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่ นที 1: การระบุรายละเอียดสว่ นประกอบหรือสว่ นผสมและบริษ ัท
สว
1.1 รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
CONVOCare S
1.2 รายละเอียดการใชง้ านส่วนประกอบหรือส่วนผสมทีเกียวข้อง และการใชง้ าน
การใชง้ านส่วนประกอบ/ส่วนผสม
เฉพาะสําหรับผู ้ใช ้ทีเป็ นผู ้เชียวชาญเท่านัน
L
1.3 รายละเอียดเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภ ัยสําหร ับผูจ
้ ัดหา
ชือบริษัท:
ทีอยู:่
เมือง:
โทรศัพท์:
ผู ้ติดต่อ:
1.4 หมายเลขติดต่อในกรณีฉุกเฉิน:

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
ฝ่ ายบริการลูกค ้า - หลังการขาย

แฟกซ์: +49 8847 414

+49 89 19240 พร ้อมให ้บริการตลอด 24 ชม. จ.-ศ.

่ นที 2: อ ันตรายทีอาจเกิดขึน
<
สว
2.1 การจําแนกประเภทส่วนประกอบ/ส่วนผสม
สัญลักษณ์แสดงประเภทความอันตราย: Xi - ระคายเคือง
เฟส R:
อาจทําให ้เกิดการระคายเคืองกับดวงตาและผิวหนัง
การจําแนกประเภท GHS
ชนิดความอันตราย:
ส่วนประกอบหรือส่วนผสมมีฤทธิก
c ด
ั กร่อนโลหะ: หากเกิดอันตรายขึน
L 1
มีฤทธิก
c ด
ั กร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง: ระคายเคืองต่อผิวหนัง 2
เป็ นอันตรายอย่างร ้ายแรงต่อดวงตา/ระคายเคืองต่อดวงตา: เป็ นอันตรายต่อดวงตา 1
ข ้อมูลแสดงถึงความอันตราย:
อาจมีฤทธิก
c ด
ั กร่อนโลหะ
ก่อให ้เกิดอาการระคายเคืองทางผิวหนังได ้
ก่อให ้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อดวงตา
2.2 องค์ประกอบสําหร ับฉลาก
แสดงส่วนประกอบทีมีอ ันตรายบนฉลาก
กรดฟอสฟอริก ... %
กรดลอราไมน์
คําสัญลักษณ์:
แผนภูมริ ป
ู ภาพ:

อันตราย
GHS05

ข้อมูลแสดงถึงความอ ันตราย
อาจมีฤทธิก
c ด
ั กร่อนโลหะ
ก่อให ้เกิดอาการระคายเคืองทางผิวหนังได ้
ก่อให ้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อดวงตา
ข้อมูลด้านความปลอดภ ัย
จัดเก็บไว ้ในภาชนะดังL เดิมเท่านัน
L
L ผ ้าป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน ้า
สวมใส่ถงุ มือป้ องกัน/ชุดเสือ
หากสัมผัสกับผิวหนัง: ให ้ล ้างด ้วยนํL าเปล่าเยอะๆ
หมายเลขการตรวจทาน: 1.00
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หากเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง: ขอคําแนะนํ าจากแพทย์/เข ้าพบแพทย์
หากสัมผัสกับดวงตา: ให ้ล ้างตาด ้วยนํL าเปล่าอย่างระมัดระวังเป็ นระยะเวลาหนึง ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากมี
ล ้างต่อด ้วยนํL าเปล่า
โทรแจ ้งศูนย์พษ
ิ วิทยา/แพทย์ในทันที
ให ้เช็ดทําความสะอาดส่วนทีหกล ้น เพือป้ องกันวัสดุเกิดความเสียหาย
2.3 อ ันตรายอืนๆ
โดยเฉพาะอันตรายจากการลืนล ้มเนืองจากผลิตภัณฑ์รัวไหล/หกล ้น

่ นที 3: องค์ประกอบ/ข้อมูลของสว
่ นผสม
สว
3.2 ส่วนผสม
ส่วนผสมอ ันตราย
หมายเลข EC
หมายเลข CAS
หมายเลขดัชนี
หมายเลข REACH

คําอธิบาย
การจําแนกประเภท
การจําแนกประเภท GHS

ชนิด

231-633-2
7664-38-2
015-011-00-6

กรดฟอสฟอริก ... %
C - มีฤทธิก
c ด
ั กร่อน R34

10 - < 15 %

216-700-6
1643-20-5

กรดลอราไมน์
Xi - ระคายเคือง R38-41

มีฤทธิก
c ด
ั กร่อนผิวหนัง 1B; H314
1-<5%

ระคายเคืองต่อผิวหนัง 2, อันตรายต่อดวงตา 1, เข ้มข ้น 2, เป็ นพิษ 2; H315 H318 H401 H411
01-2119490061-47

คําเต็มของ R และ H: ดูได ้จากส่วนที 16
ฉลากแสดงว ัสดุทเป
ี ็ นส่วนผสมตามข้อกําหนด (EC) เลขที 648/2004:
5 % - 15 % สารลดความตึงผิวปราศจากอิออน, < 5 % สารลดความตึงผิวทีมีประจุลบ

่ นที 4: วิธก
สว
ี ารปฐมพยาบาล
4.1 คําอธิบายเกียวก ับวิธก
ี ารปฐมพยาบาล
ข้อมูลทวไป
ั

หากเสียงต่อการสูญเสียสติสัมปชัญญะ และการเคลือนย ้ายอย่างปลอดภัย ให ้ติดต่อขอคําปรึกษาจากแพทย์
L ผ ้าทีมีการปนเปืL อนออก
เปลียนชุดเสือ

หล ังจากการสูดด
ม
หากมีการสูดดมไอระเหยเข ้าไป ให ้ติดต่อขอปรึกษาจากแพทย์ในทันที และแสดงกล่องหรือฉลากผลิตภัณฑ์
จะต ้องให ้อยูใ่ นสถานทีมีอากาศถ่ายเทได ้ดี
ั ัส
หล ังจากมีการสมผ
ก ับผิวหน ัง หากมีการสัมผัสกับผิวหนัง ให ้ทํ าการล ้างออกในทันทีโดยใช ้: นํL าและสบู่
ั ัสก ั
หล ังจากมีการสมผ
บดวงตา
หากผลิตภัณฑ์กระเด็นเข ้าตา ให ้ล ้างออกในทันทีโดยให ้นํL าไหลผ่านเป็ นปริมาณมาก เป็ นเวลาอย่างน ้อย 5 นาที
ติดต่อขอคําแนะนํ าจากจักษุ แพทย์ ใส่ทป้
ี องกันดวงตา
หล ังจากมีการกลืนกิน
เข้าไป
ล ้างปากด ้วยนํL าในทันที และดืมนํL ามากๆ เข ้ารับการรักษาจากแพทย์ ข ้อควรระวังหากมีการอาเจียน:
อาจเป็ นอันตรายต่อหลอดลม!
< อย่างเฉียบพล ันและอาการทีอาจเกิดขึน
< ตามมา
4.2 อาการทีเกิดขึน
รวมถึงอาการข้าขงเคี
ยง งหากมีการอาเจียน: อาจเป็ นอันตรายต่อหลอดลม! อาจทําให ้เกิดการระคายเคืองกับดวงตาและผิวหนัง
้อควรระวั
4.3 ข้อมูลการขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือการร ักษาพิเศษ
วิธก
ี ารรักษา: การรักษาเบือ
L งต ้น การขจัดสารปนเปืL อน การรักษาตามอาการ
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่ นที 5: มาตรการป้องก ันการเกิดเพลิงไหม้
สว
5.1 สารทีใชใ้ นการด ับเพลิง
สารด ับเพลิงทีเหมาะสม
ให ้ใช ้นํL าฉีด เพือป้ องกันผู ้ทีเกียวข ้อง และเพือให ้ภาชนะเย็นตัวลง ใช ้สารดับเพลิงทีเหมะสมกับสภาพแวดล ้อม นํL า โฟม
เคมีแห ้ง ผงดับเพลิง ผง ABC คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไอนํL า
5.2 ความอ ันตรายพิเศษทีเกิดจากส่วนประกอบหรือส่วนผสม
ในกรณีเกิดเพลิงไหม ้ อาจก่อให ้เกิด: ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
ํ
5.3 คําแนะนําสาหร ับเจ้าหน้าทีด ับเพลิง
โดยตัวผลิตภัณฑ์แล ้ว จะไม่ทําให ้เกิดเพลิงไหม ้ ในกรณีเกิดเพลิงไหม ้: ใช ้เฉพาะสารทีต ้านทานฤทธิก
c รดเท่านัน
L
สวมใส่อป
ุ กรณ์ป้องกันและช่วยหายใจ รวมถึงสวมใส่ชด
ุ ป้ องกันสารเคมี
ข้อมูลเพิมเติม
รวบรวมนํL าทีปนเปืL อนแยกจากกัน ระวังไม่สด
ู ดมควันและไอแก๊ส

่ นที 6: มาตรการป้องก ันการเกิดอุบ ัติเหตุ
สว
6.1 ข้อควรระม ัดระว ังสําหร ับบุคคลทีเกียวข้อง อุปกรณ์ป้องก ัน และขนตอนการดํ
ั<
าเนินการในกรณีฉุกเฉิน
L ผ ้า
หลีกเลียงการสัมผัสต่อผิวหนัง ดวงตา และเสือ
6.2
ปล่อยนํงแวดล้
L าทิงL ลงคู
มาตรการป้องก ไม่
ันสภาพสิ
อน
มํL าหรือแม่นํLา แจ ้งฝ่ ายทีเกียวข ้องหากมีการปล่อยแก๊สออกมาหรือแก๊สรัวในท่อนํL า ลงใต ้ดิน
หรือลงคูนํLา รวบรวมและกําจัดนํL าทีปนเปืL อนอย่างเหมาะสม
6.3 วิธก
ี ารและว ัสดุทใช
ี ใ้ นการรวบรวมและทําความสะอาด หากเกิดการปนเปื< อน
ใช ้วัสดุทสามารถซึ
ี
มซับของเหลวได ้ (ทราย ดินเบา สารจับฤทธิก
c รด สารจับฤทธิท
c ัวไป)
ึ ซับอย่างเหมาะสมตามทีกําหนดไว ้ วัสดุทเหมาะสมสํ
กําจัดวัสดุซม
ี
าหรับการทําให ้เจือจางหรือทําให ้เป็ นกลาง: นํL า
ทําความสะอาดพืน
L ผิวทีปนเปืL อนให ้สะอาด
ํ
6.4 ข้อมูลอ้างอิงสาหร ับส่วนอืนๆ
ดูมาตรการการป้ องกันภายใต ้ข ้อที 7 และ 8 + 13

่ นที 7: การดูแลร ักษาและการจ ัดเก็ บ
สว
7.1 มาตรการป้องก ันเพือการดูแลร ักษาอย่างปลอดภ ัย
คําแนะนําในการดูแลร ักษาอย่างปลอดภ ัย
สภาวะทีควรหลีกเลียง: การก่อให ้เกิดไอละออง ห ้ามรับประทานอาหาร ดืมเครืองดืม หรือสูบบุหรี ในระหว่างใช ้งาน
เก็บไว ้ให ้ห่างไกลจากอาหาร เครืองดืม และส่วนผสมสําหรับอาหาร
คําแนะนําเกียวก ับการป้องก ันเพลิงไหม้และการระเบิด
โดยตัวผลิตภัณฑ์แล ้ว จะไม่ทําให ้เกิดเพลิงไหม ้
ํ
้ ว้ ยก ันได้
7.2 สภาวะสาหร ับการจ ัดเก็บอย่างปลอดภ ัย รวมถึงว ัสดุทไม่
ี สามารถใชด
ข้อกําหนดสําหร ับสถานทีและภาชนะจ ัดเก็บ
ภาชนะจัดเก็บวัสดุทเหมาะสม:
ี
โพลีเอทิลน
ี ภาชนะจัดเก็บวัสดุทไม่
ี เหมาะสม: โลหะ โลหะเบา
คําแนะนําเกียวก ับการจ ัดเก็บ
วัสดุทควรหลี
ี
กเลียง: สารละลายเบส เก็บไว ้ให ้ห่างไกลจากอาหาร เครืองดืม และส่วนผสมสําหรับอาหาร
ข้อมูลเพิมเติมเกียวก ับสภาวะการจ ัดเก็บ
ห ้ามจัดเก็บในสถานทีทมี
ี อณ
ุ หภูมต
ิ ํากว่า: 5°C จัดเก็บไว ้เฉพาะในภาชนะดังL เดิม และในบริเวณทีเย็น
มีอากาศระบายอย่างทัวถึง
คลาสการจัดเก็บตามเกณฑ์ด ้านเทคนิค TRGS 510: 8 B
7.3 การใชง้ านเฉพาะด้าน
อ่านข ้อมูลคูม
่ อ
ื การใช ้งานอย่างละเอียด
หมายเลขการตรวจทาน: 1.00
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่ นที 8: ข้อจําก ัดและการตรวจสอบสําหร ับการป้องก ันการระเบิด/ผูท
สว
้ เกี
ี ยวข้อง
8.1 พารามิเตอร์การควบคุม
ข้อจําก ัดเกียวก ับสถานทีทํางาน (TRGS 900)
หมายเลข CAS คําอธิบาย

ppm

7664-38-2 กรดฟอสฟอริก

mg/m
³
2E

F/m
³

ข ้อจํากัด
2(I)

ปร
ะเ

8.2 ข้อจําก ัดและการตรวจสอบสําหร ับการป้องก ันการระเบิด
ระบบการควบคุมด้านเทคนิคทีเหมาะสม
ดูบทที 7 ไม่มม
ี าตรการการดํ าเนินการเพิมเติมอืนใด
มาตรการการป้องก ันและสุขอนาม ัย
L ผ ้า
หลีกเลียงการสัมผัสต่อผิวหนัง ดวงตา และเสือ
การป้องก ันดวงตา/ใบหน้า
สวมใส่แว่นตาป้ องกันทีมีความหนาและปิ ดรอบดวงตา
การป้องก ันมือ
ประเภทถุงมือทีแนะนํ า: เราขอแนะนํ าให ้ใช ้ถุงมือทีผลิตพิเศษจากยางไนไทรล์ของบริษัท KCL ทีมีความหนาถึง 0.11 มม.
(เดอมาทริล วัสดุหมายเลข 740)
ยางบิวทิล ความหนาสําหรับถุงมือ: 0.5 มม. ระยะเวลาทีสามารถซึมผ่าน (ช่วงระยะเวลาการสวมใส่สงู สุด): > 480 นาที
ข้อจําก ัดและการตรวจสอบสําหร ับการป้องก ันสภาพแวดล้อม
ยังไม่มข
ี ้อมูลใดๆ สําหรับส่วนนีL

่ นที 9: คุณสมบ ัติทางกายภาพและเคมี
สว
<ื ฐานทางกายภาพและเคมี
9.1 ข้อมูลเกียวก ับคุณสมบ ัติพน
ของเหลว
สถานะทางกายภาพ:
สี:
สีเขียว
คุณลักษณะเฉพาะ
กลิน:
วิธก
ี ารทด
สอบ
0.6

ค่า pH (ที 20 °C):
การเปลียนแปลงสถานะ
จุดเดือดขัน
L ต ้นและช่วงจุดเดือด:

100 °C

จุดติดไฟ

> 150 °C

อ ันตรายต่อการเกิดระเ
บิด
หมายเหตุ: ไม่กอ
่ ให ้เกิดการระเบิด
ช่วงจุดระเบิดขัน
L ตํา:
ช่วงจุดระเบิดขัน
L สูง:

ไม่มก
ี ารระบุไว ้
ไม่มก
ี ารระบุไว ้

อุณหภูมใิ นการจุดระเบิด:

ไม่มก
ี ารระบุไว ้
23 hPa

แรงดันไอนํL า:
(ที 20 °C)
แรงดันไอนํL า:
(ที 50 °C)
ความหนาแน่น (ที 20 °C):
ความสามารถในการละลายในนํL า:
(ที 20 °C)
Dyn. ความหนืด:
Kin. ความหนืด:
หมายเลขการตรวจทาน: 1.00

123 hPa
1.080 ก/ซม³
ความสามารถในการผสม
ไม่มก
ี ารระบุไว ้
ไม่มก
ี ารระบุไว ้
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ระยะเวลาการไหล:

ไม่มก
ี ารระบุไว ้

ความหนาแน่นของไอนํL า:
อัตราการระเหย:

ไม่มก
ี ารระบุไว ้
ไม่มก
ี ารระบุไว ้

9.2 ข้อมูลอืนๆ
ไม่มก
ี ารระบุไว ้

สถานะการกลายเป็ นผลึก:

อัตราการกัดกร่อนพืน
L ผิวเหล็กหรืออลูมเิ นียมเมือทดสอบทีอุณหภูม ิ 55 °C>= 6.25 มม ต่อปี

่ นที 10: ความเสถียรและปฏิกริ ิยา
สว
10.1 ปฏิกริ ย
ิ า
จะมีปฏิกริ ย
ิ าต่อ : สารอัลคาไลน์ (สารละลายคอสติก)
10.2 ความเสถียรทางเคมี
ไม่มข
ี ้อมูลทีเกียวข ้อง
10.3 ความเป็นไปได้ในการเกิดอ ันตรายจากปฏิกริ ย
ิ า
ปฏิกริ ย
ิ าแบบคายความร ้อนกับ: สารอัลคาไลน์ (สารละลายคอสติก)
10.4 สภาวะทีควรหลีกเลียง
ป้ องกันอย่าให ้โดนแสงแดดโดยตรง สามารถสลายตัวได ้ทีอุณหภูม ิ > 75 °C
10.5 สารทีไม่สามารถใชง้ านร่วมก ันได้
จะมีปฏิกริ ย
ิ าต่อ : สารอัลคาไลน์ (สารละลายคอสติก) อลูมเิ นียม
จะทําให ้อลูมเิ นียมและธาตุเหล็กละลายหายไปกับนํL าอย่างช ้าๆ
10.6 อ ันตรายทีเกิดจากผลิตภ ัณฑ์ทสลายต
ี
ัวได้
คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ฟอสฟอรัสออกไซด์ แก็ส/ไอนํL า จะทําให ้เกิดการระคายเคือง
ข้อมูลเพิมเติม

ฤทธิก
c ด
ั กร่อนต่อโลหะ จะทําให ้อลูมเิ นียมและธาตุเหล็กละลายหายไปกับนํL าอย่างช ้าๆ

่ นที 11: ข้อมูลเกียวก ับพิษวิทยา
สว
11.1 ข้อมูลเกียวก ับผลทางด้านพิษวิทยา
ปฏิกริ ย
ิ าความเป็นพิษ
ตามข ้อมูลทีแสดงไว ้ ไม่สอดคล ้องกับเกณฑ์การจําแนกประเภทใดๆ
ปฏิกริ ย
ิ าความเป็นพิษ
หมายเลข CAS คําอธิบาย
โอกาสเสียงภัย
1643-20-5

วิธก
ี าร

ปริมาณ

ชนิดพันธุ์

แหล่งทีมา

กรดลอราไมน์
ทางปาก

LD50

> 2000 มก/กก หนู

OECD 401

ทางผิวหนัง

LD50

> 2000 มก/กก หนู

OECD 402

อาการระคายเคืองและฤทธิก
T ารก ัดกร่อน
ก่อให ้เกิดอาการระคายเคืองทางผิวหนังได ้
ก่อให ้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อดวงตา
อาจทําให ้เกิดการระคายเคืองกับดวงตาและผิวหนัง
ผลทีก่อให้เกิดการแพ้
ตามข ้อมูลทีแสดงไว ้ ไม่สอดคล ้องกับเกณฑ์การจําแนกประเภทใดๆ
การแพ ้: ไม่กอ
่ ให ้เกิดการแพ ้
อว ัยวะทีอาจมีโอกาสเสียงต่อการได้ร ับพิษ
ตามข ้อมูลทีแสดงไว ้ ไม่สอดคล ้องกับเกณฑ์การจําแนกประเภทใดๆ
< อย่างรุนแรงหล ังร ับพิษซํา< หรือเป็นเวลานาน
ผลทีเกิดขึน
ตามข ้อมูลทีแสดงไว ้ ไม่สอดคล ้องกับเกณฑ์การจําแนกประเภทใดๆ
หมายเลขการตรวจทาน: 1.00
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ผลทีอาจมีฤทธิก
T อ
่ มะเร็ง ฤทธิท
T างพ ันธุกรรม ฤทธิต
T อ
่ ระบบสืบพ ันธุ ์
ตามข ้อมูลทีแสดงไว ้ ไม่สอดคล ้องกับเกณฑ์การจําแนกประเภทใดๆ
ตามข ้อมูลแสดงเกียวกับส่วนประกอบ ไม่สอดคล ้องกับเกณฑ์สําหรับ CMR ชนิดที 1 และ 2 ตามข ้อบังคับ 67/548/EEC
อาจเป็นอ ันตรายต่อหลอดลม
ตามข ้อมูลทีแสดงไว ้ ไม่สอดคล ้องกับเกณฑ์การจําแนกประเภทใดๆ
ั
ผลทีเกิดจากการทดสอบในสตว์
ไม่มก
ี ารแสดงข ้อมูลไว ้

่ นที 12: ข้อมูลเกียวก ับระบบนิเวศน์
สว
12.1 ความเป็นพิษ
หมายเลข CAS คําอธิบาย
ความเป็ นพิษต่อระบบนํLา
7664-38-2

วิธก
ี าร

ปริมาณ

[h] | [d] ชนิดพันธุ ์

แหล่งทีมา

กรดฟอสฟอริก ... %
ความเป็ นพิษต่อปลา

1643-20-5

LC50

138 มก/ล

96 h ปลาจําพวก Gambusia affinis

ความเป็ นพิษต่อปลา

LC50

1.26 มก/ล

96 h ปลาจําพวกแซลมอน
(ปลาเทร ้าสีรุ ้ง)

ความเป็ นพิษต่อสาหร่าย

ErC50

0.19 มก/ล

72 h

ความเป็ นพิษต่อสัตว์จําพวกกุ ้งกังL EC50
ปู

2.9 มก/ล

48 h สัตว์จําพวก Daphnia magna
(ริน
L ไรนํLา)

OECD 202

สัตว์จําพวกกุ ้งกังL ปู

0.70 มก/ล

21 d สัตว์จําพวก Daphnia magna
(ริน
L ไรนํLา)

OECD 211

กรดลอราไมน์

NOEC

OECD 203

12.2 การคงอยูแ
่ ละการย่อยสลาย
ผลิตภัณฑ์มฤ
ี ทธิเc ป็ นกรด ก่อนทีจะมีการถ่ายเทนํL าเสียลงในบ่อบําบัดนํL าเสีย จะต ้องมีการปรับสภาพให ้มีฤทธิเc ป็ นกลางก่อน
วิธก
ี ารในการกําหนดระดับการย่อยสลายในทางชีวภาพไม่สามารถใช ้ได ้สําหรับส่วนประกอบทีเป็ นอนินทรีย ์
สารลดแรงตึงผิวทีใช ้จะสอดคล ้องกับเกณฑ์การย่อยสลายในทางชีวภาพ ดังทีแสดงไว ้ในข ้อบังคับ (EC) หมายเลข
648/2004 เกียวกับสารชะล ้าง
12.3 การสะสมทางชีววิทยา
ไม่มข
ี ้อมูลระบุไว ้สําหรับความเป็ นไปได ้ในการสะสมทางชีววิทยา
ั
ค่าสมประสิ
ทธิก
T ารแบ่งละลายออคทานอล-n เท่า/นํา<
หมายเลข CAS

คําอธิบาย

1643-20-5

กรดลอราไมน์

ข ้อมูลบันทึกด ้านส
มรรถนะ
< 2.7

< ดิน
12.4 การกระจายในพืน
หากมีการหกรดลงบนพืน
L ผลิตภัณฑ์จะสามารถกระจายได ้ทัว และอาจทําให ้นํL าใต ้ดินเกิดการปนเปืL อนได ้
12.5 ผลการประเมินผลเกียวก ับ PBT และ vPvB
ส่วนประกอบในสูตรการผลิตนีLไม่สอดคล ้องกับเกณฑ์การจําแนกประเภทสําหรับ PBT หรือ vPvB
12.6 ผลก่อให้เกิดความเสียหายอืนๆ
ไม่ม/ี ไม่มผ
ี ลใดๆ

่ นที 13: คําแนะนําเกียวก ับการกําจ ัด
สว
13.1 วิธก
ี ารกําจ ัดของเสีย
คําแนะนํา
หากมีปริมาณน ้อย สามารถทําให ้เจือจางลงด ้วยนํL าปริมาณมาก และขจัดทิงL ไปได ้เลย
หมายเลขการตรวจทาน: 1.00
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รห ัสของเสียสําหร ับผลิตภ ัณฑ์
060104
ของเสียจากกระบวนการสารเคมีอนินทรีย ์ ของเสียจากกระบวนการผลิต การเตรียมการผลิต การจํ าหน่าย และการใช ้งาน
(HZVA) สารทีมีฤทธิเc ป็ นกรด กรดฟอสฟอริก และกรดฟอสฟอรัส
จะมีการจํ าแนกประเภทเป็ นของเสียทีมีอน
ั ตราย
ของเสียจากว ัสดุทเหลื
ี
อจากผลิตภ ัณฑ์
060104
ของเสียจากกระบวนการสารเคมีอนินทรีย ์ ของเสียจากกระบวนการผลิต การเตรียมการผลิต การจํ าหน่าย และการใช ้งาน
(HZVA) สารทีมีฤทธิเc ป็ นกรด กรดฟอสฟอริก และกรดฟอสฟอรัส
จะมีการจํ าแนกประเภทเป็ นของเสียทีมีอน
ั ตราย
รห ัสของเสียสําหร ับหีบห่อทีมีการปนเปื< อน
150110
หีบห่อทีเป็ นของเสีย สารดูดซับ ผ ้าเช็ดทําความสะอาด วัสดุตัวกรอง และชุดป้ องกัน
(นอกเสียจากว่าจะมีการกําหนดเป็ นอืน) หีบห่อ (รวมถึงหีบห่อทีเป็ นของเสียซึงรวบรวมไว ้แยกต่างหากจากภายในพืน
L ที)
หีบห่อทีมีเศษตะกอนส่วนประกอบทีมีอน
ั ตรายหรือมีการปนเปืL อนของส่วนประกอบทีมีอันตราย
จะมีการจํ าแนกประเภทเป็ นของเสียทีมีอน
ั ตราย
การกําจ ัดหีบห่อทีมีการปนเปื< อนและสารทําความสะอาดทีแนะนํา
L
นํL า จะต ้องกําจัดสิงของภายในหีบห่อทีปนเปืL อนให ้หมดสิน
และสามารถนํ ากลับมาใช ้ใหม่ได ้หลังทําความสะอาดอย่างถูกต ้องแล ้ว
หีบห่อทีไม่มก
ี ารปนเปืL อนและวัสดุเหลือใช ้จากหีบห่อ สามารถนํ ากลับมาใช ้ใหม่ได ้

่ นที 14: ข้อมูลเกียวก ับการขนสง
่
สว
การขนส่งทางบก
(ADR/RID)
14.1 หมายเลข UN:
14.2 ความหมายระด ับของ UN
สําหร ับการจ ัดส่งตามข้อกําหนดบ ังค ับ:

UN1805 *
สารทีมีฤทธิเc ป็ นกรดฟอสฟอริก

8
14.3
คลาสระด
ับความเป
็
นอ
ันตรายในการขนส่
III
14.4 กลุม
่ หีบห่อ:
ฉลากแสดงระดับอันตราย:

8

รหัสการจําแนกประเภท:
ขีดจํากัดปริมาณ (LQ):
ชนิดการขนส่ง:
หมายเลขระดับความเป็ นอันตราย:
รหัสข ้อจํากัด:

C1
5ล
3
80
E

ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องก ับการขนส่งทางบก
ปริมาณทียอมรับได ้: E1
การขนส่งทางเรือชายฝัง (ADN)
14.1 หมายเลข UN:

UN1805

14.2 ความหมายระด ับของ UN
สําหร ับการจ ัดส่งตามข้อกําหนดบ ังค ับ:

สารทีมีฤทธิเc ป็ นกรดฟอสฟอริก

14.3
8
คลาสระด
ับความเป
็
นอ
ันตรายในการขนส่
III
14.4 กลุม
่ หีบห่อ:
ฉลากแสดงระดับอันตราย:

หมายเลขการตรวจทาน: 1.00

8
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C1
5ล

ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องก ับการขนส่งทางเรือชายฝัง
ปริมาณทียอมรับได ้: E1
การขนส่งทางทะเล (IMDG)
14.1 หมายเลข UN:

UN1805

14.2 ความหมายระด ับของ UN
สําหร ับการจ ัดส่งตามข้อกําหนดบ ังค ับ:

สารทีมีฤทธิเc ป็ นกรดฟอสฟอริก

14.3
8
คลาสระด
14.4 กลุม
่ ับความเป
หีบห่อ: ็ นอ ันตรายในการขนส่ III
ฉลากแสดงระดับอันตราย:

8

ข ้อกําหนดพิเศษ:
ขีดจํากัดปริมาณ (LQ):
EmS:

223
5ล
F-A, S-B

ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องก ับการขนส่งทางทะเล
ปริมาณทียอมรับได ้: E1
การขนส่งทางอากาศ
(ICAO)
14.1 หมายเลข UN:
14.2 ความหมายระด ับของ UN
สําหร ับการจ ัดส่งตามข้อกําหนดบ ังค ับ:

UN1805
สารทีมีฤทธิเc ป็ นกรดฟอสฟอริก

14.3
8
คลาสระด
14.4 กลุม
่ ับความเป
หีบห่อ: ็ นอ ันตรายในการขนส่ III
ฉลากแสดงระดับอันตราย:
8

ข ้อกําหนดพิเศษ:
A3 A803
ขีดจํากัดปริมาณ (LQ) สําหรับผู ้โดยสาร:
1ล
คําแนะนํ าเกียวกับหีบห่อทีกําหนดโดย IATA สําหรับผู ้โดยสาร:
ปริมาณสูงสุดทีกําหนดโดย IATA สําหรับผู ้โดยสาร:
คําแนะนํ าเกียวกับหีบห่อทีกําหนดโดย IATA สําหรับสินค ้าบรรทุก:
ปริมาณสูงสุดทีกําหนดโดย IATA สําหรับสินค ้าบรรทุก:

852
5
856
60 ล

ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องก ับการขนส่งทางอากาศ
ปริมาณทียอมรับได ้: E1
ขีดจํากัดปริมาณ (LQ) สําหรับผู ้โดยสาร: Y841
14.5 อ ันตรายต่อสภาพแวดล้อม
อันตรายทีอาจเกิดต่อสภาพแวดล ้อม:

ไม่ม ี

14.6 ข้อควรระม ัดระว ังเป็นพิเศษสําหร ับผูใ้ ชง้ าน
โทรแจ ้งศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือแพทย์ในทันที
อาจมีฤทธิก
c ด
ั กร่อนโลหะ
14.7 การขนส่งเป็นปริมาณมากตามข้อกําหนดในภาคผนวก II จาก MARPOL 73/78 และข้อบ ังค ับรห ัส IBC
ไม่มข
ี ้อมูลทีเกี
ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้อง
อัตราการกัดกร่อนพืน
L ผิวเหล็กหรืออลูมเิ นียมเมือทดสอบทีอุณหภูม ิ 55 °C>= 6.25 มม
หมายเลขการตรวจทาน: 1.00
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ต่อปี

่ นที 15: บทบ ัญญ ัติทางกฎหมาย
สว
15.1 ข้อบ ังค ับ/บทบ ัญญ ัติทางกฎหมายพิเศษเฉพาะเกียวก ับความปลอดภ ัย สุขภาพ
และสภาพแวดล้อมสําหร ับส่วนประกอบหรือส่วนผสม
ข้อบ ังค ับใน EU
ข้อมูลเพิมเติม
มีการดําเนินการตรวจสอบการจํ าแนกประเภทคุณสมบัตต
ิ ามข ้อกําหนดในภาคผนวก VI ของข ้อบังคับเกียวกับส่วนประกอบ
(67/548/EEC) หรือตามวิธก
ี ารคํานวณตามข ้อบังคับการเตรียมส่วนประกอบ 1999/45/EC
สารลดแรงตึงผิวทีใช ้จะสอดคล ้องกับเกณฑ์การย่อยสลายในทางชีวภาพ ดังทีแสดงไว ้ในข ้อบังคับ (EC) หมายเลข
648/2004 เกียวกับสารชะล ้าง
ข ้อความดังกล่าวข ้างต ้นนีLได ้รับการยืนยันจากฝ่ ายควบคุมตรวจสอบของกลุม
่ ประเทศทีเป็ นสมาชิก
และผู ้ผลิตสารชะล ้างนีจ
L ะต ้องมีการแสดงข ้อมูลนีอ
L ย่างชัดเจนหรือเมือมีการขอ
ข้อบ ังค ับสําหร ับแต่ละประเทศ
คลาสระดับอันตรายต่อแหล่งนํL า:
สถานะ:

2 - อันตรายต่อแหล่งนํL า
มาตรการวัดระดับปนเปืL อนในนํL า VwVwS ภาคผนวก 4 หมายเลข 3

15.2 การประเมินผลความปลอดภ ัยของสารเคมี
ไม่มก
ี ารดําเนินการประเมินผลความปลอดภัยของสารเคมีในสารประกอบหรือส่วนผสม

่ นที 16: ข้อมูลอืนๆ
สว
ข้อมูลเปลียนแปลง
ั ก่อนหน ้า
* ข ้อมูลเปรียบเทียบกับเวอร์ชน
ข้อความทงหมดในเฟส
ั<
R ส่วนที 2 และ 3
สาเหตุการทําให ้ผิวไหม ้
อาจทําให ้เกิดการระคายเคืองกับดวงตาและผิวหนัง
เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง
อันตรายต่อดวงตาอย่างร ้ายแรง
ข้อความทงหมดในเฟส
ั<
H ส่วนที 2 และ 3
อาจมีฤทธิก
c ด
ั กร่อนโลหะ
สาเหตุการทําให ้ผิวไหม ้และเป็ นอันตรายต่อดวงตาอย่างร ้ายแรง
ก่อให ้เกิดอาการระคายเคืองทางผิวหนังได ้
ก่อให ้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อดวงตา
เป็ นพิษต่อนิเวศน์วท
ิ ยาทางนํL า
เป็ นพิษต่อนิเวศน์วท
ิ ยาทางนํL า โดยมีผลตกค ้างเป็ นระยะเวลานาน
ข้อมูลเพิมเติม
จะต ้องทําการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์โดยเจ ้าหน ้าทีซึงมีอายุมากกว่า 18 ปี และได ้รับข ้อมูลเกียวกับงานอย่างละเอียด
รวมถึงคุณสมบัตค
ิ วามเป็ นอันตราย รวมถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยทีเกียวข ้องเท่านัน
L
มีการดําเนินการตรวจสอบการจํ าแนกประเภทคุณสมบัตต
ิ ามข ้อกําหนดในภาคผนวก VI ของข ้อบังคับเกียวกับส่วนประกอบ
(67/548/EEC) หรือตามวิธก
ี ารคํานวณตามข ้อบังคับการเตรียมส่วนประกอบ 1999/45/EC
ข ้อมูลทีแสดงไว ้ในเอกสารข ้อมูลด ้านความปลอดภัยนีL ตรงตามข ้อมูลทีกําหนดไว ้ในขณะตีพม
ิ พ์
ข ้อมูลนีLมวี ต
ั ถุประสงค์เพือให ้คําแนะนํ าเกียวกับการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ทระบุ
ี ไว ้ในเอกสารข ้อมูลด ้านความปลอดภัยนีL
ทังL การจัดเก็บ การจัดเตรียม การขนส่ง และการกําจัด จะไม่สามารถอ ้างอิงถึงรายละเอียดเดียวกันสําหรับผลิตภัณฑ์อน
ื
หากมีการผสมผลิตภัณฑ์นก
ีL บ
ั วัสดุอนหรื
ื
อในกระบวนการอืน หรือในกระบวนการผลิตใดๆ
จะต ้องอ ้างอิงถึงข ้อมูลทีแสดงไว ้ในเอกสารข ้อมูลด ้านความปลอดภัยนีรL วมกับข ้อมูลอืนๆ ทีเกียวข ้อง
แต่ไม่สามารถอ ้างอิงถึงรายละเอียดเดียวกันสําหรับผลิตภัณฑ์ทผลิ
ี ตขึน
L ใหม่ได ้
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ั ล่าสุด)
(ข ้อมูลเกียวกับส่วนผสมทีมีอน
ั ตรายนีไL ด ้อ ้างอิงถึงเอกสารข ้อมูลด ้านความปลอดภัยเวอร์ชน
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