
  

 

 

ขอ้มูลความปลอดภยั 
หนา้ 1 ของ 13 

LOCTITE 648 

 
 

 

SDS No. :  153474 

V001.4 

การปรับปรุง: 17.06.2016 

วนัทีพ่มิพ:์ 13.06.2017 

 

หมวด ขอ้มลูเกีย่วกบัสาร/การเตรยีมการ และเกีย่วกบับรษิทั/การใชง้าน 
 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ 

LOCTITE 648 

 

วธิอี ืน่ในการระบ:ุ 
LOCTITE 648 BC 5ML FI/SE 

รหสัผลติภณัฑ ์: 
IDH232262 

ขอ้จ ากดัและสารเคมทีีแ่นะน าในการใช ้
 

การใชง้านทีต่ ัง้ใจไว:้ 
กาว 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัผูผ้ลติ น าเขา้ หรอืจ าหนา่ย: 
บรษิทัผูผ้ลติ: Henkel Loctite (China) Co. Ltd, No. 90 Zhu Jiang Road, Yantai Economic, Technological 
Development Zone, 264006 Shangdong Province, China. 
Tel: +86-535-6399803 Fax: +86-535-6371999 

 

ผูน้ าเขา้: บรษัิท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จ ากัด ชัน้ 35 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที ่999/9 ถ.พระราม 1 
แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท ์+662 209-8000 โทรสาร +662 209-8008 

 

 

E-mail address ของผูม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม:ี 

ap-ua-psra.sea@henkel.com 
 

 

ขอ้มลูฉุกเฉนิ: 
ส าหรับกรณีฉุกเฉนิ เทา่นัน้ ( หก, การร่ัวไหลขนาดใหญ,่ ไฟไหม,้ รับสัมผัส หรอื อบัุตเิหตุ ). โทรหา CHEMTREC :+1 703-741-
5970   
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หมวด ขอ้มลูเกีย่วกบัความ อนัตราย 
 

การแบง่ประเภท GHS: 
 

ระดบัความเป็นพษิ ประเภทความเป็น
พษิ 

 อวยัวะทีม่ผีลกระทบ 

กดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั กลุม่ 2   

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรง
และการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

กลุม่ 1   

ตวัเพิม่ความไวตอ่การกระตุน้
อาการแพจ้ากการสมัผสัทาง
ผวิหนงั 

กลุม่ 1   

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมาย
อยา่งเจาะจง จากการรบัสมัผสั
คร ัง้เดยีว 

กลุม่ 3  ระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิ
หายใจ 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่
สิง่แวดลอ้มในน า้ 

กลุม่ 3   

 

องคป์ระกอบฉลาก GHS: 
 

แผนภมูริปูภาพของความเป็นพษิ: 
 

 
 

ค าแสดงสญัญาณ: 
อันตราย  

 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นพษิ: 
H315 ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

H318 ท าลายดวงตาอย่างรนุแรง 

H335 อาจระคายเคอืงตอ่ทางเดนิหายใจ 

H412 เป็นอันตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้า และมผีลกระทบระยะยาว 
 

ค าเตอืน : 
 

การป้องกัน: 
P261 หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / กา๊ซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย 

P264 ลา้งมอืใหส้ะอาดหมดจดภายหลังการจับตอ้งเคลือ่นยา้ย 

P272 เสือ้ผา้ทีป่นเป้ือน ไมค่วรน าออกไปจากสถานทีท่ างาน 

P273 หลกีเลีย่งการร่ัวไหลสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

P280 สวมถงุมอืป้องกัน/ชดุป้องกนัสารเคม/ีอปุกรณ์ป้องกันดวงตา/อปุกรณ์ป้องกันหนา้ 
 

การตอบสนอง: 
P302+P352 หากสัมผัสผวิหนัง : ใหล้า้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก 

P304+P340+P310 หากหายใจเขา้ไป :เคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปสูอ่ากาศ บรสิทุธิ ์และใหน้อนพักในทา่ทางทีส่บาย เพือ่ใหห้ายใจ
ไดส้ะดวก ใหร้บีโทรศัพทป์รกึษาศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์ันท ี
 

P305+P351+P338 ถา้เขา้ดวงตา ลา้งดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หากถอดออกไดง้่าย ใหล้า้งตา
ตอ่ไป 

P333+P313 หากเกดิการระคายเคอืงทีผ่วิหรอืผืน่แดง: ใหไ้ปพบแพทย ์

P362+P364 ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและซกัลา้งกอ่นน ากลับมาใชใ้หม ่
 

การเก็บรกัษา: 

P403+P233 เก็บในสถานทีม่กีารระบายอากาศด ีปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่น 
 

การก าจดั: 
P501 ขจัดสิง่ทีบ่รรจุ/ภาขนะบรรจุโดยใชว้ธิกีารบ าบัดและสถานทีก่ าจัดทีเ่หมาะสม ตามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บังคับทีม่ผีลบังคับใช ้และคณุสมบัตขิองผลติภัณฑใ์นขณะทีก่ าจัดทิง้ 
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หมวด องคป์ระกอบ/ขอ้มลู เกีย่วกบัสว่นผสม 
 

สารหรอืสว่นผสม:  

 สว่นผสม 
 

แสดงสว่นผสม 

 

สว่นประกอบความเป็นพษิ CAS-No. สว่นประกอบ การแบง่ประเภท GHS 

2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 

109-16-0 

 10-   30 % ตวัเพิม่ความไวตอ่การกระตุน้อาการแพจ้ากการสมัผสัทาง
ผวิหนัง 1B 

H317 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 3 

H402 

Acrylic acid 

79-10-7 

  1-   10 % ของเหลวไวไฟ 3 
H226 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 4; ทางปาก 

H302 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 4; การสดูดม 

H332 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 4; ทางผวิหนัง 

H312 

กดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 1 

H314 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเจาะจง จากการรับ
สมัผสัครัง้เดยีว 3 

H335 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 1 

H400 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 2 

H411 

Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol 
27813-02-1 

  1-   10 % การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

2A 
H319 

ตวัเพิม่ความไวตอ่การกระตุน้อาการแพจ้ากการสมัผสัทาง
ผวิหนัง 1 

H317 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

  1-   10 % ของเหลวไวไฟ 4 
H227 

สารเพอรอ์อกไซดอ์นิทรยี ์E 

H242 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 4; ทางปาก 

H302 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 3; การสดูดม 

H331 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 4; ทางผวิหนัง 

H312 

กดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 1 

H314 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเจาะจง จากการรับ
สมัผสัซ า้ 2 

H373 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 2 

H401 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 2 

H411 

Acetic acid, 2-phenylhydrazide 

114-83-0 

  0.1-    1 % คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 3; ทางปาก 
H301 

กดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 2 

H315 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

2A 

H319 

ตวัเพิม่ความไวตอ่การกระตุน้อาการแพจ้ากการสมัผสัทาง
ผวิหนัง 1 

H317 

การกอ่มะเร็ง 2 

H351 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเจาะจง จากการรับ
สมัผสัครัง้เดยีว 3; การสดูดม 

H335 

1,4-Naphthalenedione <   0.1 % คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 3; ทางปาก 
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130-15-4 H301 

คา่ประมาณการความเป็นพษิ เฉียบพลนั 1; การสดูดม 

H330 

กดักรอ่น/ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 2; ทางผวิหนัง 

H315 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

2A 

H319 

ตวัเพิม่ความไวตอ่การกระตุน้อาการแพจ้ากการสมัผสัทาง
ผวิหนัง 1; ทางผวิหนัง 

H317 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเจาะจง จากการรับ
สมัผสัครัง้เดยีว 3; การสดูดม 

H335 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 1 

H400 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า 1 

H410 

 

 

 

 

 

 

หมวด มาตรการส าหรบัการ ปฐมพยาบาล 
 

การสดูดม: 
เคลือ่นยา้ยผูป่้วยออกสูบ่รเิวณทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์หากมยัีงคงมอีาการใหร้บีน าสง่แพทย ์

 

เมือ่สมัผสัผวิหนงั: 
ลา้งออกดว้ยการใชส้บูแ่ละใหน้ ้าไหลผา่น 

พบแพทยห์ากยังคงมอีาการระคายเคอืง 
 

เมือ่สารเขา้ตา: 
ลา้งทันทดีว้ยการใหน้ ้าไหลผา่นปรมิาณมากๆ (ประมาณ 10 นาท)ี จากนัน้ไปพบแพทย์ 

 

การกลนืกนิ: 
ป้วนปาก ดืม่น ้า 1-2 แกว้ อย่ากระตุน้ท าใหเ้กดิการอาเจยีน รบีน าสง่ แพทยท์ันท ี

 

 

ขอ้บง่ชีใ้นการรกัษาโดยทนัทแีละการรกัษาเป็นพเิศษ: 
โปรดดทูีห่มวด : ค าอธบิายมาตรการการปฐมพยาบาล 

 

หมวด มาตรการส าหรบัการ ผจญเพลงิ 
 

วสัดดุบัไฟทีเ่หมาะสม 

คารบ์อนไดออกไซด,์ โฟม, ผง 
 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม: 
ไมเ่ป็นทีท่ราบโดยท ัว่ไป 

 

ความเป็นพษิเฉพาะทีเ่กดิข ึน้จากสารเคม:ี 

ในขณะทีเ่กดิเพลงิไหมจ้ะปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์, คารบ์อนไดออกไซด ์และ ไนโตรเจนออกไซดอ์อกมา. 
 

อปุกรณเ์พือ่การป้องกนัพเิศษและขอ้ควรระวงัส าหรบันกัผจญเพลงิ: 
สวมใสอ่ปุกรณช์ว่ยหายใจทีม่ถีงัอากาศตดิตวัและชุดป้องกนัครบชุดเชน่ชุดผจญเพลงิ 

 

ค าแนะน าเพิม่เตมิส าหรับการผจญเพลงิ: 
ในกรณีเกดิเพลงิไหม ้ท าใหภ้าชนะเย็นลงโดยใชล้ะอองน า้พน่ 
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หมวด มาตรการเมือ่เกดิการ ร ัว่ไหลของสาร 
 

ขอ้ควรระวงัส าหรบับคุคล: 
หลกีเลีย่งการสัมผัสทีผ่วิหนังและดวงตา 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

หา้มน าผลติภัณฑท์ิง้ลงทอ่ระบายน ้า 
 

วธิกีารในการท าความสะอาด: 
ส าหรับสารเคมทีีห่กในปรมิาณเล็กนอ้ย เช็ดใหแ้หง้ดว้ยกระดาษและทิง้ในภาชนะส าหรับน าไปก าจัด 

ส าหรับสารเคมทีีห่กในปรมิาณมาก ใหด้ดูซบัดว้ยวัสดดุดูซบั และทิง้ในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิส าหรับน าไปก าจัด 
 

 

 

หมวด การใชง้านและการ จดัเก็บ 
 

ขอ้ปฏบิตักิารใชส้าร: 
ใชง้านในสถานทีท่ีม่กีารระบายอากาศทีด่เีพยีงพอ 

หลกีเลีย่งการสัมผัสทีผ่วิหนังและดวงตา 

ควรหลกีเลีย่งการสัมผัสเป็นระยะเวลานานหรอืสัมผัสเป็นประจ า เพือ่ป้องกันการกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพ ้
 

 

การเก็บรกัษา: 
เก็บอยูใ่นภาชนะเดมิที ่8-21 deg C (46.4-69.8 deg F) และหา้มเทสารทีเ่หลอืใชก้ลับลงในภาชนะบรรจุเดมิ เนือ่งจากการปนเป้ือน
จะลดอายกุารใชง้านของผลติภัณฑท์ีเ่หลอื 

 

 

หมวด การควบคมุในการ สมัผสัสาร/การ ป้องกนัสว่นบคุคล 
 
สว่นประกอบทีีอ่ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดส าหรบัสถานทีท่ างาน: 

 
 

Acrylic acid 

79-10-7 

ชนดิ คา่เฉลีย่ตลอดระยะเวลาในการท างาน (TWA): 

 สว่นในลา้นสว่น 2 

 ขอ้สงัเกต ACGIH  

      Acrylic acid 

79-10-7 

ชนดิ อนัตรายจากการดดูซมึทางผวิหนัง : 

 ขอ้สงัเกต ACGIH สามารถดดูซมึผา่นผวิหนังได ้

       

อปุกรณป้์องกนัการหายใจ: 
ตอ้งมั่นใจวา่มกีารระบายอากาศทีด่พีอ 
ควรใสห่นา้กากหรอืเครือ่งชว่ยหายใจทีต่ดิตัง้อปุกรณ์กรองไอสารอนิทรยีถ์า้ใชผ้ลติภัณฑน์ีใ้นทีท่ีร่ะบายอากาศไดไ้ม่ด ี
ฟิลเตอรช์นดิ: A (EN 14387) 

 

อปุกรณป้์องกนัมอื: 
ถงุมอืป้องกนัสารเคม ี(EN 374) วสัดทุ ีเ่หมาะสมส าหรบัการสมัผสัใน ระยะเวลาส ัน้ หรอืเมือ่มกีารกระเด็น (ค าแนะน า : ที่
มดีชันกีารป้องกนั อยา่งนอ้ยเทา่กบั 2, และมเีวลาการแทรกซมึ > 30 นาท ีตามขอ้ก าหนด EN 374): ถงุมอืไนไตร ์
(NBR; >= 0.4 mm thickness) วสัดทุ ีเ่หมาะสมส าหรบัการสมัผสัในระยะเวลานาน หรอืการสมัผสัโดยตรง (ค าแนะน า 
: มดีชันกีารป้องกนั อยา่งนอ้ยเทา่กบั 6, และมเีวลาการ แทรกซมึ > 480 นาท ีตามขอ้ก าหนด EN 374) :ถงุมอืไนไตร ์
(NBR; >=0.4 mm thickness) ขอ้มลูนีอ้า้งองิมาจากสิง่ตพีมิพ ์และขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากบรษิทัผูผ้ลติถงุมอื หรอื ไดร้บัมา
จากสสารทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั ขอ้สงัเกต ในการปฏบิตังิาน อายกุารใชง้านของถงุมอืป้องกนัสารเคม ีอาจส ัน้กวา่เวลา
การแทรกซมึ ทีร่ะบตุามขอ้ก าหนด EN 374 เนือ่งมาจากปจัจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ อณุหภมู)ิ หากพบวา่ถงุมอืน ัน้ม ี
การฉกีขาดใหเ้ปลีย่นใหมใ่นทนัท ี

 

อปุกรณป้์องกนัตา: 
ควรสวมใสแ่วน่ตาป้องกันพรอ้มอปุกรณ์ป้องกันดา้นขา้งหรอืแวน่ครอบตาป้องกันสารเคม ีถา้มคีวามเสีย่งในการกระเด็น 
อปุกรณ์ป้องกันดวงตาตอ้งสอดคลอ้งกับมาตรฐาน EN166. 

 

การป้องกนัรา่งกาย: 
สวมชดุคลมุป้องกันทีเ่หมาะสม 
ชดุป้องกันสารเคม ีตอ้งสอดคลอ้งกับมาตรฐาน EN 14605 
ส าหรับชดุป้องกันของเหลว หรอื EN 13982 ส าหรับชดุป้องกันฝุ่ น 
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การควบคมุเชงิวศิวกรรม: 
ท าใหม้ั่นใจวา่มกีารระบายอากาศและการสกัดสารทีด่ ี

 

มาตรการทางสขุลกัษณะ: 
ควรปฏบัิตติามหลักสขุอนามัยในงานอตุสาหกรรม 
ลา้งมอืกอ่นพักและหลังจากเสร็จงานแลว้ 
หา้มกนิ ดืม่หรอืสบูบหุรีข่ณะท างาน 

 

 
 

 

 

 

 

หมวด คณุสมบตัดิา้น กายภาพและดา้นเคม ี
 

สถานะทางกายภาพ: สเีขยีว 

ของเหลว 
กลิน่: เฉพาะตัว 
ระดับการรับรูก้ลิน่ (CA): ไมม่ขีอ้มลู 

pH: ไมม่ ี
จุดหลอมเหลว / จุดเยอืกแข็ง: ไมม่ขีอ้มลู 

ความถว่งจ าเพาะ:: 1.1 

จุดเดอืด: > 100.0 deg C (> 212 deg F) 

จุดวาบไฟ: 

(Tagliabue closed cup) 

> 93.3 deg C (> 199.94 deg F) 

อัตราการระเหย ไมม่ขีอ้มลู 

ความไวไฟ (ของแข็ง, แกส๊): ไมม่ขีอ้มลู 

ขดีจ ากัดลา่งของการระเบดิได:้ ไมม่ขีอ้มลู 

ขดีจ ากัดบนของการระเบดิได:้ ไมม่ขีอ้มลู 

ความดันไอ: 

(ไมม่วีธิ;ี 50 deg C (122 deg F); 
20 deg C (68 deg F)) 

< 300 mbar 
< 4 mbar 

 
ความหนาแน่นไอ: ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแน่น: 1.13 g/cm3 

ความสามารถในการละลาย: ไมม่ขีอ้มลู 

สัมประสทิธิก์ารละลาย: n-octanol/
น ้า: 

ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูทิีจุ่ดตดิไฟไดเ้อง: ไมม่ขีอ้มลู 

อณุหภมูใินการสลายตัว: ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนดื: 
 

ไมม่ขีอ้มลู 

ปรมิาณสารประกอบอนิทรยีท์ีร่ะเหย
ได:้ 

(EU) 

< 5.00 %  

 

 

 

 

หมวด ความเสถยีรและความ ไวตอ่ปฏกิริยิา 
 

ปฏกิริยิา/วัตถทุีเ่ขา้กันไมไ่ด:้ 
ท าปฏกิริยิากับกรดแก ่
ท าปฏกิริยิากับสารออกซไิดซท์ีแ่รง 

ความคงตวัทางเคม:ี 
คงตวัภายใตส้ภาวะการจดัเก็บทีแ่นะน า 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง 

ไมม่กีารสลายตัวถา้ใชภ้ายใตข้อ้ก าหนดของอปุกรณ์ 
ผลติภัณฑท์ีเ่กดิการสลายตัวทีเ่ป็นอันตราย 

ออกไซดข์องคารบ์อน 
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หมวด ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 
 
 

 

ความเป็นพษิโดยการกลนืกนิ: Acute toxicity estimate (ATE) : > 2,000 mg/kg   

วธิ:ี วธิกีารค านวณ 

 

ความเป็นพษิโดยการหายใจ: Acute toxicity estimate (ATE) : > 20 mg/l 

ระยะเวลาในการสัมผัส: 4 h 

บรรยากาศทีใ่ชท้ดสอบ: ไอระเหย 

วธิ:ี วธิกีารค านวณ 

 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนงั Acute toxicity estimate (ATE) : > 2,000 mg/kg 

วธิ:ี วธิกีารค านวณ 

 

อาการจากการรับสัมผัสมาก
เกนิไป: 

ดวงตา: ระคายเคอืง เยือ่ตาอักเสบ 
ทางเดนิหายใจ: ระคายเคอืง ไอ หายใจสัน้ หรอืแน่นหนา้อก 
ผวิหนัง: ผืน่ ผวิหนังอักเสบ 
ผวิหนัง: รอยแดง การอักเสบ 

 

เป็นพษิเฉยีบพลนั-ทางปาก: 
 

2,2'-Ethylenedioxydiethyl 
dimethacrylate 

109-16-0 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 10,837 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี  
 

Acrylic acid 

79-10-7 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 1,500 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี BASF Test 
 

Methacrylic acid, monoester 
with propane-1,2-diol 
27813-02-1 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ > 2,000 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 
 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 550 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี  
 

1,4-Naphthalenedione 

130-15-4 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 190 mg/kg 

ประเภท หน ู

วธิ ี  
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เป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่หายใจเขา้: 
 

Acrylic acid 

79-10-7 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ > 5.1 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผสั 4 h 

ประเภท หน ู

วธิ ี OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

Acrylic acid 

79-10-7 

คา่ตวัเลข Acute toxicity estimate (ATE) 

คา่ 11 mg/l 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท  

วธิ ี Expert judgement 
 

 

เป็นพษิอยา่งเฉยีบพลนัตอ่ผวิหนงั: 
 

Acrylic acid 

79-10-7 

คา่ตวัเลข Acute toxicity estimate (ATE) 

คา่ 1,100 mg/kg 

ประเภท  

วธิ ี Expert judgement 

Acrylic acid 

79-10-7 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ > 2,000 mg/kg 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 
 

Methacrylic acid, monoester 
with propane-1,2-diol 
27813-02-1 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ > 5,000 mg/kg 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี  
 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

คา่ตวัเลข LD50 

คา่ 1,200 - 1,520 mg/kg 

ประเภท  

วธิ ี  
 

 

การกดักรอ่นและระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั: 
 

Acrylic acid 

79-10-7 

ผลลพัธ ์ highly corrosive 

ระยะเวลาในการสมัผสั 3 min 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

ผลลพัธ ์ corrosive 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี Draize test 
 

 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา: 
 

2,2'-Ethylenedioxydiethyl 
dimethacrylate 

109-16-0 

ผลลพัธ ์ slightly irritating 

ระยะเวลาในการสมัผสั 24 h 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 

Acrylic acid 

79-10-7 

ผลลพัธ ์ corrosive 

ระยะเวลาในการสมัผสั 21 d 

ประเภท กระตา่ย 

วธิ ี BASF Test 
 

 

การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจหรอืตอ่ผวิหนงั: 
 

Acrylic acid 

79-10-7 

ผลลพัธ ์ not sensitising 

ประเภทการทดสอบ Skin painting test 

ประเภท หนูทดลอง 

วธิ ี  
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การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลสบืพนัธุ:์ 
 

Acrylic acid 

79-10-7 

ผลลพัธ ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

with and without 

วธิ ี  

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

ผลลพัธ ์ ผลเป็นไปในทางบวก 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

without 

วธิ ี OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

ผลลพัธ์ ทีเ่ป็นลบ 

ประเภทของการศกึษา/แนวทางการจัดการ dermal 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัและ
ขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 

ประเภท หน ู

วธิ ี  
 

 

การรบัสารพษิซ า้: 
 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

ผลลพัธ ์  

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ inhalation: aerosol 

ระยะเวลาในการสมัผสั/ความถีใ่นการรกัษา 6 h/d5 d/w 

ประเภท หน ู

วธิ ี  
 

 

 

 

หมวด ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 
 

ขอ้มลูระบบนเิวศน:์ จ าเป็นตอ้งปฏบัิตติามขอ้ควรระวังเกีย่วกับอันตรายตอ่สิง่แวดลอ้มเมือ่ใชง้านผลติภัณฑ์
นี ้

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ: เป็นอัตรายตอ่สัตวน์ ้าในระยะยาว, หา้มทิง้ลงทอ่ระบาย น ้าผวิดนิ น ้าใตด้นิ 

 

ความเป็นพษิ: 
 

2,2'-Ethylenedioxydiethyl 
dimethacrylate 

109-16-0 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 16.4 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท  

วธิ ี OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) 

Acrylic acid 

79-10-7 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 27 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss) 

วธิ ี EPA OTS 797.1400 (Fish Acute Toxicity Test) 

Acrylic acid 

79-10-7 

คา่ตวัเลข EC10 

คา่ 0.03 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus 
subspicatus) 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

 คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 0.13 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus 
subspicatus) 
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วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

Acrylic acid 

79-10-7 

คา่ตวัเลข EC10 

คา่ 41 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

แบคทเีรยี 

ระยะเวลาในการสมัผสั 16 h 

ประเภท  

วธิ ี  

Methacrylic acid, monoester 
with propane-1,2-diol 

27813-02-1 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 493 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 48 h 

ประเภท Leuciscus idus melanotus 

วธิ ี DIN 38412-15 

Methacrylic acid, monoester 
with propane-1,2-diol 

27813-02-1 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ > 130 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ไรน า้ 

ระยะเวลาในการสมัผสั 48 h 

ประเภท Daphnia magna 

วธิ ี OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) 

Methacrylic acid, monoester 
with propane-1,2-diol 

27813-02-1 

คา่ตวัเลข EC10 

คา่ 1,140 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

แบคทเีรยี 

ระยะเวลาในการสมัผสั 16 h 

ประเภท  

วธิ ี  

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

คา่ตวัเลข LC50 

คา่ 3.9 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ปลา 

ระยะเวลาในการสมัผสั 96 h 

ประเภท Oncorhynchus mykiss 

วธิ ี OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 18 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

ไรน า้ 

ระยะเวลาในการสมัผสั 48 h 

ประเภท Daphnia magna 

วธิ ี OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

คา่ตวัเลข ErC50 

คา่ 3.1 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Pseudokirchnerella subcapitata 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

คา่ตวัเลข EC10 

คา่ 70 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

แบคทเีรยี 

ระยะเวลาในการสมัผสั 30 min 

ประเภท  

วธิ ี  

1,4-Naphthalenedione 

130-15-4 

คา่ตวัเลข EC50 

คา่ 0.011 mg/l 

การศกึษาคา่ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนั 

สาหรา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผสั 72 h 

ประเภท Dunaliella bioculata 

วธิ ี OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

 
 

 

ความคงอยูน่านและความสามารถในการยอ่ยสลาย: 
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2,2'-Ethylenedioxydiethyl 
dimethacrylate 

109-16-0 

ผลลพัธ ์ readily biodegradable 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์  

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

85 % 

วธิ ี OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) 

Acrylic acid 

79-10-7 

ผลลพัธ ์ readily biodegradable 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ aerobic 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

81 % 

วธิ ี OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) 

 ผลลพัธ ์ inherently biodegradable 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ aerobic 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

100 % 

วธิ ี OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test) 

Methacrylic acid, monoester 
with propane-1,2-diol 

27813-02-1 

ผลลพัธ ์ readily biodegradable 

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ aerobic 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

94.2 % 

วธิ ี OECD Guideline 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD 
Screening Test) 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

ผลลพัธ ์  

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

0 % 

วธิ ี OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) 

1,4-Naphthalenedione 

130-15-4 

ผลลพัธ ์  

เสน้ทางของความสมัพนัธ ์ ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการยอ่ย
สลาย 

0 - 60 % 

วธิ ี OECD 301 A - F 

 

โอกาสในการสะสมทางชวีภาพ/การเคลือ่นทีภ่ายในดนิ: 
 

2,2'-Ethylenedioxydiethyl 
dimethacrylate 

109-16-0 

LogKow 1.88 

อณุหภมู ิ  

วธิ ี  

Acrylic acid 

79-10-7 

คา่ปจัจยัความเขม้ขน้ทาง
ชวีภาพ 

3.16 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท  

อณุหภมู ิ  

วธิ ี  

Acrylic acid 

79-10-7 

LogKow 0.46 

อณุหภมู ิ 25 deg C 

วธิ ี OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), 
Shake Flask Method) 

Methacrylic acid, monoester 
with propane-1,2-diol 

27813-02-1 

LogKow 0.97 

อณุหภมู ิ  

วธิ ี  

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

คา่ปจัจยัความเขม้ขน้ทาง
ชวีภาพ 

9.1 

ระยะเวลาในการสมัผสั  

ประเภท การค านวณ 

อณุหภมู ิ  

วธิ ี OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test) 

Cumene hydroperoxide 

80-15-9 

LogKow 2.16 

อณุหภมู ิ  

วธิ ี  

Acetic acid, 2-
phenylhydrazide 

114-83-0 

LogKow 0.74 

อณุหภมู ิ  

วธิ ี  

1,4-Naphthalenedione 

130-15-4 

LogKow 1.71 

อณุหภมู ิ  

วธิ ี  
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หมวด สิง่ทีค่วรค านงึถงึใน การก าจดั 
 

ผลติภัณฑ ์

 

การก าจัดสาร: 
การก าจดัสาร ใหต้รวจสอบขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มของรฐับาลกลาง, รฐั และทอ้งถิน่ 

การจดัเก็บและขนสง่เพือ่ท าการน ากลบัมาใชใ้หม ่หรอืสถานทีก่ าจดัทีถ่กูกฏหมาย 
 

ภาชนะบรรจุ 
 

การก าจดัภาชนะบรรจ:ุ 
หลังจากใชง้าน ควรก าจัดหลอด หบีหอ่ และขวดทีม่สีารเหลอือยูใ่นลักษณะเดยีวกับขยะปนเป้ือนสารเคม ีในแหลง่ฝังกลบหรอืเผาที่
ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

การก าจัดจะตอ้งท าตามทีก่ฏหมายก าหนด 
 

 

 

หมวด ขอ้มลูดา้นการขนสง่ 
 

 

ขอ้มลูทั่วไป: 
ไมอ่ันตรายตามขอ้ก าหนด RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR 
 
 

 
 

 

 

หมวด 15. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้บงัคับ หรอื กฏหมาย 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้บงัคบั: 

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ระบบในการจ าแนกและขนสง่สิง่อนัตายของวตัถอุนัตราย พทุธศกัราช 2555 
 

Global inventory status: 
 

รายการกฏระเบยีบ แจง้เตอืน 

TSCA ใช ่

AICS ใช ่

DSL ใช ่

ENCS (JP) ใช ่

KECI (KR) ใช ่

PICCS (PH) ใช ่

IECSC ใช ่
 

 

 

 

หมวด ขอ้มลูอืน่ ๆ 
 

การปฏเิสธ:  

ขอ้มลูนีข้ ึน้อยูก่บัระดบัความรูข้องผูใ้ชแ้ละสมัพนัธก์บัผลติภณัฑใ์นสว่นของการขนสง่ โดยอธบิายถงึผลติภณัฑใ์นจดุที่
ตอ้งปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยั และไมไ่ดต้ ัง้ใจจะการนัตคีณุสมบตัใิดๆ 

 

 

 


