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สว่นที ่1: การระบุถงึสาร / การผสมและของ บรษิทั / การรบัรู ้

มาตรา 2: การระบอุันตราย (อนัตราย) 

 การจ าแนกประเภทของสารหรอืของผสม  

 ตาม B.E. 2555 (2012) ไม่จัดว่ามีอันตรายส าหรับการจัดซื้อ / ใช้ 

   

 องคป์ระกอบฉลาก GHS   

 ชือ่ผลติภณัฑ ์  Mineral Fibres according Note Q 

 อนัตรายรูปสญัลกัษณ ์ ไม่ไดร้บัมอบหมาย   

 สญัญาณค า) ไม่ไดร้บัมอบหมาย  

 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย ไม่ไดร้บัมอบหมาย 

 ค าเตอืนขอ้ควรระวงั ไม่ไดร้บัมอบหมาย 

 อนัตรายอืน่ ๆ การสัมผัสวตัถุนีอ้าจจะก่อให้เกิดฝุน่ซึง่สามารถเปน็สาเหตใุห้เกดิการระคายเคอืงทาง 

ดวงตา ผิวหนัง จมูก และล าคอ 

มาตรา 3: องค์ประกอบ / ขอ้มลูเกีย่วกับสว่นผสม 

 สาร  ไม่สามารถใชไ้ด ้

 ผสม  สารในการเตรยีมการ / สารผสม 

 GHS การระบผุลติภณัฑ ์ Mineral Fibres according Note Q 

   

 วธิกีารระบอุืน่ ๆ Roxul®1000, Rockbrake®, Rockseal®, Rockforce®, CoatForce®, 

Lapinus®, RIF41001, RIF48003, ROCKWOOL® 

   

 แนะน าใหใ้ชแ้ละขอ้จ ากดั  

 แนะน าใหใ้ช้ สารเติมแต่งในสารผสม 

 ข้อก าจัดในการใช้งาน ไม่ ข้อก าจัดในการใช้งาน 

   

 รายละเอยีดของผูจ้ าหนา่ยเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของผลติ

ภณัฑ ์

 

 ช่ือ บริษัท Lapinus 
ROCKWOOL B.V 
Delfstoffenweg 2 
6045 JG  Roermond 

เนเธอรแ์ลนด ์

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

เนเธอรแ์ลนด ์
 โทรศพัท:์ +31 475 353 555 

 อีเมล ra@lapinus.com 

   

 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน   

 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน +31 475 353 555 วันจันทร์ถงึวันศุกร์, 09:00 – 17:00 (GMT +1) 

 ภาษาพูด อังกฤษ 
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 การจ าแนกประเภทตาม   ตาม B.E. 2555 (2012) 

เอกลกัษณท์างเคมขีองสาร ชือ่สามญัชือ่ ชือ่ทางการคา้ 

ค าพอ้งความหมาย ฯลฯ 

หมายเลข CAS หมายเลข EC %W/W 

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] 

Roxul®1000, Rockbrake®, 

Rockseal®, Rockforce®, 

CoatForce®, LAPINUS®, 

RIF41001, RIF48003, 

ROCKWOOL®   

65997-17-3* 266-046-0 98 - 100 

 

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

ผลิตภัณฑ์นีไ้มม่ีผลึกซิลิกา. 

มาตรา 4: มาตรการปฐมพยาบาล 

  
 

 ค าอธบิายของ มาตรการปฐมพยาบาล  

 การชว่ยเหลอืตนเองของผูช้ว่ยคนแรก  สวมใส่อปุกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม หลกีเลีย่งการสมัผสัโดยตรง  

ใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่นเขา้ไป 

หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังตาและเสือ้ผา้ 

 การสูด  หากสูดดมเขา้ไป: 

หากหายใจล าบากใหผู้ป่้วยยา้ยไปยงับรเิวณทีม่อีากาศบรสุิทธิแ์ละพกัในท่าทีห่ายใจสบาย 

รบัค าแนะน า / การรกัษาพยาบาลหากรูส้กึไม่สบาย. 

 สมัผสักบัผวิหนัง  หากสมัผสัผวิหนัง (หรอืเสน้ผม): ลา้งดว้ยน ้าและสบู่ปรมิาณมาก หากมอีาการระคายเคอืง 

(ผืน่แดง, แดง) ไปหาหมอ. 

 สบสายตา   ถา้อยู่ในดวงตา:  ลา้งออกดว้ยน ้าอย่างระมดัระวงัเป็นเวลาหลายนาท ี

ถอดคอนแทคเลนสอ์อกถา้มอียู่และท าไดง้า่ย ลา้งต่อ หากมอีาการเกดิขึน้ใหไ้ปพบแพทย ์

หากเกดิการระคายเคอืง ไม่ควรถหูรอืเกา ใหล้า้งดว้ยน ้าไหลผ่านกอ่นทีล่า้งดว้ยน ้าอย่างละเอยีด 

 การน าเขา้ไปในรา่งกาย  หากกลนืกินห้ามท าให้อาเจียน: ปรึกษาแพทย์ทันทีและแสดงภาชนะหรือฉลากนี้ 

 อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีสุ่ดท ัง้แบบเฉียบพลนัและในภายหลงั  การสัมผัสวตัถุนีอ้าจจะก่อให้เกิดฝุน่ซึง่สามารถเปน็สาเหตใุห้เกดิการระคายเคอืงทาง 

ดวงตา ผิวหนัง จมูก และล าคอ 

 สิง่บง่ชีข้องการทีต่อ้งพบแพทยท์นัทแีละตอ้งการการดูแลเป็นพเิศษ รกัษาตามอาการ 

มาตรา 5: มาตรการในการดบัเพลงิ 

 สารดบัเพลงิ  

 สารดบัไฟทีเ่หมาะสม ไม่ตดิไฟ  ไม่ส่งเสรมิการเผาไหม.้ ในกรณีเพลงิไหมใ้ชส้ารดบัเพลงิใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม. 

โฟม, วอเตอรส์เปรย,์ หรอืหมอก.  

 สารดบัเพลงิทีไ่ม่เหมาะสม  อย่าใชเ้จ็ทน ้า  การฉีดน ้าโดยตรงอาจท าใหไ้ฟกระจายตวั 

 อนัตรายพเิศษทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม ไม่เป็นทีรู่จ้กั  

 อปุกรณป้์องกนัพเิศษและขอ้ควรระวงัส าหรบันกัดบัเพลงิ   นักดบัเพลงิควรสวมใส่ชดุป้องกนัทีส่มบูรณ ์ หา้มสูดดมควนั 

เก็บภาชนะใหเ้ย็นโดยการฉีดพ่นน ้าหากสมัผสักบัไฟ  
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มาตรา 6: มาตรการการปล่อยโดยอุบตัเิหตุ 

 ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคลอปุกรณป้์องกนัและข ัน้ตอนฉุกเฉิน วมชดุป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การสมัผสัวตัถนีุอ้าจจะกอ่ใหเ้กดิฝุ่นซ ึง่สามารถเป็นสาเหตุใหเ้กดิการระคายเคอืงทาง ดวงตา ผวิหนัง 

จมูก และล าคอ ใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ  หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังตาหรอืเสือ้ผา้  

หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่นเขา้ไป ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกและซกักอ่นน ามาใชใ้หม่  

ในกรณีทีม่กีารระบายอากาศไม่เพยีงพอ สวมอปุกรณป้์องกนัระบบหายใจ 

 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม หา้มทิง้ลงสู่ท่อระบายน ้าท่อระบายน ้าหรอืทางน ้า  

 ธกีารและวสัดุส าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด  หยุดการร ัว่ไหลหากท าไดอ้ย่างปลอดภยั   สูญญากาศฝากวสัดุ  ท าใหช้ ืน้เพือ่หลกีเลีย่งฝุ่น  

ถา่ยโอนไปยงัภาชนะ lidded ส าหรบัการก าจดัหรอืการกูค้นื  หลกีเลีย่งการเกดิฝุ่น 

ไม่จ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณป้์องกนัทางเดนิหายใจหากหอ้งระบายอากาศไดด้ ี

มาตรา 7: การจดัการและการเกบ็รกัษา 

 ขอ้ควรระวงัส าหรบัการจดัการทีป่ลอดภยั หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่นเขา้ไป. หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังตาและเสือ้ผา้ 

ลา้งมอืใหส้ะอาดหลงัใชง้าน. อย่ากนิดืม่หรอืสูบบุหร ีใ่นทีท่ างาน. 

ท าใหม้ั่นใจวา่ผูป้ฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมเพือ่ลดความเสีย่ง. 

ใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ.  

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดส้วมใส่อปุกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม 

วธิปีฏบิตัดิา้นสุขอนามยัทีด่แีละมาตรการการท าความสะอาด รกัษาสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

( Industrial Hygiene ) ทีด่ ี

 เง่ือนไขส าหรบัการจดัเก็บทีป่ลอดภยัรวมถงึความเขา้กนัไม่ไ

ด ้

เก็บในภาชนะ / หบีห่อดัง้เดมิเท่าน้ันในทีเ่ย็นและมอีากาศถา่ยเทสะดวก 

เก็บใหห่้างจากอาหารเคร ือ่งดืม่และอาหารสตัว ์ปิดภาชนะบรรจใุหแ้น่น  

 อณุหภูมกิารเก็บรกัษา   เก็บทีอ่ณุหภูมหิอ้ง  

 วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้  หลกีเลีย่งการสมัผสักบัความชืน้ ใหห่้างจาก: ความชืน้ 

มาตรา 8: การควบคุมการรบัสมัผสั / การปอ้งกันสว่นบุคคล 

 ควบคุมพารามเิตอร ์  

 ค่าจ ากดัทยีอมใหส้มัผสัไดจ้ากการท างาน ไม่เป็นทีย่อมรบั 

   

 ขดี จ ากดั ทางชวีภาพ ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 

 การควบคมุการรบัสมัผสั / การปอ้งกนัสว่นบคุคล  

 การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม ใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ.  

การปฏบิตัดิา้นสุขอนามยัทีด่แีละมาตรการดูแลท าความสะอาด. เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนิทและแหง้  

เก็บในทีเ่ย็น / อณุหภูมติ ่าระบายอากาศไดด้ ี(แหง้) 

   

 มาตรการป้องกนัส่วนบคุคลเชน่อปุกรณป้์องกนัภยัสว่นบคุคล 

(PPE) 

ใชอ้ปุกรณป้์องกนัภยัส่วนบคุคลตามตอ้งการ. หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังตาและเสือ้ผา้ 

ใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ. หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่นเขา้ไป.  

การสมัผสัวตัถนีุอ้าจจะกอ่ใหเ้กดิฝุ่นซ ึง่สามารถเป็นสาเหตุใหเ้กดิการระคายเคอืงทาง ดวงตา ผวิหนัง 

จมูก และล าคอ ควรเลอืกชดุป้องกนัโดยเฉพาะส าหรบัสถานทีท่ างาน 

โดยพจิารณาจากความเขม้ขน้และปรมิาณสารอนัตรายทีส่มัผสั 

ความตา้นทานของชดุป้องกนัสารเคมคีวรตรวจสอบกบัผูจ้ าหน่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 การป้องกนัตา / ใบหนา้ 

 

ป้องกนัตา : ไม่จ าเป็นตอ้งใชต้ามปกต ิ

แนะน า: สวมอปุกรณป้์องกนัดวงตาทีม่กีารป้องกนัดา้นขา้ง (EN166) 
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 ป้องกนัผวิหนัง 

 

การป้องกนัมอื: 

ถงุมอืหนาแน่น (EN374) ควรเปลีย่นถงุมอืหากมกีารรบัสมัผสัมากเกนิไป 

 

 

ป้องกนัรา่งกาย: 

สวมชดุคลุม ( coverall ) ทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการสมัผสักบัผวิหนัง สวมชดุท างานทีม่แีขนยาว 
   
 การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

 

นกรณีทีก่ารระบายอากาศไม่เพยีงพอใหส้วมอปุกรณป้์องกนัระบบหายใจ 

หนา้กากกนัฝุ่นทีเ่หมาะสมหรอืหนา้กากชว่ยหายใจทีม่ตีวักรองชนิด A / P อาจเหมาะสม 

มาตรา 9: คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 ขอ้มูลเกีย่วกบัคณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 ฟอรม์  ของแข็ง สเีทา/ สเีขยีว ไฟเบอร ์

 กลิน่  ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 เกณฑก์ลิน่ ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 pH 7 - 8 

 จดุหลอมเหลว / จดุเยอืกแข็ง > 1000 °C 

 จดุเดอืดเร ิม่ตน้และชว่งเดอืด  ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 จดุวาบไฟ ไม่สามารถใช ้

 อตัราการระเหย  (น ้า  = 1) ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 ความไวไฟ (ของแข็ง, แกส๊)  ไม่ตดิไฟ 

 ความสามารถในการตดิไฟหรอืระเบดิ ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 ความดนัไอ  ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 ความหนาแน่นของไอ ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 ความหนาแน่นสมัพทัธ ์ 2.7 – 2.8 g/cm3 

 สามารถในการละลาย ไม่ละลายในน ้า 

 ค่าสมัประสทิธิก์ารแบ่งส่วน: n-octanol / น ้า ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 อณุหภูมจิดุตดิไฟอตัโนมตั ิ ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 อณุหภูมสิลายตวั ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 ความเหนียว   ไม่สามารถใช ้

มาตรา 10: ความเสถยีรและปฏกิริยิา 

 การเกดิปฏกิริยิา มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 ความเสถยีรทางเคม ี มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 โอกาสเกดิปฏกิริยิาอนัตราย มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ ปฎกิริยิาพอลเิมอไรเซชนัทีเ่ป็นอนัตรายจะไม่เกดิขึน้ 

 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง เก็บใหห่้างจากกรดและด่าง   อยู่ห่างจาก: ความชืน้ 

 วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้ ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัประกอบดว้ยคารบ์อนมอนอกไซดแ์ละคารบ์อนไดออกไซด ์

มาตรา 11: ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 ขอ้มูลทางพษิวทิยา  

 ความเป็นพษิเฉียบพลนั - การน าเขา้ไปในรา่งกาย ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 
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การค านวณค่าความเป็นพษิเฉียบพลนัของสารผสม: โดยประมาณ LC50 > 5,000 มลิลกิรมั / 

กโิลกรมั  น ้าหนักตวั / วนั 

 ความเป็นพษิเฉียบพลนั - การสูด  ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

การค านวณค่าความเป็นพษิเฉียบพลนัของสารผสม: โดยประมาณ LC50 >5 mg/l 

 ความเป็นพษิเฉียบพลนั - การสมัผสัทางผวิหนงั ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

การค านวณค่าความเป็นพษิเฉียบพลนัของสารผสม: โดยประมาณ LC50 > 5,000 มลิลกิรมั / 

กโิลกรมั  น ้าหนักตวั / วนั. 

 การกดักรอ่น / การระคายเคอืงต่อผวิหนงั ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

 ดวงตาระคายเคอืง / บาดเจ็บอยา่งรา้ยแรง ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

 อาการแพต้่อระบบทางเดนิหายใจหรอืผวิหนงั ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

 ฤทธิก์่อกลายพนัธุ ์ ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

 สารก่อมะเรง็ ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

  การจดัหมวดหมู่ IARC: กลุ่ม 3 ไม่จดัวา่เป็นสารกอ่มะเรง็ในคน  

 

ระเบยีบของสหภาพยุโรป : หมายเหต ุQ  

ข้อมูลแสดงให้เหน็ว่าไม่จ าเปน็ตอ้งมกีารจ าแนกประเภทสารก่อมะเร็ง 

หากสามารถแสดงให้เหน็ว่าสารตอบสนองเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้: 

- การทดสอบความคงทนทางชีวภาพระยะส้ัน ( a short term bio persistence test  ) 

โดยการสูดดมแสดงให้เห็นว่า เส้นใยที่มคีวามยาวมากกว่า 20 

ไมโครเมตรมีค่าครึง่ชีวติทีม่ีน้ าน้อยกวา่ 10 วนั หรือ 

-การทดสอบความคงทนทางชีวภาพระยะส้ัน ( a short term bio persistence test  ) 

โดยใส่สารเข้าไปใน 

หลอดลมโดยตรง (intratracheal instillation)  แสดงให้เห็นว่าเส้นใยยาวกว่า 20 

ไมโครเมตร 

มีค่าครึ่งชีวติที่มนี้ าหนกันอ้ยกว่า 40 วนั หรือ 

- การทดสอบภายในชอ่งทอ้งทีเ่หมาะสม ไม่แสดงหลกัฐานวา่มสีารกอ่มะเรง็มากเกนิไป หรอื 

- 

ไม่มกีารเกดิโรคทีเ่กีย่วขอ้งหรอืการเปลีย่นแปลงของเนือ้งอกในการทดสอบการสูดดมในระยะยาวทีเ่

หมาะสม 

 ความเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์ ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

 STOT - การเปิดรบัแสงเดยีว ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

 STOT - การสมัผสัซ า้ ๆ ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

 อนัตรายจากการส าลกั ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่เกณฑก์ารจ าแนกไม่เป็นไปตาม 

   

 ขอ้มลูเกีย่วกบัเสน้ทางทีม่โีอกาสสมัผสักบัสาร  

 การสูด  สิง่ทีเ่ป็นไปได ้– การสมัผสัโดยไม่ตัง้ใจ 

 การน าเขา้ไปในรา่งกาย  สิง่ทีไ่ม่น่าจะเกดิขึน้ – การสมัผสัโดยไม่ตัง้ใจ 

 การสมัผสัทางผวิหนัง  สิง่ทีเ่ป็นไปได ้– การสมัผสัโดยไม่ตัง้ใจ 

 ตา ตดิต่อ สิง่ทีไ่ม่น่าจะเกดิขึน้ – การสมัผสัโดยไม่ตัง้ใจ 
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 อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพ ทางเคม ี

และทางพษิวทิยา 

การสัมผัสวตัถุนีอ้าจจะก่อให้เกิดฝุน่ซึง่สามารถเปน็สาเหตใุห้เกดิการระคายเคอืงทาง 

ดวงตา ผิวหนัง จมูก และล าคอ 

   

 ผลกระทบตอ่สขุภาพแบบไมเ่ฉยีบพลนัจากการสมัผสั ไม่ไดค้าดหวงั 

   

 ระดบัการสมัผสัสารเคมแีละผลกระทบตอ่สขุภาพ ดูในส่วน 8 

มาตรา 12: ขอ้มูลเชงินิเวศน ์

 ความเป็นพษิ ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีม่อียู่ ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารจ าแนก 

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

 ความคงทนและความสามารถในการย่อยสลาย ไม่สามารถลดระดบั 

 ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ โอกาสในการสะสมทางชวีภาพต ่า 

 การเคลือ่นตวัของดนิ สารนีถ้กูคาดการณว์า่มคีวามคล่องตวัต ่าในดนิ ไม่ละลายในน ้า 

 ผลขา้งเคยีงอืน่ ๆ ไม่ทราบ 

มาตรา 13: ขอ้ควรพิจารณาในการก าจดั 

 วธิกีารบ าบดัของเสยี จัดการของเสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก าจัดไปยังจุดรวบรวมของเสียทีไ่ดร้บัอนญุาต 

ก าจัดของเสียประเภทกระป๋องและภาชนะบรรจตุามขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ 

มาตรา 14: ขอ้มูลเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบั 

ไมไ่ด้จัดประเภทตามระเบียบ United Nations ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods  ปจัจุบัน 

  ADR/RID IMDG IATA/ICAO 

 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 

 ขนส่งเป็นกลุ่มตาม Annex II of MARPOL 73/78 and the 

IBC Code 

ไม่สามารถใช้   

 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช ้ ดูส่วน  2 

มาตรา 15: ขอ้มูลเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบั 

 ขอ้บงัคบั / 

กฎหมายความปลอดภยัสุขภาพและสิง่แวดลอ้มเฉพาะส าหรบัสารหรอืของผสม 

 

 ขอ้บงัคบัแห่งชาต ิ  

 สารอันตราย กฎหมายควบคุมสารเคม ี( Chemicals Control Act ) (HSCA) ไม่อยู่ในรายการ 

 นอกภมูภิาค หมายเหตุ Q เสน้ใย- IARC การจดัประเภท: กลุ่ม 3 
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มาตรา 16: ขอ้มูลอืน่ ๆ 

ส่วนต่อไปนี้มกีารแกไ้ขหรอืขอ้ความใหม่:  ไม่เกีย่วขอ้ง – V1.0 

 

วนัทีอ่อก: 8th กรกฎาคม 2019 

 

อา้งองิ: 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่มอียู่ (SDS). 

EU: การจดทะเบียน ECHA ที่มีอยู่ส าหรับ Glass, oxide, chemicals (Cas No. 65997-17-3). 

 

ตามหมายเหต ุ Q ไฟเบอร์จัดอยู่ในเลขทะเบียน CAS 65997-17-3 ภายใต้หมายเลขนี ้ ไฟเบอร์มีการจดทะเบียนในระบบจดทะเบียนสารเคมใีนประเทศส่วนใหญ่ในโลก 

อย่างไรกต็ามเลขทะเบียน CAS นี้กว้างขวางทั่วโลก เคมทีี่เฉพาะเจาะจงของไฟเบอร์ชนิด bio-soluble ได้ถูกวางในเลขทะเบียน CAS 287922-11-6 และ 1010446-98-6 

และสามารถติดตามไดใ้นระบบจดทะเบยีนสารเคมีของ CAS เท่านั้น 

 

 

ค าแนะน าการฝึกอบรม: ควรมีการพิจารณาข้ันตอนการท างานที่เกี่ยวข้องและขอบเขตความเปน็ไปได้ในการสัมผัส 

ซึ่งอาจมีการพิจารณาว่าจ าเป็นต้องมีการป้องกนัในระดบัสูงข้ึนหรือไม่ 

 

การปฏเิสธความรบัผดิ 

ข้อมูลที่มอียู่ในเอกสารเผยแพรน่ี้หรือส่ิงอื่นที่จัดหาให้แก่ผู้ใช้เช่ือว่าถูกต้องและมอบให้โดยสุจรติ 

แต่เป็นการให้ผูใ้ช้พงึพอใจในความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของตนเอง Lapinus (Rockwool B.V.) 

ไมไ่ด้ให้การรบัประกันความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ส าหรบัวตัถปุระสงค์เฉพาะใด ๆ และไม่ไดใ้หก้ารรับประกันหรือไมไ่ด้ให้เงื่อนไขใด ๆ โดยปริยาย 

(ตามกฎหมายหรืออย่างอืน่) และการรบัประกันหรอืเงื่อนไขโดยปริยายใด ๆ (ตามกฎหมายหรืออย่างอืน่) จะถกูละเวน้ 

ยกเว้นในขอบเขตที่การละเว้นถูกปอ้งกันโดยกฎหมาย Lapinus (Rockwool B.V.)  ไมร่ับผิดชอบตอ่ความสูญเสียหรือความเสียหาย 

(นอกเหนือจากที่เกิดจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกดิจากผลติภัณฑ์มีข้อบกพร่อง หากพิสูจน์แล้ว) ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลนี ้เสรภีาพภายใตส้ทิธบิตัร 

ลขิสทิธิแ์ละการออกแบบไม่สามารถน ามาพจิารณาได ้ 

 

ต านาน 

LTEL: ขดี จ ากดั ของการไดร้บัสารในระยะยาว STEL: ขดี จ ากดั การสมัผสัระยะสัน้  

DNEL: ไดร้บัไม่มรีะดบัผลกระทบ 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: ค่าเฉลีย่ความเขม้ขน้สารเคมตี่อเวลา 

EU: สหภาพยุโรป  


