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Foam Plastics for Packaging, Parts, Insulation and Construction, No CFC’s Can be Recycled

EXPANDED POLYSTYRENE FOAM (EPS)

รายงานขอมูลความปลอดภัย (MSDS)

สารหนวงไฟประเภท

สวนท่ี 1 - ตัวของผลิตภัณฑเคมี

สวนท่ี 2 - องคประกอบ / ขอมูลเก่ียวกับสวมผสม

สวนท่ี 3 - ขอมูลเก่ียวกับความอันตราย

กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ผลปรากฎ

ผลกระทบตอรางกาย

ตา

ผิวหนัง

กลืนกิน

สูดดม

ในระยะยาว

การหดตัวและควันไฟ

เขาตาอาจทําใหเกิดการระคายเคือง

รุนแรงอาจทําใหเกิดการระคายเคือง

ไมมีผล

อาการอาจหายใจไมออก

อาจมีผลระยะยาว หร�อ ไมมีแลวแตความรุนแรงของปฏิกิร�ยาการเผาไหม

ช�่อเคมี

ช�่อการคา

บังคับใชเกรด

ขอมูลท่ัวไป

ประเภทเคมีเดียวกัน

สูตร

การนําผลิตภัณฑไปใช

สวนประกอบ โพลีสไตรลีน

เพนเทน HEXABROMOCYCLODODECANE

ชนิด

สไตรลีน

โพลีเมอร

รหัสระดับ

9003-53-6

109-66-0

3194-55-6

93-94

5-6

<1

คา (%๗)

เอ็กแพนเดน โพลีสไตรลีน (อีพีเอส) 

เพนโฟม

155E, 255E, 355E, 455E, 555E

วัตถุดิบท่ี 7 เหมาะกับการอัดบล็อก

เทอรโมลาสติก โพลิเมอร

((C6H5) CHCH2) n

วัตถุดิบฉนวน, วัตถุดิบการนําไปแพ็คก้ิง

เอ็กแพนเดท โพลีสไตรลีน (อีพีเอส)
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TECHNICAL INFORMATION EXPANDED POLYSTYRENE (EPS) MADE OF A.T.CON INSULATION

สวนท่ี 4 - การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

สวนท่ี 5 - การดับเพลิง

สวนท่ี 6 - มาตรการรองรับการเกิดอุบัติเหตุ

บร�เวณตา ผิวหนัง

การสูดดม

บันทึกรายละเอียดเม่ือไปพบแพทย

ลางตาดวยน้ําอยางนอย 20 นาที

หากสัมผัสผิวลางผิวดวยสบู และน้ําเพ่ือชําระลางส่ิงปนเปอนออก 

ร�บนําผูปวยไปพบแพทย

เคล่ือนยายผูปวยออกจากสถานท่ีท่ีมีกล่ินทันที

ปฐมพยาบาลโดยการผายปอด ถาจําเปน

บันทึกรายละเอียดของสารท่ีไดรับ เพ่ือความสะดวกตอการรักษา

โพลีสไตลีน จ�ดเผาไหม

จํากัดอุณหภูมิ

ขอจํากัดในการจ�ดระเบิด

จ�ดเผาไหม

จํากัดอุณหภูมิ

ขอจํากัดการจ�ดระเบิด

อุปกรณดับเพลิง 

การดับเพลิง

ก. 1)  ขอมูลท่ัวไป : ใหอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสม ตามท่ีระบุในขอ (8)

ข. 2)  การแกไขสถานการณตามหนาท่ี : 

           1.  ใชภาชนะท่ีเหมาะสมในการกําจัดวัสดุอุปกรณ

           2.  หามบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนท่ีเส่ียง โดยแยกเปนโซนอันตราย

           3.  ปดชองระบายอากาศ กอนท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

:  เคมีสําหรับดับเพลิงแบบแหง, co2, น้ํา, โฟมดับเพลิง และการฉีดน้ํา

:  ยายใหพนพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ หากเกิดเพลิงไหม ไมใหเกิดความเส่ียง 

   ไมทําใหเกิดการกระจัดกระจายของวัสดุ จากน้ําแรงดังสูง ใชสารดับเพลิงท่ีเหมาะสม 

   ตอลักษณะการเกิดเพลิงไหม หลีกเล่ียงการสูดดมกล่ินจากวัสดุ หร�อ วัสดุท่ีเกิดการเผาไหม

345 - 360 c

488 - 496 c

ไมมีขอจํากัด

-51    -49 c

ไมสามารถจํากัดได

1.4 - 7.8 %
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สวนท่ี 7- การจัดการและการเก็บรักษา

สวนท่ี 8 – การควบคุมและปองกันสวนบุคคล

การจัดเก็บและจัดการตามรูปแบบมาตรฐานในปจจ�บัน

1)  ว�ธ�การจัดการท่ีปลอดภัย

    1.  ทําการระบายอากาศ ประมาณ 5 นาที เม่ือเปดบรรจ�ภัณฑ

    2.  ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต

    3.  หลีกเล่ียงการสูดดม

    4.  ไมสัมผัสผิวและบร�เวณดวงตาท่ีเปยก

2)  การจัดเก็บ

    1.  แยกจัดเก็บจากสารชนิดอ่ืน

    2.  ควรปดภาชนะใหสนิทและเก็บไวในท่ีเย็น (ต่ํากวา 27 องศาเซลเซ�ยส) และแหง

    3.  ควรมีการระบายอากาศในสถานท่ีจัดเก็บ

1.  ปฏิกิร�ยา

2.  ขอกําหนดในการหลีกเล่ียง

3.  อุปกรณท่ีปองกันไมได

4.  การปองกันอันตราย

5.  โพลีิเมอร

:  ความคงท่ีของอุณหภูมิและแรงกดอากาศ

:  หลีกเล่ียงจากความรอน, การลามไฟ, ประกายไฟ และความเส่ียงอ่ืน ๆ 

:  วัสดุติดไฟ และ อุปกรณเคมี

:  วัสดุท่ีมีคุณสมบัติเปนฉนวน ออกไซดของคารบอน และ สไตร�น

:  จะไหมโพลีเมอร
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การปฏิเสธขอกฎหมาย : ในขณะท่ีขอมูลเช�่อวามีความนาเช�่อถือ ไมสามารถรับประกันความถูกตองและความครบถวน

ไดเง�่อนไขของการใชในเร�่องการจัดการ การเก็บรักษา และทําลาย และความเหมาะสมของสินคาโดยเฉพาะ แตท้ังน้ี

ข�้นอยูกับการควบคุมของเรา จ�งทําใหเความเสียหายท้ังหมดเก่ียวกับการใชสินคาถูกสันนิษฐานข�้นจากผูใช 

เราไมสามารถรับประกันความเส่ียงไดทุกประเภท ท้ังโดยตรงและทางออมรวมท้ังรับประกันในเร�่องของการจําหนาย

และความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ

EXPANDED POLYSTYRENE FOAM (EPS)

สวนท่ี 11 - ขอมูลสารท่ีเปนพิษ

สวนท่ี 12 - ขอมูลทางนิเวศว�ทยา

โพลีสไตร�น

เพนเทน

ไมมี

1.  ความเปนพิษเฉลียบพลันจากการรับประทาน 

2.  ความเปนพิษเฉียบพลัน จากการสูดดม 

3.  ความเปนพิษเร�้อรัง

4.  ฤทธ�์ใกลเคียง

5.  สารกอมะเร็ง

1.  ความเปนพิษเฉียบพลันจากการรับประทาน

2.  ความเปนพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

3.  ความเปนพิษเร�้อรัง

4.  ฤทธ�์ใกลเคียง

5.  สารกอมะเร็ง

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  LD50 446 mg/HG Cn-PENTane

:  LD50 1000 mg/m3 (iso-pentane)

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได
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สวนท่ี 13 - การพิจารณาการกําจัด

กําจัดตามขอกําหนดท้ังหมด

สวนท่ี 14 – ขอมูลการขนสง

สวนท่ี 15 – ขอมูลกฎระเบียบ

สวนท่ี 16 - ขอมูลอ่ืน ๆ 

หมายเลข UN : UN2211

ไมมี


