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สว่นที ่1: การชีบ้ง่สาร/สารผสม ซึง่เป็นของบรษิทั/กจิการ 1. 
 

1.1 ตวัระบผุลติภณัฑ ์
 

 ชือ่สนิคา้: ELASTOSIL® E43 

TRANSPARENT 
 

1.2 การใชป้ระโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการระบขุองสารหรอืสารผสม และค าแนะน าการใชป้ระโยชนเ์หลา่น ัน้  

 

 กำรใชส้ำร/กำรเตรยีมกำร:: 
 อตุสำหกรรม 
 กำว / ยำแนวกันซมึ .  

 

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 
 

 ไมใ่ชส่ำร/ของผสมทีเ่ป็นอันตรำย 
WACKE-000000000003712 

 

2.2 องคป์ระกอบของฉลาก 
 

 ไมจ่ ำเป็นตอ้งมกีำรตดิฉลำกตำม GHS. 
 

2.3 ความอนัตรายอืน่ๆ 
 

 ไมม่ขีอ้มลู.  
 

สว่นที ่3: องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 3. 
 

3.1 สารเคม ี
 

 ไมเ่หมำะกับกำรใช ้
 

3.2 สารผสม 
 

3.2.1 ลกัษณะทางเคม ี
 

 โพลไีดเมทลิไซล็อกเซน (Polydimethylsiloxane) และตัวเตมิและสว่นเสรมิ  และสว่นเชือ่มโยงอะซทีอกซไีซเลน (acetoxysilane) 
 

3.2.2 สว่นประกอบของวตัถอุนัตราย  
 

 เลข EC CAS No. วัสด ุ เนือ้หำ % 

 224-221-9 4253-34-3 ไตรอะซโีตไซเมทลิไซเลน <5 

 209-136-7 556-67-2 ออกตะเมทลิไซโคลเตตระไซล็อกเซน >0,1 – <0,2 
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สว่นที ่4: มาตรการปฐมพยาบาล 4. 
 

4.1 รายละเอยีดมาตรการปฐมพยาบาล 
 

 ขอ้มลูท ัว่ไป: 

 หำกเกดิอบัุตเิหตหุรอืรูส้กึไมส่บำย โปรดขอค ำปรกึษำจำกแพทย ์(แสดงป้ำยก ำกับหรอื SDS หำกเป็นไปได)้. 
 

 หลงัจากสมัผสักบัดวงตาแลว้:: 
 ลำ้งดว้ยน ้ำปรมิำณมำกทันท.ี ขอค ำแนะน ำจำกแพทยใ์นกรณีทีม่กีำรระคำยเคอืงเรือ้รัง. 
 

 หลงัจากสมัผสักบัผวิหนงัแลว้:: 
 ใชผ้ำ้หรอืกระดำษเช็ดวัสดทุีต่กคำ้งออก. ลำ้งดว้ยน ้ำจ ำนวนมำก หรอืน ้ำสบู.่ ในกรณีทีพ่บกำรเปลีย่นแปลงบนผวิหนังมหีรอือำกำรอืน่ๆ 

โปรดปรกึษำแพทยเ์พือ่ขอค ำแนะน ำ (แสดงฉลำกหรอื SDS หำกเป็นไปได)้. 
 

 หลงัการสดูดม:: 
 วัสดไุมค่วรสดูดม. 
 

 หลงัจากการกลนืเขา้ไป:: 
 ใหด้ืม่น ้ำทลีะนอ้ยหลำยๆ ครัง้. อย่ำพยำยำมท ำใหอ้ำเจยีน. 
 

4.2 อาการและผลทีเ่ดน่ชดัทีส่ดุทีเ่กดิข ึน้ฉบัพลนัและเกดิข ึน้ในเวลาตอ่มา 
 

 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งพบไดใ้นตอนอืน่ๆ ของสว่นนี.้ 
 

4.3 ขอ้บง่ชี ้ท ีต่อ้งรบีพบแพทยท์นัทแีละรบัการรกัษาพเิศษ 
  

 ตอ้งอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิดำ้นพษิวทิยำในหมวด 11. 
 

สว่นที ่5: มาตรการผจญเพลงิ 5. 
 

5.1 สารดบัเพลงิ 
 

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

 อยา่ใชส้ารดบัเพลงิเนือ่งจากสาเหตคุวามปลอดภยั:: 
 ฉีดน ้ำ . 
 

5.2 ความเป็นอนัตรายพเิศษทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 
 

 หำกเกดิอัคคภีัยขึน้ กำ๊ซหรอืควันทีเ่กดิขึน้เป็นอันตรำย. กำรรับสัมผัสผลติภัณฑท์ีเ่กดิจำกกำรเผำไหมอ้ำจกอ่ใหเ้กดิอันตรำยตอ่สขุภำพได!้ 
องคป์ระกอบจำกกำรเผำไหมท้ีเ่ป็นอันตรำย: คำรบ์อนออกไซด ์, ซลิคิอนออกไซด ์, กำรเผำไหมไ้ฮโดรคำรบ์อนสไ์มส่มบรูณ์ , 
ไอระเหยทีเ่ป็นพษิและทีเ่ป็นพษิมำก . 

 

5.3 ค าแนะน าส าหรบัพนกังานดบัเพลงิ 
 

 อปุกรณป้์องกนัไฟโดยเฉพาะ:: 
 ใชเ้ครือ่งป้องกันระบบทำงเดนิหำยใจทีไ่มไ่หลเวยีนอำกำศเขำ้ออก. หำ้มใหบ้คุคลทีไ่มม่อีปุกรณ์ป้องกันเขำ้ใกล.้ 
 

สว่นที ่6: มาตรการการจดัการเมือ่มกีารหกและร ัว่ไหลของสารโดยอบุตัเิหต ุ 6. 
 

6.1 ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณืป้องกนั และข ัน้ตอนการปฏบิตัเิม ือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ 
  

 ป้องกันบรเิวณนี.้ สวมอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (ดมูำตรำที ่8). หำ้มใหบ้คุคลทีไ่มม่อีปุกรณ์ป้องกันเขำ้ใกล.้ 
หลกีเลีย่งกำรสัมผัสกับตำและผวิหนัง. อยำ่สดูดมกำ๊ซ/ไอ/สเปรย.์ หำกมกีำรร่ัวไหลอำจเกดิอบัุตเิหตลุืน่ลม้ได.้ 
หำ้มผำ่นบรเิวณทีวั่สดหุกเลอะเทอะ. 

 

6.2 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  

 อยำ่ใหวั้สดไุหลลงสูแ่หลง่น ้ำ ทอ่ระบำยน ้ำหรอืคลองน ้ำ และดนิ. ปิดรรูั่วหำกท ำไดโ้ดยปลอดภัย. เก็บน ้ำทีป่นเป้ือน/น ้ำทีใ่ชใ้นกำรดับเพลงิไว.้ 
ก ำจัดในภำชนะทีก่ ำหนดไว.้ หำกสำรร่ัวไหลสูแ่หลง่น ้ำ ระบบก ำจัดน ้ำเสยี หรอืพืน้ดนิ โปรดแจง้ใหห้น่วยงำนรำชกำรรับทรำบ. 

 

6.3 วธิกีารและวสัดสุ าหรบัการกกัเก็บและท าความสะอาด 
  

 หลังจำกโรยทรำยหรอืดนิเหนยีวเพือ่ไมใ่หส้ำรเกำะตัวกัน แลว้ก ำจัดโดยกำรตักทิง้. เก็บกวำดวัสดทุีห่กและทิง้ลงในทีท่ ิง้ขยะทำงเคมทีีเ่หมำะสม. 
ท ำควำมสะอำดครำบลืน่ดว้ยน ้ำผงซกัฟอก/น ้ำสบู ่หรอืน ้ำยำท ำควำมสะอำดทีย่อ่ยสลำยไดท้ำงชวีภำพอืน่ๆ. ใชท้รำยหรอืเม็ดวัสดทุรงกลมอืน่ๆ 
ทีส่รำ้งแรงเฉื่อยเพือ่เพิม่แรงลำก. 
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 ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
 ระบำยไอระเหย. ก ำจัดแหลง่จุดตดิไฟทัง้หมด. พจิำรณำอปุกรณ์ป้องกันระเบดิ. ปฏบัิตติำมหมำยเหตขุองมำตรำที ่7. 
 

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. 

ปฏบัิตติำมหมำยเหตขุองมำตรำที ่8. 
 

 ค าเตอืนเกีย่วกบัอคัคภียัและระเบดิ: 
 ผลติภัณฑอ์ำจแตกตัวเป็นกรดอะซติกิ กำ๊ซไวไฟอำจสะสมและรวมตัวกับอำกำศจนเกดิระเบดิไดใ้นภำชนะ ทอ่สง่ตำ่งๆ เชน่ ภำชนะและทอ่ 

หรอืภำชนะทีม่สีำรตกคำ้งอยูบ่ำงสว่น. เก็บใหห้ำ่งจำกแหลง่จุดระเบดิและหำ้มสบูบหุรี.่ ใชม้ำตรกำรป้องกันกำรเกดิไฟฟ้ำสถติ. 
ใหใ้ชน้ ้ำหลอ่เย็นภำชนะทีใ่ชง้ำนไว.้ 

 

7.2 สภาวะการเก็บรกัษาทีป่ลอดภยั และสิง่ทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้
 

 ขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบัหอ้งเก็บของและภาชนะ: 
 ปฏบัิตติำมกฎระเบยบของทอ้งถิน่/รัฐ/สหพนธร์ัฐ.  
 

 ค าแนะน าส าหรบัการเก็บรกัษาวสัดทุ ีค่วรหลกีเลีย่ง: 
 ปฏบัิตติำมกฎระเบยบของทอ้งถิน่/รัฐ/สหพนธร์ัฐ.  
 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัเก็บ: 
 จัดเก็บในทีแ่หง้และเย็น. ปกป้องจำกควำมชืน้. เก็บภำชนะไวใ้นสถำนทีท่ีอ่ำกำศถำ่ยเทไดด้.ี 
 

 อณุหภมูติ า่สดุทีอ่นญุาตใหใ้ชง้านระหวา่งการจดัเก็บและขนสง่: 0 °C 
 

7.3 ผูใ้ชง้านเฉพาะ 
 

 ไมม่ขีอ้มลู.   
 

สว่นที ่8: การควบคมุการรบัหรอืสมัผสัและการป้องกนัภยัสว่นบคุคล 8. 
 

8.1 ปจัจยัการควบคมุ 
 -  
 

8.2 การควบคมุการรบัหรอืสมัผสั 
 

8.2.1 ขอบเขตและการควบคมุการสมัผสัสารเคมใีนการท างาน 
 

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

 อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล: 
 

 ป้องกนัระบบทางเดนิการหายใจ: 
 

 หากไมส่ามารถแนใ่จไดว้า่ จะมกีารสมัผสัสารทางการหายใจเกนิกวา่คา่ขดีจ ากดัในสถานทีป่ฏบิตังิาน 
ใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนัระบบหายใจทีเ่หมาะสม อปุกรณป้์องกนัระบบหายใจทีเ่หมาะสม: 
อปุกรณป้์องกนัระบบหายใจทีม่หีนา้กากแบบเต็มหนา้ ตามมาตรฐานทีไ่ดร้บัการรบัรอง เชน่ EN 136. 
ประเภทของไสก้รองทีแ่นะน า: ไสก้รองแกส๊ ABEK (แกส๊และไอระเหยอนนิทรยี/์อนิทรยีบ์างชนดิ 
รวมท ัง้แกส๊และไอระเหยทีเ่ป็นกรดบางชนดิ; แอมโมเนยี/เอมนี) ตามมาตรฐานทีไ่ดร้บัการรบัรอง เชน่ EN 14387 

 

 โปรดสงัเกตการจ ากดัระยะเวลาสวมใสส่ าหรบัการป้องกนัระบบหายใจ รวมท ัง้หมายเหตขุองผูผ้ลติอปุกรณ.์ 
 

 การป้องกนัดวงตา: 
 

 แวน่ตำนริภัยแบบปิดสนทิ . 
 

 การป้องกนัมอื: 
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 ตอ้งสวมถงุมอืป้องกนัตลอดเวลาทีส่มัผสัผลติภณัฑ.์ 
 

 วสัดผุลติถงุมอืทีแ่นะน า: ถงุมอืทีท่ าดว้ยยางบวิทลิ (butyl) 
 ความหนาของวสัด:ุ > 0,3 mm 
 ระยะเวลาในซมึผา่น: > 480 min 
 

 วสัดผุลติถงุมอืทีแ่นะน า: ถงุมอืยางทีท่ าจากยางไนไตร (nitrile) 
 ความหนาของวสัด:ุ > 0,1 mm 
 ระยะเวลาในซมึผา่น: 60 - 120 min 
 

 โปรดสงัเกตขอ้มลูของผูจ้ดัสง่ถงุมอื ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการซมึผา่นและระยะเวลาในการซมึผา่น 

รวมท ัง้ใหพ้จิารณาเงือ่นไขเฉพาะเจาะจงทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีท่ ีใ่ชง้านผลติภณัฑ ์เชน่ อนัตรายจากการโดนบาด การสกึกรอ่น 
และระยะเวลาในการสมัผสั โปรดตระหนกัวา่ ในทางปฏบิตัแิลว้ 
ระยะเวลาใชง้านประจ าวนัของถงุมอืป้องกนัสารเคมอีาจส ัน้กวา่ระยะเวลาการซมึผา่นทีห่าไดจ้ากการทดสอบอยา่งเห็นไดช้ดั 
เนือ่งจากปจัจยัมากมายทีม่อีทิธพิล (เชน่ อณุหภมู)ิ 

 

 การป้องกนัผวิหนงั: 
 

 เสือ้ผำ้ชดุป้องกัน . 
 

8.2.2 ขอบเขตและการควบคมุการกระจายสารเคมสีูส่ ิง่แวดลอ้ม 
 

 อยำ่ใหวั้สดไุหลลงสูแ่หลง่น ้ำ ทอ่ระบำยน ้ำหรอืคลองน ้ำ และดนิ.  
 

สว่นที ่9: คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี 9. 
 

9.1 ขอ้มลูคณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมเีบือ้งตน้ 
 

 คณุสมบตั:ิ ปรมิาณ: วธิกีาร: 

 ลกัษณะ 
 สถำนะทำงกำยภำพ/รปูแบบ ..................................... : เพสท ์  

 ส ี........................................................................... : โปรง่ใส 
 กลิน่ 
 กลิน่ ....................................................................... : กลิน่ฉุน 
 คา่ pH 
 คำ่ pH .................................................................... : ไมเ่หมำะกับกำรใช ้  

 จดุหลอมเหลว / จดุเยอืกแข็ง 

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

 จดุเดอืด / ชว่งการเดอืด 
 จุดเดอืด / ชว่งกำรเดอืด ........................................... : ไมเ่หมำะกับกำรใช ้  

 จดุวาบไฟ 
 จุดวำบไฟ ............................................................... : ไมเ่หมำะกับกำรใช ้  

 ขดีจ ากดับน/ลา่งของการตดิไฟหรอืการระเบดิ 
 ขดีจ ำกัดต ่ำสดุของกำรระเบดิ  (LEL) .......................... : ไมเ่หมำะกับกำรใช ้  

 ขดีจ ำกัดสงูสดุของกำรระเบดิ (UEL) .......................... : ไมเ่หมำะกับกำรใช ้  

 แรงดนัของไอ 
 แรงดันของไอ ......................................................... : ไมเ่หมำะกับกำรใช ้  

 ความสามารถในการละลาย 
 คณุสมบัตกิำรละลำยในน ้ำ /กำรผสมกันได.้................. : ละลำยไดน้อ้ยมำก  

 ความหนาแนน่ของไอ 
 ควำมหนำแน่นสัมพัทธข์องแกส๊/ไอระเหย ................... : ไมม่ขีอ้มลู.  

 ความหนาแนน่สมัพทัธ ์
 ควำมหนำแน่นสัมพัทธ ์............................................. : 1,09 (20 °C) 

(น ้ำ / 4 °C = 1,00) 

(DIN 53217) 

 ควำมหนำแน่น ......................................................... : 1,09 g/cm³ (20 °C) (DIN 53217) 
 คา่สมัประสทิธิก์ารกระจายของ นอรม์อล-ออกทานอล/น า้ 
 คำ่สัมประสทิธิก์ำรกระจำยของ นอรม์อล-ออกทำนอล/น ้ำ

 ............................................................................. : 
ไมม่ขีอ้มลู.  

 อณุหภมูจิดุตดิไฟ 
 อณุหภมูติดิไฟ ......................................................... : ประมำณ 460 °C  
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 อณุหภมูขิองการสลายตวั 
 กำรสลำยตัวจำกควำมรอ้น ........................................ : ไมม่กีำรยอ่ยสลำยหำกใชต้ำมขอ้บังคับ.   

 ความหนดื 
 ควำมหนดื (dynamic) .............................................. : 300000 mPa.s ที ่25 °C (DIN EN ISO 2555) 
 

9.2 ขอ้มลูอืน่ๆ 
 

 Re 9.2 ควำมสำมำรในกำรละลำยในน ้ำ: เกดิกำรแตกตัวแบบไฮโดรไลซสิ. Re 9.2 คำ่ pH: 
ผลติภัณฑม์ปีฏกิริยิำเป็นกรดกับน ้ำ. ขอบเขตของกำรระเบดิในกำรปลดปลอ่ยกรดอะซติกิ (acetic acid): 4 - 17% (V). 

 

 

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: น ้ำ , สสำรพืน้ฐำน และ แอลกอฮอล ์. ปฏกิริยิำท ำใหเ้กดิ: กรดอะซติคิ (acetic acid) . 
 

10.6 ผลติภณัฑท์ีเ่กดิการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย 
 

 โดยกำรท ำปฏกิริยิำกับน ้ำ: กรดอะซติคิ (acetic acid) . กำรวัดพบวำ่มฟีอรม์ำลดไีฮด ์(formaldehyde) จ ำนวนนอ้ยทีเ่กดิขึน้ในอณุหภมู ิ ทีส่งูกวำ่ 
150° C (302° F) ผ่ำนกำรออกซเิดชนั. 

 

สว่นที ่11: ขอ้มลูทางดา้นพษิวทิยา 11. 
 

11.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลดา้นพษิวทิยา 
 

11.1.1 ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 
 

 การประเมนิ: 
 

 จำกขอ้มลูทีม่คีำดวำ่ไมพ่บกำรเป็นพษิเฉียบพลันหลังจำกรับสัมผัสโดยรับประทำนครัง้เดยีว. 
จำกขอ้มลูทีม่คีำดวำ่ไมพ่บควำมเป็นพษิเฉียบพลันหลังจำกกำรรับสัมผัสทำงผวิหนังครัง้เดยีว. 

 

 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ:์ 
 

 ชอ่งทางรบัสมัผสั ผลลพัธ/์ผลกระทบ สปีชีส่ ์/ ระบบทดลอง ทีม่า 

 ชอ่งปำก LD50: > 2000 mg/kg หนู บทสรปุเชงิเปรยีบเทยีบ 

 ชัน้ผวิหนัง LD50: > 2009 mg/kg กระตำ่ย บทสรปุเชงิเปรยีบเทยีบ 
 

11.1.2 การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 
 

 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ:์ 
 

 ผลลพัธ/์ผลกระทบ สปีชีส่ ์/ ระบบทดลอง ทีม่า 

 ไมร่ะคำยเคอืง กระตำ่ย บทสรปุเชงิเปรยีบเทยีบ 
 

11.1.3 เป็นอนัตรายรา้ยแรงตอ่ตา/ระคายเคองตอ่ดวงตา 
 

 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ:์ 
 

 ผลลพัธ/์ผลกระทบ สปีชีส่ ์/ ระบบทดลอง ทีม่า 

 ไมร่ะคำยเคอืง in vitro method; ดวงตำวัว / 

กระจกตำวัว 
บทสรปุเชงิเปรยีบเทยีบ 

OECD 437 
 

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: 
 

 จำกคณุสมบัตทิำงกำยภำพและเคมขีองผลติภัณฑ ์คำดวำ่ไมพ่บควำมเป็นอันตรำยตอ่ระบบทำงเดนิหำยใจ. 
 

11.1.11 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัพษิวทิยา: 
 

 ในกรณีทีไ่ดรั้บควำมชืน้แลว้ สำรจะแตกตัวเป็นกรดอะซตีคิ (acetic acid) (64-19-7) จ ำนวนหนึง่ ซึง่จะระคำยเคอืงตอ่ผวิหนังและเยือ่บโุพรงจมกู. 
 

สว่นที ่12: ขอ้มลูผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน ์ 12. 
 

12.1 ความเป็นพษิ 
 

 การประเมนิ: 
 

 กำรประเมนิจำกกำรทดสอบทำงนเิวศพษิวทิยำกับผลติภัณฑท์ีค่ลำ้ยกัน ภำยใตก้ำรพจิำรณำคณุสมบัตทิำงกำยภำพและทำงเคม:ี 
ส ำหรับผลติภัณฑน์ีค้ำดวำ่ไมม่ผีลกระทบตอ่สิง่มชีวีติในน ้ำ ทีส่ ำคัญส ำหรับกำรจ ำแนกประเภท เทำ่ทีท่รำบในปัจจุบัน 
คำดวำ่จะไมม่ผีลทำงกระทบทำงลบจำกโรงงำนตอ่กระบวนกำรบ ำบัดน ้ำเสยี. 

 

 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ:์ 
 

 ผลลพัธ/์ผลกระทบ สปีชีส่ ์/ ระบบทดลอง ทีม่า 

 ErC50: > 100 mg/l (ซึง่ไดจ้ำกกำรวัด) คงที ่
Desmodesmus subspicatus (72 h) 

บทสรปุเชงิเปรยีบเทยีบ 

OECD 201 
 

12.2 ความคงอยูน่าน และความสามารถในการยอ่ยสลาย 
 

 การประเมนิ: 
 

 องคป์ระกอบสว่นซลิโิคน: ยอ่ยสลำยไมไ่ดท้ำงชวีภำพ. กำรแยกโดยกำรตกตะกอน. ผลผลติจำกกำรไฮโดรไลซสิ (กรดอะซติกิ) 
สำมำรถยอ่ยสลำยทำงชวีภำพได.้ 

 

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวีภาพ 
 

 การประเมนิ: 
 

 ไมน่่ำจะเกดิกำรสะสมทำงชวีภำพขึน้. 
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12.4 ความสามารถในการเคลือ่นไหวในดนิ 
 

 การประเมนิ: 
 

 สว่นประกอบของโพลเีมอร:์ ไมล่ะลำยในน ้ำ. 
 

12.5 ผลรา้ยอืน่ๆ 
 

 ไมม่ขีอ้มลู 
 

12.6 ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 ในสถำนะที ่Cross-linked จะไมล่ะลำยน ้ำ. ใชก้ำรกรองเพือ่แยกสำรจำกน ้ำ. 
 

สว่นที ่13: ขอ้พจิารณาในการก าจดั 13. 
 

13.1 วธิกี าจดัน า้เสยี 
 

13.1.1 วสัด ุ
 

 ค าแนะน า: 
 ควรก ำจัดวัสดทุีไ่มส่ำมำรถน ำไปใชง้ำนไดต้อ่ รวมทัง้วัสดทุีไ่มส่ำมำรถแปรรปูหรอืรไีซเคลิได ้ในสถำนทีท่ีไ่ดรั้บกำรอนุมัต ิ

ตำมกฎระเบยีบระดับชำต ิกฎระเบยีบของรัฐ และกฎระเบยีบของทอ้งถิน่ วธิกีำรบ ำบัดของเสยีอำจครอบคลมุถงึกำรฝังกลบหรอืกำรเผำ เป็นตน้ 
โดยขึน้อยูก่ับกฎระเบยีบ 

 

13.1.2 บรรจภุณัฑท์ีย่งัไมไ่ดท้ าความสะอาด 
 

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

ขึน้อยูก่ับกฎระเบยีบของทอ้งถิน่/รฐั/สหพันธร์ัฐ. 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 ........................................... : ไมม่ขีอ้บังคับส ำหรับกำรขนสง่ 
 

 Railway RID: 
 กำรประเมนิคำ่ ........................................... : ไมม่ขีอ้บังคับส ำหรับกำรขนสง่ 
 

 การขนสง่ทางทะเล รหสั IMDG: 

 กำรประเมนิคำ่ ........................................... : ไมม่ขีอ้บังคับส ำหรับกำรขนสง่ 
 

 ขนสง่ทางอากาศ ICAO-TI/IATA-DGR: 

 กำรประเมนิคำ่ ........................................... : ไมม่ขีอ้บังคับส ำหรับกำรขนสง่ 
 

14.5 ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 

 เป็นอันตรำยตอ่สิง่แวดลอ้ม: ไม่ 
 

14.6 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช ้
 

 ตอ้งพจิำรณำขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นอืน่ๆ. 
 

14.7 การขนสง่ขนาดใหญต่ามทีก่ าหนดในภาคผนวก II ของ MARPOL และ IBC Code 
 

 ไมป่ระสงคจ์ะใหข้นสง่ขนำดใหญด่ว้ยเรอืบรรทกุ. 
 

สว่นที ่15: ขอ้มลูเกีย่วกบัการควบคมุและกฎระเบยีบ 15. 
 

15.1 กฎขอ้บงัคบัทางดา้นความปลอดภยั สขุภาพ และสิง่แวดลอ้ม เฉพาะส าหรบัสารเคมแีละสว่นผสมทีย่งัมคี าถามคา้งอยู ่
 

 ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของประเทศและทอ้งถิน่. 
 

 ส าหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฉลากกรณุาอา้งถงึสว่นที ่2 ของเอกสารฉบบันี ้
 



 

 
 

 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
 

วสัด:ุ 60003728 ELASTOSIL® E43 

TRANSPARENT 
 

เวอรช์นั: 3.0 (TH) วันทีพ่มิพ:์ 16.06.2017 วันทีท่ ำกำรแกไ้ขครัง้ลำ่สดุ: 20.05.2016 
 

 

 

หนำ้: 8/8 

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 

 ไตห้วัน (สำธำรณรัฐจนี) .................................. : TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory): 

ผลติภัณฑน์ีอ้ยูใ่นรำยกำรหรอืสอดคลอ้งกับบัญชรีำยกำรสำร หมำยเหตทุั่วไป: REACH 
ของไตห้วันก ำหนดใหท้ ำกำรลงทะเบยีนระยะที ่1 ส ำหรับสำรทีข่ ึน้บัญช ีTCSI 
หรอืสำรทีส่อดคลอ้งกับ TCSI 
หำกมกีำรน ำเขำ้สูไ่ตห้วันหรอืผลติในไตห้วันเกนิปรมิำณขดีจ ำกัดที ่100 กก./ปี 
(ส ำหรับของผสมตอ้งค ำนวณตอ่สว่นประกอบแตล่ะชนดิ) 
โดยผูน้ ำเขำ้หรอืผูผ้ลติมหีนำ้ทีด่ ำเนนิกำรดังกลำ่ว 

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 ุ
 

 ขอ้มลูในเอกสำรฉบับนีย้ดึถอืตำมสถำนภำพควำมรูค้วำมเขำ้ใจของเรำ ณ เวลำทีม่กีำรแกไ้ขปรับปรงุ 
ซึง่ไมไ่ดแ้สดงกำรรับรองคณุสมบัตขิองผลติภัณฑท์ีก่ลำ่วถงึ ในแง่ขอ้ก ำหนดของกำรรับประกันตำมกฎหมำย 
 
 

กำรจัดหำเอกสำรฉบับนีใ้หแ้กผู่ร้ับ มไิดเ้ป็นขอ้ผอ่นผันใหผู้ร้ับมอบผลติภัณฑพ์น้จำกควำมรับผดิชอบ 

ในกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยและขอ้บังคับทัง้หมดทีใ่ชก้ับผลติภัณฑ ์ซึง่โดยเฉพำะอยำ่งยิง่จะมผีลใชส้ ำหรับกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ ์
หรอืสว่นผสมหรอืวัสดอุืน่ ๆ ทีผ่ลติจำกผลติภัณฑต์อ่ไปในขอบเขตอ ำนำจตำมกฎหมำยอืน่ ๆ 
และใชส้ ำหรับกำรคุม้ครองสทิธใินทรัพยส์นิทำงปัญญำของบคุคลทีส่ำม 
 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 - 
 


