PRODUCT DATA FOR
DECORATIVE WATERBORNE COATING

ิ ด์
พาราชล
 ผลิตภ ัณฑ์และบริษ ัทผูผ
1. ชือ
้ ลิต
ผลิตภัณฑ์
ข ้อบ่งใช ้
H บริษัทผู ้ผลิต
ชือ
สถานทีต
H ัง
โทรศัพท์
โทรสาร

รองพืน
 ปูนใหม่กน
ั ด่าง พาราชิลด์
สีนําอะคริลก
ิ ซุปเปอร์ อัลตร ้า พรีเมีย
H มเกรด รองพืน
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 ันตราย
2. การบ่งชีอ
ข ้อความแสดงความอันตราย
อาจเป็ นอันตรายเมือ
H กลืนกิน
อาจเป็ นอันตรายเมือ
H หายใจเข ้าไป
เป็ นอันตรายต่อสิงH มีชวี ต
ิ ในนํ า
เป็ นอันตรายต่อสิงH มีชวี ต
ิ ในนํ าและมีผลกระทบระยะยาว
องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS

คําสัญญาณ
ระวัง
ข ้อควรระวัง
1. ผลิตภัณฑ์นีใช ้สําหรับวัตถุ ไม่ใช ้กับคน และสัตว์
2. ควรเก็บไว ้ในทีแ
H ห ้ง อุณหภูมป
ิ กติ ปิ ดฝาภาชนะให ้สนิทเก็บให ้พ ้นมือเด็ก
และเมือ
H ผสมนํ า ต ้องใช ้ให ้หมด
3. เก็บให ้ห่างไกลอาหาร เครือ
H งดืม
H และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
4. ทําการขนย ้ายอย่างระมัดระวัง โดยให ้สินค ้าด ้านมีฝา อยูด
่ ้านบนตลอดเวลา
5. ห ้ามรับประทาน ดืม
H หรือสูบบุหรีข
H ณะทีท
H ํางาน
6. ขณะทํางาน ควรแต่งกายให ้มิดชิด สวมหน ้ากากป้ องกันสีกระเด็นเข ้าตา
7. หลีกเลีย
H งการสัมผัสผิวหนั ง หากหลีกเลีย
H งไม่ได ้ให ้ล ้างผิวหนั งทันทีด ้วยสบู่
และนํ าจํานวนมาก
8. ในกรณีกระเด็นเข ้าตา ให ้ล ้างด ้วยนํ าสะอาดจํานวนมาก แล ้วรีบไป
พบแพทย์ทันที
9. ควรทํางานในสถานทีท
H ม
ีH อ
ี ากาศถ่ายเทสะดวก
10.ห ้ามสูดดมไอระเหย หรือละออง
11.อุปกรณ์ทใีH ช ้ทาสี ควรได ้รับมาตรฐาน
12.หากสีหกลงพืน
 ให ้ทําความสะอาดด ้วยทรายแห ้ง หรือดินแห ้ง
13.ห ้ามทิง สี หรือภาชนะบรรจุลงท่อระบายนํ า หรือแหล่งนํ าตามธรรมชาติ
14.ภาชนะทีใH ช ้แล ้ว ให ้กําจัดตามคําแนะนํ าอย่างเหมาะสม หรือตามทีH
กฏหมายกําหนด
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3. องค์ประกอบ/ข้อมูลของส่วนประกอบ
สารเคมี
ไทเทเนียมไดออกไซด์
แคลเซียมคาร์บอเนต
อะคริลก
ิ โพลิเมอร์
สารเติมแต่ง
นํ า

4. การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาลเบือ
 งต ้น
การสัมผัสทางผิวหนั ง
การสัมผัสกับดวงตา
การสูดดม
การรับประทาน

5. การด ับเพลิง
วัสดุทใีH ช ้ดับเพลิง
อุปกรณืป้องกันในการดับเพลิง

6. การปฏิบ ัติเมือ
 เกิดการรว ั ไหล
การป้ องกันส่วนบุคคล
วิธก
ี ารจัดเก็บและทําความสะอาด

CAS
13463-67-7
471-34-1
25852-37-3
57-55-6
7732-18-5

สัดส่วน (%)
14.0
31.0
26.0
3.2
25.8

:ล ้างด ้วยสบูแ
่ ละนํ าจํานวนมากทันที
:ล ้างด ้วยนํ าสะอาดจํานวนมากทันทีอย่างน ้อย
15-20 นาที เปิ ดดวงตาขณะล ้าง
:เคลือ
H นย ้ายผู ้ป่ วยไปอยูใ่ นทีท
H ม
ีH อ
ี ากาศถ่ายเทสะดวก
:ในกรณีทก
ีH ลืนเข ้าไปอย่าทําให ้อาเจียน
รีบดืม
H นํ าสะอาดตามใน
ปริมาณมากๆ อย่างน ้อย 1-2 แก ้ว แล ้วรีบพบแพทย์
ทันที

ดับด ้วยโฟมทีท
H นแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห ้ง หรือละอองนํ า
 ผ ้าทีเH หมาะสมเพือ
เจ ้าหน ้าทีด
H ับเพลิงควรสวมใส่เสือ
H การป้ องกันและ
เครือ
H งช่วยหายใจ

ใช ้หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีรH ะบุไว ้ในบททีH 8
หลีกเลีย
H งการปล่อยให ้ไหลลงทางระบายนํ าหรือแหล่งนํ า
ใช ้วัสดุดด
ู ซับทีไH ม่กอ
่ ให ้เกิดการติดไฟ เช่น ทราย ดิน
่ หล่งนํ าทีไH ม่สามารถควบคุมได ้ให ้แจ ้งหน่วยราชการ
การทําหกหรือปล่อยสูแ
ทีเH กีย
H วข ้อง

7. การจ ัดการและการจ ัดเก็บ
การจัดการ
การจัดเก็บ

หลีกเลีย
H งการสัมผัสกับผิวหนั งและนั ยน์ตา ใช ้เฉพาะบริเวณทีอ
H ากาศถ่ายเทได ้ดี
หลีกเลีย
H งการหายใจเอาไอระเหยทีมค
ี วามเข ้มข ้นสูงเข ้าไป
ควรเก็บในทีแ
H ห ้ง มีอณ
ุ หภูมป
ิ กติ หลีกเลีย
H งนํ าหรือสภาวะทีเH ย็นหรือร ้อนเกินไป
และไม่ควรเปิ ดฝาเมือ
H ไม่ได ้ใช ้งาน

8. การควบคุมการส ัมผ ัส/การป้องก ันส่วนบุคคล
มาตรการด ้านวิศวกรรม
จัดเตรียมการระบายอากาศให ้เหมาะสม
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
การป้ องกันนั ยน์ตา
แว่นตานิรภัย
การป้ องกันมือ
ถุงมือยางสังเคราะห์หรือพลาสติก
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9. ข้อมูลทางกายภายและข้อมูลทางเคมี
ลักษณะทางกายภาพ
สี
ค่า pH
ค่าความถ่วงจําเพาะ
ส่วนประกอบของสารทีเH ป็ นอันตราย
การติดไฟ
จุดวาบไฟ
การละลายนํ า
10. ความเสถียรและการทําปฏิกริ ย
ิ า
ความเสถียรทางเคมี
สภาวะทีค
H วรหลีกเลีย
H ง
สารอันตรายทีเH กิดจากการสลายตัว

ของเหลว
ขาว
8.5-9.0
1.32-1.36
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ละลาย

กิโลกรัม/ลิตร

ผลิตภัณฑ์มค
ี วามเสถียรทางเคมี
ควรป้ องกันจากนํ า อากาศทีรH ้อนและเย็นจัด
หากเกิดเพลิงไหม ้อาจทําให ้เกิดควัน คาร์บอนมอนอนไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์

11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
พิษเฉียบพลันทางปาก
พิษเฉียบพลันทางผิวหนั ง
พิษเฉียบพลันทางต่อการหายใจ(ไอ)

LD50 > 4117 mg/kg (หนู)
LD50 > 12581 mg/kg (หนู)
LD50 > 17 mg/l (หนู / 4 ชัวH โมง)

12. ข้อมูลทางนิเวศน์วท
ิ ยา
ความเป็ นพิษต่อระบบนิเวศน์
พิษเฉียบพล ัน
สารประกอบ
ความเป็นพิษ
นิเวศน์วท
ิ ยา
Ammonia 27%
LD50 0.024-0.093 mg/l
Invertebrate Toxicity
Biocide 1
LD50 1.1 mg/l
Fish Toxicity
Biocide 2
LC50 0.022 mg/L
Algae Toxicity
การสะสมทางชีวภาพ
Ammonia 27 %
Log low : 2.6-4.3
Biocide 1
Class 1
Biocide 2
Class 1
หมายเหตุ : Ammonia 27%, Biocide 1,2 จัดเป็ นองค์ประกอบของสารประเภทสารเติมแต่ง
13. ข้อควรคํานึงในการกําจ ัด
ขัน
 ตอนในการกําจัด

14. ข้อมูลเกีย
 วก ับการขนส่ง
หมายเลข UN
 และลําดับความเสีย
H ง
ชัน
ข ้อควรรู ้

15. ข้อมูลเกีย
 วก ับกฏข้อบ ังค ับ
Safety Phrase

16. ข้อมูลอืน
 ๆ
ออกเมือ
H

เวลา(ชว ั โมง)
96
96
72

สามารถทิง รวมกับของเสียอืน
H ๆได ้ ทัง นีต ้องไม่ขัดต่อกฏระเบียบต่างๆ
ตามกฏหมาย

ไม่ได ้รับการระบุ
ไม่ได ้รับการระบุ
ไม่ใช ้สัญลักษณ์ UNRTDG ภายใต ้ ข ้อแนะนํ าของสหประชาชาติวา่ ด ้วยการ
ขนส่งสินค ้าอันตราย Model Regulations

S24 : หลีกเลีย
H งการสัมผัสโดยตรง
S28 : เมือ
H สัมผัสให ้ล ้างออกด ้วยนํ าสบู่ ตามด ้วยนํ าสะอาดปริมาณมาก

05/04/62
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