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เอกสารขอมูลความปลอดภัย
1. ขอมูลบงชี้ผลิตภัณฑและผูผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ

:

NAX 2400 URETHANE PRIMER GREY

การใชงาน

:

สีรองพื้นทับหนา

รายละเอียดผูผลิต :
ชื่อบริษัท

:

บริษัท นิปปอนเพนต(ประเทศไทย)จํากัด

ที่อยู

:

เลขที่ 101 หมู 3 ซอย สุขสวัสดิ์ 76 ,ถนน สุขสวัสดิ,์
ตําบล บางจาก อําเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท

:

+66(0)2463-0032

โทรสาร

:

+66(0)2463-2214

2. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
ชื่อสารเคมี

CAS No.

ความเขมขน (%)

ACRYLIC RESIN

NOT ASSIGNED

25

-

30

XYLENE

1330-20-7

25

-

30

BUTYL ACETATE

123-86-4

30

-

35

TITANIUM DIOXIDE

13463-67-7

20

-

25

CARBON BLACK

1333-86-4

1

-

2

3. การบงชี้ความเปนอันตราย
สัญลักษณความเปนอันตราย

คําสัญญาณ

ระวัง

ขอความแสดงความเปนอันตราย
ของเหลวและไอระเหยไวไฟ (ประเภท 3)
เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน และหายใจเขาไป(ไอ ฝุน และละออง) (ประเภท 4)
ระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง (ประเภท 2A)
มีขอสงสัยวา อาจกอใหเกิดมะเร็ง (ประเภท 2)
มีขอสงสัยวาอาจเกิดอันตรายตอการเจริญพันธุ หรือทารกในครรภ (ประเภท 2)
อาจทําอันตรายตอปอด ไต และตับ (ประเภท 2)
อาจทําอันตรายตอปอดและ ระบบประสาทสวนกลางเมื่อรับสัมผัสเปนเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ํา (ประเภท 2)
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา (ประเภท 3)
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4. มาตรการปฐมพยาบาล
สัมผัสผิวหนัง

:

ถอดเสื้อผาที่เปอนทันทีและลางออกดวยน้ําปริมาณมาก
ถาระคายเคืองผิวหนัง : ปรึกษา หรือ พบแพทย

สัมผัสถูกดวงตา

:

ลางออกดวยน้ําเปนเวลาหลายนาทีอยางระมัดระวัง ,ควรถอดคอนแทคเลนสเพื่องายตอการลาง
ถาระคายเคืองดวงตา : ปรึกษา หรือ พบแพทย

สูดดม

:

เคลื่อนยายไปที่มีอากาศถายเทและใหอยูในทาที่สบาย
ปรึกษาแพทยหรือผูเชี่ยวชาญทางสารเคมีและถาอาการไมดีขึ้น
ควรนําสงโรงพยาบาล

สัมผัส/กลืนกิน

:

ควรปรึกษาแพทยหรือผูเชี่ยงชาญทางสารเคมี และถาอาการไมดีขึ้นควรนําสงโรงพยาบาล
หาม ทําใหอาเจียน

5. มาตรการผจญเพลิง
หาม ใชน้ําในการดับเพลิง
ควรใชละอองน้ําหรือผงเคมีแหง
ควรเก็บใกลบริเวณที่มีถังดับเพลิงและสายดับเพลิงเพื่อความสะดวก
สารที่ใชในการดับเพลิง
[ ] น้ํา [ X ] คารบอนไดออกไซด
ขอควรระวัง

:

[ X ]โฟม

[ X ] ผงเคมีแหง

[ ] ทรายดับเพลิง

ไฟจะกอใหเกิดควันดําหนาแนน
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสและใชเครื่องชวยหายใจตามความเหมาะสม
ควรทําใหภาชนะที่เกิดเพลิงไหมเย็นดวยละอองน้ํา
ไมอนุญาตใหน้ําที่ปนเปอนสารเคมีที่มาจากการดับเพลิงไหลสูทอระบายน้ําหรือทางน้ําไหล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร
หลีกเลี่ยงแหลงกําเนิดประกายไฟทุกชนิด (เชน ประกายไฟ สารไวไฟ อุปกรณไฟฟาที่ไมมีการปองกันหรือชํารุด )
ระบายอากาศใหมีการถายเทและหลีกเลี่ยงการสูดดม
สวมชุดปองกันและอุปกรณชวยหายใจเมื่อตองรับมือกับการรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม
เก็บสารที่หกรั่วไหลดวยตัวดูดซับและสงกําจัดเพื่อความปลอดภัย
ควรกําจัดของเสียและภาชนะบรรจุตามระเบียบภายใตกรมควบคุมมลพิษ
เก็บใหหางจากทอระบายน้ํา ดิน และแหลงน้ําตามธรรมชาติ
ไมอนุญาตใหน้ําที่ปนเปอนสารเคมีไหลสูทอระบายน้ําหรือทางน้ําไหล
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7. การขนถายเคลื่อนยาย ใชงานและการเก็บรักษา
เก็บในที่อากาศถายเทสะดวก
เก็บในภาชนะที่ปดสนิท
เก็บใหหางจากเปลวไฟ ความรอน ประกายไฟ - หามสูบบุหรี่
ควรตออุปกรณ หรือสายดิน
ใชเครื่องมือที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ
ศึกษาขอมูลและขอควรระวังในการทําใหเกิดประกายไฟ
ลางมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสารเคมี
อุณหภูมิในการเก็บรักษา

:

ไมควรเกิน 40 องศาเซลเซียส(104 องสาฟาเรนไฮส

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
สวมอุปกรณปองกัน ถุงมือ/แวนตา/หนากาก
ขีดจํากัดการรับสารเคมี
ชื่อสารเคมี

ACGIH

OSHA

TWA

STEL

TWA

STEL

BUTYL ACETATE

150 ppm

200 ppm

150 ppm

200 ppm

XYLENE

100 ppm

150 ppm

100 ppm

150 ppm

-

-

-

TITANIUM DIOXIDE

10 mg/m

3

การปองกันสวนบุคคล
ทางการหายใจ

:

สวมอุปกรณที่หนวยงานทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมแนะนํา

ทางมือ

:

สวมถุงมือทุกครั้งที่สัมผัสสาร

ทางตา

:

สวมแวนตาและหนากากเพื่อปองกันการกระเด็นหรือละอองจากสารเคมี

ทางผิวหนัง

:

สวมอุปกรณปองกันตางๆ เชน เสื้อคลุม ถุงมือ รองเทา ที่ทนตอสารเคมี

การควบคุมทางสิ่งแวดลอม

:

หาม ทิ้งบนพื้นดินหรือปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทางกายภาพ

:

ของเหลว

สี

:

สีเทา

กลิ่น

:

สารระเหย

ชวงของจุดเดือด

:

ไมเกี่ยวของ

จุดวาบไฟ

:

27 องศาเซเซียส

ขีดจํากัดลางของการระเบิด :

ไมเกี่ยวของ

ขีดจํากัดบนของการระเบิด

:

ไมเกี่ยวของ

คาความถวงจําเพาะ

:

1.47 / 25 oC

ความหนาแนนสัมพัทธของไอ:

มากกวาอากาศ

ความสามารถในการละลายน้ํา:

ไมละลาย

เปอรเซ็นตในการระเหยเปนไอ :

53%
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียร

:

จัดเก็บตามขอมูลและเงื่อนไขที่แนะนํา(ดูหัวขอที่ 7)
เมื่อสัมผัสกับความรอน อาจกอใหเกิดการสลายตัวและเกิด
เชน คารบอนไดออกไซด,และควันของออกไซดของไนโตรเจน

ปฏิกิริยาที่เปนอันตราย

:

ไมเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตราย

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

:

หลีกเลี่ยงที่อุณหภูมิมากกวา 30 องศาเซลเซียส

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง

:

เก็บใหหางจากสารออกซิไดซ กรดแก เบสแก เพื่อหลีกเลี่ยงความรอนที่เกิดขึ้น

ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

:

ผลิตภัณฑที่ยอยสลาย เชน ออกไซดของสารและมอนอเมอร

11. ขอมูลดานพิษวิทยา

ไมมีขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑโดยเฉพาะ
ขอมูลความเปนพิษเฉียบพลัน
:

LD50(oral,rat)=1743(mg/kg)
LD50(dermal,rabbit)=9169(g/kg)
LD50(inhale,rat)=12.06(mg/L)

12. ขอมูลดานนิเวศวิทยา
ขอมูลความเปนพิษเฉียบพลัน
Fish

:

L(E)C 50 > 100 mg/L

Cructacea

:

L(E)C 50 > 100 mg/L

Algae

:

L(E)C 50 > 100 mg/L

13. ขอพิจารณาในการกําจัด
หลีกเลี่ยงการปลอยสูสิ่งแวดลอม
ขอมูลหรือขอจํากัดขึ้นอยูกับบริษัทหรือผูมีสวนเกี่ยวของ(สอดคลองกับทองถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/กฎระเบียบระหวางประเทศ)
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14. ขอมูลเกี่ยวกับการขนสง
กฎระเบียบของสหประชาชาติ
ชื่อการจัดสงสินคา

:

สี(รวมถึง สีเคลือบ สารเคลือบ สวนผสมสี ของเหลวและสารเติมแตง)หรือที่เกี่ยวของ

หมายเลขการขนสง

:

1263

ประเภท

:

3

กลุมบรรจุภัณฑ

:

III

รหัส IMDG

:

class 3.3 Intermediate flashpoint group.

15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ
ตามกฎระเบียบขอบังคับ พระราชบัญญํติวัตถุอันตราย พุทธศักราช 2535

16. ขอมูลอื่นๆ
ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน ใชเพื่ออธิบายผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงขอมูลความปลอดภัย
ไมควรนํามาใชเพื่อบงบอกถึงการรับประกันของผลิตภัณฑ เปนความรับผิดชอบของผูใชผลิตภัณฑตามวัตถุประสงคของผลิตภัณฑ
บริษัทไมรับผิดชอบตออันตรายที่เกิดจากการใชงานที่ไมไดระบุไวในเอกสารนี้ทุกกรณี
แหลงอางอิง

:

1. United Stated National Library of Medicine: ChemIDplus Lite (ID PLUS)
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM
2. New Jersey Department of Health (DOH)
http://web.doh.state.nj.us/rtkhsfs/qrsearch.aspx.
3. International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat
4. SIGMA-ALDISH
http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?
5. CHEMTRACK
http://www.chemtrack.org/Chem-Result.asp
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