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1. ระบุการเตรียมและบริษัท/ภาระหน้ าที่
1.1 ระบุการผสม :

MCO Cleaner 2500

1.2 ใช้ การเตรียม : สำหรับใช้กบั ระบบ ProJet® 2500
1.3 การระบุบริษัท/ภาระหน้ าที่ :
3D Systems, Inc.
333 Three D Systems Circle
Rock Hill, South Carolina U.S.A.
โทรศัพท์ : 803.326.3900 หรื อ
หมำยเลขโทรศัพท์โทรฟรี : 800.793.3669
อีเมล : moreinfo@3dsystems.com
หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินทำงเคมี :
800.424.9300 – Chemtrec

3D Systems Europe Ltd.
Mark House, Mark Road
Hemel Hempstead
Herts HP2 7 United Kingdom
โทรศัพท์ : +44 144-2282600
อีเมล : moreinfo@3dsystems.com
หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินทำงเคมี :
+1 703.527.3887 - Chemtrec

3D Systems, Inc.
5 Lynch Street
Hawthorn, VIC 3122
+1 03 9819-4422
อีเมล : moreinfo@3dsystems.com
หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินทำงเคมี :
+(61) 29037.2994 – Aus Chemtrec

2. การระบุอันตราย
2.1 การจัดแบ่ งประเภท :
GHS : กฎข้ อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008, 29 CFR 1910, รหัสสินค้าอันตรายของออสเตรเลีย

ทำควำมเสี ยหำย/กำรระคำยเคืองแก่ตำอย่ำงร้ำยแรง

ประเภท 2A

H319

กำรระคำยเคืองที่ผิวหนัง

ประเภท 2

H315

กำรทำให้เกิดโรคแพ้บนผิวหนัง

ประเภท 1

H317

เป็ นพิษต่อกำรเจริ ญพันธุ์

ประเภท 2

H361f

ภำวะแวดล้อมต่อพืชและสัตว์ที่อยูใ่ นน้ ำ – อันตรำยระยะยำว

ประเภท 3

H412

กฎข้ อบังคับ (EC) 67/548/EEC และ 1999/45/EC :
Xi, R36/37/38, 62, 52/53
2.2 องค์ประกอบของฉลาก
กฎข้ อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008 :
สั ญลักษณ์และคาสั ญญาณของอันตราย :

GHS07

GHS08

คาสั ญญาณของอันตราย : คาเตือน
ส่ วนประกอบที่ระบุอันตรายของการติดฉลาก : 3-ไฮดรอกซี (Hydroxy)-2,2-ไดเมทิลโพรพิล (dimethylpropyl) 3-ไฮดรอกซี (hydroxy)-2,2-

ไดเมทิลโพรพิโอเนต ไดอะคริ เลต (dimethylpropionate diacrylate), ไดพินิล (Diphenyl) (2,4,6-ไตรเมทิล-เบนโซอิล (trimethyl-benzoyl))
ฟอสไฟน์ ออกไซด์ (phosphine oxide)
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แถลงการณ์ เกี่ยวกับอันตราย
H315:
H317:
H319:
H361f:
H412:

:
ทาให้ ระคายเคืองผิวหนัง
อาจทาให้ เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้บนผิวหนัง
ทาให้ ระคายเคืองตา
คาดว่าทาความเสี ยหายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์
เป็ นอันตรำยต่อพืชและสัตว์น้ ำด้วยมีผลต่อเนื่องอันยำวนำน.

แถลงการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันไว้ก่อน :
P261:
P264:
P280:
P302+350 :
P305+351+338 :
P333+P313:
P362:
P410+403 :
P501:

หลีกเลี่ยงการหายใจแก๊ ส/ควันหมอก/ไอน้า/ละอองน้า
ล้ างผิวทั่ว ๆ ให้ สะอาดหลังจากใช้ ผลิตภัณฑ์นี้
สวมถุงมือป้องกัน การป้องกันเสื้อผ้า การป้องกันตา
หากสั มผัสบนผิวหนัง ให้ ล้างด้ วยสบู่และน้า
หากเข้ าตา ให้ ล้างตาด้ วยความระมัดระวังเป็ นเวลาหลายนาที หากใส่ คอนแทคเลนส์ ให้ ถอดคอนแทคเลนส์ ออกถ้ าทาได้ ง่ายออก
แล้ วล้ างตาด้ วยน้าต่อไป
หากเกิดการระคายเคืองบนผิวหนังหรือเป็ นผืน่ ขึน้ : ขอคาแนะนาทางการแพทย์ /ไปพบแพทย์
ถอดเสื้อผ้าที่เปื้ อนผลิตภัณฑ์ออกและนาไปซักให้ สะอาดก่ อนใช้
ป้องกันจากการถูกแสงแดด เก็บไว้ในที่ที่อากาศถ่ ายเทได้ ดี
กาจัดสารเคมี/ภาชนะบรรจุตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น/ภูมิภาค
อัตรำ NFPA

1
2

1

0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

น้อยที่สุด
น้อยมำก
ปำนกลำง
ร้ำยแรง

ระบบกำรระบุวสั ดุอนั ตรำย (HMIS) : (ระดับของอันตรำย : 0 = ต่ำ, 4 = ร้ำยแรงมำก) ;
สุขภำพ
2
ควำมสำมำรถในกำรติดไฟ
1
อันตรำยต่อร่ ำงกำย
1
กำรป้ องกันส่วนบุคคล :
กำรป้ องกันผิวหนัง กำรป้ องกันตำ

รุ นแรง

3. องค์ประกอบ/ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
3.1 การอธิบายลักษณะของสารเคมี :
ลักษณะ : การผสมสารอินทรีย์
3.2 ส่ วนประกอบที่เป็ นอันตราย :
ชื่อสารเคมี
3-ไฮดรอกซี (Hydroxy)-2,2-ไดเมทิลโพรพิล
(dimethylpropyl) 3-ไฮดรอกซี (hydroxy)2,2-ไดเมทิล-โพรพิโอเนต ไดอะคริ เลต (dimethylpropionate diacrylate)
ทาคริเลต isobornyl (isobornyl
methacrylate)
ไตรไซโคลดิเคน ไดเมธานอล ไดอะคริเลต
(Tricyclodecane dimethanol diacrylate)
ดิฟินิล (Diphenyl ) (2,4,6-ไตรเมทิลเบนโซอิล
(trimethyl benzoyl))- ฟอสฟินออกไซด์
(phosphine oxide)

CAS-No

EC-No

%

30145-51-8

250-072-4

25-40

7534-94-3

231-403-1

10-20

42594-17-2

255-901-3

20-30

75980-60-8

278-355-8

0.5-1.5
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กฎข้อบังคับ (EC)
1272/2008

การจัดแบ่งประเภท
กฎข้อบังคับ 67/548/EEC,
1999/45/EC

Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit.2A, H319,
Eye Irrit.2A, H319
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Aqu.Chron. 3, H412
Skin Sens. 1, H317
Aqu. Chronic 2, H411
Skin Sens. 1, H317
Repr.2, H361 f
Aqu. Chronic 2, H411

Xi,
R36, 43

Xi,
R36,37,38
Xi
R43, 51/53
Xi, N,
R62, 43, 51/53
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4. มาตรการการปฐมพยาบาล
4.1 ข้ อมูลทั่วไป : เพือ่ ให้ มั่นใจว่าสถานีล้างตาและสถานทีอ่ าบน้าที่ปลอดภัยอยู่ใกล้ กับสถานีงาน.
4.2 ในกรณีทสี่ ู ดดมเข้ าไป : อำจทำให้ระคำยเคืองต่อกำรหำยใจ. ย้ำยผูป้ ่ วยที่ได้รับผลไปยังที่ที่อำกำศบริ สุทธิ์ . หำกเกิดกำรระคำยเคืองต่อกำรหำยใจ
หำกหำยใจลำบำกให้ติดต่อแพทย์โดยทันที.
4.3 ในกรณีทสี่ ั มผัสผิวหนัง : จำกกำรสัมผัสกับผิวหนังอำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองหรื ออำกำรแพ้. ล้ำงผิวหนังทันทีดว้ ยสบู่และน้ ำจำนวนมำก. ถอดเสื้ อผ้ำและรองเท้ำที่ปนเปื้ อนออก.
หำกอำกำรเกิดขึ้นให้ไปหำแพทย์ทนั ที. ซักเสื้ อผ้ำก่อนนำไปสวมใส่อีก.
4.4 ในกรณีทสี่ ั มผัสที่ตา : ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองที่ตำ. ทำให้ตำแดง บวมและเจ็บปวด. ล้ำงตำด้วยน้ ำจำนวนมำกทันทีและล้ำงเป็ นเวลำอย่ำงน้อย 15 นำที.
หำกยังมีอำกำรอยูใ่ ห้ไปพบแพทย์ทนั ที.
4.5 ในกรณีที่กลืนกินเข้ าไป : ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อปำก ลำคอและท้อง. หำกกลืนกินเข้ำไป ให้ดื่มน้ ำจำนวนมำก ๆ และไปพบแพทย์ทนั ที. อย่ำทำให้ผปู้ ่ วยอำเจียน.
4.6 การปกป้องตนเองของผู้ให้ การช่ วยเหลือรายแรก : สวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE) (ดูข้อ 8). ย้ ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ทอี่ ากาศบริสุทธิ์.
ถอดเสื้อผ้าและรองเท้ าที่ปนเปื้ อนออก.
5. มาตรการการป้องกันอัคคีภยั
5.1 ตัวกลางสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ละอองน้ ำ สำรเคมีแห้ง คำร์ บอนไดออกไซด์ หรื อโฟมที่เหมำะสม.
5.2 เหตุผลต่าง ๆ ที่จะต้องไม่ ใช้ ตวั กลางสารดับเพลิงเพือ่ ความปลอดภัย มีดังนี้ : พวยน้าปริมาตรสู ง.
5.3 อันตรายจากการสั มผัสโดยเฉพาะที่เกิดขึน้ จากผลิตภัณฑ์สารหรือการเตรียมสาร ผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ เป็ นผลให้ เกิดแก๊ ส : ผลิตภัณฑ์กำรสลำยตัวเนื่องจำกควำมร้อนสำมำรถรวมถึง CO2,
CO, NOx และควันไฟ.
5.4 อุปกรณ์ การป้องกันพิเศษสาหรับพนักงานดับเพลิง : สวมใส่เสื้ อผ้ำกำรปกป้ องโดยสมบูรณ์ รวมถึง หมวกนิรภัย ควำมดันเชิงบวกแบบรวมส่วน หรื อ
เครื่ องช่วยหำยใจแบบปรับควำมดันตำมต้องกำร กำรป้ องกันเสื้ อผ้ำและหน้ำกำกครอบหน้ำ.
5.5 ข้ อมูลเพิม่ เติม : ย้ำยภำชนะออกจำกพื้นที่หำกทำได้โดยไม่ตอ้ งเสี่ยง. ภำชนะเย็นพร้อมน้ ำฉี ด. หลีกเลี่ยงกำรสูดหำยใจผลผลิตพลอยได้จำกวัสดุหรื อกำรเผำไหม้.
6. มาตรการการปล่ อยออกโดยบังเอิญ
6.1 การระมัดระวังส่ วนตัว : อยูใ่ ห้ห่ำงจำกบุคลำกรที่ไม่มีควำมจำเป็ น. สวมใส่ชุดอุปกรณ์กำรป้ องกันและเสื้อผ้ำที่เหมำะสม. หำรื อผูเ้ ชี่ยวชำญโดยทันที.
6.2 การระมัดระวังต่อสิ่ งแวดล้ อม : ยุติกำรไหลของวัสดุหำกนี่ไม่มกี ำรเสี่ยง. ถ่ำยเทอำกำศในพื้นที่ที่ปนเปื้ อน. ลดแหล่งที่ทำให้ติดไฟ.
แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ในท้องถิ่นทรำบในกรณี ที่มกี ำรปนเปื้ อนสิ่งแวดล้อมที่เป็ นแหล่งน้ ำ.
6.3 มาตรการสาหรับการทาความสะอาด : สวมใส่ชุดอุปกรณ์กำรป้ องกันและเสื้ อผ้ำที่เหมำะสม. ดูดซับปริ มำณที่หกโดยใช้วสั ดุที่สำมำรถดูดซึ มที่เหมำะสม.
นำสิ่ งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ท้งั หมดทิ้งลงในภำชนะสำหรับกำรกำจัดทิ้งที่เหมำะสม. วัสดุและภำชนะที่ใส่จะต้องนำไปกำจัดทิ้งในาำนะที่เป็ นของเสี ยที่เป็ นอันตรำย. อยูใ่ ห้ห่ำงจำกแหล่งติดไฟ.
7. การควบคุมดูแลและการเก็บรักษา
7.1 การควบคุมดูแล ให้กำรระบำยอำกำศที่เหมำะสม. ใช้เครื่ องมือกำรป้ องกันที่เหมำะสม. หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนังและตำ. อย่ำหำยใจเอำละอองไอหรื อหมอกเข้ำไป.
หลีกเลี่ยงแหล่งที่ทำให้ติดไฟ. อย่ำทำให้สำรเข้ำไปในท่อระบำยน้ ำหรื อทำงน้ ำไหล.
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7.2 การเก็บรักษา : เก็บรักษำไว้ในภำชนะเดิมซึ่ งปิ ดผนึกในอุณหถูมิห้อง. เก็บวัสดุในอำคำรที่เย็น แห้ง อำกำศถ่ำยเทได้ดี. เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งแสงแดดหรื อแสง UV.
อุณหภูมิกำรเก็บรักษำ : ต่ำกว่ำ 35 °C / 95 °F กลุ่มเก็บรักษำ 10, น้ ำยำอันตรำยที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม.
8. ควบคุมการสั มผัส / การป้องกันส่ วนบุคคล
8.1 ค่าจากัดในการสั มผัส :
ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไป : ได้มีกำรกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ ีว่ำมีขอบเขตกำรสัมผัสที่ไม่จำกัดอำชีพ (PEL/TWA).
กำรวิเครำะห์ส่วนประกอบ :
ส่วนประกอบ
ผู้ผลิตส่ วนประกอบ IEL (ขอบเขตการสั มฟัสภายใน)
ดิฟินิล (Diphenyl ) (2,4,6-ไตรเมทิลเบนโซอิล (trimethyl benzoyl))ฟอสฟิ นออกไซด์ (phosphine oxide)

3.5 mg/m3

8.2 ควบคุมการสั มผัส
มาตรการทางเทคนิคเพือ่ ป้องกันการสั มผัส : ใช้กำรระบำยอำกำศกำรปล่อยควันเสี ยเฉพำะส่วน.
มาตรการการแนะนาเพือ่ ป้องกันการสั มผัส : ขณะกาลังใช้ ผลิตภัณฑ์ ห้ ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสู บบุหรี่. ล้ างมือหลังจากใช้ ผลิตภัณฑ์และก่ อนรับประทานอาหาร สู บบุหรี่
และการใช้ ห้องน้าและเมื่อสิ้นสุ ดเวลาทางานของวันนั้น.
การป้องกันส่ วนบุคคล :
กำรป้ องกันระบบกำรหำยใจ : หำกกำรระบำยอำกำศไม่สำมำรถกันไอละอองของสำรที่มีควำมเข้มข้นได้ต่ำกว่ำขอบเขตที่กำหนดไว้
จะต้องจัดให้มีกำรป้ องกันระบบกำรหำยใจที่ได้รับกำรรับรองที่เหมำะสมให้ (เช่น 3M 6000 พร้อมกล่องละอองน้ ำที่เป็ นสำรอินทรี ย ์ A2 หรื อหน้ำกำกครึ่ งหน้ำ 3M 4251)
กำรป้ องกันมือ : ใช้ถุงมือที่ทำจำกยำงไนไทรล์แบบทึบ.
กำรป้ องกันตำ : สวมแว่นตำนิรภัยหรื อแว่นตำป้ องกันสำรเคมี.
กำรป้ องกันร่ ำงกำย : ใช้ผำ้ กันเปื้ อนและรองเท้ำที่หุ้มเท้ำมิดชิด.
9. กรรมสิ ทธิ์ทางกายภาพและสารเคมี
9.1 ภาพลักษณ์ :
สภาพทางกายภาพ : ของเหลว
สี : ใส
กลิ่น : ปานกลาง
9.2 ข้ อมูลทีส่ าคัญเกี่ยวกับสุ ขภาพ ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
pH (20 °C):
จุดหลอมเหลว/พิสย
ั (°C):
จุดเดือด/พิสย
ั (°C):
จุดวาบไฟ (°C):
อุณหภูมก
ิ ารติดไฟ (°C):
ความดันไอ (°C):
ความหนาแน่น (ก./cm3):
ความหนาแน่นรวม (กก./m3):
ความสามารถในการละลายนา้ (20°C ใน ก./ล.):
สัมประสิทธิก
์ ารแบ่งละลาย :
N-ออกทานอล/นา้ (log Po/w):
ความหนืด, พลังงาน (mPa s):
อันตรายจากการระเบิดของฝุน
่ ละออง :
ขอบเขตของการระเบิด :
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10. เสถียรภาพและความไวปฎิกิริยา
10.1 สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับควำมร้อนและแสงแดด. ปฏิบตั ิกำรที่จำเป็ นเพื่อหลีกเลี่ยงกำรปล่อยไฟฟ้ ำสถิตออกมำ.
10.2 วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง วัสดุที่เป็ นออกซิ ไดส์ กรดที่มีควำมเข้มข้นและพื้นาำนเข้มข้น.
10.3 ผลิตภัณฑ์สลำยตัวที่เป็ นอันตรำย : คำร์บอนไดออกไซด์, คำร์บอนมอนอกไซด์ และไอควันที่เป็ นพิษอื่น ๆ สำมำรถถูกปล่อยออกได้ที่อุณหภูมิสูงหรื อจำกกำรเผำไหม้.
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
11.1 จลนศาสตร์ เกี่ยวกับพิษวิทยา การสั นดาปและการแพร่ กระจาย : ไม่ มีข้อมูล
11.2 ออกฤทธิ์รุนแรง (ทดสอบความเป็ นพิษ)
ส่วนประกอบ
ไตรไซโคลดิเคน ไดเมธำนอล ไดอะคริ เลต (Tricyclodecane dimethanol
diacrylate)
ดิฟินิล (Diphenyl ) (2,4,6-ไตรเมทิลเบนโซอิล (trimethyl benzoyl))ฟอสฟิ นออกไซด์ (phosphine oxide)

LD50 Oral
>5000 มก./กก.

LD50 Dermal
>5000 มก./กก.

>5000 มก./กก.

> 2000 มก./กก.

LC50 (การสู ดดม)
4h >40 มก./ล.

การระคายเคืองต่อทางเดินลมหายใจ : การระคายเคือง
การระคายเคืองที่ผวิ หนัง : การระคายเคือง
การระคายเคืองที่ตา : การระคายเคือง
การทาให้ อาการแพ้ : เป็ นเหตุให้ เกิดอาการแพ้
11.3 ประสบการณ์ ที่เกิดขึน้ ในการปฏิบัตงิ าน
เมื่อเกิดอำกำรภูมิแพ้ข้ ึน ปฏิกิริยำแพ้รุนแรงอำจเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับสำรในระดับต่ำมำกตำมลำดับ.
11.4 ข้ อสั งเกตทั่วไป :
กำรเป็ นสำรก่อมะเร็ ง : ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์น้ ีไม่ได้มีอยูใ่ นรำยกำรกำรจดทะเบียนโดย ACGIH, IARC, OSHA, NIOSH หรื อ NTP.

12. ข้ อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์
12.1 ความเป็ นพิษต่อนิเวศวิทยา : ยังไม่เป็ นที่ทรำบเกี่ยวกับควำมเป็ นพิษต่อพืชและสัตว์น้ ำของผลิตภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม ตำมพื้นาำนของส่วนประกอบ
เป็ นที่คำดหมำยกันว่ำวัสดุน้ ีอำจเป็ นอันตรำยต่อสิ่ งมีชีวิตในน้ ำ หรื อเป็ นเหตุให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ระยะยำวต่อพืชและสัตว์น้ ำ สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันกำรปนเปื้ อนต่อดิน
ทำงระบำยน้ ำและพื้นผิวน้ ำ.
ส่วนประกอบ
ไตรไซโคลดิเคน ไดเมธำนอล ไดอะคริ เลต (Tricyclodecane dimethanol diacrylate)
ดิฟินิล (Diphenyl ) (2,4,6-ไตรเมทิลเบนโซอิล (trimethyl benzoyl))-ฟอสฟิ นออกไซด์
(phosphine oxide)

ข้อมูล
EC50 (48h)- 2.4 มก./ล. (แดฟเนีย แมกนำ (daphnia
magna))
EC50 (72h)- 1.6 มก./ล. (สำหร่ ำยเขียว)
EC50 – 3.53 มก./ล. (แดฟเนีย (daphnia))
LC50 (48h) – 6.53 มก./ล. (ปลำซิวข้ำวสำรญี่ปุ่น
(oryzias latipes))

12.2 การเคลื่อนที่ : ไม่มีขอ้ มูลบริ กำรสำหรับผลิตภัณฑ์น้ ี
12.3 ความทนทานและความสามารถในการลดค่า : ไม่มีขอ้ มูลบริ กำรสำหรับผลิตภัณฑ์น้ ี
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12.4 ผลลัพธ์ ของการประเมินผล PBT : ไม่มีขอ้ มูลบริ กำรสำหรับผลิตภัณฑ์น้ ี
12.5 ผลไม่ พงึ ประสงค์อื่น ๆ : ไม่มีขอ้ มูลบริ กำรสำหรับผลิตภัณฑ์น้ ี
13. การพิจารณาด้ านการกาจัดทิง้
13.1 กำรกำจัด / ผลิตภัณฑ์ตำมควำมเหมำะสม : อย่ำให้ทำงระบำยน้ ำ พื้นดินและพื้นผิวน้ ำด้วยวัสดุหรื อภำชนะใส่วสั ดุปนเปื้ อนด้วยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว.
ลดของเสี ยโดยกำรพยำยำมใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อย่ำงสมบูรณ์. กำจัดทิ้งภำชนะบรรจุน้ ีและสำรของผลิตภัณฑ์ตำมกฎข้อบังคับของท้องถิ่น รัา และสหพันธรัา.
ห้ำมมิให้นำกลับมำใช้อีกหรื อเติมผลิตภัณฑ์ใหม่.
13.2 รหัสของเสี ย / กำรกำหนดของเสี ยตำม EWC / AVV: 070208
13.3 การบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม : ไม่ มีข้อมูล
13.4 ข้ อมูลเพิม่ เติม : ก่อนกำรกำจัดทิ้งระบบ 3D แนะนำให้ทำกำรหำรื อกับบริ ษทั กำรกำจัดของเสี ยที่ได้รับกำรรับรองเพื่อให้แน่ใจในกำรปฏิบตั ิตำมกฎข้อบังคับ.
14. ข้ อมูลการขนส่ ง
14.1 การขนส่ งทางพืน้ ดิน (ADR/RID/GGVSE): ไม่ได้กำหนดไว้
กำรกำหนดกำรขนส่งที่เป็ นทำงกำร :
กลุ่ม :
รหัสกำรจัดแบ่งประเภท :
UN-No.:
กลุ่มกำรบรรจุภณั ฑ์ :
ปิ ดฉลำกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอันตรำย
รหัสกำรควบคุมอุโมงค์ :
ข้อกำหนดพิเศษ :
14.2 การขนส่ งทางทะเล (IMDG-รหัส/GGVSee): ไม่ได้กำหนดไว้
ชื่อกำรขนส่งทำงเรื อที่เหมำะสม :
กลุ่ม :
UN-No.:
กลุ่มกำรบรรจุภณั ฑ์ :
EmS:
สำรมลพิษทำงน้ ำ :
ข้อกำหนดพิเศษ :
14.3 การขนส่ งทางอากาศ (ICAO-IATA/DGR): ไม่ได้กำหนดไว้
ชื่อกำรขนส่งทำงเรื อที่เหมำะสม :
กลุ่ม :
UN-No.:
กลุ่มกำรบรรจุภณั ฑ์ :
ข้อกำหนดพิเศษ :
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15. ข้ อมูลที่ควบคุมบังคับ
15.1 กฎข้ อบังคับของสหภาพยุโรป (EU)
EINEC/ELINCS/NLP: วัสดุท้ งั หมดอยู่บญ
ั ชีรายชื่อ
ภาคผนวก REACH ที่ 17: ไม่ มีอยู่ในรายการ
15.2 กฎข้ อบังคับแห่ งชาติของสหภาพยุโรป (EU)
Wassergefährdungsklasse (ประเภทของอันตรำยในน้ ำ เยอรมนี ): WGK 2: อันตรำยต่อเขตน่ำนน้ ำ
15.3 สหพันธรัาของสหรัาฯ
TSCA: วัสดุท้ งั หมดได้ มีอยู่รายการบนสิ นค้าคงเหลือ TSCA หรือไม่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดของ TSCA
รำยกำร SARA 302 EHS (40 CFR 355 ภำคผนวก A): ไม่มีอยูใ่ นรำยกำร
SARA 313 (40 CFR 372.65): ไม่มีอยูใ่ นรำยกำร
CERCLA (40 CFR 302.4): ไม่มีอยูใ่ นรำยกำร
15.4 กฎข้อบังคับของออสเตรเลีย
SUSDP, กฎหมำยว่ำด้วยสำรเคมีเชิงอุตสำหกรรม ปี 1989:
สิ นค้ำคงเหลือของสำรเคมี AICS ของออสเตรเลีย : รำยชื่อ
15.5 กฎข้ อบังคับของญี่ปุ่น
คำแถลงกำรณ์เกี่ยวกับข้อมูลด้ำนกำรเสี่ ยงของสำรเคมี (CHRIP)
กฎหมำยว่ำด้วยสุขภำพและควำมปลอดภัยเชิงอุตสำหกรรม
วัสดุอันตราย
กฎเกณฑ์การป้องกันสารพิษที่เป็ นตัวทาละลายของสารอินทรีย์
เทศบัญญัตเิ กี่ยวกับการป้องกันอันตรายเนื่องมาจากสารเคมีโดยเฉพาะ
กฎเกณฑ์การป้องกันภาวะพิษตะกั่ว
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมสารที่เป็ นพิษและเป็ นอันตราย
กฎหมายว่าด้ วย PRTR และการส่ งเสริมการจัดการสารเคมี
พระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการบริการด้ านอัคคีภยั
กฎหมายว่าด้ วยวัตถุระเบิด
กฎหมายว่าด้ วยความปลอดภัยเกี่ยวกับความกดดันแก๊ สระดับสู ง
คาสั่ งการควบคุมสิ นค้าขาออก
กฎหมายว่าด้ วยการกาจัดทิง้ ของเสี ยและการทาความสะอาดสาธารณะ

รำยชื่อ
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่มีรำยชื่อส่วนประกอบ
หมวดหมู่ 4, กลุ่ม 3, น้ ำมัน
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
ใช้ประโยชน์ได้ ก่อนกำรกำจัดทิ้ง
ควรหำรื อกับผูป้ ฏิบตั ิงำนด้ำนกำรกำจัดของเสี ยที่ได้รับกำรรับรองเพื่อให้แน่ใจในกำรปฏิบตั ิตำมกฎข้อบังคับ.

16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
16.1 แถลงการณ์ เกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้อง (เลขที่และข้ อความทีส่ มบูรณ์) ได้ อ้างอิงไว้ในข้ อ 2 และข้ อ 3 (ตาม (EC) เลขที่ 1272/2008):
Skin irrit. 2, H 315- การระคายเคืองที่ผวิ หนัง, ประเภท 2, H315: ทาให้ ระคายเคืองผิวหนัง
Skin sens. 1, H 317- ทาให้ เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง, ประเภท 1, H317: อาจทาให้ เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้บนผิวหนัง
Eye Irrit. 2, H319- การระคายเคืองที่ตา, ประเภท 2, H319: ทาให้ ระคายเคืองตา
Repr.2, H361f: เป็ นพิษต่อการเจริญพันธุ์, ประเภท 2, H 361f: คาดว่าทาความเสี ยหายต่อภาวะเจริญพันธุ์
Aqu.Chron. 2, H411: ภาวะแวดล้ อมต่อพืชและสั ตว์น้า – อันตรายระยะยาว, ประเภท 2, H411: เป็ นอันตรายต่อพืชและสั ตว์น้าด้ วยมีผลต่อเนื่องอันยาวนาน.
Aqu. Chron. 3, H412: ภำวะแวดล้อมต่อพืชและสัตว์น้ ำ – อันตรำยระยะยำว, ประเภท 3, H412: เป็ นอันตรำยต่อพืชและสัตว์น้ ำด้วยมีผลต่อเนื่องอันยำวนำน.
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แผ่ นข้ อมูลด้ านความปลอดภัย
ตามกฎข้ อบังคับ (EC) เลขที่ 1907/2006 และ1272/2008
มาตรฐานการสื่ อสารเกี่ยวกับอันตราย 29 CFR 1910 (สหรัฐอเมริกา)
กฎข้ อบังคับ WHS ออสเตรเลีย
JIS Z 7253 (2012) ญี่ปุ่น

MCO Cleaner 2500
วันที่แก้ ไข : 3 เมษายน 2018

สอดคล้ องกับ R-เฟรซ (เลขที่และข้ อความที่สมบูรณ์ ) ได้ อ้างอิงไว้ในข้ อ 2 และข้ อ 3:
R36/38- กำรระคำยเคืองที่ตำและผิวหนัง
R43: อำจทำให้เกิดอำกำรแพ้หำกสัมผัสผิวหนัง.
R62: เป็ นไปได้ที่เสี่ ยงต่อควำมบกพร่ องทำงภำวะเจริ ญพันธุ์
R51/53: เป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิตที่อยูใ่ นน้ ำ อำจเป็ นเหตุให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ระยะยำวต่อสิ่ งแวดล้อมของพืชและสัตว์น้ ำ
R52/53: เป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิตที่อยูใ่ นน้ ำ อำจเป็ นเหตุให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ระยะยำวต่อสิ่ งแวดล้อมของพืชและสัตว์น้ ำ.
16.2 ข้ อมูลเพิม่ เติม :
วันที่จดั ทำ SDS : .................. 3 เมษายน 2018
เลขที่แก้ไข SDS : .................
วันที่แก้ไข SDS : ..................
เหตุผลสำหรับกำรแก้ไข : ..............
www.3dsystems.com
800.793.3669 (หมำยเลขโทรฟรี ในสหรัาฯ ตำมเวลำปำนกลำงกรี นิช-07:00; อเมริ กำเหนือ, วันจันทร์ – วันศุกร์ , 18:00 น. ถึง 18:00 น.)
803.326.3900 (นอกสหรัาฯ ตำมเวลำปำนกลำงกรี นิช -07:00; อเมริ กำเหนือ, วันจันทร์ – วันศุกร์, 6:00 น. ถึง 18:00 น.)
+44 144-2282600 (ยุโรป ตำมเวลำปำนกลำงกรี นิช+01:00; วันจันทร์ – วันศุกร์ , 08:00 น. - 17:00 น.
ตำมเวลำยุโรปตอนกลำง)ข้อปฏิเสธด้ำนควำมรับผิดตำมกฎหมำย กฎหมำยแทนที่ต่อไปนี้ใช้แทนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องใด ๆ ในแบบฟอร์มของบริ ษทั จดหมำยและข้อตกลงจำก โดยหรื อกับ 3D Systems
Corporation. 3D Systems, Inc. ไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่ำจะโดยกำรแสดงเจตจำนงไว้อย่ำงชัดแจ้งหรื อโดยทำงนัย
รวมทั้งกำรรับประกันที่สำมำรถใช้ในทำงกำรค้ำหรื อตำมควำมเหมำะสมเพื่อเป้ ำหมำยโดยเฉพำะสำหรับผลิตภัณฑ์น้ ี.
ไม่มีแถลงกำรณ์หรื อคำแนะนำที่รวมอยูใ่ นวรรณกรรมของผลิตภัณฑ์จะถูกตีควำมในาำนะกำรโน้มน้ำวชักนำเพื่อฝ่ ำฝื นสิทธิบตั รที่สมั พันธ์กนั ที่ มีอยูใ่ นขณะนี้หรื อหลังจำกนี้. ไม่ว่ำจะด้วยสถำนกำรณ์ใด ๆ ที่ 3D
Systems, Inc. จะรับผิดสำหรับอุบตั ิเหตุ ผลที่นำมำ หรื อควำมเสียหำยอื่น ๆ จำกกำรละเลยไม่เอำใจใส่ กำรผิดสัญญำกำรรับประกัน ควำมรับผิดโดยสิ้นเชิงหรื อสมมติาำนอื่นใดที่อำจเกิดขึ้นจำกใช้
หรื อดำเนินงำนกับผลิตภัณฑ์น้ ี. 3D Systems, Inc. ขอรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสำหรับกำรเรี ยกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรผลิต ใช้หรื อขำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ซึ่งเฉพำะแต่รำคำที่ซ้ือมำของผูข้ ำย.
เนื้อหำแผ่นข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยนี้สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ. 3D Systems, Inc. ขอแนะนำให้ท่ำนตรวจสอบ www.3dsystems.com เป็ นระยะ ๆ
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำท่ำนกำลังใช้แผ่นข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด.
© Copyright 2018 โดย 3D Systems, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ท้งั หมด ProJet เป็ นเครื่ องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ 3D Systems, Inc. เครื่ องหมำยโลโก้ 3D
เป็ นเครื่ องหมำยกำรค้ำของ 3D Systems, Inc.
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