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บริษัท พีวายซี เซ็นเตอร์ จำกัด
55/269 ม.5 ถ.ไสวประชาราษฎร์
ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทร. 081-802-3110, 081-345-5351
PY CARE HAND SANITIZER GEL
Date of issue : 10/05/2020

SAFETY DATA SHEET เอกสารเพื่อความปลอดภัย
ส่วนที่1: ชื่อและรายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
1.1.ชื่อผลิตภัณฑ์ :

PY CARE HAND SANITIZER GEL / พีวายแคร์ แฮนด์ ซานิไทเซอร์ เจล
1.2.ข้อแนะนาและข้อจากัดในการใช้ งาน

แนะนาการใช้ :
เจลใช้ทาความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก
1.3รายละเอียดของผู้จาหน่ าย :
ชื่อ : บริษัท พีวายซี เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่ อยู่ :

55/269 หมู่ 5 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

หมายเลขโทรศัพท์ : +66818023110
เว็บไซต์ : www.pyccenter.com
อี เมล์ : pyccenter@gmail.com

ส่วนที่2: การบ่งชี้ความเป็ นอันตราย
2.1. การจาแนกของสารหรือสารผสม

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อย 2
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา: ประเภทย่อย 2B
Specific Target Organ Toxicity (single exposure): Category 3.

ความเป็ นพิษเฉียบพลันต่อสิง่ แวดล้อมทางน้า : ประเภทย่อย 3
2.2. องค์ประกอบฉลาก

คาสัญญาณ :
อันตราย
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สัญลักษณ์ :
เปลวไฟ เครื่องหมายตกใจ
รูปสัญลักษณ์ :

คาแสดงความเป็ นอันตราย
H225

ของเหลวหรือไอระเหยไวไฟสูง

H320

ระคายเคืองต่อดวงตา

H336

อาจทาให้ง่วงซึมหรือมึนงง

H402

เป็ นอันตรายต่อสงมิชวี ติ ในน้า

ข้อความแสดงข้อควรระวัง
ทัวไป:
่
P102

เก็บให้ห่างจากเด็ก

ถ้าต้องการคาแนะนาทางการแพทย์ให้นาภาชนะบรรจุหรือฉลากไปแสดงด้วย
ข้อยกเว้น:
P101

P210

เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พืน้ ผิวทีร่ อ้ น-ห้ามสูบบุหรี่

P261

หลีกเลีย่ งการสูดเอาฝุ่ น/ไอ/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย

P271

ให้ใช้บริเวณนอกอาคารหรือทีท่ ม่ี กี ารระบายอากาศดี

การตอบสนอง
P305 + P351 + P338

P370 + P378G

ถ้าเข้าตา : ชะล้างด้วยน้าอย่างระมัดระวังเป็ นเวลาหลายนาที ถอดคอนแท็คเลนซ์ออกถ้ากระทาได้
ง่ายและล้างด้วยน้าเปล่า

ในกรณีเกิดไฟไหม: ใช้สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสมกับของเหลวและของแข็งไวไฟ เช่น เคมีแห้ง หรือคาร์บอน
ไกอ๊อกไซด์ในการดับไฟ

การกาจัด:
P501

กาจัดวัสดุ/บรรจุภณ
ั ฑ์ตามข้อกาหนดที่มขี องหน่วยงาน/เขตพืน้ ที่ /ประเทศ/นานาชาติ

2.3. อันตรายอื่ นๆ

ไม่มขี อ้ มูล
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ส่วนที่3 : องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับสารผสม

สารผสม
่
สวนผสม

หมายเลข CAS

% โดยน้าหนัก

ETHYL ALCOHOL
WATER
PHENOXYETHANOL
O-CYMEN-5-OL
BUTYLENE GLYCOL
GLYCERIN
CI 42051

64-17-5
7732-18-5
122-99-6
3228-02-2
107-88-0
56-81-5
3536-49-0

74 – 76 (v/v)
25 - 35
<1
<1
<1
<5
<1

ส่วนที่4 : มาตรการปฐมพยาบาล
4.1. คาอธิ บายตามมาตรการ การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
สูดหายใจ :
เคลื่อนย้ายคนออกไปทีอ่ ากาศบริสุทธิ ์ ถ้าอาการยังไม่ดขี น้ึ ให้พบแพทย์
สัมผัสทางผิวหนัง :
ชะล้างทันทีดว้ ยน้าสบู่ ถอดเสือ้ ผ้าทีป่ นเปื้ อนออกและนาเสือ้ ผ้าทีป่ นเปื้ อนไปซักก่อนนากลับมาใช้ ไปพบแพทย์เมื่ออาการดีขน้ึ
การสัมผัสตา:
ล้างด้วยนา้ ปริมาณมากๆ ถอดคอนแท๊คเลนส์ออกถ้ากระทาได้ง่าย และชะล้างด้วยนา้ เปล่า ถ้ายังคงมีอาการให้ปรึกษาแพทย์
การกลืนกิน :
บ้วนปาก ขอคาปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมกับแพทย์ เมื่อรูส้ กึ ไม่สบาย
4.2. อาการทีส่ าคัญทีส่ ุดและผลกระทบ ทั้งเฉียบพลันเมื่อล่าช้า
ให้ดสู ว่ นที่11 ข้อมูลผลกระทบจากความเป็ นพิษ
4.3. การบ่งชีด้ ูแลทางการแพทย์ใดๆ และความต้องการการรักษาพิเศษ
ไม่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่5 : มาตรการผจญเพลิ ง
5.1.สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม
ในกรณีเกิดไฟไหม้ : ให้ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับของเหลวและของแข็งไวไฟ เช่น เคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ในการ
ดับเพลิง
5.2.อันตรายเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ จากสารหรือสารผสม
ภาชนะที่ปิดสนิทที่ได้รบั ความร้อนจากไฟอาจทาให้เกิดความดันและระเบิดได้
5.3.การปฏิบัตพ
ิ เิ ศษเฉพาะสาหรับนักดับเพลิง
นา้ อาจไม่มีประสิทธิภาพพอสาหรับการดับไฟ อย่างไรก็ตามจึงควรเก็บห่างจากไฟและไว้ในที่เย็น ป้องกันการระเบิด
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ส่วนที่6 : มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรัวไหลของสาร
่
6.1. ข้อควรระวังสาหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันหรือขัน้ ตอนกรณี ฉุกเฉิ น
พืน้ ทีอ่ พยพ เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปรวไฟ /พืน้ ผิวทีร่ อ้ น-ห้ามสูบบุหรี่ ให้ใช้กบั เครื่องมือทีไ่ ม่เกิดประกายไฟ
เท่านัน้ และระบายอากาศในพืน้ ที่ดว้ ยอากาศบริสุทธิ ์
คาเตือน มอเตอร์อาจเป็ นแหล่งกาเนิดประกายไฟและทาให้เกิดการไหม้หรือระเบิดของก๊าซหรือไอสารไวไฟได้
อ้างอิงถึงหัวข้ออื่นๆในเอกสารเพือ่ ความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ หรือสิง่ แวดล้อม

6.2.ข้อควรระวังทางสิ่ งแวดล้อม
หลีกเลีย่ งการปล่อยออกสู่สงิ่ แวดล้อม สาหรับการหกรัวไหลขนาดใหญ่
่
ให้ปิดรางระบายและสร้างเขือ่ นกักกันป้ องกันมิให้มกี ารไหลเข้าสู่ระบบน้าทิง้ หรือลาน้า

6.3.วิ ธีการและวัสดุสาหรับการกักเก็บและการทาความสะอาด
กักกันจากัดการรัวไหล
่
ครอบคลุมพืน้ ทีห่ กด้วยโฟมดับเพลิง ชนิดทีใ่ ช้กบั สารละลาย เช่น แอกอฮอล์และอะซิโตน โดยสามารถ
ละลายในน้าได้ แนะนาให้ใช้น้ายาโฟมชนิด AR-AFFF ให้ดาเนินการจากขอบนอกของการหกรัวไหลก่
่
อนใช้วสั ดุดดู ซับทีม่ าก
พอทีจ่ ะผสมให้เข้ากันแล้วเห็นว่าแห้ง ข้อควรจา การใช้วสั ดุดดู ซับสาร ไม่ได้เป็ นการกาจัดความอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ
และสิง่ แวดล้อม เก็บสารเคมีทห่ี กรัวไหล
่
ให้มากทีส่ ุดด้วยอุปกรณ์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดประกายไฟ จัดเก็บไว้ในภาชนะโลหะทีไ่ ด้รบั รอง
ว่าเหมาะสมในการขนส่ง ทาความสะอาดสารทีต
่ กค้างด้วยน้า ปิ ดผนึกภาชนะบรรจุกาจัดวัสดุทร่ี วบรวมไว้ให้เร็วทีส่ ุดเท่าทีเ่ ป็ นไป
ได้

ส่วนที่ 7 : การขนถ่าย เคลือ่ นย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา
7.1 ข้อควรระวังสาหรับการจัดการให้ปลอดภัย
เก็บให้ห่างจากเด็ก เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พืน้ ผิวทีร่ อ้ น-ห้ามสูบบุหรี่ ให้ใช้กบั เครื่องมือทีไ่ ม่เกิดประกาย
ไฟเท่านัน้ ให้ระวังโดยการวัดค่าประจุไฟฟ้ าสถิต หลีกเลีย่ งหายใจเอา ฝุ่ น ฟูม ก๊าซ ไอ หรือสเปรย์ เข้าไป ห้ามเข้าตา สัมผัส
ผิวหนังหรือเปื้ อนเสือ้ ผ้า ห้ามกลืนกิน ดื่ม หรือสูบบุหรีข่ ณะใช้ผลิตภัณฑ์ ล้างให้สะอาดหลังการดาเนินการใดๆ หลีกเลีย่ งการ
ปล่อยออกสู่สงิ่ แวดล้อม หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับสารอ็อกซิไดซ์ (เช่น คลอรีน กรดโครมิค และอื่นๆ) เก็บให้ห่างจากโลหะไว
ปฎิกริ ยิ า (เช่นอลูมเิ นียม สังกะสี เป็ นต้น) เพื่อหลีกเลีย่ งการเกิดก๊าซไฮโดรเจนทีท่ าให้เกิดการระเบิดได้ สวมรองเท้าไฟฟ้ าสถิตถ์
ต่าหรือมีสายดิน เพื่อลดความเสีย่ งเผาไหม้กาหนดการจัดประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ และเลือกให้เหมาะกับอุปกรณ์
ระบบระบายอากาศเพื่อหลีกเลีย่ งไอระเหยไวไฟทีส่ ะสม ให้ตดิ ตัง้ สายดินทีภ่ าชนะบรรจุและภาชนะรองรับ ถ้ามีโอกาสสะสมประจุ
ไฟฟ้ าสถิตย์ระหว่างการเทสาร ไอระเหยอาจแพร่กระจายได้ไกลไปตามดินหรือพืน้ ไปยังแหล่งกาเนิดการจุดติดไฟกลับได้

7.2 สภาวะการจัดเก็บที่ปลอดภัยรวมทัง้ วัสดุที่เข้ากันไม่ได้
เก็บรักษาในทีท่ ม่ี อี ากาศถ่ายเทดี เก็บในทีเ่ ย็น ปิ ดภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บให้ห่างจากความร้อน เก็บให้ห่างจากกรด เก็บให้ห่าง
จากoxidizing agents
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ส่วนที่ 8 : การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่วนบุคคล
8.1 พารามิ เตอร์ที่ควบคุม
ขีดจากัดการรับสัมผัสทางอาชีวอนามัย
กรณีสารประกอบทีร่ ะบุในหัวข้อที3่ แต่ไม่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ ค่าจากัดของการรับสัมผัสทางอาชีวอนามัย(occupational
exposure) ยังไม่มสี าหรับสารนัน้

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AIHA : American Industrial Hygiene Association
CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines
Thailand OELs : กระทรวงมหาดไทย เรื่องระเบียบความปลอดภัยกับการใช้สารเคมี ในสถานที่ทางาน พ.ศ. 2520
TWA: Time-Weighted-Average
STEL: Short Term Exposure Limit
CEIL: Ceiling
8.2. การควบคุมการสัมผัส
8.2.1. การควบคุมทางวิ ศวกรรม
ใช้การระบายอากาศแบบการเจือจางทัวไป
่ และ/หรือการใช้ระบบระบายอากาศทีค่ วบคุมปริฒาณอากาศ
ให้ใช้ระบบระบายอากาศแบบกันระเบิด
8.2.1. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
การป้ องกันตา/ใบหน้ า
เลือกและใช้แว่นตา/หน้ากากป้ องกัน ตามผลของการประเมนิ การรับสัมผัส ต่อไปนี้คอื แว่น ตาและหน้ากากทีแ่ นะนา
หน้ากากชนิดมีระบายอากาศ
การป้ องกันผิวหนัง/มือ
ไม่ต้องใช้ ถุงมือชนิดป้ องกันสารเคมี
การป้ องกันระบบทางเดิ นหายใจ
การประเมนิ การสัมผัสสารอาจต้องการการพิจารณาว่าต้องใช้หน้ากากหรือ ไม่ ถ้าต้องใช้หน้ากาก ให้ใช้ชนิดปกป้ องแบบเต็มรูป
แบบ
ขึน้ กับผลของการประเมิน การสัมผัสสาร ให้เลือกชนิด ของหน้ากากเพื่อลดการรับสัมผัส ทางการหายใจ ดังนี้ :
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หน้ากากกรองอากาศชนิดครึง่ ใบหน้าหรือ เต็มหน้าสาหรับไอระเหยสารอินทรีย์
สาหรับคาถามเกีย่ วกับความเหมาะสมในงานเฉพาะทาง ให้สอบถามจากผูผ้ ลิตหน้ากากของท่าน
ส่วนที 9: คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
9.1. ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมี
สถานะทางกายภาพ

ของเหลว

ลักษณะ / กลิ่ น

กลิน่ เฉพาะตัว, ใส

Odor threshold

ไม่มผี ลการทดลองปรากฏ

pH

6.5 - 8.5

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง

ไมเกีย่ วข้อง

จุดเดือด/จุดเดือดแรก/ช่วงการเดือด

78 ºC [รายละเอียด:Ethyl alcohol]

จุดวาบไฟ

13 ºC [วิธที ดสอบClosed Cup]

อัตราการระเหย

ไม่มผี ลการทดลองปรากฏ

ความไวไฟ (ของแข็งแก๊ส)

ไมเกีย่ วข้อง

ขีดจากัดความไวไฟ (LEL)

ไม่มผี ลการทดลองปรากฏ

ขีดจากัดความไวไฟ (UEL)

ไม่มผี ลการทดลองปรากฏ

ความดันไอ

ไม่มผี ลการทดลองปรากฏ

ความหนาแน่ นไอ

ไม่มผี ลการทดลองปรากฏ

ความหนาแน่ น

0.875 - 0.915 g/cm3

ความหนาแน่ นสัมพัทธ์

0.875 - 0.915 g/cm3 [Ref Std:น้า =1]

การละลายในน้ า

สมบูรณ์

คุณสมบัติการละลายในตัวกลางที่ไม่ใช่ น้า

ไม่มี ผลการทดลองปรากฏ

สัมประสิ ทธิ์ การแยก: n-octanol/water

ไมมีผลการทดลองปรากฏ

อุณหภูมิที่ติดไฟเอง

ไม่มผี ลการทดลองปรากฏ

อุณหภูมิของการสลายตัว

ไม่มผี ลการทดลองปรากฏ

ความหนื ด

5,000 - 25,000 mPa-s
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ส่วนที 10: ความเสถียรและการเกิ ดปฏิ กิริยา
10.1. ความไวปฏิ กิริยา
สารนี้อาจทาปฏิกริ ยิ ากับสารอื่นภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนด
10.2. ความเสถียรของสารเคมี
เสถียร
10.2. โอกาสการเกิ ดปฎิ กริยาให้สารอันตราย
จะไม่เกิดความอันตรายจากการเกิดปฏิกริ ยิ าทางโพลิเมอร์
10.4. สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
ความร้อน
10.5. วัสดุที่เข้ากันไมไม่ได้
Reactive metals
10.6. ผลิ ตภัณฑ์อนั ตรายที่เกิ ดจากการสลายตัว
สาร

สภาวะ

คาร์บอนมอนน็อกไซด์

ไม่ได้ระบุ

Carbon dioxide

ไม่ได้ระบุ

ส่วนที11: ข้อมูลด้านพิ ษวิ ทยา
ข้อมูลด้านล่างนี้อาจไม่ตรงกับการจาแนกประเภทเฉพาะของสารส่วนที2่
ถ้ามีคาสังจากเจ้
่
าหน้าทีผ่ ู้มอี านาจให้จาแนกประเภทเฉพาะของสารส่วนประกอบ
นอกจากนี้ขอ้ มูลทางพิษวิทยาของสารส่วนประกอบอาจไมได้นามาสู่การจาแนกวัสดุและ/หรือสัญญาณและอาการของการรับ
สัมผัส เนื่องจากสารส่วนประกอบอาจมีอยู่ต่ากว่าเกณฑ์ทต่ี ้องระบุในฉลาก สารส่วนประกอบอาจไม่มกี ารกระจาย
หรือข้อมูลอาจไม่สมั พันธ์กบั ข้อมูลของตัววัสดุทงั ้ หมด
11.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิ ษวิ ทยา
สัญญาณและอาการจากการรับสัมผัส
จากข้อมูลการทดสอบ และ/หรือ ข้อมูลส่วนประกอบวัสดุน้อี าจก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพดังนี้ นี
สูดหายใจ :
การระคายเคืองต่อบริเวณระบบการหายใจ: สัญญาณ/อาการ อาจเกิดจากการไอ แน่นจมูก น้ ามูกไหล ปวดศีรษะ เสียงแหบ เจ็บ
ในโพรงจมูกและคอ อาจเป็ นสาเหตุของผลกระทบสุขภาพ (ดูดา้ นล่าง)
สัมผัสผิวหนัง :
การสัมผัสผิวหนังระหว่างการใช้งาน คาดว่าไม่เกิดการระคายเคืองทีส่ าคัญ
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การสัมผัสตา :
การระคายเคืองระดับกลาง : อาจทาให้เกิดอาการตาแดง บวม เจ็บตา น้าตาไหล และฝ้ ามัว
กลืนกิ น :
ระคายเคืองกระเพาะลาไส้ : อาการแสดงได้แก่ ปวดท้อง ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย อาจเนสาเหตุของผลกระทบ
ทางสุขภาพ (ดูดา้ นล่าง)
ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่ มเติ ม :
การรับสัมผัสครังเดี
้ ยวอาจก่อให้เกิ ดผลกระทบอวัยวะเป้ าหมาย :
การทางานของระบบประสาทส่วนกลาง (CNS): สัญญาณ/อาการ อาจก่อให้เกิดปวดหัว วิงเวียน เซื่องซม ควบคุมการเคลื่อนไหว
ไม่ได้คลื่นไส้ ตอบสนองช้า พูดไม่ชดั เหมือนจะเป็ นลมและอาจหมดสติ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ผลิตภัณฑ์น้ปี ระกอบด้วยเอทานอล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และเอทานอลในเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์มกี ารจัดประเภทโดยหน่วยงานวิจยั โรคมะเร็งเกีย่ วกับการทาให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ซง่ึ พัฒนาเป็ นพิษ และเป็ นพิษต่อตับ
การรับสัมผัสเอทานอลระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์น้คี าดว่าไม่เป็ นสาเหตุมะเร็ง การพัฒนาทีเ่ ป็ นพิษหรือเป็ นพิษต่อตับ
ข้อมูลทางพิ ษวิ ทยา
ถ้าส่วนประกอบเปิ ดเผยทีห่ วั ข้อ 3 แต่จะไม่ปรากฎในตารางด้นล่างเช่นเดียวไม่มขี อ้ มูลทีส่ ามารถหาค่าทีเ่ หมาะสมต่อ การจาแนก
ความเป็ นพิ ษเฉี ยบพลัน
ชื่อ
เส้นทาง
สายพันธุ์ มีค่า
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
กลืนกิน
ไม่มขี อ้ มูล ; calculated ATE >5,000 mg/kg
Ethyl Alcohol
ผิวหนัง
กระต่าย
LD50 > 15,800 mg/kg
Ethyl Alcohol
ไอระเหยที่
หนู
LC50 124.7 mg/l
หายใจ4
Ethyl Alcohol
กลืนกิน
หนู
LD50 17,800 mg/kg
Glycerin
ผิวหนัง
กระต่าย
LD50 ประมาณว่าจะเป็ น > 5,000 mg/kg
Glycerin
กลืนกิน
หนู
LD50 > 5,000 mg/kg
ATE = ความเป็ นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ
การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง
ชื่อ
สายพันธุ์
มีค่า
Ethyl Alcohol
กระต่าย
ไม่มสี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
Glycerin
กระต่าย
ไม่มสี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
ชื่อ
สายพันธุ์
Ethyl Alcohol
กระต่าย
Castor oil, hydrogenated, ethoxylated
กระต่าย
Glycerin
กระต่าย

มีค่า
ระคายเคืองปานกลาง
ไม่มสี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
ไม่มสี ญ
ั ญาณการระคายเคือง
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การทาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง
ชื่อ
สายพันธุ์
Ethyl Alcohol
มนุษย์
Glycerin
Guinea
pig

มีค่า
มีขอ้ มูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจาแนก
ไม่เกิดอาการไวต่อการแพ้

การทาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางเดิ นหายใจ
สาหรับส่วนประกอบ ไม่มขี อ้ มูลปรากฏหรือมีขอ้ มูลไม่เพียงพอสาหรับการจาแนก
การกลายพันธุข์ องเซลล์ สืบพันธุ์
ชื่อ
Ethyl Alcohol
Ethyl Alcohol
การก่อมะเร็ง
ชื่อ
Ethyl Alcohol

เส้นทาง
กลืนกิน
กลืนกิน

Glycerin

เส้นทาง
In Vitro
In Vitro

มีค่า
มีขอ้ มูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจาแนก
มีขอ้ มูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจาแนก

สายพันธุ์
สัตว์หลากหลาย
พันธุ์
ปาก

ความเป็ นพิ ษต่อระบบสืบพันธุ์
ผลต่อระบบสืบพันธุแ์ ละ/หรือพัฒนาการ
ชื่อ
เส้นทาง
มีค่า

มีค่า
มีขอ้ มูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจาแนก
มีขอ้ มูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจาแนก

สายพันธุ์

ผลการทดสอบ

ไม่เป็ นพิษต่อการ
พัฒนาการ
มีขอ้ มูลเชิงบวกของการ
พัฒนาการ
แต่ไม่เพียงพอต่อการ
จาแนก
ไมเป็ นพิษต่อการเจริญ
พันธุข์ องผูห้ ญิง

หนู

NOAEL 38
mg/l
NOAEL
5,200
mg/kg/day

Ethyl Alcohol

การหายใจ

Ethyl Alcohol

กลืนกิน

Glycerin

กลืนกิน

Glycerin

กลืนกิน

ไม่เป็ นพิษต่อการเจริญ
พันธุข์ องผูช้ าย

หนู

Glycerin

กลืนกิน

ไม่เป็ นพิษต่อการ
พัฒนาการ

หนู

หนู

หนู

NOAEL
2,000
mg/kg/day
NOAEL
2,000
mg/kg/day
NOAEL
2,000
mg/kg/day

ระยะเวลาการรับ
สัมผัส
ระหว่างการย่อย
ช่วงก่อนและ
ระหว่างการ
ตัง้ ครรภ์
2 รุ่น ต่อรุ่น

2 รุ่น ต่อรุ่น

2 รุ่น ต่อรุ่น
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ระบบอวัยวะเป้ าหมาย
ความเป็ นพิ ษต่อระบบอวัยวะเป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจง-การรับสัมผัสครังเดี
้ ยว
ชื่อ
เส้นทาง
ระบบอวัยวะ มีค่า
สายพันธุ์
เป้ าหมาย
Ethyl Alcohol การหายใจ
แสดงผลคือ
อาจเกิดอาการ มนุษย์
ระบบประสาท ง่วงซึมหรือ
ส่วนกลาง
วิงเวียน
Ethyl Alcohol การหายใจ
การระคาย
มีขอ้ มูลเชิง
มนุษย์
เคืองต่อระบบ บวก
ทางเดินหายใจ แต่ไม่เพียงพอ
ต่อการจาแนก
Ethyl Alcohol กลืนกิน
แสดงผลคือ
อาจเกิดอาการ สัตว์
ระบบประสาท ง่วงซึมหรือ
หลากหลาย
ส่วนกลาง
วิงเวียน
พันธุ์
Ethyl Alcohol กลืนกิน
ไตและกระ
มีขอ้ มูลเชิง
สุนขั
เพราะปัสสาวะ บวก
แต่ไม่เพียงพอ
ต่อการจาแนก
ความเป็ นพิ ษต่อระบบอวัยวะเป้ าหมายที่ เฉพาะเจาะจง-การรับสัมผัสซา้
ชื่อ
เส้นทาง
ระบบอวัยวะ มีค่า
สายพันธุ์
เปาหมาย
Ethyl Alcohol การหายใจ
ตับ
มีขอ้ มูลเชิง
กระต่าย
บวกแต่ไม่
เพียงพอต่อ
การจาแนก
Ethyl Alcohol การหายใจ
hematopoietic มีขอ้ มูลเชิง
หนู
บวกแต่ไม่
system |
immune
เพียงพอต่อ
system
การจาแนก
Ethyl Alcohol กลืนกิน
ตับ
มีขอ้ มูลเชิง
หนู
บวกแต่ไม่
เพียงพอต่อ
การจาแนก
Ethyl Alcohol กลืนกิน
ไตและกระ
มีขอ้ มูลเชิง
สุนขั
เพราะปัสสาวะ บวกแต่ไม่
เพียงพอต่อ
การจาแนก

ผลการ
ทดสอบ
LOAEL 2.6
mg/l

ระยะเวลาการ
รับสัมผัส
30 นาที

LOAEL 9.4
mg/l

ไม่มี

LOAEL ไม่มี

LOAEL 3,000
mg/kg

ผลทดสอบ
LOAEL 124
mg/l

ระยะเวลาการ
รับสัมผัส
365 วัน

LOAEL 25
mg/l

14 วัน

LOAEL 8,000
mg/kg/day

4 เดือน

LOAEL 3,000
mg/kg/day

7 วัน
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Glycerin

การหายใจ

ระบบทางเดนิ
หายใจ

มีขอ้ มูลเชิง
บวก
แต่ไม่เพียงพอ
ต่อการจาแนก
ข้อมูลทัง้ หมด
เป็ นผลลบ

Glycerin

การหายใจ

Glycerin

กลืนกิน

หัวใจ | ตับ |
ไตและ
กระเพาะ
ปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้
ข้อมูลทัง้ หมด
ท่อ |
เป็ นผลลบ
hematopoietic
system | ตับ |
ไตและ
กระเพาะ
ปัสสาวะ

หนู

NOAEL 3.91
mg/l

14วัน

หนู

NOAEL 3.91
mg/l

14 วัน

หนู

NOAEL
10,0000
mg/kg/day

2 ปี

อันตรายจากการสาลัก
สาหรับส่วนประกอบ ไมมีขอ้ มูลปรากฏหรือมีขอ้ มูลไม่เพียงพอสาหรับการจาแนก
กรุณาติ ดต่อที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้ าแรกของเอกสาร SDS นี้
เพื่อข้อมูลเพิ่ มเติ มทางพิ ษวิ ทยาของวัสดุและ/หรือส่วนประกอบ

ส่วนที่12 : ข้อมูลด้านนิ เวศวิ ทยา
ข้อมูลด้านล่างนี้อาจไม่ตรงกับการจาแนกวัสดุในส่วนที2่
ถ้ามีคาสังจากเจ้
่
าหน้าทีผ่ ู้มอี านาจให้จาแนกประเภทเฉพาะของสารส่วนประกอบ
สามารถขอข้อมูลเพิม่ เติมของการจาแนกวัสดุในส่วนที่ 2ได้
นอกจากนี้ขอ้ มูล ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของสารส่วนประกอบอาจไมได้นามาสู่ในส่วนนี้เนื่องจากสารส่วนประกอบนัน้ มีค่าต่า
กว่าเกณฑ์ทต่ี ้องแสดงบนฉลาก สารนัน้ คาดว่า ไม่มกี ารกระจายหรือข้อมูลอาจไม่สมั พันธ์กบั ข้อมูลของตัววัสดุทงั ้ หมด
12.1. ความเป็ นพิ ษ
ความอันตรายเฉี ยบพลันต่อสิ่ งมีชีวิติในน้า
GHS เฉียบพลัน 3: อันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ ในน้า
อันตรายต่อสิ่ งมีชีวิต ในน้าชนิ ดเรือ้ รัง :
ไม่สามารถจาแนกตามGHSตามความเป็ นอันตรายเรือ้ รังต่อสิง่ มีชวี ติ ในน้า
ไม่มขี อ้ มูลการทดสอบ
วัสดุ

Cas #

Castor oil,
hydrogenated, 61788-85-0
ethoxylated

สิ่ งมีชีวิต
ขนาดเล็ก

ชนิ ด

ไรน้า

การทดลอง

การรับสัมผัส

Test Endpoint

ผลการ
ทดสอบ

ความเข้มข้นทีม่ ี
ผลกระทบ 50%

>100 mg/l
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Ethyl Alcohol

64-17-5

สาหร่ายสีเขียว การทดลอง

96 ชัวโมง
่

ความเข้มข้นทีม่ ี
ผลกระทบ 50%

1,000 mg/l

Ethyl Alcohol

64-17-5

ไรน้า

การทดลอง

48 ชัวโมง
่

ความเข้มข้นทีม่ ี
ผลกระทบ 50%

9,300 mg/l

Ethyl Alcohol

64-17-5

Rainbow
Trout

การทดลอง

96 ชัวโมง
่

Glycerin

56-81-5

ไรน้า

การทดลอง

24 ชัวโมง
่

Glycerin

56-81-5

Golden Orfe

การทดลอง

48 ชัวโมง
่

Ethyl Alcohol

56-81-5

ไรน้า

12.2. การคงอยู่และการสลายตัว
วัสดุ
CAS No.
ชนิดของการ
ทดสอบ
Castor oil,
61788-85-0
ข้อมูลไม่มี
hydrogenated,
หรือไม่
ethoxylated
เพียงพอต่อการ
จาแนก
Ethyl Alcohol 64-17-5
การทดลอง
Biodegradation
Glycerin
64-17-5
การทดลอง
Biodegradation

การทดลอง

11 วัน

ช่วงเวลา

ชนิดของ
การศึกษา
N/A

N/A

14 วัน

Biological
Oxygen
Demand

14 วัน

Biological
Oxygen
Demand

Lethal
Concentration
50%
ความเข้มข้นทีม่ ี
ผลกระทบ 50%

42 mg/l

>100 mg/l

Lethal
>100 mg/l
Concentration
50%
No obs Effect
Conc

9.6 mg/l

ผลการทดสอบ วิธกี ารทดสอบ
N/A

N/A
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ส่วนที่ 13 : การกำจัด
ต้องกำจัดของเสียตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่ ระเบียบข้อบังคับ
ในท้องถิ่นอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศหรือเขตภูมิภาค และต้องยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
การกำจัดภาชนะบรรจุ จะต้องถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ ภายใต้สภาวะที่ระบายอากาศได้ดีและปลอดภัย ห่างไกลจาก
แหล่งความร้อนและแหล่งสร้างประกายไฟ
ส่วนที่ 14 : ข้อมูลสาหรับการขนส่ง
การขนส่งทางบก (ADR/RID)
14.1 หมายเลขยูเอ็น

UN 1993

14.2 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(ETHYL ALCOHOL)

14.3 ประเภท

3

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์

II

14.5 ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

N.A.

14.6 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้รหัสข้อจำกัดสำหรับการขนส่งผ่านอุโมงค์

ไม่มี

การขนส่งทางอากาศ (IATA)
14.1 หมายเลขยูเอ็น

UN 1993

14.2 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(ETHYL ALCOHOL)

14.3 ประเภท

3

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์

II

14.5 ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

N.A.

14.6 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้รหัสข้อจำกัดสำหรับการขนส่งผ่านทางอากาศ

ไม่มี

การขนส่งทางทะเล (IMDG)
14.1 หมายเลขยูเอ็น

UN 1993

14.2 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(ETHYL ALCOHOL)

14.3 ประเภท

3

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์

II
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14.5 ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

N.A.

14.6 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้รหัสข้อจำกัดสำหรับการขนส่งผ่านทางทะเล ไม่มี
14.7 การขนส่งปริมาณมาก

ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และรหัส IBC

ส่วนที่ 15 : ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
ระเบียบข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
วัตถุอันตรายประเภท

3

Regulations (EC) No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer

ไม่กำหนด

Regulations (EC) No 850/2004 of the European parliament and of the council

ไม่กำหนด

of29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending directive 79/117/EEC
ไม่ระบุ

Substances of very high concern (SVHC)

ส่วนที่ 16 : ข้อมูลอื่นๆ
National Fire Protection Association (USA)
การติดฉลาก

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย
คำสัญญาณ

อันตราย

บริษัทพีวายซีเซ็นเตอร์จำกัดให้ข้อมูลและข้อแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตมีและน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ถูกต้องหรือครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการผลิตภัณฑ์นี้ตามความเหมาะสม
ของสถานประกอบกิจการ
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