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หมวด 1: การระบุสารเดีย่วและสารผสม และซพัพลายเออร ์  

1.1 ตวับ่งชีผ้ลติภณัฑ ์  ASACLEANTM PT, PX2, PF, newM 

1.2 การระบุอืน่ ๆ  ไม่ม ี

1.3 ค าแนะน าและขอ้จ ากดัในการใชง้าน  การช าระลา้งสารประกอบส าหรบัเคร ือ่งฉีดและเคร ือ่งอดัเทอรโ์มพลาสตกิ 

แนะน าใหใ้ชก้บั: หา้มใชผ้ลติภณัฑนี์โ้ดยเด็ดขาดส าหรบัพืน้ทีต่่อไปนี:้ 

•  การปลูกฝังลงในรา่งกายมนุษย ์

•  การน าไปใชซ้ึง่เป็นการล่วงล า้รา่งกายมนุษย ์

•  การประยกุตใ์ชท่ี้สัมผสักบัร่างกายคน (รวมทั้งเลือด 
ของเหลวในร่างกาย ฯลฯ) 

ดูทีห่มวด 16 ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

1.4 รายละเอยีดของซพัพลายเออร ์  บรษัิท อาซาฮ ีคาเซอ ิแอดวานซ ์(ไทยแลนด)์ จากัด 

Asahi Kasei Advance (Thailand) Co., Ltd. 

62 หมู ่ 11 ซอยวลิาลัย ถนนบางนา-ตราด บางโฉลง บางพล ี

สมทุรปราการ 10540 ประเทศไทย 

 โทรศพัท:์ +66-(0)2337-2840 
  

ผูผ้ลติ: Asahi Kasei Corporation, ASACLEAN Business 

Department, Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-

Ku, Tokyo 100-0006 Japan; โทร +81-(0)3-6699-3274; 

โทรสาร+81-(0)3-6699-3458 

1.5 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน   +66-(0)2337-2840 (8:00-17:00) 

 

หมวด 2: การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

2.1 การจดัแบ่งประเภทของสารเดีย่วหรอืสารผสม 

 การจดัแบ่งประเภทตาม UN 

GHS 

 ผลติภณัฑน้ี์ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดส าหรบัการจดัอยู่ในสารอนัตรายประเภทใด 

ๆ ตามเกณฑ ์ UN GHS (การปรบัใชใ้นไทย) 

ดงันัน้จงึไม่จ าเป็นตอ้งมเีอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

แต่มขีอ้มูลและค าแนะน าเกีย่วกบัการจดัการความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

2.2 องคป์ระกอบฉลาก     

 รูปสญัลกัษณ ์  ไม่ม ี

 ค าสญัญาณ  ไม่ม ี

 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย  ไม่ม ี

 ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั ไม่ม ี

2.3 อนัตรายอืน่ ๆ  ไม่ม ี
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หมวด 3: องคป์ระกอบ/ขอ้มูลส่วนประกอบ 

3.1 สารผสม a 

ส่วนประกอบทีเ่ปิดเผยได ้ ความเขม้ขน้ (wt%) หมายเลขสารเคม ี

ไม่ไดร้บัการเปิดเผย   

 

ส่วนประกอบอืน่ ๆ 

PT 

PX2 

PF 

โพลคีารบ์อนิคเรซนิ 

สารเตมิแต่งเรซนิ 

สารเตมิแต่งอนิทรยี ์

(รวมถงึใยแกว้) 

และสารเตมิแต่งอืน่ ๆ 

ไม่ไดร้บัการเปิดเผย ไม่ไดร้บัการเปิดเผย 

newM เรซนิอะครลิคิ, 

สารเตมิแต่งเรซิน่, 

สารเตมิแต่งอืน่ ๆ 

ไม่ไดร้บัการเปิดเผย ไม่ไดร้บัการเปิดเผย 

a ลกัษณะเฉพาะของสารเคมแีละอตัรารอ้ยละขององคป์ระกอบไดถู้กปกปิดเป็นความลบัทางการคา้ 

 

 

หมวด 4: มาตรการปฐมพยาบาล 

4.1 ค าอธบิายของมาตรการปฐมพยาบาล 

 การหายใจ  ส าหรบัการหายใจเอาฟูมจากผลติภณัฑท์ีห่ลอมละลายเขา้ไป 

ใหเ้คลือ่นยา้ยผูไ้ดร้บัผลกระทบไปอยู่ในทีร่ะบายอากาศบรสิุทธิ ์

ใหพ้กัผ่อนในสภาพทีห่ายใจไดส้ะดวก รบัการรกัษาทางการแพทย ์

 ผวิหนงั  ส าหรบัผวิหนังทีส่มัผสักบัผงหรอืเม็ดของสารเคม ี

ใหล้า้งท าความสะอาดผวิหนังดว้ยน ้าและสบู่  

ส าหรบัผวิหนังทีส่มัผสักบัพลาสตกิหลอมเหลว 

ใหท้ าผวิหนังใหเ้ย็นดว้ยน ้าและลา้งท าความสะอาดผวิหนังบรเิวณน้ัน 

ไม่ควรลอกเรซนิทีแ่ข็งตวัตดิผวิหนังออก 

รบัการรกัษาทางการแพทยส์ าหรบัแผลไหม ้

 ดวงตา  ในกรณีทีม่กีารสมัผสักบัดวงตา ลา้งดว้ยน ้าทีอุ่ณหภูมหิอ้งประมาณ 15 

นาทแีละเปิดเปลอืกตาเป็นคร ัง้คราว ถอดคอนแทคเลนสอ์อกหากสามารถท าได ้

และลา้งต่อไป รบัการรกัษาทางการแพทยห์ากอาการระคายเคอืงยงัคงอยู่ 

 การกลนืกนิ  หากกลนืกนิเขา้ไป ใหล้า้งท าความสะอาดปากใหท้ั่วและใหด้ืม่น ้า 

รบัการรกัษาทางการแพทยห์ากผูป่้วยรูส้กึไม่สบาย หา้มท าใหอ้าเจยีน 

เวน้แต่จะไดร้บัการแนะน าโดยบุคลากรทางการแพทย ์

4.2 อาการและผลกระทบทีเ่ฉียบพลนัแ

ละล่าชา้ 

 ฝุ่ นหรอืฟูมอาจระคายเคอืงดวงตา 

การหายใจเอาฟูมเขา้ไปอาจระคายเคอืงต่อทางเดนิหายใจและผลกระทบทีเ่ป็นพษิอืน่ 

ๆ 
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4.3 ขอ้บ่งชีส้ าหรบัการรกัษาทางการแ

พทยใ์นทนัทแีละความจ าเป็นในกา

รดูแลเป็นพเิศษใด ๆ 

 รกัษาตามอาการทีเ่กดิขึน้ 

หมวด 5: มาตรการในการดบัเพลงิ 

5.1 วสัดุทีใ่ชด้บัเพลงิ   

 เหมาะสม  เพลงิขนาดเล็ก: คารบ์อนไดออกไซด ์ ผงเคมแีหง้ การฉีดพ่นน ้า 

โฟมทีท่นแอลกอฮอล ์

เพลงิขนาดใหญ่: การฉีดพ่นน ้า โฟมทีท่นแอลกอฮอล ์

 ไม่เหมาะสม  กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละสารเคมแีหง้ขาดความสามารถในการท าใหเ้ย็น 

ซึง่มคีวามเป็นไปไดท้ีเ่พลงิจะปะทุขึน้อกีคร ัง้ 

5.2 อนัตรายทีเ่กดิขึน้จากสารเคมโีดยเ

ฉพาะ 

 ไม่จดัอยู่ในประเภทวตัถุไวไฟ 

แต่เป็นวสัดุเทอรโ์มพลาสตกิทีต่ดิไฟไดแ้ละจะลุกไหมถ้า้มไีฟลุกไหม ้ กอ่ใหเ้กดิควนั 

รวมทัง้ฟูมและกา๊ซทีเ่ป็นอนัตราย รวมถงึฟีนอล (PT, PX2, PF) เมทลิเมทาครเิลต, 

เมทลิอะครเิลต, ไซลนี (newM) 

5.3 การด าเนินการป้องกนัส าหรบัพนกัง

านดบัเพลงิโดยเฉพาะ 

 เคลือ่นยา้ยบรรจภุณัฑอ์อกจากกองเพลงิหรอืท าใหเ้ย็นดว้ยการฉีดพ่นน ้า 

ท าใหบ้รรจภุณัฑเ์ย็นลงโดยสมบูรณห์ลงัจากดบัไฟได ้ 

พนักงานดบัเพลงิควรสวมอุปกรณช์ว่ยหายใจชนิดถงัตดิตวัทีไ่ดร้บัการรบัรองและเสื ้

อผา้ป้องกนัอย่างเต็มรูปแบบ 

 

หมวด 6: มาตรการจดัการเมือ่มกีารร ัว่ไหลของสารโดยอุบตัเิหตุ 

6.1 ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล 

อุปกรณป้์องกนั และขัน้ตอนฉุกเฉิน 

 ส าหรบัการหกลน้เป็นจ านวนมาก 

ใหส้วมใส่อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ 

กนับุคคลทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตออกจากบรเิวณทีห่กลน้ 

เน่ืองจากอาจท าใหเ้กดิอนัตรายจากการลืน่ลม้ได ้

ระบายอากาศในบรเิวณดงักล่าว และหลกีเลีย่งการสรา้งฝุ่ นละอองในอากาศ 

จดัเตรยีมมาตรการขอ้ควรระวงัในการป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติ 

และใชอุ้ปกรณท์ีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประกายไฟ 

ท าตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวส้ าหรบัการตอบสนองต่อการหกลน้ในปรมิาณมาก 

และรายงานต่อผูบ้รหิาร 

ส าหรบัอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีแ่นะน า ใหดู้ทีห่มวด 8 

ส าหรบัมาตรการการก าจดั ใหดู้ทีห่มวด 13 

6.2 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม  ป้องกนัไม่ใหผ้ลติภณัฑเ์ขา้สู่ทางน ้าไหลหรอืระบบระบายน ้า 

6.3 วธิกีารและวสัดุอุปกรณส์ าหรบัการ

จดัเก็บและท าความสะอาด 

 ท าความสะอาดสารทีห่กลน้โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 

ส าหรบัการหกลน้ในปรมิาณนอ้ย 

ใหเ้ชด็ออกดว้ยผา้หรอืกระดาษและลา้งบรเิวณทีไ่ดร้บัผลกระทบดว้ยน ้าและสาร

ซกัฟอก  

ส าหรบัการหกลน้ในปรมิาณมาก ใหก้วาดหรอืเก็บโดยใชเ้คร ือ่งดูดฝุ่ น 

ลา้งพืน้ผวิทีป่นเป้ือนดว้ยน ้าและสารซกัฟอก 

และเก็บรวบรวมน ้าจากการช าระลา้งเพือ่น าไปก าจดัอย่างปลอดภยั 
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ทิง้ของเสยีในภาชนะเพือ่ก าจดั 

หมวด 7: การจดัการและการจดัเก็บ 

7.1 ขอ้ควรระวงัส าหรบัการจดัการอย่าง

ปลอดภยั 

 หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังและดวงตา รวมถงึการหายใจเอาฝุ่ นหรอืไอใด ๆ  

เขา้ไปในระหว่างการบวนการใชค้วามรอ้น 

ใชม้าตรการป้องกนัดงัทีอ่ธบิายไวใ้นหมวด 8  

ใชเ้ฉพาะในบรเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก ลา้งมอืใหส้ะอาดหลงัการใชง้าน 

ฝุ่ นทีเ่กดิจากกระบวนการผลติอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายจากการระเบดิของฝุ่ น 

ช าระลา้งฝุ่ นอยู่เสมอ เก็บใหห้่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟ 

ใชอุ้ปกรณท์ีไ่ม่เกดิประกายไฟเท่าน้ัน 

เมือ่อยู่ในกระบวนการเรซนิหลอมเหลว ใหใ้ชอุ้ปกรณป้์องกนัเพือ่ป้องกนัแผลไหม ้ 

หา้มไม่ใหม้เีรซนิหลอมเหลวอยู่ในภาชนะหรอืเคร ือ่งทีอุ่ณหภูมสิูงเป็นระยะเวลานา

น (ดูตารางการใชง้านในหมวด 16)  

ผลติภณัฑเ์กรดอาซาคลนีทัง้หมดไม่ควรอยู่ทีอุ่ณหภูม ิ>150 °C เป็นเวลา ≥ 1 

ช ัว่โมง  

ท าใหบ้รรจภุณัฑเ์ย็นหากจ าเป็น  

ช าระลา้งเคร ือ่งผลติเมือ่ถงึอุณหภูมทิีเ่คร ือ่งท างาน  

เรซนิทีใ่ชช้ าระลา้งควรท าใหเ้ย็นโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

7.2 เงื่อนไขในการจดัเก็บทีป่ลอดภยั 

รวมถงึการเกดิปฏกิริยิาต่อกนัใด ๆ 

 หลกีเลีย่งการถูกแสงแดดโดยตรงและความชืน้สูง เพือ่ป้องกนัเพลงิไหม ้

ใหว้างห่างจากความรอ้น เปลวไฟ และแหล่งก าเนิดประกายไฟ 

 

หมวด 8: ควบคุมการสมัผสัสาร/การป้องกนัส่วนบุคคล 

8.1 ตวัแปรควบคุม   

 ค่าขดีจ ากดัของไทย  ฝุ่ นใยแกว้: ค่าขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศ: 10 มก./ม.3 

 ค่าขดีจ ากดัของสหรฐัฯ  ไม่ม ี

8.2 การควบคุมทางวศิวกรรม  แนะน าใหม้กีารระบายอากาศทีด่โีดยทั่วไปส าหรบัการจดัการสนิคา้ 

ส าหรบักระบวนการทีม่ฝุ่ีนหรอืไอเกดิขึน้ 

แนะน าใหใ้ชเ้ครือ่งระบายอากาศในพืน้ทีด่งักล่าวหรอืใชง้านในระบบปิด 

8.3 มาตรการป้องกนัส่วนบุคค

ล เชน่ 

อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล 

(PPE: Personal 
Protective Equipment) 

 ความจ าเป็นในการใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลควรขึน้อยู่กบัการประเมนิความเสีย่งในสถ

านทีท่ างานส าหรบัการใชง้านใดโดยเฉพาะ  

หลกีเลีย่งไม่ใหส้ารสมัผสัผวิหนังและดวงตาโดยสวมถุงมอืและอุปกรณป้์องกนัดวงตา 

ในสถานทีซ่ ึง่อาจเกดิการสมัผสัเป็นบรเิวณกวา้ง ใหส้วมใส่เสือ้ผา้ป้องกนั (เชน่ 

ผา้กนัเป้ือน เสือ้คลุม)  

ในระหว่างกระบวนการหากมแีนวโนม้ทีจ่ะสมัผสักบัฝุ่ นหรอืไอระเหย 

ใหส้วมหนา้กากป้องกนัฝุ่ นหรอืหนา้กากป้องกนัไอระเหยสารอนิทรยี ์ 

เมือ่จดัการเรซนิหลอมเหลว ใหส้วมแว่นตานิรภยั ถุงมอืทนความรอ้น 

และเสือ้แขนยาวเพือ่ป้องกนัแผลไหม ้

อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลควรไดม้าตรฐานแห่งชาต ิ

ขอค าปรกึษาผูผ้ลติเกีย่วกบัชว่งเวลาระหว่างการสมัผสักบัสารทีเ่ป็นอนัตรายจนถงึผลกระ

ทบทีป่รากฏใหเ้ห็น 
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หมวด 9: คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

9.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมเีบือ้งตน้ 

 ลกัษณะภายนอก  เม็ดสขีาวขุ่น 

 กลิน่  เล็กนอ้ย กลิน่เฉพาะ 

 จุดพอดหีมดกลิน่  ไม่ม ี

 พเีอช  ไม่ม ี

 จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแข็ง  อ่อนนุ่มลงทีป่ระมาณ 150 °C (PT, PX2, PF) 100 °C (newM) 

 จุด/ชว่งเดอืดเร ิม่ตน้  ไม่ม ี

 จุดวาบไฟ  >460 °C (PT, PX2, PF), 370 °C (newM) 

 อตัราการระเหย  ไม่ม ี

 ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ)  ไม่ม ี

 ขดีจ ากดัความไวไฟหรอืขดีจ ากดัการระเบดิ  ขดีจ ากดัทีต่ ่ากว่าส าหรบัการระเบดิของฝุ่ น; 15 กรมั/ซม.3 

 ความดนัไอ  ไม่ม ี

 ความหนาแน่นของไอ  ไม่ม ี

 ความหนาแน่นสมัพทัธ ์  PT, 1.13~1.24; PX2, 1.51~1.71; PF, 1.21~1.31; newM, 
1.14~1.22 

 ความสามารถในการละลาย  ไม่ละลายในน ้า; 

ละลายในตวัท าละลายอะโรมาตกิและตวัท าละลายเอสเตอร ์

ยกเวน้ส าหรบัสารอนินทรยี ์

 สมัประสทิธิก์ารกระจายตวั (log Kow)  ไม่ม ี

 อุณหภูมจิุดระเบดิอตัโนมตั ิ  >520 °C (PT, PX2, PF), 460 °C (newM) 

 อุณหภูมกิารสลายตวั  ไม่ม ี

 ความเหนียว  ไม่ม ี

 ขอ้มูลอืน่ ๆ  ไม่ม ี

 

 

หมวด 10: ความคงตวัและความไวปฏกิริยิา 

10.
1 

ความไวปฏกิริยิา  ไม่ม ี

10.
2 

ความคงตวัทางเคม ี  คงตวัภายใตส้ภาวะการจดัการโดยปกติ 

10.
3 

ความเป็นไปไดข้องการเกดิปฏกิริยิาทีเ่ป็น

อนัตราย 

 ไม่ม ี
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10.
4 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง  หลกีเลีย่งการเก็บรกัษาทีอุ่ณหภูมิสูง ใหดู้หมวด 16 

ส าหรบัรายละเอยีด 

อย่าเก็บในทีแ่สงแดดส่องถงึโดยตรงหรอืในทีม่คีวามชืน้สูง 

10.
5 

วสัดุทีผ่สมเขา้กนัไม่ได ้  กรดเขม้ขน้ ด่าง และสารออกซไิดซ ์

10.
6 

ผลติภณัฑส์ลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย  สลายตวัหากไดร้บัความรอ้นและเกดิฟูมและกา๊ซทีเ่ป็นอนัตราย 

รวมถงึฟีนอล (PT, PX2, PF) เมทลิเมทาครเิลต, เมทลิอะครเิลต, 

ไซลนี ฯลฯ (newM) 

 

หมวด 11: ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

11.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 พษิเฉียบพลนั  ผลติภณัฑนี์เ้ป็นเม็ดพลาสตกิแข็งทีม่ผีวิสมัผสัขนาดเล็ก 

และไม่สามารถหายใจเขา้ไปในระบบทางเดนิหายใจ 

ส่วนผสมไม่ควรจะชะละลายจากผลติภณัฑ ์

ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยส่วนผสมบางอย่างทีเ่ป็นอนัตราย 

แต่เราพจิารณาว่าความเป็นอนัตรายไม่ปรากฏในผลติภณัฑ ์

ดงัน้ันจงึไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดส าหรบัการจดัแบ่งประเภท 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกรด PX2 ประกอบดว้ยใยแกว้ 

แต่ผลติภณัฑไ์ม่ควรกอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิหนัง ดวงตา 

หรอืระบบทางเดนิหายใจ 

 

ไม่ไดร้บัการจดัแบ่งประเภทเน่ืองจากขาดขอ้มูล 

 การกดักรอ่นและการระคายเคอืงต่อ

ผวิหนงั 

 ไม่ไดร้บัการจดัแบ่งประเภทเน่ืองจากขาดขอ้มูล 

 ความเสยีหาย/การระคายเคอืงต่อดว

งตาอย่างรุนแรง 

 ไม่ไดร้บัการจดัแบ่งประเภทเน่ืองจากขาดขอ้มูล 

 ไวต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระบบท

างเดนิหายใจหรอืผวิหนงั 

 ไม่ไดร้บัการจดัแบ่งประเภทเน่ืองจากขาดขอ้มูล 

 การก่อใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซ

ลลส์บืพนัธุ ์

 ไม่ไดร้บัการจดัแบ่งประเภทเน่ืองจากขาดขอ้มูล 

 การก่อมะเรง็  ไม่ไดร้บัการจดัแบ่งประเภทเน่ืองจากขาดขอ้มูล 

 ความเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์  ไม่ไดร้บัการจดัแบ่งประเภทเน่ืองจากขาดขอ้มูล 

 ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่า

งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เ

ดยีว 

 ไม่ไดร้บัการจดัแบ่งประเภทเน่ืองจากขาดขอ้มูล 

 ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่า

งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซ า้ 

 ไม่ไดร้บัการจดัแบ่งประเภทเน่ืองจากขาดขอ้มูล 

 ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั  ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดส าหรบัการจดัแบ่งประเภท 

   



อาซาคลนี หนา้  7 ใน 8 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
การแกไ้ข: 4 มถิุนายน 2564 ASA-GR3-TH-004-2 ฉบบัที:่ 4 
 

  

 

หมวด 12: ขอ้มูลทางนิเวศวทิยา 

12.1 ความเป็นพษิ  ผลติภณัฑนี์เ้ป็นเม็ดพลาสตกิ 

และส่วนผสมไม่ควรจะแยกออกจากเม็ดโดยการชะลา้ง 

ผลติภณัฑไ์ม่ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นอนัตรายทางนิเวศวทิยา 

แมว้่าอาจจะยงัคงอยู่ในสิง่แวดลอ้ม 

12.2 ความคงทนและความสามารถในกา

รย่อยสลาย 

 ไม่คาดว่าจะพรอ้มย่อยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ

12.3 ความเป็นไปไดใ้นการสะสมทางชวีวิ

ทยา 

 ไม่คาดว่าจะสะสมทางชวีวทิยา 

12.4 การเคลือ่นทีใ่นดนิ  ไม่ม ี

12.5 ผลขา้งเคยีงอืน่ ๆ  ไม่ม ี

  

หมวด 13: มาตรการการก าจดั 

13.1 วธิกีารก าจดั  แนะน าใหเ้ผาส าหรบัการก าจดัสารชนิดนี ้ สารชนิดนีอ้าจเหมาะส าหรบัการฝังกลบ 

ไม่แนะน าใหก้ าจดัผ่านทางท่อระบายน ้า 

การก าจดัตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบล่าสุดของทอ้งถิน่และประเทศ  

ขอ้ควรระวงัอนัตรายทัง้หมดทีใ่หไ้วใ้นแผ่นขอ้มูลนีจ้ะตอ้งสงัเกตส าหรบัภาชนะทีใ่ชแ้ลว้ 

เวน้แต่ภาชนะไดร้บัการท าความสะอาดอย่างทั่วถงึ 

 

หมวด 14: ขอ้มูลการขนส่ง 

14.1 หมายเลข UN  ไม่จดัอยู่ในประเภทสนิคา้ทีเ่ป็นอนัตรายส าหรบัการขนส่ง 

14.2 ชือ่การขนส่งทีเ่หมาะสมขององคก์ารสหประชาชาต ิ ไม่ม ี

14.3 ระดบัทีเ่ป็นอนัตรายส าหรบัการขนส่ง  ไม่ม ี

14.4 กลุ่มบรรจุภณัฑ ์  ไม่ม ี

14.5 อนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม  ไม่จดัอยู่ในประเภทเป็นมลพษิทางทะเล/เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 

14.6 ขอ้ควรระวงัเป็นพเิศษส าหรบัผูใ้ช ้  ไม่ม ี

14.7 การขนส่งในปรมิาณมากตามภาคผนวก II ของ 

MARPOL73/78 และรหสั IBC 

 ไม่ม ี

 

หมวด 15: ขอ้มูลดา้นกฎระเบยีบ 

15.
1 

กฎระเบยีบดา้นความปลอดภยั 

สุขภาพ 

และสิง่แวดลอ้มส าหรบัผลติภณั

ฑต์อ้งสงสยัโดยเฉพาะ 

 

 ส าหรบัประเทศไทย:  

การแจง้เตอืนเกีย่วกบัระบบการจดัแบ่งประเภทความเป็นอนัตรายและการสือ่สารส าหรบัวตั

ถุอนัตราย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รายการของวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 

 

หมวด 16: ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 ตวัย่อ  GHS (Globally Harmonised System of Classification and labeling of 

Chemicals) คอื ระบบการจ าแนกประเภทและฉลากเคมีทั่วโลก; STOT RE (Specific 

Target Organ Toxicity Repeated Exposure) คอื 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซ า้; STOT SE 

(Specific Target Organ Toxicity Single Exposure) คอื 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว 

 การอา้งองิ  ส าหรบัการคน้หาสารเคม ี พรอ้มใหบ้รกิารทีอ่งคก์ารจดัการสารเคมแีห่งสหภาพยุโรป 

(ECHA: European Chemicals Agency) เว็บไซต:์ http://echa.europa.eu/ 

 สภาวะการด าเนินงาน 

เกรด ชว่งอุณหภูม ิ(°C) สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง 

PT 200 ถงึ 360 เก็บไวใ้นถงั ≥30 นาททีี ่300 ถงึ 360 °C 

PX2 280 ถงึ 420 เก็บไวใ้นถงัที ่370 ถงึ 420 °C 

PF 280 ถงึ 420 เก็บไวใ้นถงัที ่370 ถงึ 420 °C 

newM 180 ถงึ 300 เก็บไวใ้นถงั ≥30 นาททีี ่280 ถงึ 300 °C 

ผลติภณัฑเ์กรดอาซาคลนีทัง้หมดไม่ควรอยู่ทีอุ่ณหภูม ิ>150 °C เป็นเวลา ≥ 1 ช ัว่โมง 

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ: 

ขอ้มูลนีใ้หไ้วโ้ดยไม่มกีารรบัประกนัโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย เวน้แต่ว่าถูกตอ้งดว้ยการรบัรูท้ีด่ทีีสุ่ดของ Asahi Kasei 

Corporation ซึง่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีก่ าหนดไวโ้ดยเฉพาะในทีนี่ ้และไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการใชร้ว่มกบัวสัดุอืน่ ๆ 

หรอืในกระบวนการใด ๆ Asahi Kasei Corporation ไม่มคีวามรบัผดิชอบทางกฎหมายส าหรบัการใชห้รอือาศยัขอ้มูลนี ้

ตามนโยบายของบรษิทัของเรา 

การใชผ้ลติภณัฑนี์ใ้นการช าระลา้งสารเมือ่ผลติอุปกรณท์างการแพทยห์รอืเพือ่ผลติอุปกรณท์างการแพทยโ์ดยตรงเป็นสิง่ตอ้

งหา้มอย่างเครง่ครดัในพืน้ทีต่่อไปนี:้ 

 

• การปลูกฝังลงในรา่งกายมนุษย ์

• การน าไปใชซ้ึง่เป็นการล่วงล า้รา่งกายมนุษย ์

• การประยกุตใ์ชท่ี้สัมผสักบัร่างกายคน (รวมทั้งเลือด ของเหลวในร่างกาย ฯลฯ) 
 

ส าหรบัการน าไปใชท้ีเ่กีย่วขอ้งทางการแพทยอ์ืน่ ๆ โปรดตดิต่ ASACLEAN Business Department; โทร +81-(0)3-

6699-3274 

ส าหรบัขอ้สงสยัใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัเนือ้หาของเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั โปรดตดิต่อ: 

ASACLEAN R&D Dept., Asahi Kasei Corporation, 1-3-1 Yakoh, Kawasaki-Ku, Kawasaki City, 

Kanagawa, 210-0863, Japan; โทร +81-(0)44-271-2503; โทรสาร +81-(0)44-271-2333. 

 

http://echa.europa.eu/

