เอกสารขอมูลความปลอดภัย

1. การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต
1.1 ชื่อผลิตภัณฑใน GHS

eGRAF® Flexible Graphite with or without Adhesive Backing

1.2 การบงชี้ดวยวิธีการอื่น
หมายเลข SDS

0069

รหัสผลิตภัณฑ

HITHERM™ 700 Series, HITHERM™ 1200 Series, SPREADERSHIELD™

1.3 คําแนะนําและขอจํากัดวาดวยการใชสารหรือของผสม
ขอแนะนําในการใช
อินเตอรเฟซความรอน
ขอจํากัดตาง ๆ ในการใช

1.4 รายละเอียดของผูสงสินคา
ผูจําหนาย

ผูผลิต

บุคคลติดตอ
อีเมล
หมายเลขฉุกเฉิน

พนักงาน (และลูกคาของทานหรือผูใชในกรณีการขายตอ)
ควรไดรับการแจงเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดฝุนและผลึกซิลิกาที่สามารถเขาถึงถุงลมปอดได
รวมทั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ควรจัดใหการฝกอบรมดานการใชงานและการจัดการสารนี้อยางเหมาะสมตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
Shanghai GrafTech Trading Co., Ltd.
Suite 2104, International Capital Plaza
1318 Sichuan Road North
Hongkou District, Shanghai 200080
จีน
+86-21-63258018
GrafTech International Holdings Inc. or affiliate
Suite 300 Park Center I
6100 Oak Tree Boulevard
Independence, Ohio 44131
1-216-676-2000
ผูจัดการฝายความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ +1-216-676-2304
sds@graftech.com
เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีเทานั้น กรุณาโทรศัพทติดตอ CHEMTREC ที่ :
001-800-13-203-9987, +1 703-527-3887

2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
2.1 การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมใน GHS และขอมูลระดับประเทศหรือภูมิภาค
อันตรายทางกายภาพ
ไมไดรับการจําแนกประเภท
อันตรายตอสุขภาพ

ไมไดรับการจําแนกประเภท

อันตรายตอสิ่งแวดลอม

ไมไดรับการจําแนกประเภท

2.2 องคประกอบของฉลากใน GHS
สัญลักษณความเปนอันตราย

ไมมี

คําสัญญาณ

ไมมี

ขอความแสดงความเปนอันตรา
ย

สารเดี่ยวไมมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑในการจําแนกประเภท

ขอความที่แสดงขอควรระวัง
การปองกัน

ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี

การตอบสนอง

ลางมือหลังจากใชงาน

การเก็บรักษา

เก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได

การกําจัด

ทิ้งขยะและสารตกคางตามขอกําหนดของหนวยงานในทองถิ่น

2.3 ความเปนอันตรายอื่นๆ
ซึ่งไมทําใหมีการจําแนกประเภทตาม
เกณฑ GHS

ไมทราบ

ขอมูลเสริม

ไมมี
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3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
3.1 สารเดี่ยว
ชื่อทางเคมี

ชื่อทางสามัญและชื่อพอง

หมายเลข CAS
และตัวบงชี้ที่มีลักษณะอื่น ๆ

คาความเขมขน
หรือชวงความเขมขน

แกรไฟท

7782-42-5

< 95

สารเจือปน: ผลึกซิลิกา (ควอตซ)

14808-60-7

< 0.8

ขอมูลสวนผสม

ความเขมขนทั้งหมดอยูในรูปเปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ยกเวนเมื่อสวนประกอบคือกาซ
ความเขมขนของกาซอยูในรูปเปอรเซ็นตโดยปริมาตร

4. มาตรการปฐมพยาบาล
4.1 รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อสูดดม
เคลื่อนยายไปในที่มีอากาศบริสุทธิ์ ไปพบแพทยหากเกิดอาการหรืออาการไมบรรเทา
เมื่อถูกผิวหนัง

ลางออกดวยสบูและน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยู

เมื่อเขาตา

ลางดวยน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยู

เมื่อกลืนกิน

บวนปาก ไปพบแพทยในกรณีที่เกิดอาการ

4.2
อาการผิดปกติ/ผลกระทบที่สําคัญที่สุ
ดที่สามารถเกิดขึ้นเฉียบพลันและไมเ
ฉียบพลัน

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

4.3
การระบุเกี่ยวกับการดูแลทางการแพ
ทยในทันทีทันใดและการบําบัดรักษา
เฉพาะดานที่สําคัญซึ่งควรดําเนินการ

รักษาตามอาการ

ขอแนะนําทั่วไป

ตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทางการแพทยทราบเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของ
และใชมาตรการปองกันความปลอดภัยใหตัวเอง

5. มาตรการในการดับเพลิง
5.1 สารดับเพลิงที่ไมอนุญาตและสารดับเพลิงที่เหมาะสม
โฟมดับเพลิง
ละอองน้ํา โฟม ผงเคมีแหง กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
สารดับเพลิงที่ไมเมาะสม

หามใชที่ฉีดน้ําดับเพลิง, เพราะจะทําใหไฟกระจายตัวกวางขึ้น

5.2
ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดจากส
ารเคมี

ระหวางที่เกิดไฟไหม อาจเกิดแกสที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

5.3
อุปกรณปองกันพิเศษและขอควรระวั
งสําหรับเจาหนาที่ดับเพลิง

ตองสวมอุปกรณหายใจแบบครบถวนในตัวเองและเสื้อผาปกปองแบบเต็มที่ ในกรณีไฟไหม

อุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา

ฉีดพนละอองน้ําเพื่อทําใหภาชนะปดเย็นตัวลง

อันตรายจากอัคคีภัยโดยทั่วไป

ไมพบอันตรายจากไฟที่ผิดปกติหรือระเบิด

วิธีการเฉพาะ

ใชขั้นตอนการผจญเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอันตรายของสารที่เกี่ยวของอื่นๆ

6. มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ
6.1 ขอควรระวังสวนบุคคล
อุปกรณปองกัน
และขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเห
ตุฉุกเฉิน

หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล ใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ตามคําแนะนําที่ระบุไวในหัวขอ 8 ของ SDS

6.2 ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม

หลีกเลี่ยงการทิ้งในทางระบายน้ํา, ทางน้ําหรือพื้นดิน

6.3
วิธีการและวัสดุสําหรับการกักเก็บแล
ะทําความสะอาด

ผลิตภัณฑเขากันไมไดกับน้ําและจะกระจายตัวบนผิวหนาของน้ํา หยุดยั้งไมใหสารไหล
หากทําไดโดยไมมีความเสี่ยง หลังจากปฎิบัติตามกระบวนการนําผลิตภัณฑกลับมาใหม, ใหชะลางพื้นที่ดวยน้ํา
สําหรับการทิ้งของเสีย, ใหอานสวนที่ 13 ของ SDS

7. การจัดการและการเก็บรักษา
7.1
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยในกา
รจับตองเคลื่อนยาย การใชงาน
และการจัดเก็บ

รักษาระดับการกอฝุนในอากาศไวที่ระดับต่ําสุด ใหมีการระบายอากาศอยางเหมาะสมที่จุดซึ่งฝุนเกิดขึ้น
หามหายใจเอาฝุนเขาสูรางกาย หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสเปนเวลานาน
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7.2 สภาพการจัดเก็บที่ปลอดภัย
ซึ่งรวมทั้งสารที่เขากันไมไดชนิดตาง
ๆ

เก็บในภาชนะบรรจุปดสนิทเดิม จัดเก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได (ดูหัวขอที่ 10 ของ SDS)

8. การควบคุมการสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
8.1 พารามิเตอรในการควบคุม
ขีดจํากัดที่สัมผัสไดในการทํางาน
OELs ของประเทศไทย: Time Weighted Average (TWA) (calculated): non-standard units
สวนประกอบ

ประเภท

ปริมาณ

รูปแบบ

สารเจือปน: ผลึกซิลิกา
TWA
2.4 Mppcf
ฝุนละอองที่สามารถเขาถึงถุง
(ควอตซ) (CAS 14808-60-7)
ลมปอดได
OELs ของประเทศไทย: คาความเขมขนของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสําหรับผูปฎิบัติงานจะไดรับในระยะเวลาไมเกิน 8
ชั่วโมงทํางานติดตอกันใน 1 วันเปนเวลา 5 วันตอสัปดาห: mg/m3 / ppm, non-standard units
สวนประกอบ

ประเภท

ปริมาณ

แกรไฟท (CAS 7782-42-5)
TWA
15 Mppcf
คาจํากัดของการสัมผัสในการทํางาน. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)
สวนประกอบ

ประเภท

ปริมาณ

รูปแบบ

สารเจือปน: ผลึกซิลิกา
(ควอตซ) (CAS 14808-60-7)

TWA

0.3 mg/m3

ฝุนละอองทั้งหมด

0.1 mg/m3

ฝุนละอองที่สามารถเขาถึงถุง
ลมปอดได

คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม ACGIH แหงสหรัฐฯ
สวนประกอบ

ประเภท

ปริมาณ

รูปแบบ

แกรไฟท (CAS 7782-42-5)

TWA

2 mg/m3

สารเจือปน: ผลึกซิลิกา
(ควอตซ) (CAS 14808-60-7)

TWA

0.025 mg/m3

สวนที่สามารถเขาถึงถุงลมปอ
ดได
สวนที่สามารถเขาถึงถุงลมปอ
ดได

คาขีดจํากัดทางชีวภาพ

ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนประกอบ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสัมผัส

ควรมีการตรวจสอบและควบคุมการรับสัมผัสฝุนรบกวนในการทํางาน
(ทั้งหมดและที่สามารถเขาถึงถุงลมปอดได) และผลึกซิลิกาที่สามารถเขาถึงถุงลมปอดได

8.2
มาตรการควบคุมดานวิศวกรรมที่เหม
าะสม

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

8.3 มาตรการปองกันภัยสวนบุคคล
การปองกัน ดวงตา/หนา
การปองกันผิวหนัง
การปองกันมือ
อื่น ๆ

สวมแวนตานิรภัยที่มีที่ปองกันดานขาง (หรือแวนสวมครอบตา)
สวมถุงมือปองกันสารเคมีที่เหมาะสม ผูจัดจําหนายถุงมือสามารถใหคําแนะนําการใชถุงมือที่เหมาะสมได
สวมเสื้อผาปกปองที่เหมาะสม

การปองกันทางการหายใจ

ใชเครื่องชวยหายใจที่มีตลับกรองอนุภาคในกรณีที่ความเขมขนของอนุภาคสูงเกินกวาคาจํากัดการรับสัมผัสใน
การทํางาน

อันตรายดานความรอน

สวมใสชุดปองกันภัยจากอุณหภูมิตามความเหมาะสม หากจําเปน

การพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

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

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี
9.1 สภาพปรากฏ

ฟอยลกราไฟต

สถานะทางกายภาพ

ของแข็ง

รูปแบบ

ของแข็ง

สี

สีดํา

9.2 กลิ่น

ไฮโดรคารบอน
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9.3 ระดับคาขีดจํากัดของกลิ่น

ไมมีอยู

9.4 ความเปนกรดดาง (pH)

ไมเกี่ยวของ

9.5 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง

> 2760 ฐC (> 5000 ฐF)

9.6 จุดเริ่มเดือดและชวงการเดือด

ไมเกี่ยวของ

9.7 จุดวาบไฟ

ไมเกี่ยวของ

9.8 อัตราการระเหย

ไมเกี่ยวของ

9.9 ความไวไฟ (ของแข็ง กาซ)

ไมมีอยู

9.10 ขีดจํากัดสูงสุด/ต่ําสุดสําหรับความไวไฟหรือการระเบิด
คาขึดจํากัดต่ําสุดของการวาบไ ไมเกี่ยวของ
ฟ (เปอรเซ็นต)
คาขึดจํากัดสูงสุดของการวาบไ
ฟ (เปอรเซ็นต)

ไมเกี่ยวของ

คาขึดจํากัดต่ําสุดของการระเบิด ไมมีอยู
(เปอรเซ็นต)
คาขึดจํากัดสูงสุดของการระเบิด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

9.11 ความดันไอระเหย

ไมเกี่ยวของ

9.12 ความหนาแนนไอระเหย

ไมเกี่ยวของ

9.13 ความหนาแนนสัมพัทธ

ไมมีอยู

9.14 ความสามารถในการละลายได
ความสามารถในการละลาย
(น้ํา)

ไมละลาย

9.16 อุณหภูมิที่จุดติดไฟไดเอง

ไมเกี่ยวของ

9.17
อุณหภูมิการแตกตัวระดับโมเลกุล

ไมมีอยู

9.18 ความหนืด

ไมมีอยู

ขอมูลอื่น
คุณสมบัติในการระเบิด

ไมใชวัตถุระเบิด

คุณสมบัติในการออกซิไดส

ไมออกซิไดซ

ความโนมถวงจําเพาะ

ไมเกี่ยวของ

10. ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
10.1 ความไวปฏิกิริยา

ผลิตภัณฑมีความเสถียรและไมทําปฏิกิริยาภายใตสภาพการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสงตามปกติ

10.2 ความเสถียรทางเคมี

สารคงตัวภายใตสภาวะปกติ

10.3
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาที่
เปนอันตราย

ไมมีปฏิกิริยาอันตรายเกิดขึ้นภายใตภาวะการใชงานปกติ

10.4 สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง

การสัมผัสกับสารที่เขากันไมได

10.5 สารที่เขากันไมได

คลอรีน

10.6
ผลิตภัณฑการยอยสลายที่เปนอันตร
าย

ไมมีขอมูลการยอยสลายที่เปนอันตรายของผลิตภัณฑ

11. ขอมูลทางพิษวิทยา
11.1 ขอมูลเกี่ยวกับวิถีทางรับสัมผัสที่นาจะเกิดขึ้น
เมื่อสูดดม
การสูดดมเปนเวลานานอาจเปนอันตรายได
เมื่อถูกผิวหนัง

ไมคาดวาจะมีผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการสัมผัสกับผิวหนัง

เมื่อเขาตา

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

เมื่อกลืนกิน

คาดวามีอันตรายต่ําเมื่อกลืนกิน

11.2
อาการผิดปกติที่เกี่ยวของกับคุณลักษ
ณะทางกายภาพ ทางเคมี
และทางพิษวิทยา

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู
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11.3
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังและในทั
ซึ่งรวมทั้งผลกระทบเรื้อรังจากการรับ
นที
สัมผัสในระยะสั้นและระยะยาว

การรับสัมผัสสารหรือสวนผสมในการทํางานอาจทําใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคได

11.4 ตัวเลขคาความเปนพิษ
พิษเฉียบพลัน
สวนประกอบ

สายพันธุ

ผลการทดสอบ

หนู

> 10000 mg/kg

แกรไฟท (CAS 7782-42-5)
เฉียบพลัน

ทางปาก
LD50
การกัดกรอนผิวหนัง/การระคายเคือง

การสัมผัสผิวหนังเปนเวลานานอาจทําใหระคายเคืองชั่วคราว

ทําอันตรายตอดวงตาอยางรุนแรง/กา
รระคายเคืองตา

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

ทําใหเกิดการแพตอระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
การทําใหไวตอการกระตุนอากา ไมใชสารกอใหเกิดการแพตอระบบทางเดินหายใจ
รแพตอระบบทางเดินหายใจ
การทําใหไวตอการกระตุนอากา
รแพตอระบบผิวหนัง
สารที่ทําใหเกิดการกลายพันธุของเซ
ลลสืบพันธุ

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะทําใหเกิดความไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนัง
ไมมีขอมูลบงชี้วาผลิตภัณฑหรือสวนประกอบใดๆที่มีปริมาณมากกวา 0.1%
กอใหเกิดการผาเหลาหรือเปนพิษตอสารพันธุกรรม

การกอมะเร็ง
สารกอมะเร็งตามเกณฑของ ACGIH
สารเจือปน: ผลึกซิลิกา (ควอตซ) (CAS 14808-60-7)
IARC Monographs เมื่อประเมินความเสี่ยงสารกอมะเร็งตอมนุษย
สารเจือปน: ผลึกซิลิกา (ควอตซ) (CAS 14808-60-7)

A2 สงสัยวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย.
1 สารกอมะเร็งในมนุษย.

ความเปนพิษตอระบบการสืบพันธุ

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะมีผลตอระบบสืบพันธุหรือการเจริญเติบโต

ระบุความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
- การไดรับครั้งแรก

ไมไดจัดจําแนกประเภทไว

ระบุความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
- การไดรับซ้ํา

ไมไดจัดจําแนกประเภทไว

ความเปนอันตรายจากการสําลัก

ไมใชความเปนอันตรายจากการสําลัก

12. ขอมูลเชิงนิเวศน
12.1 ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

ผลิตภัณฑนี้ไมจัดวาเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม
มีโอกาสเปนไปไดวาการรั่วหกในปริมาณมากหรือการรั่วหกบอยครั้งอาจมีผลกระทบที่เปนอันตรายหรือทําใหเกิ
ดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมได

12.2
ความคงอยูนานและความสามารถใน
การยอยสลาย

ไมมีขอมูลการสลายตัวของผลิตภัณฑนี้

12.3
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไมมีขอมูล

12.4 สภาพที่เคลื่อนที่ไดในดิน

ผลิตภัณฑไมละลายในน้ํา

12.5 ผลกระทบที่ไมพึงประสงคอื่นๆ

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

13. สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการกําจัด
คําแนะนําวิธีการจัดการ

เก็บและนํามาใชหรือทิ้งในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทในสถานที่ทิ้งที่ไดรับอนุญาต

ขอกําหนดดานการจัดเก็บทองถิ่น

จัดการตามกฎระเบียบที่สามารถนับไปรับใชไดทั้งหมด

ของเสียจากสารตกคาง /
ผลิตภัณฑที่ไมไดใช

กําจัดใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่น ถายสิ่งที่อยูในภาชนะบรรจุออกใหหมด
มิฉะนั้นวัสดุบุภายในอาจเก็บกักคราบผลิตภัณฑบางสวนไวได
ตองนําสารนี้และภาชนะบรรจุไปทิ้งดวยวิธีการที่ปลอดภัย (กรุณาดูใน : คําแนะนําเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง)
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บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

เนื่องจากภาชนะบรรจุเปลาอาจมีคราบสารติดคางอยู
ใหปฏิบัติตามคําเตือนบนฉลากแมหลังจากที่ภาชนะวางเปลา
ควรสงภาชนะเปลาไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ไดรับการรับรองเพื่อนํากลับมาใชใหมหรือกําจัด

14. ขอมูลการขนสง
ADR
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IATA
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IMDG
ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
14.7
ไมเกี่ยวของ
การขนสงในปริมาณมากตามที่ระบุไว
ในภาคผนวก II ของ MARPOL73/78
และมาตรฐาน IBC

15. ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
กฏระเบียบของรัฐบาลกลาง
ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารที่ใชผลิตวัตถุระเบิด (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา)
ไมควบคุม
ประเทศไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
ไมควบคุม
ประเทศไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (เพิ่มเติม)
ไมควบคุม
ประเทศไทย. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก
หรือผูมีในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547
ไมควบคุม
สินคาคงคลังระดับนานาชาติ
ประเทศหรือภูมิภาค

ชื่อรายการสิ่งของ

ออสเตรเลีย

รายการสิ่งของสารเคมีประเทศออสเตรเลีย(AICS)

ในรายการสิ่งของ (ใช/ไม) *

ใช

แคนนาดา

รายการวัตถุภายในประเทศ (DSL)

ใช

แคนนาดา

รายการวัตถุไมไดอยูในประเทศ (NDSL)

จีน

รายการสินคาคงคลังชองสารเคมีที่มีอยูในประเทศจีน (IECSC)

ใช

ยุโรป

รายชื่อสารเคมีที่มีการซื้อขายกันในยุโรป (EINECS)

ใช

ยุโรป

รายการสารเคมีที่ตองสําแดงของกลุมประเทศยุโรป(ELINCS)

ญี่ปุน

รายการสินคาคงคลังของสารเคมีที่มีอยูและสารเคมีใหม (ENCS)

ใช

เกาหลี

รายการสารเคมีที่มีอยูในครอบครอง (ECL)

ใช

นิวซีแลนด

รายการสิ่งของประเทศนิวซีแลนด

ใช

ฟลิปปนส

รายการสารเคมีและวัตถุเคมีของประเทศฟลิปปนส (PICCS)

ใช

สหรัฐอเมริกากับเปอรโตริโก

รายละเอียดกฎหมายควบคุมวัตถุที่เปนพิษ (TSCA)

ใช

ไมมี

ไมมี

*คําวา "ใช" ใชเพื่อระบุวา ผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตางๆ) ที่ควบคุมดูแล
คําวา "ไม" ใชเพื่อระบุวา สวนประกอบตั้งแตหนึ่งชนิดขึ้นไปในผลิตภัณฑนี้ไมอยูในรายการหรือไดรับการยกเวนจากบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตางๆ)
ที่ควบคุมดูแล

16. ขอมูลอื่น ๆ รวมทั้งขอมูลการจัดทําและการปรับปรุงแกไขเอกสาร
วันที่ตีพิมพ

2016/04/01

วันที่ปรับปรุงใหม

-

ฉบับที่

01
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ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ

GRAFTECH INTERNATIONAL HOLDINGS INC.
ขอแนะนําผูใชผลิตภัณฑนี้ใหศึกษาเอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS) ฉบับนี้
พรอมทั้งทําความเขาใจถึงความเปนอันตรายของผลิตภัณฑและขอมูลความปลอดภัย ผูใชควรแจงใหพนักงาน
ตัวแทน และผูรับเหมาของตนทราบถึงขอมูลใน SDS ฉบับนี้ และขอมูลใด ๆ
ที่เกี่ยวของกับความเปนอันตรายของผลิตภัณฑและขอมูลความปลอดภัย
เพื่อสงเสริมใหมีการใชผลิตภัณฑนี้อยางปลอดภัย
ขอมูลที่เสนอใหนี้ไมมีการรับประกันรวมอยูดวย และเชื่อวาขอมูลนี้มีความถูกตอง
กรุณาใชขอมูลนี้เพื่อพิจารณาดวยตนเอง ถึงวิธีคุมครองความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดลอม
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