เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
Micromax FF
วันที่แก้ ไข: 02-10-2562

แก้ ไขครัง้ ที่: 4

1. การบ่ งชีส้ ารเดี่ยวหรื อสารผสม และผู้จาำ หน่ าย
1.1 ตัวระบุผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์

Micromax FF

1.2 วิธีการอื่นๆ ในการระบุ
รหัสผลิตภัณฑ์ :

HM520147

1.3 ข้ อแนะนำา และ ข้ อห้ าม ในการใช้ สารหรือของผสม
แนะนำาการใช้
สารเติมแต่งเพื่อเพิ่มน้ ำาหนัก
1.4 รายละเอียดของผู้จาำ หน่ าย
Elkem Materials
P.O. Box 266
Pittsburgh, PA 15230
Telephone: +1-412-299-7200

Importer
ฮัลลิเบอร์ ตนั เอ็นเนอจีเซอร์ วิสเซส
ชัน15,
ำ
ซันทาวเวอร์
ตึก-บี 123
10900 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2 2788100
ส้าหรับข้ อมูลเพิ่มเติม, ติดต่อ
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Mail
address:)

fdunexchem@halliburton.com

1.5 เบอร์ โทรศัพท์ ฉุกเฉิน
+66 21056177
แอ็กเซสโค้ ดของหน่วยรับมือเหตุไม่คาดฝันในระดับสากล: 334305
สัญญาเลขที่: 14012

2. Hazards Identification
2.1 การจำาแนกประเภทของสาร และ ของผสม
ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ประเภท 2 - H361
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ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสซ้ ำา)
ประเภท 2 - H373
2.2 ฉลาก
สัญลักษณ์ แสดงความเป็ นอันตรายของสารเคมี

คำาสัญญาณ

ระวัง

ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย

H361 - มีข้ อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริ ญพันธุ์หรื อทารกในครรภ์
H373 - อาจท้าอันตรายต่ออวัยวะเมื่อ รับสัมผัสเป็ นเวลานาน หรือ รับสัมผัสซ้ ำา

ข้ อความแสดงข้ อควรระวัง
การป้ องกัน

ตอบสนอง
การจัดเก็บรักษา
การกำาจัด

P201 - ต้ องได้ รับข้ อแนะน้าพิเศษก่อนใช้ งาน
P202 - ห้ ามใช้ จนกว่าจะอ่านและท้าความเข้ าใจค้าเตือนด้ านความปลอดภัยทั ำงหมด
P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ปอ้ งกันดวงตา/อุปกรณ์ปอ้ งกันหน้ า
P260 - ห้ ามหายใจเอาฝุ่ น/ฟูม/ก๊ าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย
P308 + P313 - หากสัมผัสหรื อเกี่ยวข้ อง: รับค้าแนะน้าจากแพทย์
P314 - รับการรักษา/รับค้าแนะน้าจากแพทย์ ถ้ ารู้สกึ ไม่สบาย
P405 - เก็บปิ ดล็อคไว้
P501 - ก้าจัดสาร/ภาชนะบรรจุโดยส่งไปที่ สอดคล้ องกับภูมิภาค / ประเทศกฎระเบียบระหว่างประเทศ / ท้ องถิ่น /

ประกอบด้ วย
สารเดี่ยว
แมงกานีสเตตระออกไซด์

เลข CAS
1317-35-7

2.3 อันตรายอื่นๆ ที่ไม่ ปรากฎในการจำาแนกประเภท
สารนี ำไม่ถือว่ามีความคงอยูน่ าน การสะสมทางชีวภาพหรื อมิได้ เป็ นพิษ (PBT)
สารนี ำไม่ถือว่ามีความคงอยูน่ านอย่างมาก มิได้ เป็ นการสะสมทางชีวิภาพอย่างมาก (vPvB)

3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
3.1. สารเดี่ยว
สารเดี่ยว
แมงกานีสเตตระออกไซด์

สารเดี่ยว
เลข CAS
1317-35-7

ร้ อยละโดยนำา้ หนัก (w/w)
60 - 100%

การจำาแนกตาม GHS - ประเทศไทย
STOT RE 2 (H373
Repr. 2 (H361)

4. มาตรการปฐมพยาบาล
4.1 คำาอธิบายของมาตรการปฐมพยาบาล

การหายใจ

ตา
ผิวหนัง
การกลืนกิน

ถ้ าหายใจเข้ าไป ให้ เคลื่อนย้ ายออกจากพื ำนที่ไปที่ที่มีอากาศถ่ายเท รี บไปพบแพทย์
ทันทีหากเกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจหรื อหายใจล้าบาก
ในกรณีที่สมั ผัส ให้ ล้างตาทันทีด้วยน้ ำาปริ มาณมากเป็ นเวลาอย่างน้ อย 15 นาทีและควรไปพบแพทย์ หากยังรู้สกึ ระคายเคือง
ล้ างออกด้ วยสบูแ่ ละน้ ำา รี บไปพบแพทย์ทนั ทีหากเกิดการระคายเคือง
ห้ ามท้าให้ อาเจียน ห้ ามให้ อะไรทางปาก รี บไปพบแพทย์ทนั ที

4.2 อาการ/ผลกระทบที่สาคัญ ที่สุดที่เกิดขึน้ เฉียบพลันและที่เกิดขึน้ ภายหลัง
_____________________________________________________________________________________________
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อาจเป็ นอันตรายต่ออวัยวะ หากได้ รับสารซ้ ำาๆ หรือได้ รับสารเป็ นระยะเวลานาน
4.3 การชีบ้ ่ งถึงอาการที่ต้ องพบแพทย์ โดยทันทีและต้ องการการดูแลรักษาเป็ นพิเศษ (หากจำาเป็ น)
หมายเหตุถงึ แพทย์
รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง
5.1 สารดับเพลิงที่ไม่ เหมาะสมและเหมาะสม
สารที่ใช้ ด บั เพลิงที่เหมาะสม
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการผจญเพลิงที่มีมาตรฐานทั ำงหมด
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ เพื่อเหตุผลทางความปลอดภัย
ไม่ทราบ
5.2 ความเป็ นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึน้ จากสารและของผสม
อันตรายจากการรั บสัมผัสที่เป็ นพิเศษ
ไม่เกี่ยวข้ อง
5.3 อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวังสำาหรับนักผจญเพลิง
ข้ อควรระวังสำาหรับอุปกรณ์ ป้องกันสำาหรับพนักงานดับเพลิง
ให้ ใช้ ช ดุ ป้องกันแบบครบถ้ วนและอุปกรณ์ช ่วยหายใจแบบก๊ าซอัดหรื อ SCBA (Self-contained breathing apparatus) ส้าหรับพนักงานด้ บเพลิง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
6.1 ข้ อควรระวังสาหรับบุคคล อุปกรณ์ ป้องกันและขัน้ ตอนการปฏิบัต งิ านฉุกเฉิน
ใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายทีเ่ หมาะสม หลีกเลีย่ งการก่อให้ เกิดฝุ่ นและการหายใจเอาฝุ่ นเข้ าไป ท้าให้ แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม หลีกเลีย่ งการสัมผัสสารทางผิวหนัง, ดวงตา, และเสื ำอผ้ า.
ดังแสดงในส่วนที่ 8 ส้าหรับข้ อมูลเพิ่มเดิม
6.2 ข้ อควรระวังด้ านสิ่งแวดล้ อม
ป้องกันการไหลลงสู่ทอ่ ระบายน้ ำา ทางน้ ำา หรือพื ำนที่ลมุ่
6.3 วิธีการและวัสดสำาหรับเก็บกักและทำาความสะอาด
รวบรวมและน้าไปก้าจัด

7. การขนถ่ าย เคลื่อนย้ าย ใช้ งาน และการเก็บรักษา
7.1 ข้ อควรระวังในการขนถ่ าย เคลื่อนย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับดวงตา,?? ผิวหนังหรื อเสื ำอผ้ า หลีกเลีย่ งการท้าให้ เกิดหรื อการหายใจเอาฝุ่ นเข้ าไป ระบบระบายอากาศที่เพียงพอ ล้ างมือให้ สะอาดหลังการใช้ งาน ซักเสื ำอผ้ าที่ปนเปื อำ นก่อนน้ามาใช้ ใหม่
ใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายทีเ่ หมาะสม
มาตรการทางสุขลักษณะ
ให้ ด้าเนินการจัดการให้ เป็ นไปตามวิธีปฏิบตั ิที่ดีทางสุขศาสตร์ อตุ สาหกรรม และความปลอดภัย
7.2 สภาวะการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย รวมทัง้ ข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ไ ด้
จัดเก็บในที่เย็นและแห้ ง ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษา 24 เดือน

8. การควบคุมการรั บสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
8.1 ค่ าควบคุม
ขีดจำากัดสารเคมีท่ สี ัมผัสได้
สารเดี่ยว

เลข CAS

ประเทศไทย

แมงกานีสเตตระออกไซด์

1317-35-7

ไม่มีข้ อมูล

ACGIH
ค่ าความเข้ มข้ นของสารเคมีในอากาศที
่่ปลอดภัยสำาหรับผู้ปฏิบัต งิ านจะได้ รั
บในระยะเวลาไม่ เกิน 8
ชั่วโมงทำางานติด ต่ อกันใน 1
วันเป็ นเวลา 5 วัน ต่ อสัปดาห์
(TLV-TWA)
TWA: 0.02 mg/m3
TWA: 0.1 mg/m3
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8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม
การควบคุมทางวิศวกรรม

ใช้ ในพื ำนที่ที่อากาศถ่ายเทได้ ดี ควรใช้ ระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพื่อควบคุมปริ มาณฝุ่ น

8.3 มาตรการป้ องกันส่ วนบุคคล เช่ น อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
ถ้ าการควบคุมทางวิศวกรรมและการปฏิบตั ิงงานไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ ให้ ใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล,
ซึ่งการเลือกใช้ อปุ กรณ์ดงั กล่าวจะถูกก้าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านความปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญด้ านอื่นๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์นี ำ
การป้ องกันระบบการหายใจ
ถ้ ามาตรการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถท้าให้ การรับสัมผัสต้่ากว่าค่าขีดจ้ากัดการรับสัมผัสทางอาชีวอนามัยหรื อไม่ทราบปริมาณการรับสัมผัส
ให้ สวมใส่หน้ ากากป้องกันสารเคมีที่ได้ รับการรับรองโดย NIOSH, European Standard EN 149, AS/NZS
1715:2009 หรือเทียบเท่าเมื่อใช้ งานผลิตภัณฑ์ การเลือกและวิธีการใช้ งานอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล รวมถึงหน้ ากากป้องกัน
ควรด้าเนินการโดยนักสุขศาสตร์ อตุ สาหกรรมหรือผู้เชี่ยวชาญ
หน้ ากากป้องกันฝุ่ น/ละอองไอ (N95, P2/P3)
การป้ องกันมือ
ถุงมือส้าหรับการท้างานปกติ
การป้ องกันการสัมผัสทางผิวหนัง
เสื ำอคลุมส้าหรับการท้างานปกติ
การป้ องกันดวงตา
แว่นตานิรภัย
คำาเตือนอื่น
ไม่ทราบ
การควบคุมการสัมผัสทางสิ่งแวดล้ อม
ห้ ามให้ วสั ดุปนเปื อำ นกับระบบน้ ำาใต้ ดิน

9. สมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี
9.1 ข้ อมูลคุณสมบัต พ
ิ นื ้ ฐานทางกายภาพและทางเคมี
ของแข็ง
สภาพทางกายภาพ:
กลิ่น
ไม่มีกลิ่น
คุณสมบัติ
หมายเหตุ/ - วิธีการ
ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
จุดเยือกแข็ง / ช่ วง
จุดหลอมเหลว/ช่ วง
สำาหรับจุด

สีน้ ำาตาลอมแดง
สี:
ความเข้ มข้ นตำ่าสุดที่สามารถร ไม่มีข้ อมูลที่สามารถหาได้
่ับรู้กลิ่น ได้
ประโยชน์, คุณค่า

จุด เดือด/ช่ วง
จุดวาบไฟ
อัตราการระเหย
ความดันไอ
ความหนาแน่ นของไอ
ความถ่ วงจำาเพาะ
การละลายในนำา้
ละลายได้ ในตัวทำาละลายอื่น
ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชัน้ ของนอร์ มอล-ออกตานอล/นำา้
อุณหภูมติ ่าำ สุดที่ทาำ ให้ สารสามารถติดไฟได้ เอง
อุณหภูมสิ ลายตัว
ความหนืด
คุณสมบัต กิ ารระเบิด
ความสามารถในการเกิดปฏิกริ ิยากับออกซิเจน

7-10
1550 - 1650 °C
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
4.8
ละลายไม่ได้ ในน้ ำา
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
ไม่มีข้ อมูลที่สามารถหาได้
ไม่มีข้ อมูลที่สามารถหาได้

9.2 ข้ อมูลอื่นๆ
ปริมาณของสารอินทรี ย์ระเหยง่ าย (ร้ อยละ)

ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริยา
10.1 ความไวต่ อปฏิกริ ิยา
ไม่ได้ คาดว่าจะเกิดปฏิกิริ ยา
10.2 ความเสถียรทางเคมี
เสถียร
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10.3 ความเป็ นไปได้ ของปฏิกริ ิยาที่เป็ นอันตราย
จะไม่เกิดขึ ำน
10.4 เงื่อนไขที่ต้ องหลีกเลี่ยง
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับกรดไฮโดรคลอริ ก ซึ่งสามารถเกิดก๊ าซคลอรี น
10.5 วัสดุท่ เี ข้ ากันไม่ ไ ด้
ไม่ทราบ
10.6 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวของผลิต ภัณฑ์
ไม่ทราบ

11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
11.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับช่ องทางการรับสัมผัสสาร
หลักการของเส้ นทางในการรั บสัมผัส

การสัมผัสทางดวงตา หรือผิวหนัง การหายใจเข้ าไป

11.2 อาการที่เกี่ยวข้ องทางกายภาพ, เคมี และลักษณะทางพิษวิทยา

อาการ/ผลกระทบที่สาำ คัญที่สุด
อาจเป็ นอันตรายต่ออวัยวะ หากได้ รับสารซ้ ำาๆ หรื อได้ รับสารเป็ นระยะเวลานาน
11.3 ผลกระทบที่ล่าช้ า และ ที่เกิดขึน้ ทันที และผลกระทบเรือ้ รังจากการสัมผัสระยะสัน้ และ ระยะยาว
การหายใจ
อาจท้าให้ เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
การสัมผัสกับดวงตา
อาจท้าให้ เกิดกลไกการระคายเคืองตา
การรั บสัมผัสต่ อผิวหนัง
อาจท้าให้ เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เนื่องจากผลกระทบทางกล
การกิน
อาจท้าให้ เกิดอาการปวดท้ อง อาเจียน คลืน่ ไส้ และท้ องเสีย อาจท้าให้ เกิดโรคภาวะน้ ำาตาลในเลือดต้่า

ผลกระทบเรือ้ รั ง/ความเป็ นสารก่ อมะเร็ง

การรับสัมผัสเป็ นระยะเวลานานหรื อรับสัมผัสซ้ ำา อาจท้าอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง และสมอง
การรับสัมผัสเป็ นระยะเวลานานหรื อรับสัมผัสซ้ ำา อาจท้าให้ เกิดโรคพิษพิษของแมงกานีส ซึง่ มีอาการคล้ ายกับโรคพาร์ กินสัน

11.4 การวัดความเป็ นพิษเชิงตัวเลข

ข้ อมูลพิษวิทยาสำาหรั บส่ วนประกอบ
สารเดี่ยว

เลข CAS

แมงกานีสเตตระออกไซด์

1317-35-7

ปริ มาณของสารเคมีซ่ งึ คาดว่ าจะทำาให้ สัตว์ ทดลอ ปริ มาณของสารเคมีซ่ งึ คาดว่ าจะทำาให้ สัตว์ ทดล
ค่ าความเข้ มข้ นของสารเคมี
งที่ได้ รับสารนัน้ เพีย งครั ง้ เดียว
องที่ได้ รับสารนัน้ เพีย งครั ง้ เดียวโดยการให้ สารนั ซึ่งคาดว่ าจะทำาให้ สัตว์ ทดลองที่สูดดมในระยะเ
วลาที่ระบุไว้ ตายไปเป็ นจำานวนครึ่ งหนึ่ง
โดยการกินตายไปเป็ นจำานวนครึ่ งหนึ่ง (50 %) ่้นทางผิวหนัง ตายไปเป็ นจำานวนครึ่ งหนึ่ง (50
ของจำา นวนเริ่มต้ น
(50%) ของจำา นวนเริ่มต้ น
%) ของจำา นวนเริ่มต้ น
ไม่ทราบข้ อมูลใดๆ
> 2000 mg/kg (Rat)
>5.17 mg/L (rat, 4 h, dust)

สารเดี่ยว

เลข CAS

การกัดกร่ อน/การระคายเคืองต่ อผิวหนัง

แมงกานีสเตตระออกไซด์

1317-35-7

ไม่ระคายเคืองผิว หนัง (กระต่าย)

สารเดี่ยว

เลข CAS

ก่ อให้ เกิดความเสียหาย/ระคายเคืองตา

แมงกานีสเตตระออกไซด์

1317-35-7

ไม่ระคายเคืองตา (กระต่าย)

สารเดี่ยว

เลข CAS
1317-35-7

การไวต่ อการกระตุ้นอาการแพ้ ทางผิวหนัง

เลข CAS
1317-35-7

การทำาให้ ไวต่ อการกระตุ้นอาการแพ้ ต่ อทางเดินหายใจ

เลข CAS
1317-35-7

ผลการกลายพันธุ์

เลข CAS
1317-35-7

ฤทธิ์ก่อมะเร็ง

แมงกานีสเตตระออกไซด์
สารเดี่ยว

เลข CAS

ความเป็ นพิษต่ อระบบสืบพันธุ์

แมงกานีสเตตระออกไซด์
สารเดี่ยว
แมงกานีสเตตระออกไซด์
สารเดี่ยว
แมงกานีสเตตระออกไซด์
สารเดี่ยว

ไม่ม ีข้อมูลที่สามารถหาได้

ไม่ม ีข้อมูลที่สามารถหาได้

การทดสอบในหลอดทดลองไม่ได้ แสดงการเกิดการกลายพัน ธุ์. การทดสอบในหลอดทดลองไม่ได้ แสดงการเกิดการกลายพัน ธุ์ (สารเดี่ยวที่ม ีความคล้ ายคลึงกัน )

ไม่ถกู พิจารณาว่าเป็ นสารก่อมะเร็ ง
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แมงกานีสเตตระออกไซด์

1317-35-7

ผลจากการทดลองในสัต ว์ทดลองที่ความเข้ มข้ น ที่ไม่ได้ สร้ างความเป็ นพิษต่อแม่ แต่พบว่าเกิดพิษต่อทารกในครรภ์และเกิดทารกวิรูป

สารเดี่ยว

เลข CAS
1317-35-7

ความเป็ นพิษต่ อระบบอวัยวะเป้ าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั ง้ เดียว

เลข CAS
1317-35-7

ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้ าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ า

เลข CAS
1317-35-7

อันตรายต่ อระบบทางเดินหายใจ

แมงกานีสเตตระออกไซด์
สารเดี่ยว
แมงกานีสเตตระออกไซด์
สารเดี่ยว
แมงกานีสเตตระออกไซด์

ไม่ม ีค วามเป็ นพิษที่ม ีน ยั ส้าคัญ ที่พบในการศึกษากับสัต ว์ทดลองที่ความเข้ มข้ น ที่ต้ องการจ้าแนก

ท้าอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสผ่านทางการหายใจเป็ นเวลานานหรื อรับสัมผัสซ้ า ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS)

ไม่ม ีข้อมูลที่สามารถหาได้

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
12.1 ความเป็ นพิษ
สารเดี่ยว

เลข CAS

แมงกานีสเตตระออกไซด์

1317-35-7

ความเป็ นพิษต่ อสาหร่ าย

มีความเป็ นพิษต่ อปลา

EC50 (72h) > 100%
saturated solution
(Desmodesmus
subspicatus)

LC50 (96h) > 100%
saturated
solution(orhynchus
mykiss)

ความเป็ นพิษต่ อ จุลนิ ทรี ย์

มีความเป็ นพิษต่ อสัตว์ ไม่ มีกระดูกสัน
หลัง
EC50 (3 h)>1000 mg/L EC50 (48 h)>0.022 mg/L
(activated sludge of a
(Daphnia magna)
predominantly domestic NOAEC (21 d)>100 mg/L
sewage)
(Daphnia magna)

12.2 ความทนทาน และ การย่ อยสลาย
สารเดี่ยว
แมงกานีสเตตระออกไซด์

เลข CAS
1317-35-7

การคงอยู่และการสลายตัวของสาร
วิธีการทดสอบความสามารถในการย่ อยสลายทางชีวภาพไม่เกี่ยวข้ องกับสารอนินทร
ีีย์

12.3 ศักยภาพในการสะสมในสิ่งมีชีวติ
สารเดี่ยว
แมงกานีสเตตระออกไซด์

การสะสมทางชีวภาพ

เลข CAS
1317-35-7

ไม่ม ีข้อมูลที่สามารถหาได้

12.4 การเคลื่อนย้ ายในดิน
สารเดี่ยว
แมงกานีสเตตระออกไซด์

เลข CAS
1317-35-7

ความสามารถในการเคลื่อนย้ าย
ไม่ม ีข้อมูลที่สามารถหาได้

12.5 ผลกระทบที่อันตรายอื่นๆ
ข้ อมูลการรบกวนการทำางานของระบบต่ อมไร้ ท่อ
ผลิตภัณฑ์นี ำไม่มีสว่ นประกอบของสารทีท่ ราบหรื อสงสัยว่าเป็ นสารรบกวนการท้างานของระบบต่อมไร้ ทอ่

13. ข้ อพิจารณาในการกำาจัด
13.1 วิธีการกำาจัด
วิธีการกำาจัด
บรรจุภณ
ั ฑ์ ท่ ปี นเปื ้ อน

แนะน้าให้ ด้าเนินการก้าจัดด้ วยวิธีการเผาในเตาเผาขยะหรื อสิ่งปฏิกลู ที่ได้ รับการรับรองตามกฎหมายระดับประเทศ ระดับรัฐ และระดับท้ องถิ่น
ปฏิบตั ิตามกฏหมายของประเทศหรือท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
14.1 ข้ อมูลการขนส่ ง
ไม่ถกู จ้ากัด/ถูกห้ าม
เลขUN
หรือเลขแสดงสมบัตขิ องสารอันตรายตามข้ อกำาหนด
โดยองค์ การสหประชาชาติ (UN Number):
ไม่ถกู จ้ากัด/ถูกห้ าม
ชื่อ UN ที่ใช้ การขนส่ ง:
ไม่เกี่ยวข้ อง
ประเภทอันตรายในการขนส่ ง:
ไม่เกี่ยวข้ อง
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ :
_____________________________________________________________________________________________
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ความเป็ นอันตรายต่ อสิ่งแวดล้ อม:

ไม่เกี่ยวข้ อง

IMDG/IMO
ไม่ถกู จ้ากัด/ถูกห้ าม
เลขUN
หรื อเลขแสดงสมบัต ขิ องสารอันตรายตามข้ อกำาหนด
โดยองค์ การสหประชาชาติ (UN Number):
ไม่ถกู จ้ากัด/ถูกห้ าม
ชื่อ UN ที่ใช้ การขนส่ ง:
ไม่เกี่ยวข้ อง
ประเภทอันตรายในการขนส่ ง:
ไม่เกี่ยวข้ อง
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ :

ความเป็ นอันตรายต่ อสิ่งแวดล้ อม:

ไม่เกี่ยวข้ อง

IATA/ICAO
ไม่ถกู จ้ากัด/ถูกห้ าม
เลขUN
หรื อเลขแสดงสมบัต ขิ องสารอันตรายตามข้ อกำาหนด
โดยองค์ การสหประชาชาติ (UN Number):
ไม่ถกู จ้ากัด/ถูกห้ าม
ชื่อ UN ที่ใช้ การขนส่ ง:
ไม่เกี่ยวข้ อง
ประเภทอันตรายในการขนส่ ง:
ไม่เกี่ยวข้ อง
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ :
ไม่เกี่ยวข้ อง
ความเป็ นอันตรายต่ อสิ่งแวดล้ อม:

การขนส่ งงด้ วยภาชนะขนาดใหญ่ ตาม ภาคผนวก ll ของอนุสัญญาระหว่ างประเทศว่ าด้ วยการป้ องกันมลภาวะจากเรือ และรหัส IBC :
ไม่เกี่ยวข้ อง
14.2 ข้ อควรระวังพิเศษสำาหรั บผู้ใช้
ไม่มี

15. ข้ อมูลด้ านกฎข้ อบังคับ
ข้ อตกลงระหว่ างประเทศ
พิธีสารมอนทรีออล-สารทำาลายชัน้ บรรยากาศโอโซน:
อนุสัญญาสตอลโฮล์ มว่ าด้ วยสารมลพิษที่ตกค้ างยาวนาน

Does not apply.
ไม่เกี่ยวข้ อง
Does not apply.
Does not apply.

อนุสัญญาร็อตเตอร์ ด มั - ก่ อนการให้ ข้อมูลเพื่อขอความยินยอม:
อนุสัญญาบาเซล - ของเสียอันตราย:

16. ข้ อมูลอื่น
วันที่แก้ ไข:
บันทึกการทบทวน
เหตุผลสำาหรับการทบทวนเปลี่ยนแปลง
การปล่อยเริ่ มต้ น

02-10-2562

อ้ างอิงสิ่งตีพมิ พ์ ท่ สี าำ คัญและแหล่ งข้ อมูล
www.ChemADVISOR.com/
ความหมาย หรื อคำาอธิบายอักษรย่ อและตัวย่ อ
bw – น้ ำาหนักร่างกาย
CAS – บริการสาระสังเขปทางเคมี
CLP – กฎระเบียบ (EC) No 1272/2008 ของของรัฐสภาแห่งยุโรปและคณะมนตรีสหภาพยุโรป ว่าด้ วยเรื่ องการจ้าแนกประเภท ปิ ดฉลาก และบรรจุหีบห่อสารเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
EC – คณะกรรมาธิการยุโรป
EC10 – ความเข้ มข้ นที่ทาให้ เกิดการตอบสนองร้ อยละ 10
EC50 – ความเข้ มข้ นที่ทาให้ เกิดการตอบสนองร้ อยละ 50
EEC – ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
ErC50 – ความเข้ มข้ นที่มีผลของสารทีม่ ีผลต่ออัตราการเจริ ญเติบโตร้ อยละ 50
IBC Code – ข้ อบังคับระหว่างประเทศว่าด้ วยการสร้ างและอุปกรณ์ส้าหรับการขนส่งสินค้ าอันตรายในปริมาณมากโดยทางเรื อ
LC50 – ความเข้ มข้ นของสารเคมีในอากาศที่ท้าให้ สตั ว์ทดลองเสียชีวิตร้ อยละ 50 ในกลุม่ ที่ท้าการทดลอง
LD50 – ปริมาณของสารเคมีซ งึ่ เมื่อสัตว์ที่ใช้ ในการทดลองได้ รับเข้ าสูร่ ่างกาย แล้ วท้าให้ สตั ว์เสียชีวิตไปเป็ นจ้านวนร้ อยละ 50
LL0 – ปริมาณของสารเคมีที่อาจท้าให้ สตั ว์ทดลองเสียชีวิตร้ อยละ 0
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_____________________________________________________________________________________________
LL50 – ปริมาณของสารเคมีที่อาจท้าให้ สตั ว์ทดลองเสียชีวิตร้ อยละ 50
MARPOL – อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการป้องกันมลภาวะจากเรื อ
mg/kg – มิลลิกรัม/กิโลกรัม
mg/L – มิลลิกรัม/ลิตร
NIOSH – สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ
NOEC – ความเข้ มข้ นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใด ๆ
NTP – โปรแกรมพิษวิทยาแห่งชาติ
OEL – ค่าขีดจ้ากัดสารเคมีที่ยอมให้ สมั ผัสได้ ในสถานทีท่ ้างาน
PBT – เป็ นสารที่คงทนสามารถสะสมทางชี วภาพและเป็ นพิษ
PC – ประเภทผลิตภัณฑ์สารเคมี
PEL – ค่าขีดจ้ากัดสารเคมีที่ยอมรับให้ สมั ผัสได้ ในสถานทีท่ ้างาน
ppm – ส่วนในล้ านส่วน
PROC – ประเภทของกระบวนการ
REACH – กฎระเบียบ (EC) No 1907/2006 ของรัฐสภาแห่งยุโรปและคณะมนตรีสหภาพยุโรป ว่าด้ วยเรื่ องการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต
และการห้ ามหรือจ้ากัดการผลิตหรื อการใช้ สารเคมี
STEL – ค่าขีดจ้ากัดส้าหรับการสัมผัสในระยะสั ำน ๆ
คำาชีแ้ จงปฏิเสธความรับผิดชอบ
ข้ อมูลนี ำถูกท้าให้ สบยูรณ์โดยไม่ได้ รับประกัน แสดงหรือสื่อว่ามีความถูกต้ องหรือครบถ้ วนสมบูรณ์ ข้ อมูลถูกรวบรวมมาจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายรวมถึงผู้ผลิตและจากแหล่งข้ อมูลของบุคคลที่สาม
ข้ อมูลอาจไม่ถกู ต้ องภายใต้ เงื่อนไขทั ำงหมด หรือถ้ ามีการใช้ วสั ดุนี ำร่วมกับวัสดุอื่นๆ หรือในกระบวนการผลิตใดๆ การตัดสินใจสุดท้ ายของความเหมาะสมของการใช้วสั ดุใดๆนั ำน
ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ใช้ แต่เพียงผู้เดียว
จุดสิน้ สุดของเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
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