีจดัเก็บจะตอ้งระบุไวอ้ยำ่งชดัเจน มีระบบไฟแสง
สวำ่งเพียงพอ และไม่มีส่ิงกีดขวำง จดัเก็บไวใ้นภำชนะบรรจุท่ีปิด วำงบนพื้น และไดรั้บกำรออกแบบอยำ่งเหมำะสม เก็บให้
ห่ำงจำกแหล่งควำมร้อนท่ีไม่สำมำรถควบคุมไดห้รือวสัดุท่ีไม่เขำ้กนั ป้องกนัจำกแสงแดด กำรจดัเก็บผลิตภณัฑใ์นถุงบรรจุไว้
นอกต ัวอำคำรจะตอ้งมีระบบป้องกนัจำกแสง แดดท่ีมีรังสีอุลตรำไวโอเล็ต โดยใชถุ้งป้องกนัแสง UV หรือแนวทำงอ่ืนๆ 
หลีกเล่ียงสภำพแวดลอ้มท่ีมีฝุ่ นผง โดยกำรท ำควำมสะอำดและจดัสร้ำงพื้นท่ีจดัเก็บและโอนถ่ำยท่ีเหมำะสม จดัให้มีพลัว่ตกัและ
ระบบดูดสุญญำกำศพร้อมส ำหรับใชง้ำนในกำรท ำควำมสะอำดวสัดุท่ีร่ัวไหลออก ห้ำมเขำ้ไปในถงับรรจุผลิตภณัฑป์ริมำณมำก 
และพยำยำมเดินบนผลิตภณัฑเ์น่ืองจำกมีควำมเส่ียงของกำรล่ืนไถล และกำรหำยใจไม่ออก ใชร้ะบบจบัยดึป้องกนักำรตกจำกท่ี
สูงเม่ือท ำงำนใกลก้บัถงับรรจุผลิตภณัฑป์ริมำณมำกท่ีเปิดไว ้ 
 

8. กำรควบคุมกำรสมัผสัและกำรป้องกนัส่วนบุคคล 
 

ค่าต่างๆ ท่ีใช้ควบคุมการสัมผสั 

ค่าขีดจ ากัดที่ยอมให้รับสัมผสัได้ในขณะปฏิบัติงาน 

ในระหวำ่งเง่ือนไขท่ีมีฝุ่ น ACGIH ให้กำรแนะน ำส ำหรับอนุภำค (ไม่ละลำยหรือละลำยไดต้  ่ำ) นอกเหนือจำกท่ีไม่ได้
ระบุไว ้ค่ำ TWA ควรอยูท่ี่ระดบั 10 มก./ม.3 (อนุภำคท่ีไม่สำมำรถสูดหำยใจได)้, 3 มก./ม.3 TWA 

(อนุภำคท่ีสูดหำยใจได)้ 
 

ค่าขีดจ ากัดทางชีวภาพ 

ไม่มีส่วนประกอบใดท่ีไดรั้บกำรระบุค่ำจ ำกดักำรรับสัมผสั 

 
กำรควบคุมทำงวศิวกรรมที่เหมำะสม: แนะน ำให้ใชว้ธีืกำรควบคุมทำงวิศวกรรมเพื่อลดอนัตรำยของกำรสัมผสั วธีิดงักล่ำวไดแ้ก่ ระบบระบำยอำกำศเชิงกล (กำรเจือจำง

และระบบระบำยไอเสียในพื้นท่ี) ระบบกระบวนกำรแบบปิดหรือจ ำกดับุคคล กำรควบคุมกำรท ำงำนจำกระยะไกลหรือระบบ
อตัโนมติั กำรควบคุมเง่ือนไขของกระบวนกำร ระบบตรวจจบักำรร่ัวไหลและระบบซ่อมแซม และกำรดดัแปลงทำงกระบวนกำร
แบบอ่ืนๆ ตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่ระบบระบำยอำกำศเสียทั้งหมดถูกน ำปล่อยออกสู่ดำ้นนอกอำคำร ห่ำงไกลจำกระบบดูดอำกำศดี 
และแหล่งก ำเนิดประกำยไฟ จดัให้มีระบบป้อนอำกำศแทนท่ีเพียงพอเพื่อสร้ำงอำกำศใหม่แทนท่ีถูกระบำยออกไปโดยระบบระบำย
อำกำศเสีย อำจตอ้งน ำกำรควบคุมเชิงจดักำร (ระเบียบขั้นตอน) และใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลมำใชด้ว้ย ขอแนะน ำวำ่ อุปกรณ์
ควบคุมผงฝุ่ นทั้งหมด เช่น ระบบระบำยอำกำศเสียเฉพำะแห่ง และระบบขนส่งวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งในกำรขนถ่ำยเคล่ือนยำ้ยผลิตภณัฑน้ี์
ตอ้งมีช่องระบำยป้องกนักำรระเบิด หรือระบบระงบักำรระเบิด หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีพร่องออกซิเจน ใชเ้ฉพำะอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีไดรั้บ
กำรจ ำแนกประเภทไวอ้ยำ่งเหมำะสมและรถยกท่ีใชพ้ลงัขบัเคล่ือนเท่ำนั้น  

 

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลท่ัวไป: อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) ไม่ควรพิจำรณำวำ่เป็นแนวทำงแกไ้ขปัญหำระยะยำวเพื่อควบคุมกำรสัมผสัสำร บริษทั
นำยจำ้งตอ้งจดัโปรแกรมท่ีสำมำรถเลือก ปรับให้เหมำะสม ดูแลควบคุม และฝึกอบรมพนกังำนท่ีใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือต่ำงๆ 
จะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) เสมอ ตรวจสอบขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลสุขอนำมยัทำงอุตสำหกรรมท่ีเช่ียว
ขำญ ขอ้แนะน ำของผูผ้ลิตอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) และ/หรือขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งในกำรก ำหนดควำมเป็นไปได้
ของอนัตรำย และท ำให้มัน่ใจวำ่มีระบบป้องกนัท่ีเหมำะสม  

 

การป้องกัน ดวงตา/หน้า: แวน่ตำนิรภยั สวมท่ีกั้นใบหนำ้เม่ือท ำงำนกบัสำรหลอมเหลว  
 

กำรป้องกนัผวิหนงั 
 

การป้องกันมือ: สวมถุงมือเพื่อป้องกนัอำกำรไหมจ้ำกควำมร้อน  

 

อื่น ๆ: สวมเส้ือผำ้ท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกนักำรสัมผสัสำรทำงผิวหนงั สวมใส่ชุดท ำงำนท่ีเป็นเส้ือแขนยำวและกำงเกงขำยำว 
แนะน ำให้ใชร้องเทำ้เซฟต้ีท่ีให้แรงฉุดลำกทีดีเพื่อช่วยป้องกนักำรล่ืนไถล นอกจำกน้ี ขอแนะน ำให้ใชร้องเทำ้ท่ีอยูใ่นเกรด
กำรกระจำยไฟฟ้ำสถิต (SD)  

 

การป้องกันทางการหายใจ: ควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัระบบหำยใจชนิดกรองอำกำศหรือเคร่ืองช่วยหำยใจท่ีผำ่นกำรอนุมติัอยำ่งเหมำะสม. อุปกรณ์หำยใจได้
ในตวัควรใชเ้ม่ือมีควำมเขม้ขน้ของออกซิเจนต ่ำ หรือหำกมีควำมเขน้ขน้ของอนุภำคฝุ่ นผงในอำกำศเกิดขีดจ ำกี ดของอุปกรณ์
ช่วยหำยใจแบบจ่ำยอำกำศบริสุทธ์ิ  
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มาตรการสุขอนามัย: ใชม้ำตรกำรควบคุมท่ีมีประสิทธิภำพ และอุปกรณ์ PPE เพื่อดูแลรักษำควำมปลอดภยัของพนกังำนท่ีตอ้งสัมผสั กบัควำม
เขม้ขน้ท่ีต ่ำกวำ่ขีดจ ำกดัดงักล่ำว ตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่ไดจ้ดัให้มีสถำนีลำ้งดวงตำ และฝักบวัลำ้งเพื่อควำมปลอดภยัอยูใ่กลก้บั
สถำนท่ีปฏิบติังำน  

 

9. คุณสมบัตทิางกายภาพและเคม ี

 

ลักษณะทั่วไป 

สถานะทางกายภาพ: ของแขง็  

รูปแบบทางเคม:ี เพลเลท  

สี: สีขำว/ ไร้สี / โปร่งแสง 

กลิน่: ต ่ำสุด, อ่อน 

ค่าขีดจ ากดัของกลีน่ที่รับได้: ไม่มีขอ้มูล 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง: ไม่เก่ียวขอ้ง  

จุดหลอมเหลวและจุดเยอืกแขง็: 105 - 135 °C (221 - 275 °F) (จุดหลอมเหลว)  
85 - 127 °C (185 - 261 °F) (จุดอ่อนตวั)  
 

จุดเร่ิมตน้และช่วงของกำรเดือด: ไม่เก่ียวขอ้ง  

จุดวาบไฟ: ไม่เก่ียวขอ้ง  

อตัราการระเหย:  ไม่เก่ียวขอ้ง  

ความสามารถในการลุกติดไฟของของแข็งและก๊าซ: อำจท ำให้เกิดฝุ่ นละอองในควำมเขม้ขน้ท่ีลุกติดไฟไดใ้นอำกำศ  

ค่ำสูงสุด/ต ่ำสุดของค่ำจ  ำกดัควำมไวไฟหรือค่ำจ  ำกดักำรระเบิด 

ค่ำขึดจ ำกดัสูงสุดของกำรวำบไฟ (เปอร์เซ็นต)์: ไม่เก่ียวขอ้ง  

ค่าขึดจ ากดัต ่าสุดของการวาบไฟ (เปอร์เซ็นต์): ไม่เก่ียวขอ้ง  

ความดนัไอ:  ไม่เก่ียวขอ้ง  

ความหนาแน่นไอ:  ไม่เก่ียวขอ้ง 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์: 0.905 - 0.970  

ความสามารถในการละลายได้ 

ค่าการละลายในน า้: ไม่ละลำยในน ้ำ  

ค่าการละลาย (อืน่ๆ ): ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน (n-ออกทานอล/น ้า):  ไม่เก่ียวขอ้ง 

อุณหภูมิที่ลุกติดไปได้เอง: 330 - 410 °C (626 - 770 °F)  

อุณหภูมิของการสลายตัว: > 300 °C (> 572 °F) 

ความหนืด: ไม่เก่ียวขอ้ง  
 

10. ความเสถียรและการเกดิปฏกิริยา 

 

การเกิดปฏิกริยา: กำรสัมผสักบัสำรท่ีเขำ้กนัไม่ได ้แหล่งก ำเนิดประกำยไฟ กำรสัมผสักบัควำมร้อน  

 

ความเสถียรทางเคมี: สำรคงตวัภำยใตส้ภำวะปกติ  
 

ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริยาอนัตราย: ไม่มีควำมเป็นไปไดข้องกระบวนกำรโพลีเมอไรเซชนัท่ีเป็นอนัตรำย  
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สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: หลีกเล่ียงไม่ให้โดนควำมร้อนและกำรสัมผสักบัสำรออกซิไดซ์อยำ่งแรง หลีกเล่ียงกำรท ำกระบวนกำรของวสัดุท่ีเกินกวำ่  
300 °C (572 °F)  

 

วัสดุท่ีเข้ากันไม่ได้: สำรออกซิไดซ์ท่ีแรง ตวัท ำละลำยอินทรีย ์อีเทอร์ น ้ ำมนัเบนซิน น ้ ำมนัหล่อล่ืน ไฮโดรคำร์บอนท่ีมีคลอรีน และ
ไฮโดรคำร์บอนอะ โรมำติกอำจท ำปฏิกิริยำกบัและท ำให้โพลีเอทิลีนเส่ือมสลำยได ้สำรในรูปผงอำจเกิดเป็นสำรผสมของฝุ่ นกบั
อำกำศ ควำมเส่ียงของกำรระเบิดจำกฝุ่ นและอำกำศจะเพิ่มข้ึนหำกมีไอท่ีติดไฟไดเ้กิดข้ึนดว้ย  

 

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว: เม่ือเกิดกำรสลำยตวั โพลีเอทิลีนอำจปล่อยสำรโอลิโกเมอร์ แวกซ์ และไฮโดรคำร์บอนท่ีมีออกซิเจน รวมถึง
คำร์บอนไดออกไซด ์คำร์บอนมอนอกไซด ์และไอระเหยของสำรอินทรียอ่ื์นๆ เล็กนอ้ย (เช่น อลัดีไฮด ์อโครลีน) กำรสูด
หำยใจผลิตภณัฑท่ี์เส่ือมสลำยเขำ้ไปอำจเป็นอนัตรำย  

 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผสัท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
 

การกลืนกิน: กำรน ำเขำ้ไปในร่ำงกำยไม่ไดเ้ป็นเส้นทำงกำรสัมผสัสำรท่ีเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑน้ี์  

 

การหายใจเข้าไป: ในระหวำ่งกระบวนกำร ไอควำมร้อนและกำรสูดหำยใจเขำ้ไปของอนุภำคละเอียดอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองระบบทำงเดิน
หำยใจ  

 

การสัมผสัผวิหนัง: ในระหวำ่งกระบวนกำร กำรสัมผสักบัผงหรือละออกสำรอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองภำยนอก สำรท่ีหลอมเหลวจะท ำให้เกิด
กำรไหมจ้ำกควำมร้อนได ้ 

 

การสัมผสัทางดวงตา: ในระหวำ่งกระบวนกำร กำรสัมผสักบัผงหรือละออกสำรอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองภำยนอก สำรท่ีหลอมเหลวจะท ำให้เกิด
กำรไหมจ้ำกควำมร้อนได ้ 

 

อาการปรากฏท่ีมีความสัมพนัธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพษิวิทยา 
 

การกลืนกิน: คำดวำ่ไม่มีอำกำรไม่พึงประสงคจ์ำกกำรกินเขำ้ไป  

 

การหายใจเข้าไป: กำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ.  
 

การสัมผสัผวิหนัง: กำรระคำยเคือง ผิวหนงัไหม ้กำรระคำยเคืองท่ีผวิหนังสำมำรถตดัท้ิงไปไดต้ำมโครงสร้ำงทำงเคมี (โพลีเมอร์)  
 

การสัมผสัทางดวงตา: กำรระคำยเคือง ผิวหนงัไหม ้อำจท ำให้เกิดอำกำรไม่สบำยตำเล็กนอ้ยหรือเป็นเวลำไม่นำน  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านพษิวิทยา 
 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (ระบุเส้นทางการรับสัมผสัทุกทางท่ีเป็นไปได้) 
 

ทางปาก 
ผลิตภัณฑ์: LD 50: > 5,000 mg/kg (คำดประมำณ)  

 

ทางผวิหนัง 
ผลิตภัณฑ์: ไม่ไดจ้  ำแนกประเภทส ำหรับควำมเป็นพิษเฉียบพลนัโดยอำศยัขอ้มูลท่ีมีให้ใชไ้ด ้ 

 

การหายใจเข้าไป 

ผลิตภัณฑ์: ไม่ไดจ้  ำแนกประเภทส ำหรับควำมเป็นพิษเฉียบพลนัโดยอำศยัขอ้มูลท่ีมีให้ใชไ้ด ้ 
 

ความเป็นพษิที่เกิดจากการได้รับสารซ ้าๆ 
ผลิตภัณฑ์: ไม่มีขอ้มูล 

 

การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผวิหนัง 
ผลิตภัณฑ์: ไม่มีขอ้มูล 
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การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงต่อดวงตา 
ผลิตภัณฑ์: ไม่มีขอ้มูล 

 

ท าให้เกิดการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง 
ผลิตภัณฑ์: ไม่มีขอ้มูล 

 

การก่อมะเร็ง 
ผลิตภัณฑ์: ไม่ไดรั้บกำรจ ำแนกประเภท  

 

IARC Monographs เม่ือประเมินความเส่ียงสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์: 

ไม่มีส่วนประกอบท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง 
 

รายการสารก่อมะเร็งของ ACGIH: 

ไม่มีส่วนประกอบท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง 
 

การก่อให้เกิดการกลายพนัธ์ุของเซลล์สืบพนัธ์ุ 
 

นอกร่างกาย 
ผลิตภัณฑ์: ไม่มีรำยงำนหรือขอ้มูลท่ีทรำบเก่ียวกบัผลกระทบดำ้นพนัธุกรรม  

 

ในร่างกาย 
ผลิตภัณฑ์: ไม่มีรำยงำนหรือขอ้มูลท่ีทรำบเก่ียวกบัผลกระทบดำ้นพนัธุกรรม  

 

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ 
ผลิตภัณฑ์: ไม่มีรำยงำนหรือขอ้มูลท่ีทรำบเก่ียวกบัผลกระทบดำ้นกำรสืบพนัธุ์  

 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเจาะจง จากการรับสัมผสัคร้ังเดียว 
ผลิตภัณฑ์: ไม่มีขอ้มูล 

 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเจาะจง จากการรับสัมผสัซ ้า 
ผลิตภัณฑ์: ไม่มีขอ้มูล 

 

ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 
ผลิตภัณฑ์: ไม่ไดรั้บกำรจ ำแนกประเภท  

 

ผลอื่นๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 

12. ขอ้มูลดำ้นนิเวศวิทยำ 
 

ข้อมูลท่ัวไป: เรซิน SCLAIR® ไม่คำดวำ่จะเฉ่ือยต่อปฏิกิริยำในสภำวะแวดลอ้ม. ลอยน ้ ำไดแ้ละไม่ยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ. ไม่คำดวำ่จะ
มีควำมเขม้ขน้ทำงชีวภำพ (สะสมในห่วงโซ่อำหำร) เน่ืองจำกน ้ ำหนกัโมเลกุลท่ีสูง. เม็ดยำ SCLAIR® ไม่คำดวำ่จะเป็น
พิษหำกกลืนกิน แต่อำจท ำให้เกิดอนัตรำยจำกกำรส ำลกัหำกมีกำรกลืนกินโดยนกน ้ ำหรือสัตวน์ ้ ำ. 

 

ความเป็นพษิต่อส่ิงแวดล้อม 

 

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อส่ิงแวดล้อมในน ้า 
 

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

 

สัตว์น ้าท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง 
ผลิตภัณฑ์: EC 50 (ไรน ้ ำ, 48 h): > 100 mg/l  
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ความเป็นพษิต่อพชืน ้า 
ผลิตภัณฑ์: EC 50 (72 h): > 100 mg/l  

 

ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อส่ิงแวดล้อมในน ้า 
 

ปลา 
ผลิตภัณฑ์: NOEC : > 100 mg/l  

 

สัตว์น ้าท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง 
ผลิตภัณฑ์: NOEC : > 100 mg/l  

 

ความเป็นพษิต่อพชืน ้า 
ผลิตภัณฑ์: NOEC : > 100 mg/l  

 

การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลาย 
 

การย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

ผลิตภัณฑ์: ไม่สลำยตวั ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรเกิดออกซิเดชนัสูงสุด โพลีเอทิลีน >99% จะยงัคงไม่บุบสลำยใดๆ หลงัจำกสัมผสักบัปฏิกิริยำ
ของจุลินทรีย ์ผลิตภณัฑจ์ะมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งชำ้ๆ (ท ำให้เกิดกำรเปรำะ) หำกสัมผสักบัแสงอำทิตยต่์อเน่ือง แต่จะไม่
แตกหักออก ผลิตภณัฑท่ี์ถูกฝังกลบใตพ้ื้นดินยงัพบวำ่มีควำมเสถียรเม่ือเวลำผำ่นไป ไม่มีขอ้มูลท่ีทรำบของกำรเส่ือมสภำพท่ีท ำให้
เกิดพิษของผลิตภณัฑน้ี์  

 

อัตราส่วน BOD/ COD 

ผลิตภัณฑ์: ไม่มีขอ้มูล 
 

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 

 
ค่ำปัจจยัควำมเขม้ขน้ทำงชีวภำพ 

ผลิตภัณฑ์: เม็ดผลิตภณัฑอ์ำจสะสมตวัในระบบยอ่ยอำหำรของนกและสัตวน์ ้ ำ ท ำให้เกิดกำรไดรั้บบำดเจบ็และอำจถึงแก่ควำมตำยไดจ้ำก
ควำมอดหยำก  

 
ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรละลำยของสำรในชั้นของ n-octanol/น ้ ำ (log Kow) 

ผลิตภัณฑ์: Log Kow:  ไม่เก่ียวขอ้ง 
 

การเคลื่อนท่ี 

การเคลื่อนย้ายในดิน: ควำมเสถียรทำงชีววิทยำ ไม่พบวำ่มีกำรยำ้ยตวัผำ่นเน้ือดินของผลิตภณัฑน้ี์  

 

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ: เม็ดผลิตภณัฑจ์ะมีอยูอ่ยำ่งยำวนำนในระบบแหล่งน ้ ำและพื้นดิน  

 

13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 

 

วิธีก าจัด 
 

ค าแนะน าในการก าจัด: ขจดัส่ิงท่ีบรรจุ/ภำชนะบรรจุโดยใชว้ธีิกำรบ ำบดัและสถำนท่ีก ำจดัท่ีเหมำะสมตำมท่ีระบุไวใ้นกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้และคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์วธีิกำรก ำจดัโพลีเอทิลีนท่ีแนะน ำไดแ้ก่: 1) ท ำควำมสะอำดและน ำกลบัมำใชใ้หม่ 
หำกท ำได ้2) กูคื้นและขำยใหม่ผำ่นผูรี้ไซเคิลพลำสติก หรือตวัแทนจ ำหน่ำยเรซิน 3) เผำโดยใชร้ะบบผลิตควำมร้อนจำกขยะ 
และ 4) ฝังกลบ ห้ำมพยำยำมก ำจดัผลิตภณัฑน้ี์โดยวธีิกำรเผำท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้ไม่ควรกระท ำกำรเผำไหมพ้ลำสติกแบบ
เปิดท่ีหลุมฝังกลบ  

 

บรรจุภัณฑ์ท่ีปนเป้ือน: ตรวจสอบกบัขอ้ก ำหนดดำ้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินหรือประเทศก่อนด ำเนินกำรก ำจดั  
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14. ข้อมูลการขนส่ง 

 
IATA 

ไม่ควบคุม 
 

IMDG 
ไม่ควบคุม 

 

15. ข้อมูลด้านกฏข้อบังคบั 

 

กฎระเบียบทำงดำ้นควำมปลอดภยั สุขภำพ และส่ิงแวดลอ้มเป็นกำรเฉพำะกบัผลิตภณัฑน์ั้น 

 

วตัถุอนัตรำยท่ีห้ำมเขำ้ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอรของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  พ.ศ. 2547) 

ไม่ควบคุม 
 

ประเทศไทย บญัชีรำยช่ือวตัถุอนัตรำย (ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ือง บญัชีรำยช่ือวตัถุอนัตรำย พ.ศ. ๒๕๕๖ บญัชี ๑ ถึง ๖) 

ไม่ควบคุม 
 

ประเทศไทย. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ือง วตัถุอนัตรำย ตำมหมวด 3 หนำ้ท่ีและควำมรับผดิทำงแพ่ง 
ไม่ควบคุม 

 
ประเทศไทย. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ือง กำรให้แจง้ขอ้เท็จจริงของผูผ้ลิต ผูน้ ำเขำ้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ในครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรำยท่ีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม พ.ศ. 
2547 

ไม่ควบคุม 
 

สถานะตามบัญชีรายการสารเคมี 
บญัชีรำยกำรสำรเคมีในประเทศ (Domestic Substance List, 

DSL) ประเทศแคนำดำ 
ในหรือเป็นไปตำมบญัชีรำยกำรคงคลงั 

 
รำยกำรสำรเคมีของรัฐบญัญติัสำรพิษ (Toxic Substances 

Control Act, TSCA) ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ในหรือเป็นไปตำมบญัชีรำยกำรคงคลงั 

 

16. ขอ้มูลอ่ืน ๆ รวมทั้งขอ้มูลกำรจดัท ำและกำรปรับปรุงแกไ้ขเอกสำร 
 

วันที่ประกาศ: 25.09.2018 

 

ข้อมูลแก้ไขปรับปรุง: 25.09.2018: ใหม่ขอ้มูลควำมปลอดภยั (SDS) 

 

ฉบับที่: 7.0 

 

แหล่งข้อมูล: พร้อมให้บริกำรเม่ือร้องขอ  
 

ข้อมูลอื่น ๆ: มีควำมเส่ียงของกำรเผำไหมท่ี้เป็นอนัตรำยและผลิตภณัฑท่ี์สลำยตวั ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหัวขอ้ 5 และ 10 ของเอกสำร SDS 

อำจเช่ือมโยง กบัผลกระทบต่อสุขภำพแบบเฉียบพลนัและแบบเร้ือรังหลำกหลำยแบบ  ผลกระทบเหล่ำน้ีรวมถึง กำรระคำยเคือง
ของดวงตำ และทำงเดิน หำยใจส่วนบน โดยหลกัจะมำจำกอลัดีไฮด ์กำรหำยใจติดขดั ควำม เป็นพิษต่อระบบต่ำงๆ เช่น ตบั ไต 
และผลกระทบต่อระบบประสำท ส่วนกลำง 
 
NOVA Chemicals ไดเ้ฝ้ำตรวจตรำคนงำนท่ีไดรั้บควำมเส่ียงต่อกำรแพร่ กระจ ำยของสำรในระหวำ่งกระบวนกำรของ 
โพลีเอทิลีนในระดบัเชิง พำณิชย ์ควำมเขน้ขน้ของผลิตภณัฑท่ี์สลำยตวัทีเป็นอนัตรำยถูกก ำหนด  ไวต้  ่ำกวำ่ขีดจ ำกดักำรไดรั้บสำร
ท่ีก ำหนดไวใ้นสถำนท่ีท ำงำน "กำร ก ำหนดปริมำณกำรรับสัมผสัสำรของคนงำนท่ีไดรั้บสำรท่ีแพร่กระจ ำ ยของผลิตภณัฑจ์ำก
กระบวนกำรของโพลีเอทิลีนในระดบัเชิงพำณิชย"์ สำมำรถดูไดจ้ำกวำรสำรของ สมำคมเพื่อสุขอนำมยัอุตสำหกรรมของ อเมริกำ 
J. 56:809-814 (1995) และ “กำรก ำหนดปริมำณของ สำรประกอบท่ีแพร่กระจำยท่ี เกิดข้ึนในกระบวนกำรของโพลี
เอทิลีน SCLAIRTECH™ ขั้นสูงในระดบัเชิงพำณิชยข์อง” สำมำรถดูไดจ้ำกวำรสำร Plastic Film & 

Sheeting Volume 26 Issue 2, April  2010 



 
 เวอร์ชนั: 7.0 

วนัท่ีท ำกำรแกไ้ข: 25.09.2018 
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ส ำหรับขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ควรพิจำรณำระบบระบำยอำกำศส ำห รับกำร ควบคุมกำรระเหยของกำรมีอำกำศผสมออกจำกโพลีเอทิลีน 

โปรดร้อง ขอส ำเนำเอกสำรเผยแพร่ของ NOVA Chemicals ช่ือ "ค ำแนะน ำระบบ ระบำยอำกำศส ำหรับเรซินโพลีเอ
ทิลีนในกระบวนกำรทำงควำมร้อน" 

 
ส ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรโหลดออกจำกรถบรรทุกถงัฮ อป เปอร์ท่ีบรรจุเรซินพลำสติก ให้ดูท่ีเอกสำรเผยแพร่ของ 
NOVA Chemicals ช่ือ "คู่มือกำรโหลดออกจำกรถบรรทุกถงัฮอปเปอร์" 
 
ส ำหรับขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติักำรท ำกระบวนกำร กำรเลือกเกรดเรซิน  SCLAIR ให้ดูท่ีเอกสำรขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

SCLAIR ท่ีพร้อมให้บริกำรบน เวบ็ไซตข์องเรำ: http://www.novachemicals.com 

 
ส ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรป้องกนักำรร่ัวของเม็ดพลำสติก ให้ดู ท่ีเอกสำรเผยแพร่และทรัพยำกรขอ้มูลเพื่ออุตสำหกรรมพำ
สติกภำยใต ้ช่ือ 'กำรเก็บกวำดท ำควำมสะอำดในกระบวนกำร' มีพร้อมให้ดำวน์โหลด ในขณะน้ีท่ีเวบ็ไซต ์
http://www.opcleansweep.org/ 
 
ละอองและอนุภำคฝุ่ น โพลีเอทิลีนแสดงรำยกำรไวเ้ป็นฝุ่ นผงท่ี ก่อให้เกิดระเบิดไดค้ลำส I โดยสมำคมป้องกนัเพลิงไหมแ้ห่งชำติ 
(ดูท่ี NFPA-68, ตำรำง F.1 (e)) ส ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรควบคุม ไฟฟ้ำสถิต และกำรลดอนัตรำยท่ีเป็นไปได้
ของฝุ่ นผงและเพลิงไหม ้ให้ดูอำ้งอิงจำก NFPA-654 "มำตรฐำนส ำหรับกำรป้องกนัไฟไหมแ้ละ กำรระเบิดของฝุ่ นผงจำก
กำรผลิต กระบวนกำรท ำงำน กำรถ่ำยโอน วสัดุของแขง็อนุภำคท่ีติดไฟได ้,ฉบบั 2013" 

 
กำรทดสอบกำรระเบิดถูกด ำเนินกำรผำ่นผลิตภณัฑเ์รซินบิวทีน SCLAIR®  HDPE ดว้ยค่ำควำมดนั Pmax = 5.5 

บำร์, Kst = 10 (บำร์ ม./วนิำที) และ พลงังำนจุดระเบิดขั้นต ่ำ (MIE) = 1000-10,000; คลำสกำรระเบิดจำกฝุ่ น 

= St 1; ขอ้มูลน้ีไดม้ำจำกโพลีโพรพิลีนท่ีมีอนุภำคขั้นสุดทำ้ยท่ี 100% <250  ไมครอน และมีปริมำณควำมช้ืนระหวำ่ง 
0 และ 0.2% ส ำหรับเรซิน เกรดท่ีเหลือของโพลีเอทิลีน SCLAIR® คำดวำ่จะมีผลท่ีคลำ้ยกนั 

 
ส ำหรับขอ้มูลเฉพำะท่ี รวมถึงค ำช้ีแจงควำมสอดคลอ้งขอ้ก ำหนดกำร สัมผสัอำหำของเกรดเรซิน SCLAIR โปรดติดต่อ
ตวัแทนฝ่ำยขำยของคุณ  หรือดูขอ้มูลจำกเอกสำรผลิตภณัฑโ์พลีเอทิลีนของ NOVA Chemicals 

 

อักษรย่อและช่ือย่อ: ACGIH = องคก์รนกัสุขศำสตร์อุตสำหกรรมภำครัฐแห่งประเทศอเมริกำ (American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists); BOD =ปริมำณออกซิเจนท่ี  จุลินทรียใ์ชใ้นกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรีย(์Biochemical Oxygen Demand); CAS = 

บริกำรข้ึนทะเบียนสำรเคมี (Chemical Abstracts Service); EC50 = ควำมเขม้ ข องสำรท่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ได ้50% (Effective 

Concentration 50%); GHS = กำรจ ำแนกประเภทและกำรติดฉลำกสำรเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก (Globally Harmonized 

System for the Classification and Labelling of Chemicals); IARC = องคก์ำรวิจยัโรคมะเร็งนำนำชำต 
(International Agency for Research on Cancer); IATA = สมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ (International Air 

Transport Association); IMDG = กำรขนส่งสินคำ้อนัตรำยทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Dangerous 

Goods); Kow =สมัประสิทธ์ิกำรกระจำยตวัของ  ออกทำนอล/น ้็ ำ (Octanol/water partition 

coefficient); LC50 = ควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีท่ีเป็นเหตุใหก้ลุ่มสตัวท์ดลองร้อยละ 50 ตำยลง (Lethal Concentration 50%); 

LD50 = ปริมำณสำรเคมีท่ีเป็นเหตุใหก้ลุ่มสตัวท์ดลองร้อยละ 50 ตำยลง (Lethal Dose 50%); NCEC = หน่วยบริกำรฉุกเฉินดำ้นสำรเคมี
แห่งชำต (National Chemical Emergency Centre); NFPA = สมำคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชำติ (National Fire 

Protection Association); NIOSH=สถำบนัอำชีวอนำมยัและควำมปลอด  ภยัแห่งชำต (National Institute for 

Occupational Safety and Health); NTP  = สถำบนัพิษวิทยำแ ห่งชำติ(National Toxicology Program); NRCC 

= ศนูยท์ะ เบียนสำรเคมีแห่งชำติ(National Registration Centre for Chemicals); OEL =  ขีดจ ำกดัสำรเคมีท่ียอมใหส้มัผสัไดใ้น
สถำนท่ีท ำงำน (Occupational Exposure Limit); OSHA = กรมอำชีว อนำมยัและควำมปลอดภยั (Occupational Safety 

and Health Administration); PNOC = อนุภำคท่ีไม่ไดจ้ดัประเภท (Particulates Not Otherwise Classified); 

PPE  = อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment); SCBA = เคร่ืองช่วยหำยใจ (Self Contained 

Breathing Apparatus); SDS = เอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภยั (Safety Data Sheet); STEL = ขีดจ  ำกดักำรสมัผสัในระยะสนั 

(Short Term Exposure Limit); TLV = ขีดจ ำกดัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีในบรรยำกำศกำรท ำงำน (Threshold Limit Value); 

TWA = ควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีในอำกำศท่ีปลอดภยัส ำหรับผูป้ฎิบติังำนท่ีจะไดรั้บในระยะเวลำไม่เกิน 8 ชัว่โมงท ำงำนติดต่อกนัใน 1 วนัเป็นเวลำ 5วนัต่อ
สปัดำห์ (Time Weighted Average)  

 

ข้อความปฏิเสธความรับผดิชอบ: แมว้่ำขอ้มลูท่ีแสดงไวใ้นเอกสำรน้ีจะแสดงดว้ยขอ้เท็จจริง ตำมขอ้มลูท่ีมีอยูท่ี่เช่ือไดว้่ำมีควำมน่ำเช่ือถือ ในเวลำของกำรจดัเตรียมเอกสำรน้ี NOVA 

Chemicalsจะไม่รับประกนัหรือแสดงเป็นตวัแทนของส่ิงท่ีแสดงไวท่ี้เก่ียวข ้องกบัขอ้มลูหรือผลิตภณัฑ/์ วสัดุท่ีอธิบำยไวใ้นท่ีน้ี และขอปฏิเสธควำม
รับผดิชอบอยำ่งชดัเจนส ำหรับกำรรับประก ันและเง่ือนไขท่ีแสดงโดยเป็นนยัทั้งหมด (รวมไปถึงกำรรับประกนัและเง่ือนไขของควำมสำมำรถท่ี จะขำยไดห้รือ
ควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคก์ำรใชง้ำนเฉพำะ) หำ้มละเมิดสิทธิบตัรใดๆ ท่ี NOVA Chemicals เป็นเจำ้ของโดยไม่ไดรั้บอนุญำต หรือกำรกระท ำ
อ่ืนใดท่ีอนุมำนไดใ้นท ำนองเดียวกนั ขอ้มลูทั้งหมดอำจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ส ำหรับขอ้มลูเวอร์ชนั SDS ล่ำสุด โปรดติดต่อกบั 
Nova Chemicals Nova Chemicals จะไม่รับผดิชอบส ำหรับเอกสำร SDS ท่ีไดม้ำจำกบุคคลภำยนอก 
 
เวน้แต่ไดต้กลงกนัโดยพิเศษเฉพำะ Nova Chemicals จะไม่รับผดิชอบส ำหรับกำรใชง้ำน กำรขนส่ง กำรจดัเก็บ กำรขนถ่ำย หรือกำรก ำจดัท้ิงของ
ผลิตภณัฑ/์วสัดุท่ีไดอ้ธิบำยไวใ้นท่ีน้ี 
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เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของ NOVA Brands Ltd. กำรใชสิ้ทธ์ิโดยไดรั้บอนุญำต/ผูไ้ดรั้บอนุญำตสิทธ์ิ 

 
SCLAIR® เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ NOVA Chemicals Corporation ในประเทศแคนาดา และของ NOVA Chemicals (International) S.A. ใน
ประเทศอื่นใด การใช้สิทธ์ิโดยได้รับอนุญาต/ผู้ได้รับอนุญาตสิทธ์ิ 
 

SCLAIRTECH™ เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ NOVA Chemicals 

 
 

 


