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Hazardous Substance Act and Hazardous Classification and Communication System of Hazardous Substances B.E. 2555 (2012)  

ต้องการเอกสารข้อมูลความปลอดภัยส าหรับสารอันตรายและการผสม / การเตรียมการเท่านัน้ ไฟเบอร์  Lapinus Stoneเชิงวิศวกรรมไดถู้กก าหนดว่าไม่เป็นอนัตราย 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยไดท้ าข้ึนตามกฎใน B.E. 2555 (2012) เพื่อเปน็ข้อมูลให้มากที่สุด  

 

 หนา้:1 ของ 7  

 

ส่วนที ่1: การบ่งชืถ้งึสารเคม ี/ สารผสม และการบ่งชืข้องบรษิทั / ภาระหน้าที ่

ส่วนที ่2: ส่วนประกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนผสม 

 การจ าแนกประเภทของสารหรือของผสม  

 ตาม B.E. 2555 (2012) ไม่จดัวา่มอีนัตรายส าหรบัการจดัส่ง / การใชง้าน 

    

 องคป์ระกอบฉลาก GHS    

 ชือ่ผลติภณัฑ ์  Secondary coated fibres  

 รปูสญัลกัษณ์อนัตราย ไม่ไดร้ะบุ    

 ตวัสญัญาณบอก ไม่ไดร้ะบุ 

 ขอ้ความแสดงอนัตราย ไม่ไดร้ะบุ 

 ค าเตอืนและขอ้ควรระวงั ไม่ไดร้ะบุ 

 อนัตรายอ่ืน ๆ การสมัผสัวตัถุนี้อาจจะก่อใหเ้กดิฝุ่ นซึง่สามารถเป็นสาเหตุใหเ้กดิการระคายเคอืงทาง ดวงตา ผวิหนงั 

จมกู และล าคอ 

 ตวับ่งช้ีผลิตภณัฑ ์ GHS Secondary coated fibres 

 

 รหสัผลิตภณัฑ ์ Roxul®1000, Rockbrake®, Rockseal®, Rockforce®, Lapinus®, 

RIF41001, RIF48003, ROCKWOOL®, RB210, RB205  

   

 ค าแนะน าและข้อจ ากดัในการใช้งาน  

 ค าแนะน าการใชง้าน สารเตมิแต่งในวสัดุผสม 

 ขอ้จ ากดัในการใชง้าน ไม่มขีอ้จ ากดัในการใชง้าน 

   

 รายละเอียดของผู้จ าหน่อยตามเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภยั  

 ชือ่บรษิทั Lapinus 
ROCKWOOL B.V 
Delfstoffenweg 2 
6045 JG  Roermond 
เนเธอรแ์ลนด ์ 

Lapinus 
ROCKWOOL B.V 
P.O. Box 1160  
6040 KD Roermond 
เนเธอรแ์ลนด์ 

 โทรศพัท์ +31 475 353 555 

 อีเมล ra@lapinus.com 

   

 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน   

 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน +31 475 353 555 วนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์, 09:00 – 17:00 

(GMT+1) 

 ภาษาพดู องักฤษ 
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 หนา้:2 ของ 7  

 

 

ส่วนที ่3: องคป์ระกอบ / ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 สาร  ไม่สามารถใชไ้ด ้

  

 ผสม  สารในการเตรยีมการ / สารผสม 

การจ าแนกประเภทตาม   ตาม B.E. 2555 (2012) 

 

เอกลกัษณท์างเคมขีองสาร %W/W หมายเลข CAS หมายเลข EC ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

Man-made vitreous (silicate) fibres (MMVF) 
with random orientation with alkaline oxide and 
alkali earth oxide 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content 
greater than 18 % by weight]  

92-100  65997-17-3* 926-099-9 ไม่แบ่งประเภท  - ตามหมายเหต ุQ^ 

 

* โดยทัว่ไป หมายเลข CAS  65997-17-3, โดยเฉพาะ หมายเลข CAS  287922-11-6 และ 1010446-98-6. ดูส่วนที่ 16 ส าหรบัรายละเอียด 

ผลติภณัฑน์ีไ้มม่ผีลกึซลิกิา.  

ส่วนที ่4: มาตรการในการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้   

  
 

 ค าอธบิายของมาตรการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  

 การชว่ยเหลอืตนเองของผูช้ว่ยคนแรก  สวมใส่อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม หลกีเลีย่งการสมัผสัโดยตรง  

ใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่นเขา้ไป 

หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังตาและเสือ้ผา้  

 การสูดดม  หากหายใจเขา้: 

หากหายใจล าบากใหย้า้ยผูป่้วยไปยงับรเิวณทีม่อีากาศบรสุิทธิแ์ละใหพ้กัผ่อนในท่าทางทีห่ายใจไดส้ะดวก 

รบัค าแนะน า / การรกัษาจากแพทยห์ากคุณรูส้กึไม่สบาย เคลือ่นยา้ยไปหาอากาศบรสุิทธิท์นัท ี

ใหผู้ป่้วยดืม่น ้า ลา้งมอืใหส้ะอาดกอ่นพกัและหลงัเลกิงาน 

 สมัผสักบัผวิหนงั  หากสมัผสัผวิหนัง (หรอืเสน้ผม): ลา้งดว้ยน ้าและสบู่ปรมิาณมาก หากมอีาการระคายเคอืง (ผืน่แดง, แดง) 

ควรพบแพทย.์  

 สมัผสักบัดวงตา   หากสารเขา้ดวงตา:  ลา้งออกดว้ยน ้าอย่างระมดัระวงัเป็นเวลาหลายนาท ี

ถอดคอนแทคเลนสอ์อกหากใส่อยู่และสามารถถอดได ้ ลา้งดวงตาอย่างต่อเน่ือง 
หากมอีาการเกดิขึน้ใหไ้ปพบแพทย ์ หากเกดิการระคายเคอืง ไมค่วรถหูรอืเกา 

ใหล้า้งดว้ยน้ าไหลผา่นกอ่นลา้งดว้ยน้ าอยา่งละเอยีด 

 การกลนืสารเขา้รา่งกาย  หากกลนืกนิ: หา้มท าใหอ้าเจยีนออกมาลา้งปากดว้ยน ้า หากมอีาการเกดิขึน้ใหไ้ปพบแพทย ์ 

 อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีสุ่ดท ัง้แบบเฉียบพลนัและใน

ภายหลงั  

การสมัผสัวตัถนุีอ้าจจะกอ่ใหเ้กดิฝุน่ซึง่สามารถเปน็สาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงทาง ดวงตา 

ผวิหนงั จมกู และล าคอ 

 สิง่บง่ชีข้องการทีต่อ้งพบแพทยท์นัทแีละตอ้งการการดูแลเป็

นพเิศษ 

รกัษาตามอาการ  

ส่วนที ่5: มาตรการผจญเพลงิ 

 สารดบัไฟ  

 สารดบัไฟทีเ่หมาะสม ไม่ตดิไฟ  ไมส่ง่เสรมิการเผาไหม.้ 

ในกรณีเพลงิไหมใ้ชส้ารดบัเพลงิใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม. โฟม, วอเตอรส์เปรย,์ หรอืหมอก.  

 สารดบัเพลงิทีไ่ม่เหมาะสม  ไม่ใชเ้คร ือ่งฉีดน ้า (Water jet)  การฉดีน้ าโดยตรงอาจท าใหไ้ฟกระจายตวั 

 อนัตรายพเิศษทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม ไม่ระบ ุ
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 หนา้:3 ของ 7  

 

 อปุกรณป้์องกนัพเิศษและขอ้ควรระวงัส าหรบันกัดบัเพลงิ   นกัดบัเพลงิควรสวมใส่ชดุป้องกนัทีส่มบูรณ ์  หา้มสูดดมควนั 

ควรสวมใส่ชดุใหเ้ปียกโดยการฉีดพ่นน ้าหากสมัผสักบัไฟ  

ส่วนที ่6: มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสารโดยอบุตัเิหต ุ

 ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล,อปุกรณป้์องกนัและข ัน้ตอนฉุกเฉิน สวมชดุป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การสมัผสัวตัถนุีอ้าจจะกอ่ใหเ้กดิฝุน่ซึง่สามารถเปน็สาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงทาง 

ดวงตา ผวิหนงั จมกู และล าคอ ใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ  

หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนงัตาหรอืเสือ้ผา้  หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ นเขา้ไป 

ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกและซกักอ่นน ามาใชใ้หม่  ในกรณีทีม่กีารระบายอากาศไม่เพยีงพอ 

สวมอปุกรณป้์องกนัระบบหายใจ 

 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม หา้มทิง้ลงท่อน ้า,ท่อระบายน ้าหรอืทางน ้า  

 วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเกบ็และท าความสะอาด  หยุดการร ัว่ไหลหากท าไดอ้ย่างปลอดภยั ใชอ้ปุกรณสุ์ญญากาศเพือ่รวบรวมวสัดทุีห่ก 

ท าใหช้ ืน้เพือ่หลกีเลีย่งฝุ่น ถา่ยโอนไปยงัภาชนะทีม่ฝีาส าหรบัการก าจดัหรอืการกูค้นื 

หลกีเลีย่งการเกดิฝุ่น ไม่จ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณป้์องกนัทางเดนิหายใจหากหอ้งระบายอากาศไดด้ ี

ส่วนที ่7: การขนถ่ายเคลือ่นยา้ยและการเก็บรกัษา  

 ขอ้ควรระวงัส าหรบัการจดัการทีป่ลอดภยั ท าใหม้ ัน่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมเพือ่ลดความเสีย่ง 
มกีารระบายอากาศเพยีงพอ  หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่นเขา้ไป 

หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังตาหรอืเสือ้ผา้ ลา้งมอืใหส้ะอาดหลงัการจบัตอ้ง 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจในการป้องกนัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมในระหวา่งการก าจดัการร ัว่ไหล 

มมีาตรการดา้นสุขอนามยัและการท าความสะอาดทีด่ ี รกัษาสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

( Industrial Hygiene ) ทีด่ ีไม่รบัประทานอาหาร ดืม่ หรอื สูบบุหร ีใ่นทีป่ฏบิตังิาน 

 เง่ือนไขส าหรบัการจดัเก็บทีป่ลอดภยัรวมถงึความเขา้กนัไม่ไ

ด ้

เก็บในภาชนะ / หบีห่อเดมิในพืน้ทีเ่ย็นและมอีากาศถา่ยเทสะดวกเท่าน้ัน 

เก็บใหห่้างจากอาหารเคร ือ่งดืม่และอาหารสตัว ์ปิดภาชนะบรรจใุหแ้น่น  

 อณุหภูมกิารเก็บรกัษา   เก็บทีอ่ณุหภูมหิอ้ง  

 วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้  หลกีเลีย่งการสมัผสักบัความชืน้ เกบ็ใหห่้างจาก: ความชืน้ 

ส่วนที ่8: การควบคมุการรบัสัมผสั / การปอ้งกนัสว่นบคุคล  

 ควบคุมพารามเิตอร ์  

   

 ค่าจ ากดัทยีอมใหส้มัผสัไดจ้ากการท างาน ไม่มขีอ้ก าหนด 

 

 ขดีจ ากดัทางชวีภาพ  ไม่มขีอ้ก าหนด 

   

 การควบคุมการรบัสัมผัส   

 การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม ใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ.  

การปฏบิตัดิา้นสุขอนามยัทีด่แีละมาตรการดูแลท าความสะอาด. 

เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนิทและแหง้  เก็บในทีเ่ย็น / อณุหภูมติ ่าระบายอากาศไดด้ ี(แหง้)  

   

 มาตรการป้องกนัส่วนบคุคลเชน่อปุกรณป้์องกนัภยัสว่นบคุคล 

(PPE) 

ใชอ้ปุกรณป้์องกนัภยัส่วนบคุคลตามตอ้งการ หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังตาหรอืเสือ้ผา้  

หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่นเขา้ไป  รกัษาสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม ( Industrial Hygiene ) 

ทีด่ ี 

ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนการสมัผสัวตัถนุีอ้าจจะกอ่ใหเ้กดิฝุน่ซึง่สามารถเปน็สาเหตใุหเ้กิ

ดการระคายเคอืงทาง ดวงตา ผวิหนงั จมูก และล าคอ 

   

ควรเลอืกชุดปอ้งกนัโดยเฉพาะส าหรับสถานทีท่ างาน โดยพจิารณาจากความเขม้ขน้และปรมิาณสารอนัตรายทีส่มัผสั 

ความตา้นทานของชดุป้องกนัสารเคมคีวรตรวจสอบกบัผูจ้ าหน่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 การป้องกนัตา / ใบหนา้ ป้องกนัตา : ไม่จ าเป็นตอ้งใช ้
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แนะน า: สวมอปุกรณป้์องกนัดวงตาทีม่กีารป้องกนัดา้นขา้ง (EN166)  

   

  

 

 

ป้องกนัผวิหนัง 

 

 

 

 

การป้องกนัมอื: 

สวมถงุมอืชนิดหนา (EN374) ควรเปลีย่นถงุมอืหากมกีารรบัสมัผสัมากเกนิไป 

 

 

ป้องกนัรา่งกาย: 

สวมชดุคลมุ ( coverall ) ทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการสมัผสักบัผวิหนงั 

สวมชดุท างานทีม่แีขนยาว  

   

 การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

 

ในกรณีทีก่ารระบายอากาศไม่เพยีงพอใหส้วมอปุกรณป้์องกนัระบบหายใจ 

หนา้กากกนัฝุ่นทีเ่หมาะสมหรอืหนา้กากชว่ยหายใจทีม่ตีวักรองชนิด A / P อาจเหมาะสม 

ในกรณีทีม่คีวามเขม้ขน้ในอากาศสูง, สวมอปุกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจทีเ่หมาะสม  

ส่วนที ่9: คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 ขอ้มูลเกีย่วกบัคณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี 

 ฟอรม์  ของแข็ง  เสน้ใยสขีาวหรอืสดี า 

 กลิน่  ไม่ไดร้ะบ ุ

 เกณฑก์ลิน่ ไม่ไดร้ะบ ุ

 pH ไม่ไดร้ะบ ุ

 จุดหลอมเหลว / จดุเยอืกแข็ง ไม่ไดร้ะบ ุ

 จุดเดอืดเร ิม่ตน้และชว่งเดอืด  ไม่ไดร้ะบ ุ

 จุดวาบไฟ ไม่ไดร้ะบ ุ

 อตัราการระเหย  (น ้า  = 1) ไม่ไดร้ะบ ุ

 ความไวไฟ (ของแข็ง, แกส๊)  ไม่ไดร้ะบ ุ

 ความสามารถในการตดิไฟหรอืระเบดิ ไม่ไดร้ะบ ุ

 ความดนัไอ  ไม่ไดร้ะบ ุ

 ความหนาแน่นของไอ ไม่ไดร้ะบ ุ

 ความหนาแน่นสมัพทัธ ์ 2.6 – 2.7 g/cm3 

 สามารถในการละลาย ไม่ละลายในน ้า  

 ค่าสมัประสทิธิก์ารแบ่งส่วน: n-octanol / น ้า ไม่ไดร้ะบ ุ

 อณุหภูมจิดุตดิไฟอตัโนมตั ิ ไม่ไดร้ะบ ุ

 อณุหภูมสิลายตวั ไม่ไดร้ะบ ุ

 ความเหนียว   ไไม่ไดร้ะบ ุ

   

 ขอ้มูลอืน่ ๆ  ไม่ไดร้ะบ ุ

ส่วนที ่10: ความเสถยีรและความไวตอ่การเกดิปฏกิริยิา 

 การเกดิปฏกิริยิา มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 ความเสถยีรทางเคม ี มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 โอกาสเกดิปฏกิริยิาอนัตราย มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ ปฎกิริยิาพอลเิมอไรเซชนัทีเ่ป็นอนัตรายจะไม่เกดิขึน้ 

 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง เก็บใหห่้างจากกรดและดา่ง   อยู่ห่างจาก: ความชืน้ 

 วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้ ไม่ไดร้ะบ ุ
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 ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย ไม่ไดร้ะบ ุ

ส่วนที ่11: ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 ขอ้มูลทางพษิวทิยา   

 การสูดดม  สิง่ทีเ่ปน็ไปได ้– การสมัผสัโดยไม่ต ัง้ใจ 

 การกลนืสารเขา้รา่งกาย  สิง่ทีเ่ป็นไปได ้– การสมัผสัโดยไม่ต ัง้ใจ  

 การสมัผสัทางผวิหนัง  สิง่ทีเ่ปน็ไปได ้– การสมัผสัโดยไม่ต ัง้ใจ 

 การสมัผสักบัดวงตา สิง่ทีไ่มน่า่จะเกดิขึน้ – การสมัผสัโดยไม่ต ัง้ใจ 

   

 อาการเริม่แรกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดร้บัสมัผสั ไม่สามารถระบ ุ

   

 ผลกระทบตอ่สขุภาพแบบไมเ่ฉยีบพลนัจากการสมัผสั ไม่สามารถระบ ุ

   

 ความเป็นพษิเฉียบพลนั – การกลนืสารเขา้รา่งกาย สารผสม: ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

การประมาณค่าความเป็นพษิเฉียบพลนั (ATE) >5,000 mg/kg  

 ความเป็นพษิเฉียบพลนั - การสูดดม  ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก  

การประมาณค่าความเป็นพษิเฉียบพลนั (ATE)   > 5 mg/l ( ฝุ่น ) 

 ความเป็นพษิเฉียบพลนั - การสมัผสัทางผวิหนงั ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก  

การประมาณค่าความเป็นพษิเฉียบพลนั (ATE)   >5,000 mg/kg  

 การกดักรอ่น / การระคายเคอืงต่อผวิหนัง ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

 ดวงตาระคายเคอืง / บาดเจ็บอยา่งรา้ยแรง ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

 อาการแพต้่อระบบทางเดนิหายใจหรอืผวิหนงั ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

 ฤทธิก์อ่กลายพนัธุ ์ ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

 สารกอ่มะเรง็ ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

  การจดัหมวดหมู่ IARC: กลุ่ม 3 ไม่จดัวา่เป็นสารกอ่มะเรง็ในคน  

 

ระเบยีบของสหภาพยุโรป : หมายเหต ุQ  

ขอ้มลูแสดงใหเ้หน็วา่ไมจ่ าเปน็ตอ้งมกีารจ าแนกประเภทสารก่อมะเรง็ 

หากสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่สารตอบสนองเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี้: 

- การทดสอบความคงทนทางชวีภาพระยะส ัน้ ( a short term bio persistence test  ) 

โดยการสูดดมแสดงใหเ้ห็นวา่ เสน้ใยทีม่คีวามยาวมากกวา่ 20 

ไมโครเมตรมคีา่คร ึง่ชวีติ น้อยกวา่ 10 วนั หรอื 

-การทดสอบความคงทนทางชวีภาพระยะส ัน้ ( a short term bio persistence test  ) 

โดยใส่สารเขา้ไปใน 

หลอดลมโดยตรง (intratracheal instillation)  แสดงใหเ้ห็นวา่เสน้ใยยาวกว่า 20 

ไมโครเมตร 

มคี่าคร ึง่ชวีติน้อยกวา่ 40 วนั หรอื 

- การทดสอบภายในชอ่งทอ้งทีเ่หมาะสม 

ไม่แสดงหลกัฐานว่ามสีารก่อมะเรง็มากเกนิไป หรอื 

- 

ไม่มกีารเกดิโรคทีเ่กีย่วขอ้งหรอืการเปลีย่นแปลงของเนื้องอกในการทดสอบการสูดด

มในระยะยาวทีเ่หมาะสม 

 ความเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์ ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

 STOT – การรบัสมัผสัหน่ึงคร ัง้ ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

 STOT - การสมัผสัซ า้ ๆ ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 
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 อนัตรายจากการส าลกั ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

   

 อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับลกัษณะทางกายภาพ ทางเคม ีและทางพษิวทิยา การสมัผสัวตัถนุีอ้าจจะกอ่ใหเ้กดิฝุน่ซึง่สามารถเปน็สาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงทาง 

ดวงตา ผวิหนงั จมกู และล าคอ 

   

 ระดบัการสมัผสัสารเคมแีละผลกระทบตอ่สขุภาพ ดูในส่วนที ่8 

ส่วนที ่12: ขอ้มูลเชงินิเวศน ์

 ความเป็นพษิ ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่อียู ่ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

โดยประมาณ ทีป่ระมาณแลว้ LC50 (สารผสม): >100 mg/l  

 ความคงทนและความสามารถในการย่อยสลาย ไม่มีข้อมูลส าหรบัส่วนผสมทัง้หมด  

 Man-made vitreous (silicate) fibres (MMVF) with random 

orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content greater than 

18 % by weight] 

ไม่สามารถใช้ได้กบัสารอนินทรีย์ 

 ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ ไม่มีข้อมูลส าหรบัส่วนผสมทัง้หมด  

 Man-made vitreous (silicate) fibres (MMVF) with random 

orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content greater than 

18 % by weight] 

ไม่สามารถใชไ้ดก้บัสารอนินทรยี ์ 

 การเคลือ่นตวัของดนิ ไม่มีข้อมูลส าหรบัส่วนผสมทัง้หมด  

 Man-made vitreous (silicate) fibres (MMVF) with random 

orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content greater than 

18 % by weight] 

สารนีถ้กูคาดการณว์า่มคีวามคล่องตวัต ่าในดนิ ไม่ละลายในน ้า 

 ผลขา้งเคยีงอืน่ ๆ ไม่ระบ ุ

ส่วนที ่13: ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 วธิกีารบ าบดัของเสยี  จดัการของเสยีตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ก าจดัไปยงัจดุรวบรวมของเสยีทีไ่ดร้บัอนญุาต 

ก าจดัของเสยีประเภทกระป๋องและภาชนะบรรจตุามขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ 

ส่วนที ่14: ขอ้มูลเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบั  

ไม่ไดจ้ดัประเภทตาม สหประชาชาต ิ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods’. 

  ADR/RID IMDG ICAO/IATA 

 หมายเลข UN  ไม่มกีารจ าแนกประเภท ไม่มกีารจ าแนกประเภท ไม่มกีารจ าแนกประเภท 

 UN ชือ่การจดัสง่สนิคา้ทีเ่หมาะสม ไม่มกีารจ าแนกประเภท ไม่มกีารจ าแนกประเภท ไม่มกีารจ าแนกประเภท 

 ระดบัความเป็นอนัตราย  ไม่มกีารจ าแนกประเภท ไม่มกีารจ าแนกประเภท ไม่มกีารจ าแนกประเภท 

 กลุ่มบรรจุ  ไม่มกีารจ าแนกประเภท ไม่มกีารจ าแนกประเภท ไม่มกีารจ าแนกประเภท 

 อนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม  ไม่มกีารจ าแนกประเภท ไม่มกีารจ าแนกประเภท ไม่มกีารจ าแนกประเภท 

 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช ้ ดูสว่น  2 

 ขนส่งเป็นกลุ่มตาม Annex II of MARPOL 73/78 and the 

IBC Code 

ดูส่วน   
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ส่วนที ่15: ขอ้มูลเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบั 

 ขอ้บงัคบั / 

กฎหมายความปลอดภยัสุขภาพและสิง่แวดลอ้มเฉพาะส าหรบัสารหรอืของผสม 

 

 ขอ้บงัคบัแห่งชาต ิ  

 สารอันตราย กฎหมายควบคุมสารเคม ี( Chemicals Control Act ) (HSCA) สารเคมที ัง้หมดไม่อยู่ในรายการ  

ส่วนที ่16: ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

 

ส่วนต่อไปนี้มกีารแกไ้ขหรอืเพิม่ขอ้ความใหม่:  ไม่เกีย่วขอ้ง – V1.0 

 

วนัทีอ่อกคร ัง้แรก: 17  มถินุายน  2019 

วนัทีอ่อก: 17  มถินุายน  2019 

 

อา้งองิ:  

เอกสารข้อมูลความปลอดภยัทีม่อียู่ (SDS). EU: การจดทะเบยีน ECHA ทีม่อียู่ส าหรบั Man-made vitreous (silicate) fibres (MMVF) with random orientation with 

alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content greater than 18 % by weight] (EC. No. 926-099-9)   

 

การจ าแนกประเภทตาม   ตาม B.E. 2555 (2012)  ขัน้ตอนการจ าแนกประเภท 

ไม่มกีารจ าแนกประเภท  การจ าแนกตนเอง:  

 

ต านาน 

LTEL: ขดีจ ากดัของการไดร้บัสารในระยะยาว STEL: ขดีจ ากดัการสมัผสัระยะสัน้  

DNEL: ไดร้บั ไม่มรีะดบัผลกระทบ PNEC: คาดการณไ์ม่มคีวามเขม้ขน้ของผลกระทบ  

PBT:  หมั่น,  การสะสมทางชวีภาพ  และเป็นพษิ vPVB: ขดัขนืมาก,  สะสมทางชวีภาพมาก  

IARC: องคก์ารวจิยัโรคมะเรง็นานาชาต ิ( International Agency for 

Research on Cancer ) 

BEI:  ดชันีการสมัผสัทางชวีภาพ  

TLV:  ค่าขดี จ ากดั เกณฑ ์(ACGIH)  TWA: คา่เฉลีย่ความเขม้ขน้สารเคมตีอ่เวลา 

EU: สหภาพยโุรป  

  

ค าแนะน าการฝกึอบรม: ควรมกีารพจิารณาขัน้ตอนการท างานทีเ่กีย่วขอ้งและขอบเขตความเป็นไปไดใ้นการสมัผสั 

ซึง่อาจมกีารพจิารณาว่าจ าเป็นตอ้งมกีารป้องกนัในระดบัสูงขึน้หรอืไม ่ 

 

การปฏเิสธความรบัผดิชอบ  

ขอ้มลูทีม่อียูใ่นเอกสารเผยแพรน่ีห้รอืสิง่อืน่ทีจ่ดัหาใหแ้กผู่ใ้ชเ้ชือ่วา่ถกูตอ้งและมอบใหโ้ดยสจุรติ 

แต่เป็นการใหผู้ใ้ชพ้งึพอใจในความเหมาะสมของผลติภณัฑเ์พือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะของตนเอง  Lapinus (Rockwool B.V.) 

ไม่ไดใ้หก้ารรบัประกนัความเหมาะสมของผลติภณัฑส์ าหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะใด ๆ และไม่ไดใ้หก้ารรบัประกนัหรอืไม่ไดใ้หเ้ง่ือนไขใด ๆ โดยปรยิาย 

(ตามกฎหมายหรอือย่างอืน่) และการรบัประกนัหรอืเง่ือนไขโดยปรยิายใด ๆ (ตามกฎหมายหรอือย่างอืน่) จะถูกละเวน้ 

ยกเวน้ในขอบเขตทีก่ารละเวน้ถูกป้องกนัโดยกฎหมาย  Lapinus (Rockwool B.V.) ไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยีหรอืความเสยีหาย 

(นอกเหนือจากทีเ่กดิจากการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บสว่นบคุคลทีเ่กดิจากผลติภณัฑม์ขีอ้บกพรอ่ง หากพสูิจนแ์ลว้) ซึง่เป็นผลมาจากการใชข้อ้มูลนี ้

เสรภีาพภายใตส้ทิธบิตัร ลขิสทิธิแ์ละการออกแบบไม่สามารถน ามาพจิารณาได ้ 


