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สว่นที ่1: การชีบ้ง่สาร/สารผสม ซึง่เป็นของบรษิทั/กจิการ 1. 
 

1.1 ตวัระบผุลติภณัฑ ์
 

 ชือ่สนิคา้: WACKER® PRIMER G 790 
 

1.2 การใชป้ระโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการระบขุองสารหรอืสารผสม และค าแนะน าการใชป้ระโยชนเ์หลา่น ัน้  

 

 กำรใชส้ำร/กำรเตรยีมกำร:: 
 อตุสำหกรรม 
 primer . 

 

1.3 รายละเอยีดผูจ้ าหนา่ยผูจ้ดัท าเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัการใชง้านสารเคม ี
 

 ผูผ้ลติ / ผูจั้ดจ ำหน่ำย: Wacker Chemie AG  
 ถนน/เลข POB: Hanns-Seidel-Platz 4 
 รัฐ / รหัสไปรษณีย ์/ เมอืง: D 81737 München 

 โทรศัพท:์ +49 89 6279-0  
 โทรสำร: +49 89 6279-1770 
 

 ขอ้มลูเกีย่วกับเอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภัย: โทรศัพท ์ +49 8677 83-4888 
  โทรสำร +49 8677 886-9722 
  อเีมล WLCP-MSDS@wacker.com 
 

1.4 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 
 

 ขอ้มลูกรณีฉุกเฉนิ (เยอรมนั): ทมีงานดบัเพลงิ +49 8677 83-2222 
 ขอ้มลูกรณีฉุกเฉนิ (ประเทศอืน่ๆ): National Response Center +49 621 60-43333 
 

สว่นที ่2: การชีบ้ง่อนัตราย 2. 
 

2.1 การจ าแนกประเภทสารหรอืสารผสม 
 

 การจดัหมวดหมู ่(GHS): 
 

 ประเภท ประเภท เสน้ทำงกำรร่ัวไหล 

 เป็นอันตรำยรำ้ยแรงตอ่ตำ/ระคำยเคองตอ่ดวงตำ ประเภทยอ่ย ควำมเป็น อันตรำย ๑  

 กำรท ำลำยดวงตำอย่ำงรนุแรงและกำรระคำยเคอืงตอ่ดวงตำ ประเภทยอ่ย ควำมเป็น อันตรำย ๒  

 ของเหลวไวไฟ ประเภทยอ่ย ควำมเป็น อันตรำย ๒  

 ควำมเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธ ประเภท 2 (กำรพัฒนำควำมเป็นพษิ)  

 ควำมเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจง จำกกำร 
รับสัมผัสครัง้เดยีว 

ประเภทยอ่ย ควำมเป็น อันตรำย ๓ (ท ำใหเ้กดิง่วงหลับ 
หรอืใกลห้มดควำมรูส้กึชัว่ครำว) 

 

 ควำมเป็นอันตรำยจำกกำรส ำลั ประเภทยอ่ย ควำมเป็น อันตรำย ๑  

 ควำมเป็นอันตรำยตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้  มไีหวพรบิ, ประเภทยอ่ย ควำมเป็น อันตรำย ๒  

 ควำมเป็นอันตรำยตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้  เรือ้รัง, ประเภทยอ่ย ควำมเป็น อันตรำย ๒  
 

2.2 องคป์ระกอบของฉลาก 
 

 การตดิฉลาก (GHS): 
 

 แผนภมูริปูภำพ: 
 

 

 

   

  

 

 รหัส: อันตรำย 
 

 H-Code ขอ้ควำมเตอืนควำมเป็นอันตรำย 

 H225 ของเหลวและกำ๊ซทีไ่วไฟสงู. 
 H304 ถำ้กลนืเขำ้ไปและสัมผัสกับทำงเดนิหำยใจอำจจะท ำใหเ้สยีชวีติได.้ 
 H315 เป็นเหตใุหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่ผวิ. 
 H318 เป็นเหตใุหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่ตำอยำ่งรนุแรง. 
 H336 อำจจะท ำใหเ้กดิอำกำรเวยีนศรีษะและง่วงนอน. 
 H361d อำจจะท ำใหเ้กดิอันตรำยตอ่ทำรกในครรภ.์ 
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 H411 เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้ำและมผีลกระทบในระยะยำว. 
 

 P-Code ค ำเตอืน 

 P210 เก็บรักษำใหห้ำ่งจำกพืน้ผวิทีร่อ้น ประกำยไฟ เปลวไฟ รวมทัง้แหลง่จุดตดิไฟประเภทอืน่ ๆ หำ้มสบูบหุรี ่
 P233 ปิดภำชนะใหส้นทิ. 
 P243 ใชม้ำตรกำรป้องกันกำรเกดิไฟฟ้ำสถติย.์ 
 P271 ใชง้ำนกลำงแจง้ หรอื บรเิวณทีอ่ำกำรศถำ่ยเทไดด้.ี 
 P280 สวมใสถ่งุมอืป้องกัน/ เสือ้ผำ้ป้องกนั/ อปุกรณ์ป้องกันดวงตำ. 
 P273 หลกีเลีย่งกำรปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม. 
 P301+P310 หำกน ำเขำ้สูป่ำก: โทรตดิตอ่กับศนูยพ์ษิวทิยำหรอืหมอ/แพทยโ์ดยทันท.ี 
 P331 อยำ่ท ำใหอ้ำเจยีน. 
 P305+P351+P338 หำกเขำ้ตำ:ใชน้ ้ำลำ้งอยำ่งระมัดระวัง ถำ้ใสค่อนเท็กเลนส ์ใหถ้อดคอนแท็กเลนสก์อ่นลำ้ง. 
 P310 โทรไปหำศนูยพ์ษิวทิยำหรอืหมอ/แพทยโ์ดยทันท.ี 
 P302+P352 ถำ้สัมผัสกับผวิหนัง: ลำ้งอยำ่งเบำมอื โดยใชส้บูแ่ละน ้ำจ ำนวนมำก. 
 P332+P313 ถำ้มอีำกำรระคำยเคอืงตอ่ผวิหนัง: ขอค ำปรกึษำจำกหมอหรอืแพทย.์ 
 P304+P340 หำกสดูดม: เคลือ่นยำ้ยบคุคลไปยังบรเิวณทีม่อีำกำศบรสิทุธิ ์และจัดเตรยีมใหส้ำมำรถหำยใจไดส้ะดวก 

 P312 ถำ้ทำ่นรูส้กึไมส่บำยโทรไปหำศนูยพ์ษิวทิยำหรอืหมอ /แพทยโ์ดยทันท.ี 
 P370+P378 ถำ้เกดิอัคคภีัย: ใชผ้งดับไฟ โฟมชนดิตำ้นทำนแอลกอฮอล ์หรอืคำรบ์อนไดออกไซด ์ดับไฟจนเชือ้เพลงิหมดสิน้. 
 P391 ท ำกำรรวบรวมสว่นทีล่น้จำกภำชนะ. 
 P403+P235 เก็บไวใ้นทีร่ม่ เก็บไวใ้นสถำนทีท่ีร่ะบำยอำกำศไดด้ ีอณุหภมูเิย็น. 
 P501 ก ำจัดสำรเคม/ี ภำชนะ ตำมขัน้ตอนกำรก ำจัดของเสยี. 
 

 สว่นประกอบอันตรำย (ฉลำก): 

 C7 - C9 ไอโซอัลเคน 
 ไทเทเนยีม เตตระบวิทำโนเลท 

 โทลอูนี 
 

 เปอรเ์ซนตข์องของผสมทีป่ระกอบดว้ยองคป์ระกอบทีไ่มท่รำบอันตรำยตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้ำดังตอ่ไปนี:้ 6,7 
 

2.3 ความอนัตรายอืน่ๆ 
 

 ไมม่ขีอ้มลู. 
 

สว่นที ่3: องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 3. 
 

3.1 สารเคม ี
 

 ไมเ่หมำะกับกำรใช ้
 

3.2 สารผสม 
 

3.2.1 ลกัษณะทางเคม ี(การเตรยีมการ): 
 

 ไซเลน (silane) และไซล็อกเซน (siloxane) และฟังกชัน่แนลกรุป๊ + ชว่ย + ตัวท ำละลำย 
 

3.2.2 สว่นประกอบของวตัถอุนัตราย  
 

 เลข EC CAS No. วัสด ุ เนือ้หำ % 

 292-458-5 90622-56-3  C7 - C9 ไอโซอัลเคน >75 

 227-006-8 5593-70-4  ไทเทเนยีม เตตระบวิทำโนเลท <10 

 203-625-9 108-88-3  โทลอูนี >3 – <5 

 201-083-8 78-10-4  เตตระเอทลิ ซลิเิกต <2 
 

สว่นที ่4: มาตรการปฐมพยาบาล 4. 
 

4.1 รายละเอยีดมาตรการปฐมพยาบาล 
 

 ขอ้มลูท ัว่ไป: 

 หำกเกดิอบัุตเิหตหุรอืรูส้กึไมส่บำย โปรดขอค ำปรกึษำจำกแพทย ์(แสดงป้ำยก ำกับหรอื SDS หำกเป็นไปได)้. 
 

 หลงัการสดูดม:: 
 ยำ้ยไปในทีม่อีำกำศบรสิทุธ ์และใหผู้ป่้วยนอนลง หำกหยดุหำยใจ ใหท้ ำกำรผำยปอด. ขอค ำแนะน ำจำกแพทยแ์ละตอ้งระบสุำรเคมใีหช้ดัเจน. 

ใหอ้อกซเิจนในกรณีทีห่ำยใจตดิขัด. หำกหมดสต ิใหจั้ดทีใ่หผู้ป่้วยนอนรำบบนพืน้ทีท่ีม่ั่นคง. 
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 หลงัจากสมัผสักบัผวิหนงัแลว้:: 
 ลำ้งมอืดว้ยน ้ำจ ำนวนมำก หรอืน ้ำและสบู;่ ถอดเสือ้ผำ้เป้ือนออกทันท.ี ขอค ำแนะน ำจำกแพทยแ์ละตอ้งระบสุำรเคมใีหช้ดัเจน. 
 

 หลงัจากสมัผสักบัดวงตาแลว้:: 
 ลำ้งดว้ยน ้ำปรมิำณมำกทันทเีป็นเวลำ 10-15 นำท ีและขอค ำปรกึษำจำกแพทย.์ 
 

 หลงัจากการกลนืเขา้ไป:: 
 ขอค ำแนะน ำจำกแพทยแ์ละตอ้งระบสุำรเคมใีหช้ดัเจน. อยำ่พยำยำมท ำใหอ้ำเจยีนอำจเป็นอันตรำยตอ่ระบบทำงเดนิหำยใจ. 
 

4.2 อาการและผลทีเ่ดน่ชดัทีส่ดุทีเ่กดิข ึน้ฉบัพลนัและเกดิข ึน้ในเวลาตอ่มา 
 

 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งพบไดใ้นตอนอืน่ๆ ของสว่นนี.้ 
 

4.3 ขอ้บง่ชี ้ท ีต่อ้งรบีพบแพทยท์นัทแีละรบัการรกัษาพเิศษ 
  

 ไมม่ขีอ้มลู. 
 

สว่นที ่5: มาตรการผจญเพลงิ 5. 
 

5.1 สารดบัเพลงิ 
 

 สิง่ทีเ่หมาะในการดบัไฟ:: 
 หมอกน ้ำ , ผงดับเพลงิ , alcohol-resistant foam , คำรบ์อนไดออกไซด ์. 
 

 อยา่ใชส้ารดบัเพลงิเนือ่งจากสาเหตคุวามปลอดภยั:: 
 ฉีดน ้ำ . 
 

5.2 ความเป็นอนัตรายพเิศษทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 
 

 เกดิเขมำ่จ ำนวนมำกในระหวำ่งกำรเผำ.  
 

5.3 ค าแนะน าส าหรบัพนกังานดบัเพลงิ 
 

 อปุกรณป้์องกนัไฟโดยเฉพาะ:: 
 ใชเ้ครือ่งป้องกันระบบทำงเดนิหำยใจทีไ่มไ่หลเวยีนอำกำศเขำ้ออก.  
 

สว่นที ่6: มาตรการการจดัการเมือ่มกีารหกและร ัว่ไหลของสารโดยอบุตัเิหต ุ 6. 
 

6.1 ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณืป้องกนั และข ัน้ตอนการปฏบิตัเิม ือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ 
  

 หำ้มใหบ้คุคลทีไ่มม่อีปุกรณ์ป้องกันเขำ้ใกล.้ สวมอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (ดมูำตรำที ่8). หลกีเลีย่งสดูควันและไอ. 
หลกีเลีย่งกำรสัมผัสกับตำและผวิหนัง. 

 

6.2 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  

 อยำ่ใหวั้สดไุหลสูท่อ่ระบำยน ้ำ หรอืแหลง่น ้ำอืน่ๆ. หำกสำรร่ัวไหลสูแ่หลง่น ้ำ ระบบก ำจัดน ้ำเสยี หรอืพืน้ดนิ โปรดแจง้ใหห้น่วยงำนรำชกำรรับทรำบ. 
บรรจุของเหลวใดๆ ในภำชนะทีเ่ทออกได ้(เชน่เครือ่งปัน้ดนิเผำ). เก็บน ้ำทีป่นเป้ือน/น ้ำทีใ่ชใ้นกำรดับเพลงิไว.้ ก ำจัดในภำชนะทีก่ ำหนดไว.้ 

 

6.3 วธิกีารและวสัดสุ าหรบัการกกัเก็บและท าความสะอาด 
  

 ใชว้ธิเีครือ่งจักและก ำจัดตำมขอ้บังคับของทอ้งถิน่/ รัฐ /สหพันธรั์ฐ. ดดูซบัดว้ยวัสดทุีด่ดูซบัของเหลวได ้เชน่ ดนิเบำ  
ก ำจัดทิง้ตำมกฎระเบยีบของทอ้งถิน่/ รัฐ /สหพันธร์ัฐ. หำกตอ้งกำรบรรจุปรมิำณมำกใหแ้บง่ถำ่ยเขำ้สูภ่ำชนะทีเ่หมำะสม. 

 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
 ก ำจัดแหลง่จุดตดิไฟทัง้หมด.  
 

6.4 การอา้งองิถงึสว่นอืน่ๆ 
 

 ตอ้งพจิารณาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นอืน่ๆ. สิง่นีน้ าไปใชเ้ฉพาะขอ้มลูทีไ่ดร้บัเกีย่วกบัอปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่ตวั (สว่นที ่8) และ 
การก าจดั(สว่นที ่13). 

 

สว่นที ่7: การขนถา่ยเคลือ่นยา้ยการใชง้านและการจดัเก็บ 7. 
 

7.1 ขอ้ควรระวงัส าหรบัการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยทีป่ลอดภยั 
 

 ค าเตอืนเกีย่วกบัความปลอดภยัในการด าเนนิงาน: 
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่อำกำศถ่ำยเทไดอ้ยำ่งเหมำะสม. ตอ้งถำ่ยน ้ำออกโดยวธิกีำลักน ้ำ. เก็บใหห้ำ่งจำกสำรทีค่วรหลกีเลีย่งตำมทีร่ะบใุนหัวขอ้ 10. 
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 ค าเตอืนเกีย่วกบัอคัคภียัและระเบดิ: 
 ใหใ้ชน้ ้ำหลอ่เย็นภำชนะทีใ่ชง้ำนไว.้ กำ๊ซไวไฟอำจสะสมและรวมตัวกับอำกำศจนเกดิระเบดิไดใ้นภำชนะ ทอ่สง่ตำ่งๆ เชน่ ภำชนะและทอ่ 

หรอืภำชนะทีม่สีำรตกคำ้งอยูบ่ำงสว่น. เก็บใหห้ำ่งจำกแหลง่จุดระเบดิและหำ้มสบูบหุรี.่ ใชม้ำตรกำรป้องกันกำรเกดิไฟฟ้ำสถติ. 
 

7.2 สภาวะการเก็บรกัษาทีป่ลอดภยั และสิง่ทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้
 

 ขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบัหอ้งเก็บของและภาชนะ: 
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไมส่ำมำรถร่ัวไหลลงสูด่นิได.้  
 

 ค าแนะน าส าหรบัการเก็บรกัษาวสัดทุ ีค่วรหลกีเลีย่ง: 
 ไมม่ขีอ้มลู  
 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัเก็บ: 
 ปกป้องจำกควำมชืน้. ปิดภำชนะใหส้นทิและเก็บไวใ้นทีเ่ย็นและอำกำศถำ่ยเทไดด้.ี 
 

7.3 ผูใ้ชง้านเฉพาะ 
 

 ไมม่ขีอ้มลู. 
 

สว่นที ่8: การควบคมุการรบัหรอืสมัผสัและการป้องกนัภยัสว่นบคุคล 8. 
 

8.1 ปจัจยัการควบคมุ 
 -  
 

8.2 การควบคมุการรบัหรอืสมัผสั 
 

8.2.1 ขอบเขตและการควบคมุการสมัผสัสารเคมใีนการท างาน 
 

 มาตรการดา้นการปอังกนัและสุขอนามยัท ัว่ไป: 
 หำ้มรับประทำนอำหำร ดืม่น ้ำ และสบูบหุรีใ่นขณะท ำงำนกับสำรนี.้ อยำ่สดูดมไอ. หลกีเลีย่งกำรสัมผัสกับตำและผวิหนัง. 
 

 อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล: 
 

 ป้องกนัระบบทางเดนิการหายใจ: 
 

 ในกรณีทีส่ัมผัสสำรเคมเีป็นเวลำนำนหรอืรำ้ยแรง: ไสก้รองของหนำ้กำกกรองกำ๊ซแบบ   A . 
 

 การป้องกนัมอื: 
 

 ถงุมอืยำงทีท่ ำจำกยำงไนไตร (nitrile) , ถงุมอืทีท่ ำดว้ยยำงฟลโูอรเินต (fluorinated) . ถงุมอืเหมำะส ำหรับกำรใชง้ำนไดถ้งึ 60 นำท.ี 
 

 การป้องกนัดวงตา: 
 

 แวน่ตำนริภัย . 
 

 การป้องกนัผวิหนงั: 
 

 เสือ้ผำ้ชดุป้องกัน 
 

8.2.2 ขอบเขตและการควบคมุการกระจายสารเคมสีูส่ ิง่แวดลอ้ม 
 

 อยำ่ใหวั้สดไุหลลงสูแ่หลง่น ้ำ ทอ่ระบำยน ้ำหรอืคลองน ้ำ และดนิ.  
 

8.3 ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัการออกแบบระบบและมาตรฐานดา้นวศิวกรรม: 
 

 ปฏบัิตติำมหมำยเหตขุองมำตรำที ่7.  
 

สว่นที ่9: คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี 9. 
 

9.1 ขอ้มลูคณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมเีบือ้งตน้ 
 

 ขอ้มลูท ัว่ไป: 

 สถำนะทำงกำยภำพ/รปูแบบ ........................................ : ของเหลว 
 ส ี.............................................................................. : สเีหลอืงออ่น 
 กลิน่ ......................................................................... : เล็กนอ้ย 
 

 ขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม: 
 

 คณุสมบตั:ิ ปรมิาณ: วธิกีาร: 

 จุดหลอมเหลว / ชว่งหลอมเหลว .................................. : ไมเ่หมำะกับกำรใช ้  

 จุดเดอืด / ชว่งกำรเดอืด .............................................. : 116 - 142 °C ที ่1013 hPa  
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 จุดวำบไฟ .................................................................. : 3 °C (ISO 13736) 
 อณุหภมูติดิไฟ ........................................................... : 370 °C (EN 14522) 
 ขดีจ ำกัดต ่ำสดุของกำรระเบดิ  (LEL)............................. : 0,9 Vol-%  

 ขดีจ ำกัดสงูสดุของกำรระเบดิ (UEL) ............................. : 7,0 Vol-%  

 แรงดันของไอ ............................................................ : 50 hPa ที ่25 °C (สหภำพยโุรป-
GL.A.4) 

 ควำมหนำแน่น ........................................................... : 0,76 g/cm³ ที ่20 °C, ที ่1013 hPa (DIN 51757) 
 คณุสมบัตกิำรละลำยในน ้ำ /กำรผสมกันได ้.................... : ละลำยไดน้อ้ยมำก  

 คำ่ pH ....................................................................... : ประมำณ 7  

 ควำมหนดื (dynamic) ................................................ : 0,76 mPa.s  

 ควำมหนดื (kinematic) ............................................... : 1 mm²/s (DIN 51562) 
 

9.2 ขอ้มลูอืน่ๆ 
 

 ขอบเขตของกำรระเบดิในกำรปลดปลอ่ยเอทำนอล (ethanol):3.5 - 15% (V).   
 

 กำรสลำยตัวจำกควำมรอ้น ........................................... : ไมเ่หมำะกับกำรใช ้  

 

สว่นที ่10: ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 10. 
 

10.1 – 10.3 ความไวตอ่ปฏกิริยิา; ความเสถยีรทางเคม;ี ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตราย 

10.2 – 10.3  10.3 – 10.3   

 หำกจัดเก็บและด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรม ไมม่อีันตรำยใดๆ ทีท่รำบ.  
 

 อำจพบขอ้มลูทีเ่กีย่วชอ้งในตอนอนืๆ ของสว่นนี.้ 
 

10.4 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง 
 

 ควำมชุม่ชืน้  
 

10.5 วสัดทุ ีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้
 

 เกดิปฏกิริยิำกับ: กรด , น ้ำ และ ดำ่ง . ปฏกิริยิำท ำใหเ้กดิ: แอลกอฮอล ์. 
 

10.6 ผลติภณัฑท์ีเ่กดิการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย 
 

 เมือ่จัดเก็บและใชง้ำนอยำ่งเหมำะสม: ไมม่ขีอ้มลู . หำกไดรั้บควำมชืน้: เอ็น-บวิทำนอล (n-butanol) , เอทำนอล . 
 

สว่นที ่11: ขอ้มลูทางดา้นพษิวทิยา 11. 
 

11.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลดา้นพษิวทิยา 
 

11.1.1 ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 
 

 การประเมนิ: 
 

 ณ จุดสิน้สดุ ไมม่ขีอ้มลูกำรทดสอบดำ้นพษิวทิยำส ำหรับผลติภัณฑโ์ดยรวม. 
 

 Acute toxicity estimate (ATE): 
 ATEmix (ชอ่งปำก): > 5000 mg/kg 
 

11.1.2 การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 
 

 การประเมนิ: 
 

 ณ จุดสิน้สดุ ไมม่ขีอ้มลูกำรทดสอบดำ้นพษิวทิยำส ำหรับผลติภัณฑโ์ดยรวม. 
 

11.1.3 เป็นอนัตรายรา้ยแรงตอ่ตา/ระคายเคองตอ่ดวงตา 
 

 การประเมนิ: 
 

 ณ จุดสิน้สดุ ไมม่ขีอ้มลูกำรทดสอบดำ้นพษิวทิยำส ำหรับผลติภัณฑโ์ดยรวม. 
 

11.1.4 ความไวตอ่ปฏกิริยิาของผวิหนงัหรอืทางเดนิหายใจ 
 

 การประเมนิ: 
 

 ณ จุดสิน้สดุ ไมม่ขีอ้มลูกำรทดสอบดำ้นพษิวทิยำส ำหรับผลติภัณฑโ์ดยรวม. 
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11.1.5 การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธ 
 

 การประเมนิ: 
 

 ณ จุดสิน้สดุ ไมม่ขีอ้มลูกำรทดสอบดำ้นพษิวทิยำส ำหรับผลติภัณฑโ์ดยรวม. 
 

11.1.6 การกอ่มะเร็ง 
 

 การประเมนิ: 
 

 ณ จุดสิน้สดุ ไมม่ขีอ้มลูกำรทดสอบดำ้นพษิวทิยำส ำหรับผลติภัณฑโ์ดยรวม. 
 

11.1.7 ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธ 
 

 การประเมนิ: 
 

 ณ จุดสิน้สดุ ไมม่ขีอ้มลูกำรทดสอบดำ้นพษิวทิยำส ำหรับผลติภัณฑโ์ดยรวม. 
 

11.1.8 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการ รบัสมัผสัคร ัง้เดยีว 
 

 การประเมนิ: 
 

 ณ จุดสิน้สดุ ไมม่ขีอ้มลูกำรทดสอบดำ้นพษิวทิยำส ำหรับผลติภัณฑโ์ดยรวม. 
 

11.1.9 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมัผสัซ้   
 

 การประเมนิ: 
 

 ณ จุดสิน้สดุ ไมม่ขีอ้มลูกำรทดสอบดำ้นพษิวทิยำส ำหรับผลติภัณฑโ์ดยรวม. 
 

11.1.10 ความเป็นอนัตรายจากการส าล ั
 

 การประเมนิ: 
 

 หำกมสีว่นประกอบทีท่ ำใหเ้กดิอันตรำยไดโ้ดยกำรสดูหำยใจเขำ้ไป ใหด้อูันตรำยนีไ้ดจ้ำกกำรจ ำแนกประเภทและฉลำกของผลติภัณฑร์วม. 
 

11.1.11 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัพษิวทิยา: 
 

 จำกเอกสำรอำ้งองิ อะลฟิำตกิไฮโดรคำรบ์อน (aliphatic hydrocarbons) มผีลท ำใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่ผวิหนังและเยือ่บโุพรงจมกูเล็กนอ้ย 
และสง่ผลใหเ้กดิอำกำรผวิหนังแหง้ ง่วงหรอืหมดควำมรูส้กึ หำกปอดไดรั้บผลกระทบโดยตรง (เชน่โดยกำรสดูดม) 
อำจกอ่ใหเ้กดิอำกำรปอดอกัเสบได.้ โทลอูนี (Toluene) (108-88-3) ระคำยเคอืงตอ่เยือ่บโุพรงจมกู ระคำยเคอืงตอ่ผวิหนังเล็กนอ้ย 
และอำจท ำใหง้่วงหรอืหมดสตไิด ้หำกเยือ่หุม้ปอดไดร้ับผลกระทบโดยตรง ปอดอำจเกดิอำกำรอักเสบ อำจเป็นอันตรำยตอ่ไตและไขกระดกูได.้ 
จำกเอกสำรอำ้งองิ เอ็น-บวิทำนอล (n-butanol) (71-36-3) จะกอ่ใหเกดิกำรระคำยเคอืงตอ่เยือ่บโุพรงจมกูเล็กนอ้ย 
ระคำยเคอืงตอ่ผวิหนังเล็กนอ้ย ผวิหนังแหง้ ท ำใหเ้กดิอำกำรง่วงหรอืหมดควำมรูส้กึ. ผลผลติจำกกำรไฮโดรไลซสิ / สิง่เจอืปน จำกเอกสำรอำ้งองิ 
เอทำนอล (ethanol) (67-17-5) มผีลท ำใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่เยือ่บโุพรงจมกู ระคำยเคอืงตอ่ผวิหนังเล็กนอ้ย เกดิอำกำรผวิหนังแหง้ 
ง่วงหรอืหมดควำมรูส้กึ และอำจเป็นเหตใุหตั้บถกูท ำลำยได.้ 

 

สว่นที ่12: ขอ้มลูผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน ์ 12. 
 

12.1 ความเป็นพษิ 
 

 การประเมนิ: 
 

 ไมม่ขีอ้มลู. 
 

12.2 ความคงอยูน่าน และความสามารถในการยอ่ยสลาย 
 

 การประเมนิ: 
 

 ไมม่ขีอ้มลู. 
 

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวีภาพ 
 

 การประเมนิ: 
 

 ไมน่่ำจะเกดิกำรสะสมทำงชวีภำพขึน้. 
 

12.4 ความสามารถในการเคลือ่นไหวในดนิ 
 

 การประเมนิ: 
 

 ไมม่ขีอ้มลู. 
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12.5 ผลรา้ยอืน่ๆ 
 

 ไมม่ขีอ้มลู 
 

สว่นที ่13: ขอ้พจิารณาในการก าจดั 13. 
 

13.1 วธิกี าจดัน า้เสยี 
 

13.1.1 วสัด ุ
 

 ค าแนะน า: 
 ก ำจัดดว้ยกำรเผำในเตำเผำขยะพเิศษตำมขอ้บังคับของทอ้งถิน่/รัฐ/สหพันธร์ัฐ.  
 

13.1.2 บรรจภุณัฑท์ีย่งัไมไ่ดท้ าความสะอาด 
 

 ค าแนะน า: 
 น ำสำรออกจำกภำชนะใหห้มด  (ไมม่หียดน ้ำ ไมม่เีศษผง รอยขูดขดี). 

บรรจุภัณฑท์ียั่งไมไ่ดท้ ำควำมสะอำดควรไดรั้บกำรปฏบัิตเิชน่เดยีวกันกับวัสดชุนดินี.้ 
 

สว่นที ่14:  ขอ้มลูการขนสง่ 14. 
 

14.1 – 14.4 หมายเลข UN; ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ของสหประชาชาต;ิ ประเภทความเป็นอนัตรายของสารส าหรบัการขนสง่; 

กลุม่การบรรจ ุ
14.2–14.4 

 

14.3–14.4 

 

14.4–14.4 

 

 

 Road ADR: 
 กำรประเมนิคำ่ ........................................... : วัตถอุันตรำย 
 14.1 UN no. ............................................ : 1993 
 14.2 ชือ่เฉพำะในกำรขนสง่ ........................ : Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (enthält C7-C9 Isoalkane / Titantetrabutanolat) 

 14.3 คลำส ............................................... : 3 
 14.4 กลุม่บรรจุภัณฑ ์................................. : II 
 

 Railway RID: 
 กำรประเมนิคำ่ ........................................... : วัตถอุันตรำย 
 14.1 UN no. ............................................ : 1993 
 14.2 ชือ่เฉพำะในกำรขนสง่ ........................ : Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (enthält C7-C9 Isoalkane / Titantetrabutanolat) 

 14.3 คลำส ............................................... : 3 
 14.4 กลุม่บรรจุภัณฑ ์................................. : II 
 

 การขนสง่ทางทะเล รหสั IMDG: 

 กำรประเมนิคำ่ ........................................... : วัตถอุันตรำย 
 14.1 UN no. ............................................ : 1993 
 14.2 ชือ่เฉพำะในกำรขนสง่ ........................ : Flammable liquid, n.o.s. (contains  C7-C9 isoalkanes / titantetrabutanolate) 

 14.3 คลำส ............................................... : 3 
 14.4 กลุม่บรรจุภัณฑ ์................................. : II 
 

 ขนสง่ทางอากาศ ICAO-TI/IATA-DGR: 

 กำรประเมนิคำ่ ........................................... : วัตถอุันตรำย 
 14.1 UN no. ............................................ : 1993 
 14.2 ชือ่เฉพำะในกำรขนสง่ ........................ : Flammable liquid, n.o.s. (contains  C7-C9 isoalkanes / titantetrabutanolate) 

 14.3 คลำส ............................................... : 3 
 14.4 กลุม่บรรจุภัณฑ ์................................. : II 
 

14.5 ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 

 เป็นอันตรำยตอ่สิง่แวดลอ้ม: ใช ่
 มลพษิทำงทะเล (IMDG): ใช ่
 

14.6 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช ้
 

 ตอ้งพจิำรณำขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นอืน่ๆ. 
 

14.7 การขนสง่ขนาดใหญต่ามทีก่ าหนดในภาคผนวก II ของ MARPOL73/78 และ IBC Code 
 

 ไมป่ระสงคจ์ะใหข้นสง่ขนำดใหญด่ว้ยเรอืบรรทกุ. 
 



 

 
 

 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
 

วสัด:ุ 60003263 WACKER® PRIMER G 790 
 

เวอรช์นั: 2.2 (TH) วันทีพ่มิพ:์ 09.08.2016 วันทีท่ ำกำรแกไ้ขครัง้ลำ่สดุ: 01.03.2015 
 

 

 

หนำ้: 8/8 
 

สว่นที ่15: ขอ้มลูเกีย่วกบัการควบคมุและกฎระเบยีบ 15. 
 

15.1 กฎขอ้บงัคบัทางดา้นความปลอดภยั สขุภาพ และสิง่แวดลอ้ม เฉพาะส าหรบัสารเคมแีละสว่นผสมทีย่งัมคี าถามคา้งอยู ่
 

 ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของประเทศและทอ้งถิน่. 
 

 ส าหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฉลากกรณุาอา้งถงึสว่นที ่2 ของเอกสารฉบบันี ้
 

15.2 รายละเอยีดสถานการจดทะเบยีนในระดบันานาชาต ิ
 

 หำกมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกับบัญชรีำยกำรสำรแตล่ะบัญช ีใหแ้สดงบัญชรีำยกำรสำรตำมนัน้. 
 

 เกำหลใีต ้(สำธำรณรัฐเกำหล)ี .......................... : ECL (Existing Chemicals List): 

ผลติภัณฑน์ีอ้ยูใ่นรำยกำรหรอืสอดคลอ้งกับบัญชรีำยกำรสำร 

J 

 ประเทศญีปุ่่ น ................................................. : ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances): 

ผลติภัณฑน์ีอ้ยูใ่นรำยกำรหรอืสอดคลอ้งกับบัญชรีำยกำรสำร 
J 

 ประเทศออสเตรเลยี ........................................ : AICS (Australian Inventory of Chemical Substances): 
ผลติภัณฑน์ีอ้ยูใ่นรำยกำรหรอืสอดคลอ้งกับบัญชรีำยกำรสำร 

J 

 เกำหลใีต ้....................................................... : IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China): 

ผลติภัณฑน์ีอ้ยูใ่นรำยกำรหรอืสอดคลอ้งกับบัญชรีำยกำรสำร 
J 

 ประเทศแคนำดำ............................................. : DSL (Domestic Substance List): 

ผลติภัณฑน์ีอ้ยูใ่นรำยกำรหรอืสอดคลอ้งกับบัญชรีำยกำรสำร 
J 

 ประเทศฟิลปิปินส ์........................................... : PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): 

ผลติภัณฑน์ีอ้ยูใ่นรำยกำรหรอืสอดคลอ้งกับบัญชรีำยกำรสำร 
J 

 สหรัฐอเมรกิำ (USA) ....................................... : TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): 

ผลติภัณฑน์ีอ้ยูใ่นรำยกำรหรอืสอดคลอ้งกับบัญชรีำยกำรสำร 
J 

 เขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) ................................ : REACH (Regulation (EC) No 1907/2006): 

หมำยเหตทุั่วไป: ผูจั้ดสง่ทีก่ลำ่วถงึในหมวดที ่1 

มหีนำ้ทีใ่นกำรลงทะเบยีนซึง่เป็นผลเนือ่งมำจำกกำรผลติในเขตเศรษฐกจิยโุรป 
หรอืจำกกำรน ำเขำ้มำในเขตเศรษฐกจิยโุรปโดยผูจั้ดสง่ดังกลำ่ว 
ลกูคำ้หรอืผูใ้ชป้ลำยทำงรำยอืน่ ๆ 
มหีนำ้ทีใ่นกำรลงทะเบยีนเมือ่ท ำกำรน ำเขำ้มำในเขตเศรษฐกจิยโุรป 

 

สว่นที ่16:ขอ้มลูอืน่ๆ 16. 
 

16.1 วสัด ุ
 

 ขอ้มลูในเอกสารฉบับนีย้ดึถอืตามสถานภาพความรูค้วามเขา้ใจของเรา ณ เวลาทีม่กีารแกไ้ขปรับปรงุ 
ซึง่ไมไ่ดแ้สดงการรับรองคณุสมบัตขิองผลติภัณฑท์ีก่ลา่วถงึ ในแง่ขอ้ก าหนดของการรับประกันตามกฎหมาย 
 
 

การจัดหาเอกสารฉบับนีใ้หแ้กผู่ร้ับ มไิดเ้ป็นขอ้ผอ่นผันใหผู้ร้ับมอบผลติภัณฑพ์น้จากความรับผดิชอบ 
ในการปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับทัง้หมดทีใ่ชก้ับผลติภัณฑ ์ซึง่โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะมผีลใชส้ าหรับการจ าหน่ายผลติภัณฑ ์

หรอืสว่นผสมหรอืวัสดอุืน่ ๆ ทีผ่ลติจากผลติภัณฑต์อ่ไปในขอบเขตอ านาจตามกฎหมายอืน่ ๆ 
และใชส้ าหรับการคุม้ครองสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลทีส่าม 
 หำกมกีำรน ำผลติภัณฑท์ีก่ลำ่วถงึมำผำ่นกระบวนกำร หรอืผสมเขำ้กับวัสดอุืน่ ๆ 
จะไมส่ำมำรถใชข้อ้มลูในเอกสำรฉบับนีก้ับผลติภัณฑท์ีผ่ลติขึน้มำใหมไ่ด ้เวน้แตม่กีำรกลำ่วถงึอยำ่งชัดเจน หำกมกีำรบรรจุหบีหอ่ผลติภัณฑใ์หม ่
ผูร้ับมอบผลติภัณฑจ์ะมหีนำ้ทีแ่นบขอ้มลูตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรป้องกันควำมปลอดภัยทีจ่ ำเป็น  
 

กำรจัดสง่ทัง้หมดอยูภ่ำยใต ้WACKER SILICONES Health Care Policy ซึง่สำมำรถเรยีกดไูดท้ี ่www.wacker.com. 
 

16.2 ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
 

 จุลภำคทีป่รำกฏในขอ้มลูแสดงตัวเลขเป็นจุดทศนยิม. ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงจะแสดงใหเ้ห็นทีฝ่ั่งซำ้ยของตำรำง เมือ่เทยีบกับเวอรช์ัน่กอ่นหนำ้. 
ใชเ้วอรช์นันีแ้ทนทกุเวอรช์นักอ่นหนำ้นี.้ 

 
 

- สว่นสดุทา้ยของเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั - 
 


