
Nippon Paint (Thailand)Co.,Ltd.MSDS NAX O-DE BASE MICA COLOUR(THA).xlsx

Revision date : March 28 2014

ชือ่ผลติภัณฑ์ :

การใชง้าน : สทีบัหน้า

รายละเอยีดผู้ผลติ :

ชือ่บริษัท : บริษัท นิปปอนเพนต(์ประเทศไทย)จ ากดั

ทีอ่ยู่ : เลขที่ 101 หมู่ 3 ซอย สขุสวัสดิ์ 76 ,ถนน สขุสวัสดิ์,

ต าบล บางจาก อ าเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

โทรศพัท์ : +66(0)2463-0032

โทรสาร : +66(0)2463-2214

ชือ่สารเคมี CAS No. ความเข้มข้น (%)

WATER 7732-18-5 40 - 45

MICA PIGMENT 12001-26-2 10 - 15

TITANIUM DIOXIDE 13463-67-7 10 - 15

DIETHYLENE GLYCOL- 112-34-5 10 - 15

MONOBUTYL ETHER

MONOPROPYLENE GLYCOL- 107-98-2 1 - 5

METHYL ETHER

PROPANE-1,2-DIOL 57-55-6 1 - 5

POLYETHER RESIN NOT ASSIGNED 1 - 5

OTHER POLYMER(S) NOT ASSIGNED 20 - 25

OTHER PIGMENT(S) NOT ASSIGNED 0.1 - 1

OTHER ADDITIVE(S) NOT ASSIGNED 0.1 - 1

สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย

ค าสัญญาณ ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ระคายเคอืงตอ่ดวงตาเลก็น้อย (ประเภท 2)

มีข้อสงสยัว่าอาจกอ่ให้เกดิมะเร็ง (ประเภท 2)

เปน็อนัตรายตอ่สิง่มีชวิีตในน  า (ประเภท 3)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

NAX O-DE BASE MICA COLOUR

1.  ข้อมูลบ่งช้ีผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต

2.  องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

3.  การบ่งช้ีความเป็นอันตราย
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สมัผัสผิวหนัง : ถอดเสื อผ้าทีเ่ปือ้นทนัทแีละลา้งออกดว้ยน  าปริมาณมาก

ถ้าระคายเคอืงผิวหนัง : ปรึกษา หรือ พบแพทย์

สมัผัสถูกดวงตา : ลา้งออกดว้ยน  าเปน็เวลาหลายนาทอีย่างระมัดระวัง ,ควรถอดคอนแทคเลนสเ์พื่อง่ายตอ่การลา้ง

ถ้าระคายเคอืงดวงตา : ปรึกษา หรือ พบแพทย์

สดูดม : เคลือ่นย้ายไปทีม่ีอากาศถ่ายเทและให้อยูใ่นทา่ทีส่บาย

ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชีย่วชาญทางสารเคมีและถ้าอาการไม่ดขึี น

ควรน าสง่โรงพยาบาล

สมัผัส/กลนืกนิ : ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชีย่งชาญทางสารเคมี และถ้าอาการไม่ดขึี นควรน าสง่โรงพยาบาล

ห้าม ท าให้อาเจียน

ห้าม ใชน้  าในการดบัเพลงิ

ควรใชล้ะอองน  าหรือผงเคมีแห้ง

ควรเกบ็ใกลบ้ริเวณทีม่ีถังดบัเพลงิและสายดบัเพลงิเพื่อความสะดวก

สารทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ

[   ] น  า [ X ] คาร์บอนไดออกไซด์ [ X ]โฟม [ X ] ผงเคมีแห้ง [   ] ทรายดบัเพลงิ

ข้อควรระวัง : ไฟจะกอ่ให้เกดิควันด าหนาแน่น

ผลติภัณฑ์จากการสลายตวัอาจเปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ

หลกีเลีย่งการสมัผัสและใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจตามความเหมาะสม

ควรท าให้ภาชนะทีเ่กดิเพลงิไหม้เย็นดว้ยละอองน  า

ไม่อนุญาตให้น  าทีป่นเปือ้นสารเคมีทีม่าจากการดบัเพลงิไหลสูท่อ่ระบายน  าหรือทางน  าไหล

หลกีเลีย่งแหลง่ก าเนิดประกายไฟทกุชนิด (เชน่ ประกายไฟ สารไวไฟ อปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ม่มีการปอ้งกนัหรือช ารุด )

ระบายอากาศให้มีการถ่ายเทและหลกีเลีย่งการสดูดม

สวมชดุปอ้งกนัและอปุกรณ์ชว่ยหายใจเมือ่ตอ้งรับมือกบัการรัว่ไหลหรือเกดิเพลงิไหม้

เกบ็สารทีห่กรัว่ไหลดว้ยตวัดดูซับและสง่ก าจัดเพื่อความปลอดภัย

ควรก าจัดของเสยีและภาชนะบรรจุตามระเบยีบภายใตก้รมควบคมุมลพิษ

เกบ็ให้ห่างจากทอ่ระบายน  า ดนิ และแหลง่น  าตามธรรมชาติ

ไม่อนุญาตให้น  าทีป่นเปือ้นสารเคมีไหลสูท่อ่ระบายน  าหรือทางน  าไหล

4. มาตรการปฐมพยาบาล

5.  มาตรการผจญเพลิง

6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกและร่ัวไหลของสาร
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เกบ็ในทีอ่ากาศถ่ายเทสะดวก

เกบ็ในภาชนะทีป่ดิสนิท

เกบ็ให้ห่างจากเปลวไฟ ความร้อน ประกายไฟ - ห้ามสบูบหุรี่

ควรตอ่อปุกรณ์ หรือสายดนิ

ใชเ้ครือ่งมือทีไ่ม่กอ่ให้เกดิประกายไฟ

ศกึษาข้อมูลและข้อควรระวังในการท าให้เกดิประกายไฟ

ลา้งมือทกุครั งหลงัจากสมัผัสสารเคมี

อณุหภูมิในการเกบ็รักษา : ไม่ควรเกนิ 40 องศาเซลเซียส(104 องสาฟาเรนไฮส์

สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ/แว่นตา/หน้ากาก

ขีดจ ากดัการรับสารเคมี

ชือ่สารเคมี ACGIH OSHA

TWA TWA

WATER not est. not est.

TITANIUM DIOXIDE 10 mg/m
3

15 mg/m
3

DIETHYLENE GLYCOL- not est. not est.

MONOBUTYL ETHER

MONOPROPYLENE GLYCOL- 100 ppm not est.

METHYL ETHER

การปอ้งกนัสว่นบคุคล

ทางการหายใจ : สวมอปุกรณ์ทีห่น่วยงานทางดา้นสขุศาสตร์อตุสาหกรรมแนะน า

ทางมือ : สวมถุงมือทกุครั งทีส่มัผัสสาร

ทางตา : สวมแว่นตาและหน้ากากเพื่อปอ้งกนัการกระเดน็หรือละอองจากสารเคมี

ทางผิวหนัง : สวมอปุกรณ์ปอ้งกนัตา่งๆ เชน่ เสื อคลมุ ถุงมือ รองเทา้ ทีท่นตอ่สารเคมี

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม : ห้าม ทิ งบนพื นดนิหรือปลอ่ยลงสูแ่หลง่น  าธรรมชาติ

ลกัษณะทางกายภาพ : ของเหลว

สี : สมีุก

กลิน่ : สารระเหย

pH : 9

ชว่งของจุดเดอืด : 100 - 230(
o
C)

จุดวาบไฟ : ไม่มี

ขีดจ ากดัลา่งของการระเบดิ :

ขีดจ ากดับนของการระเบดิ :

คา่ความถ่วงจ าเพาะ : 1.28 / 20 
o
C

ความหนาแน่นสมัพัทธ์ของไอ: มากกว่าอากาศ

ความสามารถในการละลายน  า: ละลายไดด้ใีนน  า

เปอร์เซน็ต์ใ์นการระเหยเป็นไอ :

8.  การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

9.  สมบัติทางกายภาพและทางเคมี

7.  การขนถ่ายเคล่ือนย้าย ใช้งานและการเก็บรักษา

0.9 % V/V

24.6 % V/V
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ความเสถียร : จัดเกบ็ตามข้อมูลและเง่ือนไขทีแ่นะน า(ดหูัวข้อที ่7)

 เมือ่สมัผัสกบัความร้อน อาจกอ่ให้เกดิการสลายตวัและเกดิ

เชน่ คาร์บอนไดออกไซด,์และควันของออกไซดข์องไนโตรเจน

ปฏิกริิยาทีเ่ปน็อนัตราย : ไม่เกดิปฏิกริิยาทีเ่ปน็อนัตราย

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : หลกีเลีย่งทีอ่ณุหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส

วัสดทุีค่วรหลกีเลีย่ง : เกบ็ให้ห่างจากสารออกซิไดซ ์กรดแก ่เบสแก ่เพื่อหลกีเลีย่งความร้อนทีเ่กดิขึ น

ผลติภัณฑ์อนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั : ผลติภัณฑ์ทีย่่อยสลาย เชน่ ออกไซดข์องสารและมอนอเมอร์

ไม่มีข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์โดยเฉพาะ

ข้อมูลความเปน็พิษเฉยีบพลนั

: LD50(oral,rat)= ไม่มีข้อมูล

LD50(dermal,rabbit)= ไม่มีข้อมูล

LD50(inhale,rat)= ไม่มีข้อมูล

ส าหรับการรัว่ไหลหรือของเสยี ควรดแูลเพื่อหลกีเลีย่งการปนเปือ้นสภาพแวดลอ้ม 

ปอ้งกนัการรัว่ไหลและน  าเสยีจากทอ่ระบายน  าไหลเข้ามาในน  า หรือพื นทีก่ฎหมาย เพื่อหลกีเลีย่งมลพิษ 

ไม่มีข้อมูลเกีย่วกบัสนิคา้

persistence: diethylene glycol monobutyl ether biodegradable:89-93%(4week/ )

monopropylene glycol methyl ether biodegradable:88-92%(4week/ )

หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ิง่แวดลอ้ม

ข้อมูลหรือข้อจ ากดัขึ นอยูก่บับริษัทหรือผู้มีสว่นเกีย่วข้อง(สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน/ภูมิภาค/ประเทศ/กฎระเบยีบระหว่างประเทศ)

10.  ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

11.  ข้อมูลด้านพิษวิทยา

12.  ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

13. ข้อพิจารณาในการก าจัด
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กฎระเบยีบของสหประชาชาติ

ชือ่การจัดสง่สนิคา้ : ส(ีรวมถึง สเีคลอืบ สารเคลอืบ สว่นผสมสี ของเหลวและสารเตมิแตง่)หรือทีเ่กีย่วข้อง

หมายเลขการขนสง่ : 1263

ประเภท : น ามาใชไ้ม่ได้

กลุม่บรรจุภัณฑ์ : น ามาใชไ้ม่ได้

รหัส IMDG : น ามาใชไ้ม่ได้

ตามกฎระเบยีบข้อบงัคบั พระราชบญัญ ตวัิตถุอนัตราย พุทธศกัราช 2535

ข้อมูลในเอกสารฉบบันี ขึ นอยูก่บัวัตถุประสงคใ์นการใชง้าน  ใชเ้พื่ออธิบายผลติภัณฑ์โดยค านึงถึงข้อมูลความปลอดภัย 

ไม่ควรน ามาใชเ้พื่อบง่บอกถึงการรับประกนัของผลติภัณฑ์ เปน็ความรับผิดชอบของผู้ใชผ้ลติภัณฑ์ตามวัตถุประสงคข์องผลติภัณฑ์

บริษัทไม่รับผิดชอบตอ่อนัตรายทีเ่กดิจากการใชง้านทีไ่ม่ไดร้ะบไุว้ในเอกสารนี ทกุกรณี 

:

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

15.  ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

1. United Stated National Library of Medicine: ChemIDplus Lite (ID PLUS)

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM

14.  ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

16.  ข้อมูลอ่ืนๆ

แหลง่อา้งองิ
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