เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามข้อกาหนด(EU) ที่ 1907/2006

ฉบับที่ 8.0
วันที่แก้ไข 09.03.2021
วันที่พม
ิ พ์ 16.03.2021

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีทว
ั่ ไปของสหภาพยุโรป – ไม่มีข้อมูลความจาเพาะของประเทศ - ไม่มีข้อมูล ค่าขีดจากัดสารเคมีที่ยอมหห้สัมััสได้หน
สถานทีท
่ างาน

ส่วน 1: ข้อมูลเกีย
่ วกับสารเคมี/ัลิตภัณฑ์ และบริษท
ั ัูั
้ ลิตและจัดจาหน่าย
1.1

การระบุัลิตภัณฑ์
ชื่อัลิตภัณฑ์

:

หมายเลขัลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ
หมายเลขดัชนี
เลข REACH

:
:
:
:

หมายเลข CAS
1.2

1.4

217356
Millipore
647-014-00-9
ไม่มีเลขทะเบียนของสารชนิดนี้ เนื่องจากสารชนิดนี้หรือการหช้งานสารชนิดนี้
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตามระเบียบข้อบังคับของ REACH (EC)
มาตราที่ 2 เลขที่ 1907/2006 สาเหตุเนื่องจากปริมาณน้าหนักต่อปีไม่
จาเป็นต้องจดทะเบียนหรือมีการคาดการณ์ถึงเส้นตายหนการจดทะเบียนหลังจากนี้
: 9025-24-5

การหช้ที่แนะนาและการหช้ทไ
ี่ ม่แนะนาสาหรับสารหรือของัสม ซึง่ ได้รบ
ั การระบุทราบและเกี่ยวข้อง
การระบุการหช้งาน

1.3

Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas

: งานวิจัย/ งานวิเคราะห์ด้านชีวเคมี

รายละเอียดของัูส
้ ง่ มอบแั่นข้อมูลความปลอดภัย
บริษัท

: Sigma-Aldrich Chemie BV
Stationsplein 4
3331 LL ZWIJNDRECHT
NETHERLANDS

โทรศัพท์
แฟกซ์
ที่อยู่อีเมล์

: +31 078 620-5411
: +31 078 620-5421
: technischeservicebenelux@merckgroup.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉก
ุ เฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

: +(31)-858880596 (CHEMTREC)
112 (Alarmnummer)

ส่วน 2: ข้อมูลเกีย
่ วกับอันตราย
2.1

การจาแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารัสม
การจัดกลุ่มตามข้อกาหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008
การระคายเคืองต่อัิวหนัง (ประเภทย่อย 2), H315
การระคายเคืองต่อดวงตา (ประเภทย่อย 2), H319
การทาหห้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ตอ
่ ระบบทางเดินหายหจ (ประเภทย่อย 1), H334
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ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมััสครัง้ เดียว (ประเภทย่อย 3), ระบบหายหจ,
H335
สาหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างหนส่วนนี้ ดูส่วนที่ 16
2.2

องค์ประกอบของฉลาก
การติดฉลากตามข้อกาหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008
รูปสัญลักษณ์
คาสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
H315
H319
H334
H335

ระคายเคืองต่อัิวหนังมาก
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
อาจทาหห้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายหจลาบากเมื่อหายหจเข้าไป
อาจระคายเคืองต่อทางการหายหจ

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง
P261
P264
P271
P302 + P352
P304 + P340 + P312

หลีกเลี่ยงการหายหจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย
ล้างัิวหห้ทั่วหลังจากการสัมััส
หช้ภายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี
ถ้าสัมััสัิวหนัง: หห้ล้างออกด้วยน้าปริมาณมากๆ
ถ้าสูดดมเข้าไป : ย้ายัู้ประสบเหตุไปยังที่อากาศสดชื่น และหห้พักหนท่าที่หายหจ
สะดวก โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย
หากเข้าตาหห้ล้างด้วยน้าเป็นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าถอดได้
ง่าย แล้วทาการล้างตาต่อไป

P305 + P351 + P338
ข้อความอันตรายเพิ่มเติม

ไม่มี

ฉลากแบบย่อ (<= 125 มล.)
รูปสัญลักษณ์
คาสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
H334
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง
P261
P304 + P340 + P312
ข้อความอันตรายเพิ่มเติม
2.3

อาจทาหห้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายหจลาบากเมื่อหายหจเข้าไป
หลีกเลี่ยงการหายหจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย
ถ้าสูดดมเข้าไป : ย้ายัู้ประสบเหตุไปยังที่อากาศสดชื่น และหห้พักหนท่าที่หายหจ
สะดวก โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย
ไม่มี

อันตรายอื่นๆ
สารและส่วนัสมไม่มส
ี ว
่ นประกอบทีพ
่ จ
ิ ารณาว่าเป็นสารตกค้างยาวนาน สะสมได้หนสิง่ มีชีวต
ิ และเป็นพิษ (PBT)
เป็นสารตกค้างยาวนานมาก สะสมได้มากหนสิง่ มีชว
ี ิต (vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า

ส่วน 3: องค์ประกอบและข้อมูลเกีย
่ วกับส่วนัสม
3.1

สารเดีย
่ ว
หมายเลข CAS

: 9025-24-5
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หมายเลข EC
หมายเลขดัชนี

: 232-788-9
: 647-014-00-9

ส่วนประกอบ

การจาแนกประเภท

ความเข้มข้น

Carboxypeptidase B

หมายเลข CAS
หมายเลข EC
หมายเลขดัชนี

9025-24-5
232-788-9
647-014-00-9

Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2;
<= 100 %
Resp. Sens. 1; STOT SE 3;
H315, H319, H334, H335

สาหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อา้ งหนส่วนนี้ ดูสว
่ นที่ 16

ส่วน 4: มาตรการปฐมพยาบาล
4.1

คาอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว
่ ไป
ัู้หห้การปฐมพยาบาลจาเป็นต้องป้องกันตัวเอง แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้หห้แพทย์
หากหายหจเข้าไป
เมื่อสูดดม: หห้รับอากาศบริสุทธิ์ นาส่งแพทย์
หนกรณีทส
ี่ ม
ั ััสกับัิวหนัง
หนกรณีที่สัมััสกับัิวหนัง: ถอดเสื้อั้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างัิวหนังด้วยน้าไหลริน / ฝักบัว
หนกรณีทเี่ ข้าตา
เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์
หากกลืนกิน
หลังจากดื่มแล้ว หห้ัู้ป่วยดื่มน้าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์

4.2

อาการและัลกระทบที่สาคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดหนภายหลัง
อาการและัลกระทบที่เกิดตามมาที่สาคัญที่สุดที่รู้จักได้ถูกอธิบายหนฉลาก (ตาม หัวข้อที่ 2.2) และ/หรือ หนหัวข้อที่
11

4.3

ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทาทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สาคัญที่ควรดาเนินการ
ไม่มีข้อมูล

ส่วน 5: มาตรการัจญเพลิง
5.1

สารดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม
โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารดับเพลิงชนิดัง
สารดับเพลิงทีไ
่ ม่เหมาะสม
สาหรับสาร/สารัสมชนิดนี้ ไม่มข
ี อ
้ จากัดของสารดับไฟ

5.2

ความเป็นอันตรายเฉพาะทีเ่ กิดจากสารหรือสารัสม
ไม่ทราบธรรมชาติของัลิตภัณฑ์ทส
ี่ ลายตัว
ไม่ทราบธรรมชาติของัลิตภัณฑ์ทส
ี่ ลายตัว
ลุกไหม้ตด
ิ ไฟได้
เมือ
่ เกิดเพลิงไหม้ จะก่อหห้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย
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5.3

คาแนะนาสาหรับนักัจญเพลิง
อย่าอยูห
่ นพื้นทีอ
่ น
ั ตรายโดยปราศจากอุปกรณ์ชว
่ ยหายหจ ควรอยูห
่ นระยะห่างที่ปลอดภัยและสวมหส่อป
ุ กรณ์ปอ
้ งกัน
ตามความเหมาะสมเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการสัมััสกับัิวหนัง

5.4

ข้อมูลเพิ่มเติม
ป้องกันไม่หห้นาจากอุ
้
ปกรณ์ดบ
ั เพลิงปนเปือ
้ นระบบน้าัิวดินหรือระบบน้าหต้ดน
ิ

ส่วน 6: มาตรการจัดการเมือ
่ มีการหกรัว
่ ไหลของสาร
6.1

คาเตือนสาหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
แนะนาสาหรับบุคลากรทีไ
่ ม่ได้อยูห
่ นสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามสูดหายหจเอาไอระเหย ละอองลอย เข้าสูร่ า่ งกาย ไม่
ควรสัมััสกับสาร ทาหห้แน่หจว่ามีการระบายอากาศทีด
่ พ
ี อ ออกจากพืน
้ ทีอ
่ น
ั ตราย อ่านขั้นตอนปฏิบัตเิ มือ
่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ปรึกษาัู้เชีย
่ วชาญ
สาหรับการป้องกันภัยส่วนบุคคลหห้ดห
ู ัวข้อที่ 8

6.2

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม
ห้ามหห้ัลิตภัณฑ์เข้าสูท
่ อ
่ ระบายน้า

6.3

วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด
ปิดท่อระบายน้า รวบรวม มัด และสูบของเหลวที่หกออก อ่านข้อจากัดวัสดุทเี่ ป็นไปได้ (ดูหว
ั ข้อ 7 และ 10) ซับ
ด้วยตัวดูดซับของเหลว (เช่น เคมิซอบ®) ส่งไปกาจัดและ ทาความสะอาดบริเวณทีป
่ นเปื้อน

6.4

อ้างอิงกับส่วนอืน
่ ๆ
สาหรับการกาจัดดูหว
ั ข้อ 13

ส่วน 7: การขนถ่าย เคลื่อนย้าย หช้งาน และเก็บรักษา
7.1

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยหนการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หช้งาน และเก็บรักษา
ข้อแนะนาหนการจัดการอย่างปลอดภัย
ทางานหต้เครือ
่ งดูดควัน ห้ามสูดดมสาร/สารัสม ไม่ควรทาหห้เกิดไอระเหย/ละอองลอย
มาตรการด้านสุขอนามัย
เปลีย
่ นเสือ
้ ั้าทีเ่ ปือ
้ นสารเคมีทน
ั ที ทาครีมป้องกันัิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการหช้สาร
สาหรับข้อควรระวังดูหว
ั ข้อ 2.2

7.2

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามหนการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้
สภาวะหนการจัดเก็บ
ปิดหห้แน่น เก็บหนบริเวณทีล
่ ็อกกุญแจและมีเพียงบุคคลทีไ
่ ด้รับอนุญาตเท่านัน
้ ทีั
่ ่านเข้าออกได้
แนะนาการเก็บรักษาอุณหภูมด
ิ ฉ
ู ลากัลิตภัณฑ์

7.3

การหช้ที่เฉพาะเจาะจงสาหรับัู้หช้
นอกเหนือจากการหช้งานที่กล่าวถึงหนส่วนที่ 1.2 ไม่มีการระบุการหช้งานเฉพาะอื่น ๆ
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ส่วน 8: การควบคุมการรับสัมััสและการป้องกันส่วนบุคคล
8.1

ค่าต่างๆ ที่หช้ควบคุม
ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมหนสถานที่ทางาน

8.2

การควบคุมการรับสัมััสสาร
อุปกรณ์ปอ
้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
การป้องกันตา/หบหน้า
หช้อป
ุ กรณ์ป้องการตา ที่ัา่ นการทดสอบและรับรอง ภายหต้มาตรฐานของรัฐบาลทีเ่ หมาะสม เช่น NIOSH
(US) หรือ EN 166(EU) เป็นต้น แว่นนิรภัย
การป้องกันัิวหนัง
จาเป็น
การป้องกันร่างกาย
ชุดป้องกันอันตรายและอุปกรณ์ปอ
้ งกันตา

การป้องกันระบบทางเดินหายหจ
จาเป็น เมือ
่ มีไอระเหย/ละออง
คาแนะนาของเราเกีย
่ วกับการกรองอุปกรณ์ปอ
้ งกันระบบทางเดินหายหจเป็นไปตามมาตรฐาน
ดังต่อไปนี:้ DIN EN 143, DIN 14387 และมาตรฐานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับระบบป้องกัน
ทางเดินหายหจทีห
่ ช้
ประเภทของไส้กรองทีแ
่ นะนา ไส้กรองชนิด ABEK
ัูป
้ ระกอบการจาเป็นต้องดาเนินการเพือ
่ หห้มน
ั่ หจว่ามีการดูแลรักษา การทาความสะอาด และการ
ทดสอบอุปกรณ์ปอ
้ งกันทางการหายหจ ตามคาแนะนาของัูั
้ ลิต มาตรการเหล่านีไ
้ ด้มก
ี ารจัดทา
อย่างเป็นลายลักษณ์อก
ั ษร
การควบคุมการแพร่กระจายไปยังสิ่งแวดล้อม
ห้ามหห้ัลิตภัณฑ์เข้าสูท
่ อ
่ ระบายน้า

ส่วน 9: คุณสมบัตท
ิ างกายภาพและทางเคมี
9.1

ข้อมูลเกีย
่ วกับคุณสมบัตท
ิ างกายภาพและเคมี
a)

ลักษณะ

ลักษณะ: ของแข็ง
สี: ไม่มีสี

b)

กลิ่น

ไม่มีข้อมูล

c)

ค่าขีดจากัดของกลิ่นที่
รับได้

ไม่มีข้อมูล

d)

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

ไม่มีข้อมูล

e)

จุดหลอมเหลว/ช่วงของ
จุดเยือกแข็ง

ไม่มีข้อมูล

f)

จุดเดือดเริ่มต้น/ช่วงของ ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด
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9.2

g)

จุดวาบไฟ

ไม่มีข้อมูล

h)

อัตราการระเหย

ไม่มีข้อมูล

i)

ความสามารถหนการลุก
ติดไฟได้ (ของแข็ง
ก๊าซ)

ไม่มีข้อมูล

j)

สูงกว่า/ต่ากว่า ขีดจากัด ไม่มีข้อมูล
การติดไฟ หรือระเบิด

k)

ความดันไอ

ไม่มีข้อมูล

l)

ความหนาแน่นไอ

ไม่มีข้อมูล

m) ความหนาแน่นสัมพัทธ์

ไม่มีข้อมูล

n)

ความสามารถหนการ
ละลายหนน้า

ไม่มีข้อมูล

o)

ค่าสัมประสิทธิ์การ
ละลายของสารหนชัน
้
ของเอ็น-ออกทานอล/
น้า

ไม่มีข้อมูล

p)

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้
เอง

ไม่มีข้อมูล

q)

อุณหภูมิของการ
สลายตัว

ไม่มีข้อมูล

r)

ความหนืด

ความหนืดไคนีแมติก: ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไดนามิก: ไม่มีข้อมูล

s)

สมบัติทางการระเบิด

ไม่มีข้อมูล

t)

คุณสมบัติหนการ
ออกซิไดซ์

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลความปลอดภัยอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล

ส่วน 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ย
ิ า
10.1 การเกิดปฏิกิริยา

ไม่มข
ี อ
้ มูล
10.2 ความเสถียรทางเคมี

ัลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมีภายหต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน (อุณหภูมิห้อง)
10.3 ความเป็นไปได้หนเกิดปฏิกิรย
ิ าอันตราย

ไม่มข
ี อ
้ มูล
10.4 สภาวะทีค
่ วรหลีกเลี่ยง

ไม่มข
ี อ
้ มูล
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10.5 วัสดุทเี่ ข้ากันไม่ได้

สารออกซิไดส์ทแ
ี่ รง
10.6 อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว

ดูมาตรา 5

ส่วน 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา
11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับัลกระทบทางพิษวิทยา
ความเป็นพิษเฉียบพลัน
ไม่มข
ี อ
้ มูล
การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อัิวหนัง
ไม่มข
ี อ
้ มูล
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
ไม่มข
ี อ
้ มูล
การกระตุ้นหห้ไวต่อการแพ้ หนระบบทางเดินหายหจ หรือบนัิวหนัง
การก่อกลายพันธุข
์ องเซลล์สืบพันธุ์
ไม่มข
ี อ
้ มูล
การก่อมะเร็ง
IARC:

No ingredient of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is
identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ไม่มข
ี อ
้ มูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมััสครัง้ เดียว
อาจระคายเคืองต่อทางการหายหจ
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมััสซ้า
ไม่มข
ี อ
้ มูล
ความเป็นอันตรายจากการสาลัก
ไม่มข
ี อ
้ มูล
11.2 ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มข
ี อ
้ มูล

เท่าทีท
่ ราบ ยังไม่มก
ี ารตรวจสอบสมบัติทางเคมี ทางร่างกาย และทางพิษวิทยา อย่างละเอียดถีถ
่ ว
้ นแต่อย่างหด

ส่วน 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
12.1 ความเป็นพิษ
ไม่มข
ี อ
้ มูล
12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถหนการย่อยสลาย
ไม่มข
ี อ
้ มูล
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12.3 ศักยภาพหนการสะสมทางชีวภาพ
ไม่มข
ี อ
้ มูล
12.4 การเคลื่อนย้ายหนดิน
ไม่มข
ี อ
้ มูล
12.5 ัลจากการประเมิน PBT และ vPvB
สารและส่วนัสมไม่มส
ี ว
่ นประกอบทีพ
่ จ
ิ ารณาว่าเป็นสารตกค้างยาวนาน สะสมได้หนสิง่ มีชีวต
ิ และเป็นพิษ (PBT) เป็น
สารตกค้างยาวนานมาก สะสมได้มากหนสิง่ มีชว
ี ิต (vPvB) ทีร่ ะดับ 0.1% หรือสูงกว่า
12.6 ัลกระทบหนทางเสียหายอืน
่ ๆ
ไม่มข
ี อ
้ มูล

ส่วน 13: ข้อพิจารณาหนการกาจัด
13.1 วิธก
ี ารบาบัดของเสีย
ัลิตภัณฑ์
ดูที่ www.retrologistik.com สาหรับกระบวนการหนการส่งคืนสารเคมีและบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือติดต่อเราหากมี
ข้อสงสัยเพิม
่ เติม

ส่วน 14: ข้อมูลการขนส่ง
14.1 หมายเลขสหประชาชาติ
ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.2 ชื่อที่ถก
ู ต้องหนการขนส่งของสหประชาชาติ
ADR/RID: ไม่หช่สินค้าอันตราย
IMDG:
Not dangerous goods
IATA:
Not dangerous goods
14.3 ประเภทของอันตรายหนการประเภทความเป็นอันตรายสาหรับการขนส่ง
ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

IMDG: -

IATA: -

IMDG มลภาวะทางทะเล: ไม่หช่

IATA: ไม่หช่

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์
ADR/RID: 14.5 อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ADR/RID: ไม่หช่
14.6 ข้อควรระวังพิเศษสาหรับัู้หช้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่จด
ั ว่ามีอน
ั ตรายตามความหมายของข้อบังคับการขนส่ง

ส่วน 15: ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ
15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสาหรับสารเดี่ยวและสารัสม
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อกาหนด 1907/2006.
REACH - ข้อห้ามสาหรับัู้ัลิต วางจาหน่ายหนตลาดและหช้
สารอันตรายบางชนิดโดยเฉพาะ การเตรียมการและมาตราทาง
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กฏหมาย (ภาคันวก XVII)
กฎหมายแห่งชาติ
Seveso III: คาสั่งที่ 2012/18/EU ของสภายุโรปและ
คณะมนตรีว่าด้วยการควบคุมอันตรายจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่
เกี่ยวข้องกับสารอันตราย

: ไม่มีข้อมูล

ข้อบังคับอืน
่ ๆ
หห้พิจารณาข้อกาหนด 94/33/EC ว่าด้วยความคุ้มครองต่อัู้ที่มีอายุน้อยหนสถานที่ทางาน
15.2 การประเมินความปลอดภัยทางเคมี
สาหรับัลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี

ส่วน 16: ข้อมูลอืน
่ ๆ รวมทัง้ ข้อมูลการจัดทาและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ข้อความเต็มของข้อความ H ดูหนส่วนที่ 2 และ 3
H315
H319
H334
H335

ระคายเคืองต่อัิวหนังมาก
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
อาจทาหห้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายหจลาบากเมื่อหายหจเข้าไป
อาจระคายเคืองต่อทางการหายหจ

ข้อมูลที่เกีย
่ วข้องมีการเปลีย
่ นแปลงจากเอกสารรุน
่ ก่อนหน้า

2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลข้างต้นนี้เชื่อว่าถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมทุกอย่าง และควรหช้เป็นแนวทางเท่านั้น ข้อมูล
หนเอกสารนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของความรู้ของเรา และสามารถหช้ได้กับัลิตภัณฑ์ โดยคานึงถึงข้อควร
ระมัดระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ข้อมูลไม่ได้แสดงถึงการรับประกันคุณสมบัติต่างๆ ของัลิตภัณฑ์
Sigma-Aldrich Corporation และบริษัทหนเครือจะไม่รับัิดชอบต่อความเสียหายหดๆ ที่เกิดจากการหช้งาน
หรือจากการสัมััสกับัลิตภัณฑ์ข้างต้น โปรดดูที่ www.sigma-aldrich.com และ/หรือด้านหลังหบแจ้งหนี้
หรือหบส่งสินค้าสาหรับข้อกาหนด และเงื่อนไขการขายเพิ่มเติม
ลิขสิทธิ์ 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. หบอนุญาตหห้ทาสาเนากระดาษไม่จากัด เพื่อหช้ภายหนเท่านั้น
แบรนด์ที่อยู่ส่วนหัวและ/หรือส่วนท้ายของเอกสารนี้ อาจไม่ตรงกับัลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป เมื่อเราเปลี่ยนแบรนด์ของเรา
อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดหนเอกสารที่เกี่ยวกับัลิตภัณฑ์ยังคงเหมือนเดิมและตรงกับัลิตภัณฑ์ที่ สั่งซื้อ สาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ mlsbranding@sial.com
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