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1. ขอมูลทัว
่ ไปของผลิตภัณฑและบริษท
ั
ชื่อผลิตภัณฑ:

Pyrogel® XT

ชื่อพอง:

วัสดุซิลิกาแอโรเจล

การใชงานผลิตภัณฑ/การเตรียม:

วัสดุฉนวนประสิทธิภาพสูง

ผูผลิต:
ที่อยู:

Aspen Aerogels, Inc. 30
Forbes Road Northborough,
MA 01532

โทรศัพท:
อีเมล:
หมายเลขฉุกเฉิน:

(508) 691-1111
EHS@aerogel.com
800-535-5053
US
(INFOTRAC)
352-323-3500
International

2. การบงชี้อันตราย
การจำแนก:

ผลิตภัณฑไมถูกจัดประเภทเปนอันตรายเตรียมวัสดุหรือตามที่ระบุไวในประชาคมยุโรป Directives
67/548/EEC หรือ 1999/45/EC.

รายละเอียดสําหรับ
กรณีฉุกเฉิน:

การสูดฝุนจากผลิตภัณฑในปริมาณที่มากเกินไปอาจทําใหระบบทางเดินหายใจระคายเคือง
การสัมผัสทางผิวอาจทําใหระคายเคือง

ผลตอสุขภาพที่อาจมี
การสูดดม:

การสูดฝุน
 ในอากาศอาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจสวนบน

การสัมผัสดวงตา:

การไดรับฝุนจากผลิตภัณฑนอ
ี้ าจทําใหตาแหงหรือระคายเคือง

การสัมผัสผิว:

การสัมผัสฝุน
 จากผลิตภัณฑนอ
ี้ าจทําใหผิวหรือเยือ
่ บุผิวแหงหรือระคายเคือง

การกลืนกิน:

วัสดุนี้มิไดมเี พือ
่ การกิน หากกลืนกินเปนจํานวนมาก วัสดุนอ
ี้ าจสรางความระคายเคือง
หรืออุดขวางทาง

อันตรายเฉียบพลัน
ตอสุขภาพ:

ฝุนจากผลิตภัณฑนท
ี้ ําใหเกิดอาการคัน อาจทําใหคน
ั หรือระคายในลําคอชั่วขณะ และ/หรือ
ทําใหเคืองตาและผิว หรือบวมแดง

อันตรายเรื้อรัง
ตอสุขภาพ:

ใน 2006, นานาชาติหนวยงานสําหรับการวิจัยมะเร็ง (IARC) reclassified ไทเทเนียมดีออกไซดเปน
"อาจ carcinogenic เพื่อมนุษย" (กลุม 2B) ตามสัตวทดลอง.
ในเอกสารฉบับรางไทเทเนี่ยมดีออกไซด (Vol. 93), IARC สรุปที่มนุษย carcinogenic ศึกษา
"ไมขอแนะนําใหการเชื่อมโยงระหวางอาชีวแสงตามที่เกิดขึ้นในลาสุด decades
ในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือและความเสี่ยงของโรคมะเร็ง." ดูมาตรา 11 สําหรับเต็มสนทนา.

สุขภาพรางกายทีท
่ รุดลง
จากการไดรับสาร:

การสูดฝุน
 ในปริมาณที่มากเกินไปอาจทําใหอาการปอดเรือ
้ รังทีม
่ ีอยูเ ดิมทรุดลง รวมทั้ง
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพอง โรคหืด และอื่นๆ การสัมผัสทางผิว
อาจทําใหอาการผิวหนังอักเสบที่เปนอยูเลวลง
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สารกอมะเร็ง
สวนประกอบ
ไททาเนียมไดออกไซด
เสนใยแกวยาวตอเนือ
่ ง
อลูมินัมไตรไฮเดรต
ซิลิกาอสัณฐาน

ACGIH
A4
A4
ไมอยูในรายการ
N/A

NTP
ไมอยูในรายการ
ไมอยูในรายการ
ไมอยูในรายการ
ไมอยูในรายการ

IARC
2B
3
ไมมี
ไมมี

หมายเหตุหมวดที่ 2: ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยสังเคราะห amorphous ซิลก
ิ าดีออกไซด. Amorphous
ลิกาไมควรทีจ
่ ะงุนงงกับผลึกซิลก
ิ า. Epidemiological ศึกษาต่ําแสดงศักยภาพในการรายสุขภาพผลกระทบจากการสัมผัสกับสังเคราะห
amorphous ซิลก
ิ า.

3. สวนประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสารสําคัญ
สารสําคัญ

เลขที่ CAS

รอยละ

เลขที่ EINECS

การจำแนกของ EU

Methylsilylated Silica
ใยแกว (ระดับสิ่งทอ)
ไททาเนียมไดออกไซด
อลูมินัมไตรไฮเดรต

68909-20-6
N/A
1317-80-2
21645-51-2

40-50
40-50
1-5
1-5

272-697-1
ไมกําหนด
236-675-5
244-492-7

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

4. การปฐมพยาบาลเบื้องตน
กรณีสัมผัสดวงตา:

ลางทันทีดวยน้ําปริมาณมากอยางนอย 15 นาที โดยเปดเปลือกตาเปนครัง้ คราว หากยังคงมีอาการ
ระคายเคืองใหพบแพทย

กรณีสัมผัสทางผิว:

ลางผิวใหทั่วดวยสบูและน้ําจํานวนมาก ถอดเสือ
้ ผาและรองเทาที่ปนเปอนสารออก ซักเสือ
้ ผากอนใช
อีกครั้ง พบแพทยหากมีอาการ

การกลืนกิน:

วัสดุจะผานรางกายตามปกติ

การสูดดม:

เคลื่อนยายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ ดื่มน้ําเพื่อชะลางลําคอและพนลมออกเพือ
่ กําจัดฝุน
พบแพทยหากยังคงมีอาการเจ็บปวย

5. การตานอัคคีภัย
5.1 คุณลักษณะการติดไฟ
จุดติดไฟไดเอง

N/A

จุดวาบไฟ
ขีดจํากัดการติดไฟ: (ขีดจํากัดการระเบิดต่ําสุด)
ขีดจํากัดการติดไฟ: (ขีดจํากัดการระเบิดสูงสุด)

N/A
N/A
N/A

5.2 วัสดุใชดบ
ั ไฟ:
ใชวส
ั ดุที่เหมาะสมกับลักษณะไฟทีส
่ อดคลองกับสภาพแวดลอม การใชหัวพนละอองทั่วไป การใชน้ําที่รวม และ/หรือ ไมรวมอากาศ
เปนวิธีทั่วไปที่เหมาะสมกับการดับไฟผลิตภัณฑผาหมกันไฟนี้
5.3 การปองกันพนักงานดับเพลิง
ขัน
้ ตอนพิเศษการตานอัคคีภย
ั :

ปกติดับเพลิงควรปฏิบัตต
ิ ามขั้นตอนเพือ
่ หลีกเลี่ยงการสูดควันและผลิตกาซโดยไฟ

อันตรายจากเพลิงไหมผด
ิ ปกติและ
จากการระเบิด:

ผลิตภัณฑนเี้ ปนวัสดุฉนวนชั้นเยี่ยม มวนวัสดุอาจกักความรอนไวในชั้นภายใน
และทำใหวัสดุที่ติดไฟงายลุกเปนไฟไดอีก หากไมคลายความรอนออก

ผลิตภัณฑที่สลายตัวแลว
กอใหเกิดอันตราย:

ผลิตภัณฑหลักทีต
่ ิดไฟงายไดแกคารบอนมอนอกไซต และคารบอนไดออกไซด
อาจมีการปลอยสารอื่นๆ ที่มิไดกําหนดไวในปริมาณเล็กนอย

หนา 2 จาก 7

เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัย

Pyrogel ® XT วันที่ปรับปรุง: May 22, 2009

6. การปฏิบัตเิ มื่อเกิดอุบัตเิ หตุ
คําเตือนบุคคลทีเ่ กีย
่ วของ:

ทําใหเกิดฝุนนอยทีส
่ ุด มีการระบายอากาศที่พอเพียง ใชอป
ุ กรณปอ
 งกัน
สวนบุคคลตามที่จําเปน

คําเตือนเกีย
่ วกับผลตอ
สิ่งแวดลอม:

วัสดุนี้ไมละลายน้ํา อยาทิ้งลงแหลงน้ําหรือทอรวมน้ําเสีย

วิธเี ก็บทําลายสาร:

มีวางจําหนายและรวบรวมเนือ
้ หาทีเ่ หมาะสมสําหรับการกําจัด. แหง vacuuming
เปนวิธก
ี ารที่ตอ
 งการทําความสะอาดขึ้น.

7. การใชและเก็บรักษา
การใชงาน

Aerogel blankets จะสรางฝุนเมื่อจัดการ. สัมผัสกับที่ทํางานทั้งหมด dusts
ควรควบคุมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสุขวิทยาปฏิบัติ. แหง vacuuming คือตองการวิธีการลางฝุน. เนื่องจาก
aerogel ฝุนเปน hydrophobic น้ําไมเปนฝุนที่มีประสิทธิภาพควบคุมตัวแทน.

การเก็บรักษา

ควรเก็บผาหมกันไฟแอโรเจลไวในที่บรรจุเมือ
่ ไมใชงาน แกะวัสดุออกจากทีเ่ ก็บในบริเวณทีจ
่ ะใชงาน
เพื่อลดบริเวณที่อาจเกิดฝุน วัสดุที่ตัดออกหรือเศษเหลือควรเก็บบรรจุในถุงขยะใหเรียบรอย

8. การควบคุมการรับสาร/การปองกันอันตรายตอบุคคล
8.1 คาจํากัดการรับสาร
ไมมก
ี ารระบุคาจํากัดการรับสารทีเ่ ปนสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑนี้ ซึ่งจัดอยูใ นประเภทซิลก
ิ าอสัณฐานแบบสังเคราะห
เลขที่ CAS
7631-86-9

ชื่อสวนประกอบ
ซิลิกา, อสัณฐาน

ขีดจํากัดการรับสาร
Germany TRGS 900
UK WEL
US OSHA PEL (TWA)a:
US ACGIHb

1317-80-2

ไททาเนียมไดออกไซด

Germany TRGS 900
UK WEL
US OSHA PEL (TWA)a:
US ACGIH:

21645-51-2

อลูมินม
ั ไตรไฮเดรต

US OSHA PEL (TWA)a:
US ACGIHb

N/A

เสนใยแกวยาวตอเนื่อง

US ACGIH US
OSHA

a

4 มก./ม.3 (สัดสวนที่สด
ู ดมได)
6 ม.ก./ม.3 (สัดสวนทั้งหมดที่สูดดมได)
2.4 ม.ก./ม.3 (สัดสวนทีย
่ ังใชหายใจได)
15 มก./ม.3 (ปริมาณฝุนทั้งหมด)
5 มก./ม.3 (สัดสวนที่ยังใชหายใจได)
10 มก./ม.3 (สูดดมได)
3 มก./ม.3 (หายใจได)
1.5 มก./ม.3 (ปริมาณฝุนทีย
่ งั ใชหายใจได)
10 มก./ม.3 (สัดสวนทั้งหมดที่ยังสูดดมได)
4 มก./ม.3 (สัดสวนที่ยังใชหายใจได)
10 มก./ม.3 (ฝุนทั้งหมด)
5 มก./ม.3 (สัดสวนที่ยังใชหายใจได)
10 มก./ม.3 (ฝุนทั้งหมด)
1.5 มก./ม.3 (ฝุนทั้งหมด)
5 มก./ม.3 (สัดสวนที่ยังใชหายใจได)
10 มก./ม.3 (สูดดมได)
3 มก./ม.3 (หายใจได)
1.0 เสน/ซีซcี
5 มก./ม.3 (สูดดมได)
10 มก./ม.3 (ฝุนทั้งหมด)
5 มก./ม.3 (สัดสวนที่ยังใชหายใจได)

มาตรฐาน US OSHA สําหรับซิลิกาอสัณฐานเปน: (80 มก./ม.3)/(%SiO2) วิธีสุม NIOSH 7501 สําหรับคํานวณซิลิกาอสัณฐาน
%SiO2 อางอิงตามรอยละของจํานวนซิลิกาผลึกในตัวอยาง เนื่องจากจํานวนรอยละของซิลิกาผลึกในแอโรเจลเปน 0%
จึงใชขีดจํากัดอนุภาค
b
US ACGIH อางอิงตามอนุภาคอื่นๆ ที่ไมระบุ (PNOS)
c
ปริมาณเสนใยทีย
่ งั ใชหายใจได: ความยาว >5 µm; สัดสวนแอสเปค ≥3:1, ตามทีก
่ ําหนดดวยวิธีตัวกรองเนื้อเยือ
่ ทีข
่ นาดขยาย 400–450X (ขนาดอ็อบเจ็กทิฟ
4-มม.),โดยใชการใหแสงแบบ phase contrast ความยาว US NIOS µm, ความกวาง <3 µm เสนผาศูนยกลางและความยาว อัตราสวนความกวาง ≥3
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8.2 การควบคุมปริมาณทีร่ ับ
การถายเทอากาศ:

ขอแนะนำใหใชการระบายอากาศเฉพาะแหงตามวิธีปฏิบัตส
ิ ุขศาสตรอุตสาหกรรมมาตรฐาน
ในการควบคุมฝุน

การปองกันระบบหายใจ: ที่ถก
ู ติดตั้ง, NIOSH หรือ CE
อนุมัติหายใจควรเมือ
่ ยปากเมื่อระบายอากาศไมสามารถใชงานไดหรือไมเพียงพอที่จะดูแลขนมาทาง
อากาศ concentrations ใชดานลาง อาชีวแสงวงเงิน. ที่หายใจปองกันโปรแกรมที่ตรงใชได
ทองถิ่นระเบียบควรดําเนินการเมือ
่ ใดก็ตามที่ทํางานรับประกันเงือ
่ นไขการใชงานที่หายใจ.
การปองกันมือ

ซิลก
ิ าอสัณฐานเปนสารที่ไมจบ
ั ตัวกับน้าํ (ไลน้ํา) และอาจทําใหผิว ดวงตา และเนือ
้ เยือ
่ เมือก
แหงและระคายเคือง ดวยเหตุนี้ ควรใสถุงมือไนตริล ลาเท็กซ หรือ ถุงมืออื่นๆ
ที่น้ําซึมผานไมไดขณะใชงานผาหมแอโรเจล

การปองกันดวงตา:

แวนนิรภัย หรือแวนกันสารเคมีตามที่จําเปน เพือ
่ เพิม
่ การปองกันฝุน


การปองกันผิว:

ขอแนะนําใหใชเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวทํางาน ควรเลือกใชเสือ
้ คลุมชนิดใชแลวทิ้ง
เพื่อลดการสัมผัสถูกฝุนแอโรเจลและการกระจายไปยังบริเวณใกลเคียงใหนอยที่สุด

วิธีปองกันสุขอนามัย
ในการทำงาน

เก็บรักษาวัสดุไวในที่บรรจุจนกวาจะใชงาน
ใชวธ
ิ ีการตัดดวยแมแบบแทนการตัดดวยจานหมุนหรือวิธีตด
ั แบบอื่น
ดูดฝุนดวยระบบกรองที่เหมาะสมแทนการกวาด ลางผลิตภัณฑใหทั่วถึงหลังใชงาน
ซักเสือ
้ ผาหากมีฝุนติด ลางมือกอนรับประทานหรือดื่ม

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ:
กลิ่น:
pH:
จุดเดือด/ชวง:
จุดวาบไฟ:
การติดไฟ (ของแข็ง แกส):
คุณสมบัติการระเบิด:
คุณสมบัติการรวมตัวกับออกซิเจน:
ความดันไอ:
การละลายน้ําได:
ความหนืด:
อัตราการระเหย:

ผาหมทอสีเหลืองทึบแสง; วัสดุที่เปน hydrophobic (repels น้ํา)
ไมมีลักษณะกลิ่นเปนพิเศษ ในสภาพเฉพาะผลิตภัณฑนี้อาจมีกลิ่นแอมโมเนีย
เจือจาง
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ไมละลายน้ํา
N/A
N/A

10. การคงสภาพและการทําปฏิกริยา
การคงสภาพทางเคมี:

คงสภาพ

สภาพทีค
่ วรหลีกเลีย
่ ง:

การอยูในบริเวณที่มอ
ี ุณหภูมส
ิ ูงเกินกวากําหนดสําหรับการใชงานเปนเวลานาน
หลีกเลี่ยงสภาพที่ทําใหเกิดปริมาณฝุนฟุงกระจายในอากาศเปนจํานวนมาก

วัสดุทค
ี่ วรหลีกเลี่ยง:

เลี่ยงสภาพที่เปนกรดหรือดางจัด

ผลิตภัณฑที่สลายตัวแลว
กอใหเกิดอันตราย

หากใชในสภาพที่แนะนํา ไมควรเกิดผลิตภัณฑที่กอ
 อันตรายเมือ
่ สลายตัว
อาจเกิดสารอันตรายเมือ
่ สลายตัวซึง่ เปนผลจากการทําปฏิกริยากับออกซิเจน ความรอน
หรือปฏิกริยา
กับวัสดุอื่นๆ
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11. ขอมูลความเปนพิษ
พิษเฉียบพลัน
ฝุนอาจทําใหดวงตาหรือผิวระคายเคืองหรือแหง
ซิลิกาอสัณฐานแบบสังเคราะห
พิษทางปาก Oral LD50:

>5,000 มก./กก.

ทางการหายใจ LC50:
ทางผิว Dermal LD50:
การระคายเคืองดวงตา:

>2,000 มก./ม.3
>3,000 มก./กก.

การระคายเคืองผิว:
ไททาเนียมไดออกไซด

ซิลก
ิ าอสัณฐานแบบสังเคราะหและสารซิลิเคตไมสรางความระคายเคืองตอผิวหนัง
และดวงตาในสภาพการทดลอง แตอาจทําใหเกิดการแหงผากหลังจากสัมผัสซ้ําๆ
ซิลก
ิ าอสัณฐานแบบสังเคราะหและสารซิลิเคตไมสรางความระคายเคืองตอผิวหนัง
และดวงตาในสภาพการทดลอง แตอาจทําใหเกิดการแหงผากหลังจากสัมผัสซ้ําๆ
เปนเวลานาน

พิษทางปาก Oral LD50:

>5,000 มก./กก.

ทางการหายใจ LC50:
ทางผิว Dermal LD50:
การระคายเคืองดวงตา:
การระคายเคืองผิว:

>6,820 มก./ม.3 (ALC/4 ชั่วโมงในหนูทดลอง)
>10,000 มก./กก. (ในกระตาย)
ระคายเคืองเล็กนอย
ระคายเคืองเล็กนอย

อลูมินัมไตรไฮเดรต
พิษทางปาก Oral LD50:
การระคายเคืองดวงตา:
การระคายเคืองผิว:

>5,000 มก./กก. (หนู)
ระคายเคืองเล็กนอย
ไมระคายเคือง

พิษเรื้อรัง
การศึกษาบางชิ้นบงชี้วาการสัมผัสฝุนจากซิลิกาอสัณฐานเปนเวลานานอาจทําใหปอดทํางานไดนอยลง
จากการสํารวจพบวาผลนี้แสดงลักษณะรวมกับการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ผลการสํารวจยังแสดงลักษณะสําคัญ
ที่ปอดทํางานไดนอยลงวาเปนสัดสวนตรงกันขามกับการหยุดสัมผัส
สารกอมะเร็ง
ในเดือนกุมภาพันธ 2006, นานาชาติหนวยงานสําหรับการวิจัยมะเร็ง (IARC) reclassified ไทเทเนียมดีออกไซด (TiO2) เพื่อ "อาจ
carcinogenic เพื่อมนุษย" (กลุม 2B). นี้ถูกจําแนกตามต่ําหลักฐานในมนุษยและเพียงพอหลักฐานในทดลองสัตว.
ในเอกสารฉบับรางไทเทเนี่ยมดีออกไซด (Vol. 93), IARC สรุปที่มนุษย carcinogenic ศึกษา
"ไมขอแนะนําใหการเชื่อมโยงระหวางอาชีวแสงตามที่เกิดขึ้นในลาสุด decades
ในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือและความเสี่ยงของโรคมะเร็ง." ที่ 2B สําหรับกลุม TiO2
จําแนกไดตามสามสัตวสี่มนุษยชนศึกษาและการศึกษา.
ในขณะนี้ US OSHA ไมไดกําหนดใหไททาเนียมไดออกไซดเปนสารกอมะเร็ง (อางอิง: OSHA Letter of Interpretation to North
American Refractories Co, 11/19/97) ปจจุบันสถาบันแหงชาติของสหรัฐอเมริกาเพื่อความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพ
(NIOSH) ไดแนะนําวาไททาเนียมไดออกไซดอาจเปนสารกอมะเร็งจากการทํางาน NIOSH อางอิงขอแนะนํานี้จากการศึกษา
การหายใจในหนูที่ไดรับไททาเนียมไดออกไซดละเอียดเปนเวลานาน ในปริมาณ 250 มก./ม.3 ปจจุบัน NIOSH กําลัง
ตรวจสอบขอมูลความเปนพิษที่เปนไปไดในไททาเนียมไดออกไซด และขอมูลสุขภาพอืน
่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับบริเวณพื้นผิวอนุภาค
เพือ
่ ปรับปรุงขอแนะนําใหมๆ สําหรับสถานที่ทํางานที่เกี่ยวกับไททาเนียมไดออกไซด รวมทั้งขีดจํากัดที่แนะนําในการรับสาร
(REL) NIOSH ไดบงชี้ผลการเกิดเนื้องอกไดจากไททาเนียมไดออกไซด ซึ่งไมปรากฏวามีความเฉพาะเจาะจงดานเคมี หรือมีผล
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โดยตรงกับตัวสารเคมี ทวา ผลเหลานี้มาจากการทํางานของขนาดอนุภาคและบริเวณพื้นผิวที่ทํางานผานกลไกชั้นสองสําหรับ
การมีพิษตอยีนรวมกับการอักเสบติดตอกัน ไททาเนียมไดออกไซด ไม รวมอยูในรายชื่อสารเคมีที่ทราบวาเปนสาเหตุการเกิด
มะเร็งหรือมีพิษตอระบบสืบพันธุในรัฐคาลิฟอรเนีย ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2008
หนวยงานนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมแหงรัฐบาลอเมริกัน (ACGIH) กําหนดวาไททาเนียมไดออกไซดไมอยูในกลุมสารกอมะเร็งในคน
(A4)
จากการอางถึงผูผลิต ฉนวนใยแกวในผลิตภัณฑนี้เปนใยแกวในระดับสิ่งทอ และไมจัดอยูในกลุมสารกอมะเร็งโดย ACGIH, IARC,
NTP หรือ OSHA
สํานักงานวิจัยมะเร็งระหวางประเทศ (IARC) ไดพิจารณาวาซิลก
ิ าอสัณฐานแบบสังเคราะหไมอยูในกลุมสารกอมะเร็งในคน (กลุม 3)
หมายเหตุหมวดที่ 11: ขอมูลความเปนพิษอางอิงตามการทบทวนงานวิจัยสําหรับซิลก
ิ าอสัณฐานแบบสังเคราะห
ขอมูลดานสุขภาพเกี่ยวกับสารอลูมน
ิ ัมไตรไฮเดรตอางอิงตามเอกสารขอมูลความปลอดภัยของผูผลิต

12. ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน
พิษในน้า
ํ
ซิลิกาอสัณฐานแบบสังเคราะห

ปลา: LC50 > 10,000 มก./ล. (Brachydanio rerio: 96 ชั่วโมง), วิธี OECD 203
Daphnia magna: EC50 > 10,000 มก./ล. (24 ชั่วโมง), วิธี OECD 202

ไททาเนียมไดออกไซด
อลูมินัมไตรไฮเดรต

ปลา: LC50 > 1,000 มก./ล. (ปลา fathead minnow 96 ชั่วโมง)
ปลา: LC50 > 10,000 มก./ล

การเคลื่อนที่ได

ไมคาดวาจะมีเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ไมละลายน้ํา

การคงทนและการยอยสลายทางชีวภาพ
ความเปนไปไดของการสะสมทางชีวภาพ
ผลลบอื่นๆ

ไมระบุสําหรับวัสดุอนินทรีย
ไมคาดวาจะมีเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ไมละลายน้ํา
ไมคาดวาจะมี

หมายเหตุหมวดที่ 12: ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศนอางอิงตามการทบทวนงานวิจัยสําหรับสารซิลก
ิ าอสัณฐานแบบสังเคราะห
ขอมูลอลูมินัมไตรไฮเดรตอางอิงตามขอมูลจากผูผลิต

13. การพิจารณากําจัด
กําจัดในบริเวณพืน
้ ดินที่ไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายกลาง รัฐ/จังหวัด และทองถิน
่
คลุมใหเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการฟุงกระจายของฝุน ผลิตภัณฑนี้ไมกําหนดใหเปนของเสียมีพิษตามกฎของ US RCRA

14. ขอมูลการขนสง
ชื่อการขนสง:

ไมมีกฎบังคับสําหรับการขนสง

ระดับอันตราย
เลขที่ UN
กลุมการบรรจุ
ฉลากที่ตองมี
สารพิษตอทะเล
ขอมูลเพิ่มเติม

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมใช
ไมมี

15. ขอมูลระเบียบปฏิบัติ
ขอมูลระเบียบปฏิบัติ EU
ผลิตภัณฑนี้ไมจด
ั เปนวัสดุหรือการเตรียมทีม
่ อ
ี ันตรายตามทีก
่ ําหนดในคําสัง่ EC Directives 67/548/EEC หรือ 1999/45/EC.
Aerogel ฉนวน blankets ถือวาเปนบทความไมใชสารหรือเตรียมใต เขาถึงสั่ง.
ระเบียบปฏิบต
ั ิของรัฐบาลกลาง U.S.
CERCLA (Comprehensive Response Compensation and Liability Act): ผลิตภัณฑนี้ไมจด
ั วามีอันตรายหรือ
มีรายงานตามขอกําหนดนี้
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SARA TITLE III (Superfund Amendments and Reauthorization Act):
ผลิตภัณฑนี้ไมจด
ั วามีอน
ั ตรายหรือมีรายงานตามขอกําหนดนี้
311/312 หมวดความเปนอันตราย: วัสดุในผลิตภัณฑนี้จด
ั วามีอน
ั ตรายหรือมีรายงานตามขอกําหนดนี้
313 สารสําคัญที่รายงาน: วัสดุในผลิตภัณฑนี้จด
ั วามีอันตรายหรือมีรายงานตามขอกําหนดนี้
TSCA: สารเคมีทั้งหมดในเอกสารนี้จะรวมอยูในหรือยกเวนจากรายการใน TSCA Inventory ของ
สารเคมี.

ระเบียบปฏิบัติของรัฐ: วัสดุในผลิตภัณฑนี้ปรากฏอยูในรายชื่อสารอันตรายของรัฐดังตอไปนี้: CA, IN, KY, MA, MN, NC, NJ,
OR, PA โปรดตรวจสอบขอกําหนดของแตละรัฐ
แคนาดาขอบังคับ: ทุกสารเคมีในผลิตภัณฑนี้จะรวมอยูในหรือยกเวนจากแคนาดาในประเทศสารรายการ (DSL). ซิลิกาอสัณฐาน
(เลขที่ CAS 7631-86-9) อยูในรายการการเปดเผยสารสําคัญ WHMIS ที่ระดับความเขมขนเริ่มตน 1 % ไททาเนียมไดออกไซด
(เลขที่ CAS 1344-28-1) อยูในรายการจุดความเขมขนเริ่มตนที่ 0.1%

16. ขอมูลอื่นๆ
การจําแนกอันตรายโดย NFPA

การจําแนกอันตรายโดย HMIS

สุขภาพ
การติดไฟ
ปฏิกริยา
อื่นๆ

สุขภาพ
การติดไฟ
ปฏิกริยา
การปองกัน

1
0
0
N/A

1
0
0
โปรดดูหมวดที่ 8

หมวดที่ 11 ขอมูลอางอิงดานระบาดวิทยาของไททาเนียมไดออกไซด: 1) Fryzek JP, et. al. [2003]
การศึกษาในกลุมผูที่ทํางานการผลิตสารไททาเนียมไดออกไซดในสหรัฐอเมริกา J Occup Environ Med 45:400-409
2) Boffeta et. al. [2004]
การเสียชีวิตในกลุมผูที่ทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตไททาเนียมไดออกไซดในยุโรป Cancer Causes Control 15:697-706
ขอมูลอางอิงความเปนพิษของซิลิกาอสัณฐานแบบสังเคราะห: หนวยงานสิ่งแวดลอมสหประชาชาติ (UNEP), องคกรเพื่อความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) รายงานการประเมินเบื้องตนของชุดขอมูลการกรอง (SIDS), Synthetic Amorphous Silica, 23 กรกฎาคม 2004

สรุปการทบทวน: การแกไขเพื่อวรรค 2, 3, 5, 6, 7, 11, และ 15.
การปฏิเสธความรับผิดชอบ: ขอมูลทีป
่ รากฏในทีน
่ ี่แสดงโดยบริสท
ุ ธใจและเชือ
่ วาถูกตองแมนยําตามขอมูลทีม
่ ีผลซึ่งไดใหไว
อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกัน ไมวาจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย ผูใชเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบกิจกรรมที่สอดคลอง
กับกฎหมายกลาง รัฐหรือจังหวัด และทองถิ่น
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