เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Pyrogel ® XTF

1. การบ่งชี้
ตัวบ่งชีผ้ ลิตภัณฑ์ : Pyrogel ® XTF
ชื่อพ้อง : สารซิลกิ าแอโรเจล
ชื่อผูผ้ ลิต :
ทีอ่ ยู่ :

Aspen Aerogels, Inc.
30 Forbes Road Building B
Northborough, MA 01532

หมายเลขโทรศัพท์ :
อีเมล :

(508) 691-1111
EHS@aerogel.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน :

800-535-5053 สหรัฐฯ (INFOTRAC)
352-323-3500 นานาชาติ

การใช้งานทีแ่ นะนา : วัสดุฉนวนประสิทธิภาพสูง
ข้อจากัดการใช้งาน : ไม่มขี อ้ จากัดในการใช้งาน
วันทีเ่ ตรียม : 23 มีนาคม 2018
2. การบ่งชี้ความเป็ นอันตราย
การจาแนกประเภท :
การจาแนกประเภททางกายภาพ :
ไม่เป็ นอันตราย

การจาแนกประเภททางสุขภาพ :
ไม่เป็ นอันตราย

องค์ประกอบของฉลาก
ไม่มอี งค์ประกอบของฉลากทีก่ าหนดไว้
3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ชื่อทางเคมี
หมายเลข CAS
ซิลกิ าอสัณฐานสังเคราะห์
7631-86-9
เมทิลซิลเิ ลทเต็ดซิลกิ า
68909-20-6
ใยแก้วชนิดเส้นใยต่อเนื่อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไทเทเนียมไดออกไซด์
1317-80-2
อะลูมเิ นียมไตรไฮเดรต (อะลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์)
21645-51-2
ในลิขสิทธิ ์
เม็ดสีในกรรมสิทธิ ์ (เหล็ก/แมงกานีส)
ส่วนประกอบอื่น ๆ
เป็ นส่วนผสมทีไ่ ม่เป็ นอันตรายหรือมีปริมาณน้อยกว่าค่าขีดจากัดความเข้มข้นสาหรับการจาแ
สารผสม
นกประเภท
ไม่สามารถเปิ ดเผยค่าร้อยละ (ความเข้มข้น) ทีแ่ น่นอนขององค์ประกอบได้เพราะเป็ นความลับทางการค้า
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มาตรการปฐมพยาบาล
4.
เมื่อสูดดม : ถ้าหายใจเอาฝุน่ ละอองเข้าไป ให้ยา้ ยไปยังทีท่ ม่ี อี ากาศบริสุทธิ ์ ดื่มน้าเพื่อชะล้างลาคอ และสังน
่ ้ามูก ถ้าเกิดการระคายเคืองหรือเกิดอาการ
ให้ไปรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ า ถ้าเกิดการระคายเคือง ให้ไปรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ซักเสือ้ ผ้าให้สะอาดก่อนนากลับมาใช้ใหม่
เมื่อเข้าตา: อย่าขยีต้ า อนุภาคฝุน่ ละอองอาจทาให้เกิดการบาดเจ็บจากการขัดถู ล้างตาด้วยน้ าทันทีในขณะทีล่ มื ตาไว้ หากยังคงมีอาการระคายเคือง ให้ไปพบแพทย์
เมื่อกลืนกิน: โดยทัวไปไม่
่
จาเป็ นต้องปฐมพยาบาล ไม่คาดว่าจะมีผลกระทบไม่พงึ ประสงค์จากการกลืนกินโดยบังเอิญ
อาการหรือผลกระทบทีส่ าคัญ ทัง้ ทีเ่ กิดเฉียบพลันและทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง : ฝุน่ ละอองอาจทาให้ดวงตาเกิดการระคายเคือง ซิลกิ าแอโรเจลมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ชอบน้ า (ไล่น้ า)
และอาจทาให้ผวิ หนัง ดวงตา และเยื่อบุผวิ เกิดอาการแห้งและระคายเคืองชัวคราว
่
การหายใจเอาฝุน่ ละอองเข้าไปจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายอาจทาให้ทางเดินหายใจส่วนบนเกิดการระคายเคืองชัวคราว
่
การขนถ่ายเคลื่อนย้ายอาจทาให้ผวิ หนังเกิดอาการแห้งและระคายเคือง มีไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึง่ สงสัยว่าทาให้เกิดมะเร็งถ้าหายใจเข้าไป
เมื่อพิจารณาจากการศึกษาวิจยั ในสัตว์ทดลอง ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 11
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ทต่ี อ้ งทาทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะทีส่ าคัญทีค่ วรดาเนินการ : โดยทัวไปไม่
่
จาเป็ นต้องทาการรักษาพยาบาลทันที
5. มาตรการผจญเพลิ ง
สารดับเพลิง : ใช้สารใด ๆ ทีเ่ หมาะสมสาหรับเพลิงไหม้ลอ้ มรอบ
ความเป็ นอันตรายแบบเฉพาะเจาะจงทีเ่ กิดขึน้ จากสารเดีย่ วหรือสารผสม : ผลิตภัณฑ์เป็นฉนวนยิง่ ยวด
ม้วนวัสดุจะเก็บความร้อนไว้ในชัน้ ภายในทีอ่ าจเป็ นแหล่งจุดติดไฟหลังจากทีด่ บั เพลิงแล้ว เก็บวัสดุรอ้ นให้หา่ งจากวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ และทาให้ฉนวนร้อนเย็นตัวลงด้วยน้ า
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสาหรับนักผจญเพลิง : ควรปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการผจญเพลิงตามปกติ
เพื่อหลีกเลีย่ งการหายใจเอาควันและก๊าซทีเ่ กิดจากเพลิงไหม้เข้าไป
6. มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกหรือรัวไหลของสารโดยอุ
่
บตั ิ เหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขัน้ ตอนปฏิบตั งิ านฉุกเฉิน : สวมใส่เสือ้ ผ้าและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามทีอ่ ธิบายไว้ในส่วนที่ 8
หลีกเลีย่ งมิให้เกิดฝุน่ ละอองในอากาศระหว่างการทาความสะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ
ข้อควรระวังด้านสิง่ แวดล้อม : วัสดุไม่ละลายในน้ า รายงานถึงการรัวหกตามที
่
ก่ าหนดไว้ในกฎข้อบังคับของประเทศ จังหวัด และท้องถิน่
วิธกี ารและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด : เก็บรวบรวมโดยใช้วธิ กี ารทีห่ ลีกเลีย่ งการทาให้เกิดฝุน่ ละออง (กวาดเก็บหรือใช้เครื่องดูดฝุน่ )
และใส่ในภาชนะบรรจุทเ่ี หมาะสมเพื่อกาจัดทิง้
7. การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ
ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย : ผ้าห่มแอโรเจลอาจทาให้เกิดฝุน่ ละอองเมื่อขนถ่ายเคลื่อนย้าย
ควรควบคุมการรับสัมผัสกับฝุน่ ละอองทัง้ หมดในสถานทีท่ างานตามหลักปฏิบตั ทิ างสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
ระบบไอเสียเฉพาะแห่งควรเป็ นวิธกี ารควบคุมฝุน่ ละอองขัน้ ต้น ควรทาความสะอาดฝุน่ ละอองทีเ่ กิดขึน้ เมื่อขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์น้ใี นทันที
การดูดฝุน่ แบบแห้งเป็ นวิธกี ารทีค่ วรใช้สาหรับทาความสะอาดฝุน่ ละออง เนื่องจากฝุน่ ละอองของแอโรเจลมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ชอบน้ า
่
น้ าจึงไม่ใช่สารทีม่ ปี ระสิทธิผลในการควบคุมฝุนละออง เปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ของวัสดุในบริเวณทีท่ างาน การทาเช่นนี้จะช่วยลดพืน้ ทีท่ อ่ี าจเกิดการรับสัมผัสฝุน่ ละอองให้น้อยทีส่ ุด
หน้า 2/6

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Pyrogel ® XTF

ควรบรรจุวสั ดุทต่ี ดั เล็มแล้วลงในถุงเก็บขยะทันที ชิน้ ส่วนทีต่ ดั เล็มและชิน้ ส่วนทีเ่ หลือจากการตัดอาจนากลับมาใช้ใหม่ในการใช้งานอันดับสอง
มิฉะนัน้ ควรบรรจุเศษวัสดุไว้เพื่อกาจัดทิง้ หลีกเลีย่ งไม่ให้ฝนุ่ ละอองสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเสือ้ ผ้า และหลีกเลีย่ งการหายใจเอาฝุน่ ละอองเข้าไป
ล้างมือด้วยสบู่และน้ าภายหลังการขนถ่ายเคลื่อนย้าย
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทัง้ ข้อห้ามในการเก็บรักษาสารทีเ่ ข้ากันไม่ได้ : เก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป่ี ิดแน่นสนิทจนกระทังพร้
่ อมใช้งาน เก็บรักษาในทีแ่ ห้ง
8. การควบคุมการรับสัมผัส/การป้ องกันภัยส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบตั ใิ นการรับสัมผัส :
ซิลกิ าอสัณฐานสังเคราะห์
เมทิลซิลเิ ลทเต็ดซิลกิ า
(ในรูปอนุภาคทีไ่ ม่ได้จาแนกประเภทไว้เป็ นอย่างอื่น)

6 มก./ลบ.ม. - TWA OSHA PEL*
5 มก./ลบ.ม. - (สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้)
15 มก./ลบ.ม. - (ฝุน่ ละอองทัง้ หมด) TWA OSHA PEL
5 มก./ลบ.ม. - (สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้)
15 มก./ลบ.ม. - (ฝุน่ ละอองทัง้ หมด) TWA OSHA PEL
ใยแก้วชนิดเส้นใยต่อเนื่อง
5 มก./ลบ.ม. - (สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้)
1 เส้นใย/ซีซี - TWA ACGIH TLV
15 มก./ลบ.ม. - (ฝุน่ ละอองทัง้ หมด) TWA OSHA PEL
ไทเทเนียมไดออกไซด์
10 มก./ม.3 - TWA ACGIH TLV
5 มก./ลบ.ม. - (สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้)
อะลูมเิ นียมไตรไฮเดรต (อะลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์)
15 มก./ลบ.ม. - (ฝุน่ ละอองทัง้ หมด) TWA OSHA PEL
1 มก./ลบ.ม. - (สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้) TWA ACGIH TLV
0.02 มก./ลบ.ม. - (สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้)
เม็ดสีในกรรมสิทธิ ์ (ในรูปแมงกานีส)
0.1 มก./ลบ.ม. - (สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้) TWA ACGIH TLV
5 มก./ลบ.ม. - OSHA PEL สูงสุด
*เทียบเท่ากับ 20 ล้านอนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุตmppcf; 54 FR 2701
การควบคุมทางวิศวกรรมทีเ่ หมาะสม : ใช้กบั การระบายไอเสียเฉพาะแห่งทีเ่ พียงพอเพื่อลดการรับสัมผัสให้น้อยทีส่ ดุ
จัดให้มกี ารระบายไอเสียเฉพาะแห่งในสถานทีท่ ม่ี กี ารแปรรูปผลิตภัณฑ์ในลักษณะทีท่ าให้เกิดฝุน่
มาตรการป้องกันรายบุคคล :
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ : ถ้าได้รบั สัมผัสเกินขีดจากัดทีย่ อมให้รบั สัมผัสได้ในขณะปฏิบตั งิ าน
หรือถ้าการหายใจเอาฝุน่ ละอองเข้าไปส่งผลให้เกิดการระคายเคือง ขอแนะนาให้ใช้หน้ากากกรองอากาศทีไ่ ด้รบั การรับรองตามความเหมาะสม
การเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจขึน้ อยูก่ บั ชนิด รูปแบบ และความเข้มข้นของสารปนเปื้ อน เลือกและใช้ตาม OSHA 1910.134 หรือกฎข้อบังคับอื่น
ๆ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในระดับประเทศและหลักปฏิบตั ทิ างสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมทีด่ ี
การป้องกันผิวหนัง : ขอแนะนาให้ใช้ถุงมือทีก่ นั การซึมผ่านสาหรับขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
ยังแนะนาให้สวมใส่ชดุ ทางานทีเ่ ป็ นเสือ้ แขนยาวและกางเกงขายาวด้วย
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา : แนะนาให้สวมแว่นตานิรภัยทีม่ กี ระบังด้านข้างหรือแว่นครอบตากันฝุน่
อื่น ๆ : ไม่มมี าตรการป้องกันรายบุคคลแบบอื่นทีท่ ราบแน่นอน
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
สภาพปรากฏ (สถานะทางกายภาพ สี เป็ นต้น): ผ้าห่มชนิดผ้าสีเทา
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กลิน่ : กลิน่ แอมโมเนียอ่อน ๆ
ระดับขีดจากัดของกลิน่ : 0.6-53 ส่วนต่อล้านส่วน - (แอมโมเนีย)
จุดหลอมละลาย/จุดเยือกแข็ง : ไม่ได้กาหนดไว้
จุดวาบไฟ : ไม่เกีย่ วข้อง
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง ก๊าซ): ไม่สามารถลุกติดไฟได้
ขีดจากัดความไวไฟ : LEL: ไม่เกีย่ วข้อง
ความดันไอ : ไม่เกีย่ วข้อง
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ได้กาหนดไว้
สัมประสิทธิ ์การแบ่งส่วน : n-octanol ต่อน้ า : ไม่มใี ห้ใช้ได้
อุณหภูมกิ ารแตกตัวระดับโมเลกุล : ไม่ได้กาหนดไว้

pH: ไม่เกีย่ วข้อง
จุดเดือด : ไม่เกีย่ วข้อง
อัตราการระเหย : ไม่เกีย่ วข้อง
สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย : ไม่เกีย่ วข้อง
UEL: ไม่เกีย่ วข้อง
ความหนาแน่นไอ : ไม่เกีย่ วข้อง
ความสามารถในการละลายได้ : ไม่ละลายในน้า
อุณหภูมทิ จ่ี ดุ ติดไฟได้เอง : ไม่เกีย่ วข้อง
ความหนืด : ไม่เกีย่ วข้อง

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิ กิริยา
การเกิดปฏิกริ ยิ า : ไม่เกิดปฏิกริ ยิ าภายใต้สภาวะการใช้งานตามปกติ
ความเสถียรทางเคมี : เสถียร
ความเป็ นไปได้ในการเกิดปฏิกริ ยิ าอันตราย : ไม่มคี วามเป็ นไปได้ในการเกิดปฏิกริ ยิ าอันตรายทีท่ ราบแน่นอน
สภาวะทีค่ วรหลีกเลีย่ ง : หลีกเลีย่ งการรับสัมผัสระยะยาวเหนืออุณหภูมกิ ารใช้งานทีแ่ นะนาไว้
วัสดุทเ่ี ข้ากันไม่ได้ : หลีกเลีย่ งกรดแก่และด่างแก่
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว : ภายใต้สภาวะการใช้งานทีแ่ นะนาไว้ ไม่คาดว่าจะมีความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว
11. ข้อมูลด้านพิ ษวิ ทยา
ผลกระทบเฉียบพลันจากการรับสัมผัส :
เมื่อสูดดม : การหายใจเอาฝุน่ ละอองเข้าไปอาจทาให้เยื่อบุผวิ และทางเดินหายใจส่วนบนเกิดการระคายเคืองชัวคราว
่
เมื่อกลืนกิน: ไม่คาดว่าจะมีผลกระทบไม่พงึ ประสงค์ อย่างไรก็ตาม ห้ามรับประทาน
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: การขนถ่ายเคลื่อนย้ายอาจทาให้ผวิ หนังเกิดอาการแห้งและการระคายเคืองชัวคราว
่
่
เมื่อเข้าตา: การสัมผัสอาจทาให้เกิดการระคายเคืองพร้อมด้วยอาการแดงและการฉีกขาด ฝุนละอองอาจทาให้เกิดการบาดเจ็บจากการขัดถู
ผลกระทบเรือ้ รัง : ไม่มผี ลกระทบเรือ้ รังทีท่ ราบแน่นอน
การทาให้ไวต่อการกระตุน้ อาการแพ้ : ไม่ทราบแน่นอนว่าส่วนประกอบเป็ นสารทาให้ไวต่อการกระตุน้ อาการแพ้
การก่อให้เกิดการกลายพันธุข์ องเซลล์สบื พันธุ์ : ไม่มสี ว่ นประกอบชนิดใดทีแ่ สดงว่าก่อให้เกิดการกลายพันธุข์ องเซลล์สบื พันธุ์
ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ส่วนประกอบไม่ใช่สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์
การก่อมะเร็ง : องค์การวิจยั มะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้จาแนกประเภทให้ไทเทเนียมไดออกไซด์ว่า สงสัยว่าเป็ นสารก่อมะเร็ง (กลุ่ม 2B)
ไม่มสี ว่ นประกอบอื่นใดทีร่ ะบุไว้วา่ เป็ นสารก่อมะเร็งหรือสงสัยว่าเป็ นสารก่อมะเร็งตามเกณฑ์ของ IARC, NTP, ACGIH หรือ OSHA IARC
ถือว่าซิลกิ าอสัณฐานสังเคราะห์และใยแก้วชนิดเส้นใยต่อเนื่องเป็ นสารทีไ่ ม่สามารถจัดกลุม่ ได้วา่ มีฤทธิ ์ก่อมะเร็งในมนุษย์หรือไม่ (กลุ่ม 3)
ในปี 2010 (จากการประชุมของคณะทางานในปี 2006) องค์การวิจยั มะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้จาแนกประเภทไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ให้ใหม่ว่า
“อาจจะเป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์” (กลุม่ 2B) การจาแนกประเภทนี้ได้อาศัยหลักฐานทีไ่ ม่เพียงพอในมนุษย์และหลักฐานทีเ่ พียงพอในสัตว์ทดลอง
ในเอกสารเฉพาะเรื่องไทเทเนียมไดออกไซด์ (ปีพมิ พ์ท่ี 93) IARC ได้สรุปว่า การศึกษาฤทธิ ์ก่อมะเร็งในมนุษย์
“ไม่ชแ้ี นะถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสีย่ งต่อมะเร็งกับการรับสัมผัสในขณะปฏิบตั งิ าน ตามทีเ่ กิดขึน้ ในทศวรรษทีผ่ า่ นมาในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ” (ดูในหน้า
273 ของเอกสารเฉพาะเรื่อง) การจาแนกประเภท TiO2 ในกลุ่ม 2B ตามเกณฑ์ของ IARC อาศัยข้อมูลทีม่ ใี ห้ใช้ได้ซง่ึ กล่าวไว้ในเอกสารเฉพาะเรื่อง
โดยทีส่ ่วนใหญ่เป็ นข้อมูลในสัตว์ (สัตว์ฟนั แทะ)
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ในปจั จุบนั นี้ สถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทางานแห่งชาติ (NIOSH) ของสหรัฐฯ
แนะนาให้ถอื ว่าไทเทเนียมไดออกไซด์มศี กั ยภาพเป็ นสารก่อมะเร็งในขณะปฏิบตั งิ าน ก่อนหน้านี้ NIOSH
ได้ให้คาแนะนาโดยอาศัยการศึกษาเกีย่ วกับการสูดดมระยะยาวในหนูแรททีร่ บั สัมผัสไทเทเนีย มไดออกไซด์ชนิดละเอียดทีค่ วามเข้มข้น 250 มก./ลบ.ม. แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้
NIOSH ได้แนะนาว่าขีดจากัดการรับสัมผัสสารเคมีในอากาศสาหรับไทเทเนียมไดออกไซด์ทห่ี ายใจเข้าไปอยู่ท่ี 2.4 มก./ลบ.ม. สาหรับ TiO2 ชนิดละเอียด และ
0.3 มก./ลบ.ม. สาหรับ TiO2 ชนิดละเอียดมาก (รวมถึงขนาดนาโนจากกระบวนการทางวิศวกรรม) ในฐานะความเข้มข้น TWA เป็นเวลานานถึง 10
ชม./วันในช่วงสัปดาห์ทางาน 40 ชัวโมง
่
โดยใช้คาจากัดความสากลว่าด้วยฝุน่ ละอองทีส่ ามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้ [CEN 1993; ISO 1995] และวิธกี าร
0600 ของ NIOSH สาหรับการเก็บตัวอย่างอนุภาคในอากาศทีส่ ามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้ [NIOSH 1998] ดูสารสนเทศข่าวกรองล่าสุดของ NIOSH
ฉบับที่ 63 (2011) ซึง่ เป็ นฝุน่ ละอองทีส่ ามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้ [CEN 1993; ISO 1995] และวิธกี าร 0600 ของ NIOSH
สาหรับการเก็บตัวอย่างอนุภาคในอากาศทีส่ ามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้ [NIOSH 1998 มีให้อา่ นได้ท่ี http://www.cdc.gov/niosh/docs/2011160/ NIOSH ได้ระบุว่า ดูเหมือนผลกระทบทีก่ ่อให้เกิดเนื้องอกของไทเทเนียมไดออกไซด์ไม่จาเพาะต่อสารเคมีหรือเป็ นการกระทาโดยตรงของตัวสารเคมีเอง
แต่ดูเหมือนว่า ผลกระทบเหล่านี้แปรผันตามขนาดอนุภาคและพืน้ ทีผ่ วิ
ซึง่ กระทาผ่านกลไกความเป็ นพิษต่อสารพันธุกรรมระดับทุตยิ ภูมทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการอักเสบทีค่ งอยู่นาน
รัฐแคลิฟอร์เนียได้รวมไทเทเนียมไดออกไซด์ (ในรูปอนุภาคอิสระในอากาศทีส่ ามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้) ไว้ในรายการสารเคมีทท่ี ราบแน่นอนในรัฐว่าทาให้เกิดมะเร็ง
โดยมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2012 ภายใต้กฎข้อบังคับตามข้อเสนอ 65 ของสานักงานปกป้องสิง่ แวดล้อมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย กรุณาดูในส่วนที่ 15
ทางด้านล่างด้วย
องค์กรนักสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (ACGIH) ถือว่าไทเทเนียมไดออกไซด์เป็ นสารทีไ่ ม่สามารถจัดกลุม่ ได้วา่ เป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์หรือไม่
(A4)
ค่าความเป็ นพิษเฉียบพลัน: ส่วนประกอบไม่เป็ นพิษเฉียบพลัน
12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิ เวศ
ค่าความเป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อม : ไม่มขี อ้ มูลให้ใช้ได้
ความคงอยู่นานและความสามารถในการย่อยสลาย : ไม่มขี อ้ มูลให้ใช้ได้
ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่มขี อ้ มูลให้ใช้ได้
สภาพทีเ่ คลื่อนทีไ่ ด้ในดิน : ไม่มขี อ้ มูลให้ใช้ได้
ผลกระทบร้ายแรงทีอ่ าจเกิดขึน้ อื่น ๆ : ไม่มผี ลกระทบไม่พงึ ประสงค์อ่นื ๆ ทีท่ ราบแน่นอน
13. ข้อพิ จารณาในการกาจัด
กาจัดทิง้ ในสถานทีฝ่ งั กลบทีเ่ หมาะสมตามกฎข้อบังคับของประเทศ มลรัฐ /จังหวัด และท้องถิน่ ปิ ดคลุมไว้ทนั ทีเพื่อหลีกเลีย่ งการเกิดฝุน่
ผลิตภัณฑ์น้ไี ม่ได้รบั การควบคุมในฐานะของเสียอันตรายภายใต้กฎข้อบังคับ RCRA ของสหรัฐฯ
14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง
หมายเลข UN
DOT
TDG
IMDG
IATA

ชื่อทีถ่ ูกต้องในการขนส่ง

ประเภทความเป็ นอั กลุ่มการบรรจุ
นตราย

ชื่อทีถ่ ูกต้องในการขนส่งไม่ได้รบั การควบคุม
ชื่อทีถ่ ูกต้องในการขนส่งไม่ได้รบั การควบคุม
ชื่อทีถ่ ูกต้องในการขนส่งไม่ได้รบั การควบคุม
ชื่อทีถ่ ูกต้องในการขนส่งไม่ได้รบั การควบคุม

การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ (ให้เป็นไปตาม Annex II ของ MARPOL 73/78 และ IBC Code): ไม่เกีย่ วข้อง –
มีการขนส่งผลิตภัณฑ์เฉพาะในรูปแบบทีอ่ ยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์เท่านัน้
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ข้อควรระวังพิเศษ : ไม่มขี อ้ ควรระวังพิเศษทีท่ ราบแน่นอน
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
กฎข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ฉพาะเจาะจงต่อผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นประเด็น
CERCLA: ผลิตภัณฑ์น้ไี ม่อยู่ในเกณฑ์ทต่ี อ้ งรายงานการหกรัวไหลตาม
่
CERCLA หลายประเทศมีขอ้ กาหนดในการรายงานทีเ่ ข้มงวดกว่านี้
รายงานถึงการรัวหกตามที
่
ก่ าหนดไว้ในกฎข้อบังคับของประเทศ จังหวัด และท้องถิน่
ประเภทย่อยความเป็ นอันตรายตาม SARA (311/312): กรุณาดูการจาแนกประเภทความเป็ นอันตรายตาม OSHA ในส่วนที่ 2
EPA SARA 313: ผลิตภัณฑ์น้มี สี ารเคมีดงั ต่อไปนี้ทไ่ี ด้รบั การควบคุมภายใต้ SARA หมวด III มาตรา 313: ไม่ม ี
บัญชีรายการตาม TSCA ของ EPA: ผลิตภัณฑ์น้เี ป็ นสิง่ ของทีผ่ ลิตขึน้ และไม่อยู่ในเกณฑ์ของข้อกาหนดการแจ้งก่อนการผลิตตาม TSCA
กฎระเบียบ California Proposition 65: คาเตือน: ผลิตภัณฑ์น้มี สี ารเคมีทท่ี ราบแน่นอนในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าทาให้เกิดมะเร็ง
กฎข้อบังคับของแคนาดา : สารเคมีทงั ้ หมดในผลิตภัณฑ์น้รี วมอยู่ในหรือได้รบั การละเว้นจากรายการสารเคมีภายในประเทศแคนาดา (DSL)
16. ข้อมูลอื่น ๆ
การจัดระดับตามเกณฑ์ NFPA:
การจัดอันดับตามระบบ HMIS:

สุขภาพ
สุขภาพ

=
=

ความไวไฟ
ความไวไฟ

1
1*

=
=

0
0

ภาวะไม่อยู่ตวั
อันตรายทางกายภาพ

=
=

ประวัตกิ ารปรับปรุง SDS : การจัดทา SDS ฉบับใหม่สาหรับประเทศไทย
วันทีเ่ ตรียม : 23 มีนาคม 2018
วันทีป่ รับปรุงแก้ไขล่าสุด : 11 มิถุนายน 2015
ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน : ข้อมูลในทีน่ ้นี าเสนอให้ดว้ ยความสุจริตใจและเชื่อว่ามีความแม่นยาเท่าทีท่ ราบในวันทีจ่ ดั ไว้ให้ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มกี ารรับประกัน
ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือไม่ชดั แจ้ง ผูใ้ ช้มคี วามรับผิดชอบทีจ่ ะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามกฎหมายของประเทศ มลรัฐหรือจังหวัด และท้องถิน่
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