เอกสารขอมูลความปลอดภัย

1. ชื่อผลิตภัณฑและบริษัท
ชื่อผลิตภัณฑ

Pure Platinum Products

การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ
หมายเลข SDS

W63

การใชสารเคมีที่แนะนําและขอจํากัดในการใช
ไมมีอยู
ขอแนะนําในการใช
ขอจํากัดในการใช

ไมมีอยู

Manufacturer/Importer/Supplier/Distributor information
ผูผลิต
ชื่อบริษัท
ที่อยู

Materion Advanced Materials Technologies and Services Inc.
2978 Main Street
Buffalo, NY 14214

หมายเลขโทรศัพท

716-837-1000
materion.com
ไมมีอยู
ไมมีอยู
800-424-9300

United States
เว็บไซต
อีเมล
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน

Chemtrec

2. การบงชี้ความเปนอันตราย
ความเปนอันตรายทางกายภาพ

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายตอสุขภาพ

การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการระคายเคือง
ตอดวงตา

ประเภทยอย 2B

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนัง

ประเภทยอย 1

ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

ไมไดรับการจําแนกประเภท

องคประกอบของฉลาก

คําสัญญาณ

ระวัง

ขอความแสดงความเปนอันตรา
ย

อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง ระคายเคืองตอดวงตาเล็กนอย

ขอควรระวัง
การปองกัน

ลางใหทั่ว หลังจากใชสารนี้ หามนําหรือใสชุดทํางานที่ปนเปอนออกนอกสถานที่ทํางาน สวมถุงมือปกปอง

การจัดการ

หากสัมผัสผิวหนัง: ลางดวยน้ําปริมาณมาก หากเขาตา: ลางตาดวยน้ําอยางระมัดระวังเปนเวลาหลายนาที
ถาใสคอนแทคเลนสอยู ใหถอดออกในกรณีที่ทําไดงาย แลวลางตาตอไป การบําบัดรักษาเปนพิเศษ
(ดูบนฉลากนี้) หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นแดงเกิดขึ้น: รับคําแนะนําจากแพทย/พบแพทย
หากยังระคายเคือง: รับคําแนะนําจากแพทย/พบแพทย ซักลางเสื้อผาที่ปนเปอนกอนนํากลับมาใชใหม

การจัดเก็บ

เก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได

การกําจัด

กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบภายในทองถิ่น/ภาค/ประเทศ/ระหวางประเทศที่กําหนด

ความเปนอันตรายอื่น ๆ ที่ไมทําให
เกิดการจําแนกประเภท

ไมทราบ

ขอมูลเสริม

ไมเกี่ยวของ

3. ๓ องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition / information on ingredients)
สาร
ชื่อทางเคมี

ชื่อสามัญและชื่อพอง

แพทินัม
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4. ๔ มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
การสูดดม

เคลื่อนยายไปในที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจลําบาก
ใหเคลื่อนยายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และใหพักผอนในทาที่หายใจไดสะดวก
ไปพบแพทยหากเกิดอาการหรืออาการไมบรรเทา

การสัมผัสผิวหนัง

ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันทีและลางผิวดวยสบูและน้ํา ลางผิวหนังดวยนํ้าไหลริน/ฝกบัว
ในกรณีผื่นหรือความผิดปกติอื่นๆ ของผิวหนัง: โปรดปรึกษาแพทยและนําคําแนะนําเหลานี้ติดตัวไปดวย
พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยู

การสัมผัสดวงตา

ลางดวงตาดวยน้ําปริมาณมากในทันทีเปนเวลาอยางนอย 15 นาที ลางดวยน้ํา ถอดคอนแทคเลนสออก
หากใสและสามารถทําไดโดยงาย ลางน้ําตอไปเรื่อยๆ พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยู

การกลืนกิน

ลางปาก ไปพบแพทยในกรณีที่เกิดอาการ หากกลืนกินเขาไปในปริมาณมาก
ใหโทร.ติดตอศูนยควบคุมสารพิษทันที

อาการ/ผลที่เดนชัดที่สําคัญที่สุดที่
สามารถเกิดขึ้นฉับพลันและเกิดขึ้น
ในเวลาตอมา

ผูที่ไดรับสารนี้อาจมีอาการน้ําตาไหล, ตาแดง, และอาการระคายเคือง อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง
ผิวหนังอักเสบ ผื่นคัน

Indication of immediate medical
attention and special treatment
needed

กําหนดใหมีมาตรการสนับสนุนและรักษาอาการ จัดคนไวดูแลผูประสบภัยตลอดเวลา
อาการอาจเกิดในภายหลังได

ขอมูลทั่วไป

ตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทางการแพทยทราบเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของ
และใชมาตรการปองกันความปลอดภัยใหตัวเอง ซักลางเสื้อผาที่ปนเปอนกอนนํากลับมาใชใหม

5. ๕ มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ละอองน้ํา โฟม ผงเคมีแหง กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)

สารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม

หามใชที่ฉีดน้ําดับเพลิง, เพราะจะทําใหไฟกระจายตัวกวางขึ้น

อันตรายเฉพาะดานที่เกิดจากสารเคมี ระหวางที่เกิดไฟไหม อาจเกิดแกสที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
Special protective equipment
and precautions for firefighters

ตองสวมอุปกรณหายใจแบบครบถวนในตัวเองและเสื้อผาปกปองแบบเต็มที่ ในกรณีไฟไหม

อุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา

ฉีดพนละอองน้ําเพื่อทําใหภาชนะปดเย็นตัวลง

วิธีการเฉพาะ

ใชขั้นตอนการผจญเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอันตรายของสารที่เกี่ยวของอื่นๆ

ความเปนอันตรายจากอัคคีภัยโดย
ทั่วไป

ไมพบอันตรายจากไฟที่ผิดปกติหรือระเบิด

6. ๖ มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental release measures)
ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ
ปองกันอันตรายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานฉุกเฉิน

หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล กันประชาชนใหอยูหางและอยูเหนือลมของบริเวณที่มีการหก/รั่วไหล
เก็บใหพนจากบริเวณที่มีระดับต่ํา สวมอุปกรณและชุดปองกันทีเหมาะสมระหวางการทําความสะอาด
หามจับภาชนะที่เสียหายหรือสารที่หกเปอน เวนแตจะสวมใสเสื้อผาปองกันที่เหมาะสม
ใหแนใจวามีการระบายอากาศที่พอเพียง
ควรแจงใหเจาหนาที่ทองถิ่นทราบกรณีที่มีการหกในปริมาณมากและไมสามารถควบคุมได

วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บและทํา
ความสะอาด

ผลิตภัณฑเขากันไมไดกับน้ําและจะกระจายตัวบนผิวหนาของน้ํา หยุดยั้งไมใหสารไหล
หากทําไดโดยไมมีความเสี่ยง สรางทํานบกั้นไวขางหนาสําหรับสิ่งหกเปอนเพื่อนําไปกําจัดทิ้งในภายหลัง
ปองกันการเขาสูทางเดินน้ํา, บอบําบัด, ชั้นใตดินหรือบริเวณที่แคบๆ
หลังจากปฎิบัติตามกระบวนการนําผลิตภัณฑกลับมาใหม, ใหชะลางพื้นที่ดวยน้ํา

ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม

หลีกเลี่ยงการทิ้งในทางระบายน้ํา, ทางน้ําหรือพื้นดิน

7. ๗ การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา (Handling and storage)
ขอควรระวังเพื่อการจับตองเคลื่อนยา
ยโดยปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง หลีกเลี่ยงมิใหเขาตา หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสเปนเวลานาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสื้อผา จัดใหมีการระบายอากาศใหเพียงพอ สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม
ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี ใชงาน/จัดเก็บดวยความระมัดระวัง

สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอดภัย
รวมทั้งขอหามในการเก็บรักษาสารที่
เขากันไมได

เก็บในภาชนะบรรจุปดสนิทเดิม ปดภาชนะบรรจุใหแนน

8. ๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
คาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน
Argentina. OELs. Law 19587 (Establishing the Conditions for Health and Safety in the Workplace) and Decree 351/79 มาตรา
61, Annex III, as amended
วัสดุ
ประเภท
คา
Pure Platinum Products

TWA
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Argentina. OELs. Law 19587 (Establishing the Conditions for Health and Safety in the Workplace) and Decree 351/79 มาตรา
61, Annex III, as amended
สวนประกอบ
ประเภท
คา
แพทินัม (CAS 7440-06-4)

TWA

1 mg/m3

คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม ACGIH แหงสหรัฐฯ
วัสดุ
ประเภท

คา

Pure Platinum Products

TWA

1 mg/m3

สวนประกอบ

ประเภท

คา

แพทินัม (CAS 7440-06-4)

TWA

1 mg/m3

คาขีดจํากัดทางชีวภาพ

ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนผสม (ตาง ๆ)

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

ควรใหมีการระบายอากาศทั่วไปที่ดี (โดยปกติเทากับ 10 ครั้งของการเปลี่ยนแปลงอากาศตอชั่วโมง)
อัตราการระบายอากาศตองใหเปนไปตามสภาวะ หากเกี่ยวของ ใหใชที่ปดกั้นกระบวนการ
การระบายอากาศที่ปลอยออกเฉพาะที่ หรือการควบคุมวิศวกรรมอื่นๆ
เพื่อรักษาระดับสารในอากาศใหต่ํากวาระดับการไดรับสารที่แนะนํา หากยังไมมีการตั้งระดับการไดรับสาร
ใหรักษาระดับสารในอากาศใหอยูในระดับที่ยอมรับได จัดใหมีสถานที่ลางตา

มาตรการปองกันสวนบุคคล เชน อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
สวมแวนตานิรภัยที่มีที่ปองกันดานขาง (หรือแวนสวมครอบตา)
การปองกันดวงตา/ใบหนา
การปองกันผิวหนัง
การปองกันมือ
อื่น ๆ

สวมถุงมือปองกันสารเคมีที่เหมาะสม สวมถุงมือปกปอง
ใสเสื้อกันสารเคมีที่เหมาะสม

การปองกันระบบทางเดินหายใจ

ในกรณีที่การระบายอากาศไมเพียงพอ, ใหสวมอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสม
เมื่อพนักงานตองเผชิญกับความเขมขนสูงกวาคาสูงสุดที่กําหนดไว
จะตองใชเครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองอยางเหมาะสม

ความอันตรายจากความรอน

สวมใสชุดปองกันภัยจากอุณหภูมิตามความเหมาะสมหากจําเปน

ขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

ใหหมั่นตรวจสอบขอปฎิบัติเพื่อสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน การลางมือหลังจากสัมผัสสารเคมี
และกอนรับประทานอาหาร, ดื่มน้ํา, และ/หรือ สูบบุหรี่
ซักลางชุดทํางานและอุปกรณปองกันเปนประจําเพื่อกําจัดสารปนเปอน เสื้อผาที่ปนเปอน
ไมควรนําออกไปจากสถานที่ทํางาน

9. ๙ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
ลักษณะทั่วไป
สถานะทางกายภาพ

ของแข็ง

รูปแบบ

ของแข็ง

สี

ไมมีอยู

กลิ่น

ไมมีอยู

คาจํากัดสําหรับกลิ่น

ไมมีอยู

คาความเปนกรด-ดาง

ไมมีอยู

จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง

1768.4 °C (3215.12 °F)

จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการเดือด

3825 °C (6917 °F)

จุดวาบไป

ไมมีอยู

อัตราการระเหย

ไมมีอยู

ความไวไฟ (ของแข็งกาซ)

ไมมีอยู

ขีดจํากัดความไวไฟขีดบน/ขีดลางหรือคาจํากัดการระเบิด
ไมมีอยู
คาขีดจํากัดของความไวไฟ ต่ําสุด (เปอรเซ็นต)
คาขีดจํากัดของความไวไฟ สูงสุด (เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

คาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู
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คาจํากัดของการระเบิด - สูงสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

ความดันไอ

< 0.0000001 kPa (25 °C (77 °F))

ความหนาแนนไอ

ไมมีอยู

ความหนาแนนสัมพัทธ

ไมมีอยู

ความสามารถในการละลายได
ความสามารถในการละลายได
(น้ํา)

ไมละลาย

คาสัมประสิทธิ์การแบงสวน
(n-ออกทานอล/น้ํา)

ไมมีอยู

อุณหภูมิที่จุดติดไฟไดเอง

ไมมีอยู

อุณหภูมิการแตกตัวระดับโมเลกุล

ไมมีอยู

ความหนืด

ไมมีอยู

ขอมูลอื่น ๆ
ความหนาแนน

21.45 ก./ลบ.ซม.3 ประมาณ

สูตรโมเลกุล

Pt

น้ําหนักโมเลกุล

195.08 g/mol

ความถวงจําเพาะ

21.45

10. ๑๐ ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
ความไวตอปฏิกิริยา

ผลิตภัณฑมีความเสถียรและไมทําปฏิกิริยาภายใตสภาพการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสงตามปกติ

ความเสถียรทางเคมี

สารคงตัวภายใตสภาวะปกติ

ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยา
อันตราย

ไมมีปฏิกิริยาอันตรายเกิดขึ้นภายใตภาวะการใชงานปกติ

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

การสัมผัสกับสารที่เขากันไมได

วัสดุที่เขากันไมได

อะลูมินัม ฟอสฟอรัส

ผลิตภัณฑที่เกิดการสลายตัวที่เปน
อันตราย

ไมมีขอมูลการยอยสลายที่เปนอันตรายของผลิตภัณฑ

11. ๑๑ ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)
ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้นได
การสูดดมเปนเวลานานอาจเปนอันตรายได
การสูดดม
การสัมผัสผิวหนัง

อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง

การสัมผัสดวงตา

ระคายเคืองตอดวงตาเล็กนอย

การกลืนกิน

คาดวามีอันตรายต่ําเมื่อกลืนกิน

อาการที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะทาง
กายภาพ เคมี และ พิษวิทยา

ผูที่ไดรับสารนี้อาจมีอาการน้ําตาไหล, ตาแดง, และอาการระคายเคือง อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง
ผิวหนังอักเสบ ผื่นคัน

ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบดานพิษวิทยา
คาประมาณการความเปนพิษ
เฉียบพลัน

อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง

การกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง

การสัมผัสผิวหนังเปนเวลานานอาจทําใหระคายเคืองชั่วคราว

การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและ
การระคายเคืองตอดวงตา

ระคายเคืองตอดวงตาเล็กนอย

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
ไมมีอยู
การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอระบบทางเดินหาย
ใจ
การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอผิวหนัง

อาจทําใหเกิดการแพที่ผิวหนัง

การกอใหเกิดการกลายพันธุของ
เซลลสืบพันธุ

ไมมีขอมูลบงชี้วาผลิตภัณฑหรือสวนประกอบใดๆที่มีปริมาณมากกวา 0.1%
กอใหเกิดการผาเหลาหรือเปนพิษตอสารพันธุกรรม

การกอมะเร็ง

IARC,ACGIH,NTP หรือ OSHA ไมถือวาผลิตภัณฑนี้เปนสารกอมะเร็ง
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ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะมีผลตอระบบสืบพันธุหรือการเจริญเติบโต

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียว

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ซ้ํา

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายจากการสําลัก

ไมมีอยู

ผลกระทบเรื้อรัง

การสูดดมเปนเวลานานอาจเปนอันตรายได

12. ๑๒ ขอมูลดานนิเวศวิทยา (Ecological information)
ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

ผลิตภัณฑนี้ไมจัดวาเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม
มีโอกาสเปนไปไดวาการรั่วหกในปริมาณมากหรือการรั่วหกบอยครั้งอาจมีผลกระทบที่เปนอันตรายหรือทําใหเกิ
ดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมได

ความคงอยูนานและความสามารถใน
การยอยสลาย

ไมมีขอมูลการสลายตัวของผลิตภัณฑนี้

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไมมีขอมูล

สภาพที่เคลื่อนที่ไดในดิน

ไมมีขอมูล

ผลกระทบไมพึงประสงคอื่น ๆ

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

13. ๑๓ ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
คําแนะนําในการกําจัด

เก็บและนํามาใชหรือทิ้งในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทในสถานที่ทิ้งที่ไดรับอนุญาต
กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบภายในทองถิ่น/ภาค/ประเทศ/ระหวางประเทศที่กําหนด

กฎระเบียบวาดวยการกําจัดใน
ทองถิ่น

จัดการตามกฎระเบียบที่สามารถนับไปรับใชไดทั้งหมด

ของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมได
ใช

กําจัดใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่น ถายสิ่งที่อยูในภาชนะบรรจุออกใหหมด
มิฉะนั้นวัสดุบุภายในอาจเก็บกักคราบผลิตภัณฑบางสวนไวได
ตองนําสารนี้และภาชนะบรรจุไปทิ้งดวยวิธีการที่ปลอดภัย (กรุณาดูใน : คําแนะนําเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง)

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

ควรสงภาชนะเปลาไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ไดรับการรับรองเพื่อนํากลับมาใชใหมหรือกําจัด
เนื่องจากภาชนะบรรจุเปลาอาจมีคราบสารติดคางอยู
ใหปฏิบัติตามคําเตือนบนฉลากแมหลังจากที่ภาชนะวางเปลา

14. ๑๔ ขอมูลการขนสง (Transport information)
ADR
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
RID
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IATA
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IMDG
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
ขนสงเปนปริมาณมากตามที่ระบุไวใน ไมเกี่ยวของ
ภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78
และมาตรฐาน IBC

15. ๑๕ ขอมูลดานกฎขอบังคับ (Regulatory information)
Safety, health and environmental regulations specific for the product in question
Active Ingredients Not Permitted in Household Insecticides (Disposición 7292/1998, Annex VII, as amended through
Disposicion ANMAT 2659/2008, May 2008)
ไมอยูในรายการ
Chemical Precursors. Decree 1095/96, Annex 1, Lists I, II, III (amended by Decree 1161/00 ธันวาคม 11, 2000)
ไมอยูในรายการ
CWC. Law 26.247 Implementation of the Convention on prohibition of development, production methods, stockpiling and use
of chemical weapons and on their destruction (May 21, 2007)
ไมควบคุม
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Export Control Chemical Substances (2012)
ไมควบคุม
สารเคมีที่หามใช
ไมควบคุม
สารเคมีที่มีขอจํากัด
ไมควบคุม
Small Operators of Controlled Chemicals, Annex I, Lists I and II (Resolution 1227/2010, September 29, 2010)
ไมควบคุม
กฎระเบียบนานาชาติ
อนุสัญญาสตอกโฮลม
ไมเกี่ยวของ
อนุสัญญารอตเตอรดัม
ไมเกี่ยวของ
พิธีสารมอนทรีออล
ไมเกี่ยวของ
พิธีสารเกียวโต
ไมเกี่ยวของ
อนุสัญญาบาเซล
ไมเกี่ยวของ
บัญชีรายการนานาชาติ
ประเทศหรือภูมิภาค

ชื่อบัญชีรายการ

ในบัญชีรายการ (ใช/ไมใช)*

ออสเตรเลีย

บัญชีรายการสารเคมีประเทศออสเตรเลีย (AICS)

ใช

แคนาดา

รายการวัตถุภายในประเทศ (DSL)

ใช

แคนาดา

รายการวัตถุที่ไมไดอยูในประเทศ (NDSL)

จีน

บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวในประเทศจีน (IECSC)

ยุโรป

บัญชีรายการสารเคมีที่มีการซื้อขายกันในยุโรป (EINECS)

ยุโรป

รายการสารเคมีที่ตองสําแดงของกลุมประเทศยุโรป (ELINCS)

ไมใช

ญี่ปุน

บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวและสารเคมีใหม (ENCS)

ไมใช

เกาหลี

รายการสารเคมีที่มีอยูแลว (ECL)

ใช

นิวซีแลนด

บัญชีรายการของประเทศนิวซีแลนด

ใช

ฟลิปปนส

บัญชีรายการสารเคมีและวัตถุเคมีของประเทศฟลิปปนส (PICCS)

ใช

ไตหวัน

บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศไตหวัน (TCSI)

ใช

สหรัฐอเมริกากับเปอรโตริโก

บัญชีรายการในกฎหมายควบคุมวัตถุที่เปนพิษ (TSCA)

ใช

ไมใช
ใช
ใช

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

16. ขอมูลอื่น ๆ
วันที่ออกให

20-มกราคม-2020

หมาย เลข เวอรชั่น

01

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เอกสารนี้ไดรับการจัดทําขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลที่พิจารณาแลววานาเชื่อถือในทางวิชาการและเชื่อ
วาเปนขอมูลที่ถูกตอง Materion ไมรับประกันใดๆ ในแงที่เกี่ยวกับความแมนยําของขอมูลที่ปรากฏในที่นี้
ไมวาโดยแจงชัดหรือไมแจงชัด Materion
ไมสามารถคาดหมายสภาพการใชงานทั้งหมดที่อาจเกี่ยวของกับการใชขอมูลและผลิตภัณฑของบริษัทได
นอกจากนี้ สภาพการใชงานที่แทจริงยังอยูนอกเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท
ฉะนั้นเมื่อนําผลิตภัณฑนี้ไปใชในงานใดๆ โดยเฉพาะ
ผูใชมีหนาที่รับผิดชอบที่จะประเมินขอมูลที่จัดไวใหทั้งหมดและปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติ
และระเบียบขอบังคับในระดับประเทศ จังหวัด และทองถิ่น

ขอมูลการปรับปรุงแกไข

การระบุผลิตภัณฑและผูจัดจําหนาย: การระบุผลิตภัณฑและผูจัดจําหนาย
สวนผสม/ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบ: สวนผสม
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