เอกสารขอมูลความปลอดภัย

๑ การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)
๑.๑ ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ
GHS (GHS product identifier)
๑.๒ การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ
ชื่อสามัญ,ชื่อพอง

Calcium fluoride

แคลเซียม ฟลูออไรด (CaF2) * Calcium fluoride * Calcium difluoride (as F)

หมายเลข SDS

1GJ

Materion Code

1GJ

หมายเลข CAS

7789-75-5

๑.๓ ขอแนะนําและขอจํากัดตาง ๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม
ไมมีอยู
ขอแนะนําในการใช
ไมมีอยู

ขอจํากัดตาง ๆ ในการใช
๑.๔ รายละเอียดของผูผลิต
ผูผลิต
ชื่อบริษัท
ที่อยู

Materion Advanced Chemicals Inc.
407 N 13th Street
1316 W. St. Paul Avenue
Milwaukee WI 53233
สหรัฐอเมริกา
414.212.0257
advancedmaterials@materion.com
Laura Hamilton

หมายเลขโทรศัพท
อีเมล
บุคคลที่ติดตอ

เคมเทร็กซ

๑.๕ หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน

800.424.9300

๒ การบงชี้ความเปนอันตราย (Hazards identification)
๒.๑ การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS และขอมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค
ความเปนอันตรายทางกายภาพ ไมไดรับการจําแนกประเภท
ความเปนอันตรายตอสุขภาพ

ความเปนพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน

กลุม 5

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง ประเภทยอย 3
จากการรับสัมผัสครั้งเดียว
การระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง ประเภทยอย 2
จากการรับสัมผัสซ้ํา
ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายตอสิ่ง
แวดลอม
๒.๒ องคประกอบฉลากตามระบบ GHS
สัญลักษณความเปนอันตราย

คําสัญญาณ

ระวัง

ขอความแสดงความเปน
อันตราย

อาจเปนอันตรายเมื่อกลืนกิน ระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง อาจระคายเคื่องตอทางเดินหายใจ
มีขอสงสัยวาอาจเกิดอันตรายตอการเจริญพันธุหรือทารกในครรภ
อาจกอใหเกิดอนตรายตอเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดวยน้ํานมมารดา อาจทําอันตรายตออวัยวะ
เมื่อรับสัมผัสเปนเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ํา

ขอความที่แสดงขอควรระวัง
การปองกัน

ชื่อวัตถุ : Calcium fluoride
1GJ หมาย เลข เวอรชั่น : 01

ตองรับขอแนะนําเปนพิเศษกอนใช
หามใชจนกวาจะอานและทําความเขาใจคําเตือนดานความปลอดภัยทั้งหมด
ใชภายนอกอาคารเทานั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี หามหายใจเอาฝุนเขาสูรางกาย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสในระหวางตั้งครรภ/ขณะดูแลบุตร ลางใหทั่ว หลังจากใชสารนี้ หามกิน
ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใชผลิตภัณฑ สวมเครื่องปองกันตาและหนา ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามที่กําหนด

SDS THAILAND
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การจัดการ

หากหายใจเขาไป: เคลื่อนยายผูปวยไปสู อากาศ บริสุทธิ์ และใหนอนพักในทาทางที่สบายเพื่อการหายใจ
หากเขาดวงตา; ลางดวยนํ้าเปนเวลาหลาย ๆ นาที ถาใสคอนแทคเลนสใหถอดออกมา (เมื่อพบและทําไดงาย)
และใหลางตาตอไป หากสัมผัสหรือเกี่ยวของ: รับคําแนะนาจากแพทย/พบแพทย
โทรหาศูนยพิษวิทยาหรือแพทยโรงพยาบาลหรือถารูสึกไมสบาย หากยังระคายเคือง:
รับคําแนะนําจากแพทย/พบแพทย

การจัดเก็บ

เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศดี ปดภาชนะบรรจุใหแนน เก็บปดล็อคไว

การกําจัด

กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบภายในทองถิ่น/ภาค/ประเทศ/ระหวางประเทศที่กําหนด

๒.๓ ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได
เปนผลจากการจําแนกตามระบบ
GHS

สามารถขอรับเอกสารขอมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายไดทางโทรศัพท อีเมล
หรือเว็บไซตของบริษัท

ขอมูลเสริม

ไมเกี่ยวของ

๓ องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition / information on ingredients)
๓.๑ สาร เดี่ยว
ชื่อทางเคมี
(chemical identity)
Calcium fluoride

ชื่อสามัญ (common name) และชื่อพอง
(synonym)
แคลเซียม ฟลูออไรด (CaF2)
Calcium fluoride
Calcium difluoride (as F)

หมายเลข CAS และตัวบงชี้
ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

ความเขมขนหรือชวง
ความเขมขน

7789-75-5

90 - 100

๔ มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล
การสูดดม

หากสูดฝุนละอองจากสารเขาสูรางกาย ใหเคลื่อนยายผูปวยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ในทันที
โทรหาศูนยพิษวิทยาหรือแพทยโรงพยาบาลหรือถารูสึกไมสบาย

การสัมผัสผิวหนัง

ลางผิวหนังดวยนํ้าไหลริน/ฝกบัว พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยู

การสัมผัสดวงตา

ลางดวยนํ้าเปนเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนสออก หากใสและสามารถทําไดโดยงาย
ลางน้ําตอไปเรื่อยๆ พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยู

การกลืนกิน

ลางปาก รับคําแนะนําจากแพทย/พบแพทย หากทานรูสึกไมสบาย
โทรหาศูนยพิษวิทยาหรือแพทยโรงพยาบาลหรือถารูสึกไมสบาย

๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่สําคัญ
ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภาย
หลัง (acute and delayed)

การระคายเคืองของดวงตาและเยื่อบุเมือก การสัมผัสเปนระยะเวลานานๆอาจทําใหเกิดอาการเรื้อรัง

๔.๓ ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการ
แพทยที่ตองทําทันทีและการดูแล
รักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการ

กําหนดใหมีมาตรการสนับสนุนและรักษาอาการ จัดคนไวดูแลผูประสบภัยตลอดเวลา
อาการอาจเกิดในภายหลังได

ขอแนะนําทั่วไป

หากสัมผัสหรือเกี่ยวของ: รับคําแนะนาจากแพทย/พบแพทย
ตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทางการแพทยทราบเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของ
และใชมาตรการปองกันความปลอดภัยใหตัวเอง

๕ มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
๕.๑ สารดับเพลิงที่หามใชและสารดับเพลิงที่เหมาะสม
ละอองน้ํา โฟม ผงเคมีแหง กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
สารดับเพลิงที่เหมาะสม
ไมทราบ

สารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม
๕.๒ ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด
ขึ้นจากสารเคมี

ระหวางที่เกิดไฟไหม อาจเกิดแกสที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

๕.๓ อุปกรณปองกันพิเศษและขอ
ควรระวังสําหรับนักผจญเพลิง

สวมอุปกรณปองกันที่เหมาะสม

อุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา

ฉีดพนละอองน้ําเพื่อทําใหภาชนะปดเย็นตัวลง

ความเปนอันตรายจากอัคคีภัยโดย
ทั่วไป

ไมพบอันตรายจากไฟที่ผิดปกติหรือระเบิด

วิธีการเฉพาะ

ใชขั้นตอนการผจญเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอันตรายของสารที่เกี่ยวของอื่นๆ

๖ มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental release measures)
๖.๑ ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ
ปองกันอันตรายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานฉุกเฉิน

หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล

๖.๒ ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม

หามทําใหน้ํามีการปนเปอน หลีกเลี่ยงการทิ้งในทางระบายน้ํา, ทางน้ําหรือพื้นดิน

ชื่อวัตถุ : Calcium fluoride
1GJ หมาย เลข เวอรชั่น : 01
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หากจําเปนตองกวาดพื้นในบริเวณที่เปอนสาร ใหใชสารระงับฝุนซึ่งไมทําปฏิกริยากับผลิตภัณฑนั้น
ดูดฝุนโดยใชเครื่องดูดฝุนที่มีไสกรองแบบ HEPA ลดการเกิดและสะสมฝุนใหมากที่สุด
ปองกันการเขาสูทางเดินน้ํา, บอบําบัด, ชั้นใตดินหรือบริเวณที่แคบๆ
หลังจากปฎิบัติตามกระบวนการนําผลิตภัณฑกลับมาใหม, ใหชะลางพื้นที่ดวยน้ํา
กวาดหรือดูดสิ่งรั่วไหลโดยใชสูญญากาศ ใสภาชนะที่เหมาะสม กอนไปกําจัด

๖.๓ วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด (cleaning up)

๗ การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา (Handling and storage)
๗.๑ ขอควรระวังในการขนถาย
เคลื่อนยายใชงานและการเก็บรักษา
อยางปลอดภัย

ตองรับขอแนะนําเปนพิเศษกอนใช หามใชจนกวาจะอานและทําความเขาใจคําเตือนดานความปลอดภัยทั้งหมด
ลดการเกิดและสะสมฝุนใหมากที่สุด ใหมีการระบายอากาศอยางเหมาะสมที่จุดซึ่งฝุนเกิดขึ้น
หามหายใจเอาฝุนเขาสูรางกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา
หลีกเลี่ยงการสัมผัสในระหวางตั้งครรภ/ขณะดูแลบุตร หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสเปนเวลานาน
ในกรณีที่การระบายอากาศไมเพียงพอ, ใหสวมอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสม
สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี หามกินอาหาร ดื่มน้ํา
หรือสูบบุหรี่ขณะใชผลิตภัณฑ ลางมือใหสะอาดภายหลังจากการใชสาร รักษาความสะอาดในบริเวณใหดี
หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม

๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอด
ภัยรวมทั้งขอหามในการเก็บรักษา
สารที่เขากันไมได
(incompatibilities)

เก็บปดล็อคไว เก็บในภาชนะบรรจุปดสนิทเดิม เก็บในที่เย็น แหง และหางจากแสงแดดโดยตรง
เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศไดดี เก็บใหพนมือเด็ก

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
๘.๑ คาตาง ๆ ที่ใชควบคุม (control parameters)
คาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน
คาจํากัดของการสัมผัสในการทํางาน. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)
รูปแบบ
วัสดุ
ประเภท
คา
Calcium fluoride (CAS
7789-75-5)

TWA

2.5 mg/m3

ฝุน

2.5 mg/m3
คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม ACGIH แหงสหรัฐฯ
วัสดุ
ประเภท
Calcium fluoride (CAS
7789-75-5)

คา

TWA

คาขีดจํากัดทางชีวภาพ
คาขึดจํากัดทางชีวภาพตามมาตรฐาน ACGIH
วัสดุ
คา
Calcium fluoride (CAS
7789-75-5)

2.5 mg/m3

ตัวกําหนด

สิ่งตัวอยาง

เวลาในการเก็บตัวอย
าง

3 mg/l

ฟลูออไรด

ปสสาวะ

*

2 mg/l

ฟลูออไรด

ปสสาวะ

*

* - หากตองการรายละเอียดในการสุมตัวอยาง กรุณาอานเอกสารตนฉบับ
๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม

๘.๓ มาตรการปองกันสวนบุคคล
การปองกันดวงตา/ใบหนา
การปองกันผิวหนัง
การปองกันมือ

สวมเครื่องปองกันตาและหนา ใชแวนที่กระชับพอดีในกรณีที่เกิดฝุน
ปกติไมตองใช
ตองเลือกอุปกรณปกปองสวนบุคคลตามมาตรฐาน CEN
และพิจารณารวมกับผูจัดจําหนายอุปกรณปกปองสวนบุคคล

อื่น ๆ
การปองกันระบบทางเดินหายใจ
ชื่อวัตถุ : Calcium fluoride
1GJ หมาย เลข เวอรชั่น : 01

ควรใหมีการระบายอากาศทั่วไปที่ดี (โดยปกติเทากับ 10 ครั้งของการเปลี่ยนแปลงอากาศตอชั่วโมง)
อัตราการระบายอากาศตองใหเปนไปตามสภาวะ หากเกี่ยวของ ใหใชที่ปดกั้นกระบวนการ
การระบายอากาศที่ปลอยออกเฉพาะที่ หรือการควบคุมวิศวกรรมอื่นๆ
เพื่อรักษาระดับสารในอากาศใหต่ํากวาระดับการไดรับสารที่แนะนํา หากยังไมมีการตั้งระดับการไดรับสาร
ใหรักษาระดับสารในอากาศใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ควรระบายอากาศใหเพียงพอเพื่อกําจัดและปองกันการสะสมของฝุนหรือควันไอใดๆ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหวางการใชงานหรือแปรรูปดวยความรอน
ถาเครื่องมือทางวิศวกรรมไมเพียงพอที่จะรักษาปริมาณฝุนละอองใหมีระดับต่ํากวา OEL
จําเปนตองสวมหนากากชวยหายใจที่เหมาะสม จัดใหมีสถานที่ลางตา

ใชเครื่องชวยหายใจที่ไดรับอนุญาตจาก NIOSH/MSHA หากมีความเสี่ยงของการไดรับฝุน/ควัน
ที่ระดับเกินคาจํากัดการไดรับสาร
SDS THAILAND
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ความอันตรายจากความรอน
ขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

สวมใสชุดปองกันภัยจากอุณหภูมิตามความเหมาะสมหากจําเปน
หามกินอาหาร ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่ขณะใชผลิตภัณฑ ใหหมั่นตรวจสอบขอปฎิบัติเพื่อสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี
เชน การลางมือหลังจากสัมผัสสารเคมี และกอนรับประทานอาหาร, ดื่มน้ํา, และ/หรือ สูบบุหรี่
ซักลางชุดทํางานและอุปกรณปองกันเปนประจําเพื่อกําจัดสารปนเปอน

๙ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
ผง

๙.๑ ลักษณะทั่วไป
สถานะทางกายภาพ

ของแข็ง

รูปแบบ

ผง

สี

ไมมีอยู

๙.๒ กลิ่น

ไมมีอยู

๙.๓ คาขีดจํากัดของกลิ่นที่รับได
(odor threshold limit)

ไมมีอยู

๙.๔ คาความเปนกรด-ดาง (pH)

ไมมีอยู

๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง
(melting point/freezing point)

1403 °C (2557.4 °F)

๙.๖ จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการ
เดือด (initial boiling point and
boiling range)

2500 °C (4532 °F)

๙.๗ จุดวาบไฟ (flash point)

ไมมีอยู

๙.๘ อัตราการระเหย (evaporation
rate)

ไมมีอยู

๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟ
ไดของของแข็งและกาซ
(flammability (solid, gas))

ไมมีอยู

๙.๑๐ คาขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของความไวไฟ หรือคาจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด (upper/lower flammability or explosive limits)
ไมมีอยู
คาขีดจํากัดของความไวไฟ ต่ําสุด (เปอรเซ็นต)
คาขีดจํากัดของความไวไฟ สูงสุด (เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

คาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

คาจํากัดของการระเบิด - สูงสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

๙.๑๑ ความดันไอ (vapour
pressure)

< 0.0000001 kPa ที่ 25 °C

๙.๑๒ ความหนาแนนไอ (vapour
density)

ไมมีอยู

๙.๑๓ ความหนาแนนสัมพัทธ
(relative density)

ไมมีอยู

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได (solubility)
ไมมีอยู
ความสามารถในการละลายได
(น้ํา)
๙.๑๕ คาสัมประสิทธิ์การละลายของ
สารในชั้นของ n-octanol ตอน้ํา
(partition coefficient :
n-octanol/water)

ไมมีอยู

๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง
(auto-ignition temperature)

ไมมีอยู

๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว
(decomposition temperature)

ไมมีอยู

๙.๑๘ ความหนืด (viscosity)

ไมมีอยู

ขอมูลอื่น ๆ
ความหนาแนน

3.18 ก./ลบ.ซม.3 ประมาณ

สูตรโมเลกุล
ชื่อวัตถุ : Calcium fluoride
1GJ หมาย เลข เวอรชั่น : 01

Ca-F2
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น้ําหนักโมเลกุล

78.07 g/mol

ความถวงจําเพาะ

3.18

๑๐ ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
ผลิตภัณฑมีความเสถียรและไมทําปฏิกิริยาภายใตสภาพการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสงตามปกติ

๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา
๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี

สารคงตัวภายใตสภาวะปกติ

๑๐.๓ ความเปนไปไดในการเกิด
ปฏิกิริยาอันตราย

ไมมีปฏิกิริยาอันตรายเกิดขึ้นภายใตภาวะการใชงานปกติ

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

การสัมผัสกับสารที่เขากันไมได หลีกเลี่ยงการทําใหฝุนละอองกระจายในอากาศ (กลาวคือ
การทําความสะอาดฝุนละอองบนพื้นผิวโดยพนดวยอากาศอัด)

๑๐.๕ วัสดุที่เขากันไมได

ไมทราบ

๑๐.๖ ความเปนอันตรายของสารที่
เกิดจากการสลายตัว

ไมมีขอมูลการยอยสลายที่เปนอันตรายของผลิตภัณฑ

๑๑ ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)
๑๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น
การสูดดมเปนเวลานานอาจเปนอันตรายได อาจทําอันตรายตออวัยวะเมื่อสูดดม
การสูดดม
การสูดดมฝุนอาจทําใหทางเดินหายใจเกิดอาการระคายเคือง
การสัมผัสผิวหนัง

เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทได

การสัมผัสดวงตา

ระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง ฝุนละอองเขาตาจะทําใหเกิดการระคายเคือง

การกลืนกิน

อาจเปนอันตรายเมื่อกลืนกิน

๑๑.๒ อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ
กับคุณลักษณะทางกายภาพทางเคมี
และทางพิษวิทยา

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

๑๑.๓ ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิด
ขึ้นภายหลัง (delayed and
immediate effects) รวมทั้งผล
เรื้อรัง (chronic effects) จากการรับ
สัมผัส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(short-and long-term exposure)

การรับสัมผัสสารหรือสวนผสมในการทํางานอาจทําใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคได

๑๑.๔ คาความเปนพิษที่วัดเปนตัวเลข
อาจเปนอันตรายเมื่อกลืนกิน อาจระคายเคื่องตอทางเดินหายใจ

คาประมาณการความเปนพิษ
เฉียบพลัน
ผลิตภัณฑ

สายพันธุ

ผลการทดสอบ

หนูแรท

4250 mg/kg

Calcium fluoride (CAS 7789-75-5)
เฉียบพลัน
ทางปาก
LD50

* คาประเมินสําหรับผลิตภัณฑอาจขึ้นอยูกับขอมูลเพิ่มเติมของสวนประกอบที่ไมไดระบุไว
การกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง

เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทได

การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและ
การระคายเคืองตอดวงตา

ระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง ฝุนละอองเขาตาจะทําใหเกิดการระคายเคือง

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทได
การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอระบบทางเดินหาย
ใจ
การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอผิวหนัง

เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทได

การกอใหเกิดการกลายพันธุของ
เซลลสืบพันธุ

เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทได

การกอมะเร็ง

IARC,ACGIH,NTP หรือ OSHA ไมถือวาผลิตภัณฑนี้เปนสารกอมะเร็ง

สารกอมะเร็งตามเกณฑของ ACGIH
Calcium fluoride (CAS 7789-75-5)
ชื่อวัตถุ : Calcium fluoride
1GJ หมาย เลข เวอรชั่น : 01

A4 ไมจัดวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย.
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เอกสารเฉพาะทางของ IARC วาดวยการประเมินความเสี่ยงตอการกอมะเร็งในมนุษย
Calcium fluoride (CAS 7789-75-5)

3 ไมจัดวาทําใหเกิดมะเร็งในมนุษย.

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

อาจทําใหเกิดอันตรายตอทารกที่เลี้ยงดวยนมแม
มีขอสงสัยวาอาจเกิดอันตรายตอการเจริญพันธุหรือทารกในครรภ

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียว

การระคายเคืองของทางเดินหายใจ:

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ซ้ํา

อาจทําอันตรายตออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเปนเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ํา

ความเปนอันตรายจากการสําลัก

เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทได

ขอมูลอื่น ๆ

ผลิตภัณฑนี้ไมมีขอมูลเกี่ยวกับผลขางเคียงตอสุขภาพของมนุษย

๑๒ ขอมูลดานนิเวศวิทยา (Ecological information)
๑๒.๑ ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

ประกอบดวยสารที่มีความเสี่ยงของผลกระทบที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

๑๒.๒ การตกคางยาวนาน
(persistence) และความสามารถใน
การยอยสลาย (degradability)

ไมมีขอมูลการสลายตัวของผลิตภัณฑนี้

๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทาง
ชีวภาพ (bioaccumulative
potential)

ไมมีขอมูล

๑๒.๔ การเคลื่อนยายในดิน
(mobility in soil)

ไมมีขอมูล

๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ
(other adverse effects)

ไมพบผลเสียตอสิ่งแวดลอม (เชน การทําลายชั้นโอโซน,
ความเปนไปไดในการสรางชั้นโอโซนจากปฏิกิริยาเคมีแสง, การรบกวนการทํางานของตอมไรทอ,
ความเปนไปไดในการกอภาวะโลกรอน) จากสวนประกอบนี้.

๑๓ ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
คําแนะนําในการกําจัด

เก็บและนํามาใชหรือทิ้งในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทในสถานที่ทิ้งที่ไดรับอนุญาต
สารนี้และภาชนะบรรจุตองกําจัดทิ้งเสมือนเปนขยะอันตราย อยาระบายสารนี้ลงในทอระบายน้ํา/ทอน้ํา
อยาทําใหบอน้ํา ทางน้ํา หรือทางระบายปนเปอนดวยสารเคมีหรือภาชนะที่ใชแลว
กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบภายในทองถิ่น/ภาค/ประเทศ/ระหวางประเทศที่กําหนด

กฎระเบียบวาดวยการกําจัดใน
ทองถิ่น

จัดการตามกฎระเบียบที่สามารถนับไปรับใชไดทั้งหมด

ของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมได
ใช

กําจัดใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่น ถายสิ่งที่อยูในภาชนะบรรจุออกใหหมด
มิฉะนั้นวัสดุบุภายในอาจเก็บกักคราบผลิตภัณฑบางสวนไวได
ตองนําสารนี้และภาชนะบรรจุไปทิ้งดวยวิธีการที่ปลอดภัย (กรุณาดูใน : คําแนะนําเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง)

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

ควรสงภาชนะเปลาไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ไดรับการรับรองเพื่อนํากลับมาใชใหมหรือกําจัด
เนื่องจากภาชนะบรรจุเปลาอาจมีคราบสารติดคางอยู
ใหปฏิบัติตามคําเตือนบนฉลากแมหลังจากที่ภาชนะวางเปลา

๑๔ ขอมูลการขนสง (Transport information)
ADR
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IATA
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IMDG
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
๑๔.๗ การขนสงดวยภาชนะขนาด
ใหญ (ใหเปนไปตาม Annex II ของ
MARPOL 73/78 และ IBC Code)

ไมเกี่ยวของ

๑๕ ขอมูลดานกฎขอบังคับ (Regulatory information)
กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง
สารอันตรายในสถานที่ทํางาน (ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง : แบบรายชื่อสารเคมีอันตราย ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐
ตอน ๑๘๕ ง ออกเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (2013))
ไมอยูในรายการ
ชื่อวัตถุ : Calcium fluoride
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ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารที่ใชผลิตวัตถุระเบิด (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา)
ไมอยูภายใตการควบคุม
ประเทศไทยวัตถุอันตรายที่ตองแจง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิตผูนําเขาผูสงออกหรือผูมีในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547)
ไมอยูภายใตการควบคุม
ไมจําเปนตองติดฉลากผลิตภัณฑตามขอกําหนด EC หรือกฎหมายระดับประเทศที่เกี่ยวของ

กฎระเบียบนานาชาติ
บัญชีรายการนานาชาติ
ประเทศหรือภูมิภาค

ชื่อบัญชีรายการ

ออสเตรเลีย

บัญชีรายการสารเคมีประเทศออสเตรเลีย (AICS)

ในบัญชีรายการ (ใช/ไมใช)*

ใช

แคนาดา

รายการวัตถุภายในประเทศ (DSL)

ใช

แคนาดา

รายการวัตถุที่ไมไดอยูในประเทศ (NDSL)

ใช

จีน

บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวในประเทศจีน (IECSC)

ใช

ยุโรป

บัญชีรายการสารเคมีที่มีการซื้อขายกันในยุโรป (EINECS)

ใช

ยุโรป

รายการสารเคมีที่ตองสําแดงของกลุมประเทศยุโรป (ELINCS)

ไมใช

ญี่ปุน

บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวและสารเคมีใหม (ENCS)

ใช

เกาหลี

รายการสารเคมีที่มีอยูแลว (ECL)

ใช

นิวซีแลนด

บัญชีรายการของประเทศนิวซีแลนด

ใช

ฟลิปปนส

บัญชีรายการสารเคมีและวัตถุเคมีของประเทศฟลิปปนส (PICCS)

ใช

ไตหวัน

บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศไตหวัน (TCSI)

สหรัฐอเมริกากับเปอรโตริโก

บัญชีรายการในกฎหมายควบคุมวัตถุที่เปนพิษ (TSCA)

ไมใช
ใช

*คําวา "ใช" แสดงวาสวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกําหนดวาดวยสินคาคงคลัง ซึ่งบริหารจัดการโดยประเทศที่บังคับใช
คําวา"ไม"ใชเพื่อระบุวา สวนประกอบตั้งแตหนึ่งชนิดขึ้นไปในผลิตภัณฑนี้ไมอยูในรายการ หรือไดรับการยกเวนจากบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตาง ๆ)
ที่ควบคุมดูแล

ขอมูลอื่นๆ รวมทั้งขอมูลการจัดทําและการปรับปรุงแกไขเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Other information)
วันที่ออกให

20-มิถุนายน-2018

หมาย เลข เวอรชั่น

01

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เอกสารขอมูลความปลอดภัยแผนนี้เตรียมขึ้นตามมาตรฐานเอกสารขอมูลความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑสารเค
มี (JIS Z 7250:2010) ขอมูลเพิ่มเติมอยูในเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี
เอกสารนี้ไดรับการจัดทําขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลที่พิจารณาแลววานาเชื่อถือในทางวิชาการและเชื่อ
วาเปนขอมูลที่ถูกตอง Materion ไมรับประกันใดๆ ในแงที่เกี่ยวกับความแมนยําของขอมูลที่ปรากฏในที่นี้
ไมวาโดยแจงชัดหรือไมแจงชัด Materion
ไมสามารถคาดหมายสภาพการใชงานทั้งหมดที่อาจเกี่ยวของกับการใชขอมูลและผลิตภัณฑของบริษัทได
นอกจากนี้ สภาพการใชงานที่แทจริงยังอยูนอกเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท
ฉะนั้นเมื่อนําผลิตภัณฑนี้ไปใชในงานใดๆ โดยเฉพาะ
ผูใชมีหนาที่รับผิดชอบที่จะประเมินขอมูลที่จัดไวใหทั้งหมดและปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติ
และระเบียบขอบังคับในระดับประเทศ จังหวัด และทองถิ่น
ขอมูลในเอกสารนั้นเขียนขึ้นโดยอาศัยภูมิความรูและประสบการณที่ดีที่สุดเทาที่มีอยูในเวลานี้

ขอมูลการปรับปรุงแกไข

การระบุผลิตภัณฑและผูจัดจําหนาย: ประเภทสาร

ชื่อวัตถุ : Calcium fluoride
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