
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ตามที่ระบุไว้ในระบบการจำาแนกประเภทและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 (2012) แห่งราชอาณาจักรไทย ต้องจัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
สำาหรับสารเดี่ยวหรือสารผสมที่เป็นอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีคุณสมบัติที่ตรงตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน เพราะฉะนั้น เอกสารดังกล่าวจึงอยู่นอกขอบเขตของมาตรฐาน
และข้อกำาหนดสำาหรับเนื้อหาในแต่ละมาตราจึงไม่มีผลบังคับใช้.

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/สารผสม และบริษัทผู้ผลิต/จำาหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์: CAB-O-SILÒ Untreated Fumed Silica

รหัสผลิตภัณฑ์: M7D

ชื่อพ้อง: ซิลิกอนไดออกไซด์, ซิลิกาอสัณฐานสังเคราะห์, ซิลิกาอสัณฐานที่ทำาให้ลุกไหม้ (ฟูม)

SDS ฉบับนี้มีความถูกต้องสำาหรับ

เกรดดังต่อไปนี้:

ซิลิกาฟูม CAB-O-SIL®:. L-50, L-60, L-90, LM-130, LM-150, M-5, PTG, MS-55, H-5, H-7D, HS-5, EH-5, LM-150D, M-7D,
MS-75D, S-17D, HP-60, M-8D, MS-35, H-300, EL-90, ELM-150, HK-7KD, HK-9D, HK-9KD, M-5KD, LM-150KD, H-300KD,
M-3KD, ENERSIL™ 2010, 2020, 2030.

การใช้ที่แนะนำา: ชนิดต่าง ,ๆ การควบคุมทางวิทยาศาสตร์การไหล, สารช่วยการไหล, สารป้องกันการรวมตัวเป็นก้อน, สารป้องกันการยึดติด,
สารป้องกันการตกตะกอนนอนก้น, สารช่วยการฉีดพ่น, สารเพิ่มความข้น, พาหะ, สารควบคุมความหนืด, สารปรับเพิ่มความเงา หรือ
สารปรับลดความเงา, สารมัธยันตร์ทางเคมี, สารเพิ่มความคงตัว, ตัวเติม, สารเสริมแรงใน: สารเคลือบผิว, สารยึดเกาะและ/หรือสารกันรั่ว,
ซิลิโคนอีลาสโตเมอร์, ผลิตภัณฑ์ยาง, สารแขวนลอย, การกระจาย, แบตเตอรี่, เครื่องสำาอางค์, หมึกพิมพ์และสารเปลี่ยนสี, สีทา,
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย, อื่น ๆ

ข้อจำากัดในการใช้: ไม่เกี่ยวข้อง.

ผู้จัดจำาหน่าย:

จัดเตรียมตามระบบการจำาแนกประเภทและการสื่อสารความเป็นอันตรายของว

ััตถุอันตราย พ.ศ. 2555 (2012) แห่งราชอาณาจักรไทย

วันที่ที่ปรับปรุง

แก้ไข:
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หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน: บริการ 24 ชม / 7 d
CHEMTREC ประเทศไทย : 001-800-13-203-9987
CHEMTREC ระหว่างประเทศ: +1 703-741-5970 หรือ +1-703-527-3887
จีน: CHEMTREC 4001-204937
ของเยอรมนี CHEMTREC 0800-181-7059
ของสหราชอาณาจักร:CHEMTREC: (+44)-870-8200418
ของสหรัฐฯ:  CHEMTREC  1-800-424-9300 หรือ 1-703-527-3887

2. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย

การจำาแนกประเภท 

สารเดี่ยว/สารผสมนี้ถือว่าไม่เป็นอันตราย ตามที่ระบุไว้ในระบบการจำาแนกประเภทและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 (2012) แห่งราชอาณาจักรไทย.

รูปสัญลักษณ:์
ไม่มี

คำาสัญญาณ:
ไม่มี

Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์:  1-978-663-3455
โทรสาร:  1-978-670-6955

Asia Pacific Regional Headquarters
Cabot China Ltd
558 Shuangbai Road
Minhang District
Shanghai 201108, จีน
 โทรศัพท์: +86 21 5175 8800
โทรสาร: +86 216434 5532
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ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:
ไม่มี

ข้อควรระวัง:
ไม่มี

ความเป็นอันตรายที่ไม่ได้จำาแนกประเ

ภทไว้เป็นอย่างอื่น (HNOC) 

ไม่มี.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ  

เส้นทางหลักของการรับสัมผัส: การสูดดม, การสัมผัสผิวหนัง, เมื่อเข้าตา

เมื่อเข้าตา: อาจทำาให้เกิดการระคายเคือง. หลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าตา.

การสัมผัสผิวหนัง: อาจทำาให้เกิดการระคายเคืองและอาการผิวแห้ง. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง.
ไม่มีการรายงานถึงกรณีของการทำาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในมนุษย์.

การสูดดม: ฝุ่นละอองอาจทำาให้ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ.
จัดให้มีการระบายอากาศเสียที่เหมาะสมตรงเครื่องจักรและในสถานที่ที่ฝุ่นละอองอาจเกิดขึ้นได้. ให้ดูส่วนที่ 8 ด้วย.

การกิน: ไม่คาดว่ามีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ. ให้ดูส่วนที่ 11.
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ฤทธิ์ก่อมะเร็ง: ไม่ประกอบด้วยสารใด  ๆในปริมาณมากกว่า 0.1% ที่ระบุไว้โดย IARC (องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ) NTP
(โครงการพิษวิทยาแห่งชาติ) OSHA (คณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสหรัฐอเมริกา) ACGIH
(องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา) หรือ EU (สหภาพยุโรป). ให้ดูส่วนที่ 11 ด้วย.

ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมาย: ปอด, ให้ดูส่วนที่ 11

อาการทางการแพทย์ที่ทรุดลงจากการร

ัับสัมผัส:

โรคหืด, ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม:เท่าที่ทราบไม่มี. ให้ดูส่วนที่ 12.

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อพ้อง:  ซิลิกอนไดออกไซด์, ซิลิกาอสัณฐานสังเคราะห์, ซิลิกาอสัณฐานที่ทำาให้ลุกไหม้ (ฟูม).

สารเคมี CAS No นำ้าหนัก-% ความลับทางการค้า
ซิลิกาอสัณฐานสังเคราะห์ที่ทำาให้ลุกไหม้ 112945-52-5 > 99.9 -

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับจะพบอยู่ภายใต้ ซิลิกาทั่วไป: CAS RN 7631-86-9, EINECS RN 231-545-4

ข้อมูลอื่น :ๆ
เครื่องหมายยัติภังค์ (-) หมายถึง "ไม่เกี่ยวข้อง"
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มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสผิวหนัง ล้างให้สะอาดทั่วถึงด้วยสบู่และนำ้า. รับการรักษาพยาบาลถ้าเกิดอาการผิดปกติ.

เมื่อเข้าตา ล้างตาทันทีด้วยนำ้าปริมาณมากเป็นเวลา 15 นาที. รับการรักษาพยาบาลถ้าเกิดอาการผิดปกติ.

การสูดดม ถ้าเกิดอาการไอ หายใจลำาบาก หรือปัญหาในการหายใจ ให้ย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ขอรับการรักษาพยาบาลถ้าอาการไม่ทุเลาลง
หากจำาเป็น ต้องช่วยดูแลให้หายใจได้ตามปกติ โดยอาศัยมาตรการปฐมพยาบาลแบบมาตรฐาน.

การกิน อย่ากระตุ้นให้อาเจียน ถ้ามีสติ ให้ดื่มนำ้าหลาย  ๆแก้ว ห้ามป้อนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ.

อาการผิดปกติและผลกระทบที่สำาคัญที่สุด, ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบไม่เฉียบพลัน

อาการ: อาการและผลกระทบที่ทราบแน่นอนและสำาคัญที่สุดในส่วนที่ 2 และ/หรือในส่วนที่ 11.

จำาเป็นต้องมีการระบุถึงการรักษาพยาบาลในทันทีและการบำาบัดรักษาพิเศษใด ๆ

หมายเหตุถึงแพทย์: บำาบัดรักษาตามอาการ.

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ซิลิกาเป็นสารที่ไม่ติดไฟ เพราะฉะนั้นจึงไม่จำาเป็นต้องระบุถึงสารที่ใช้ดับเพลิง.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม: ไม่มี.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจา

กสารเคมี:

ไม่มี.

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการเผาไหม้ที่เป็นอันต

ราย:

ไม่มี.

อุปกรณป์้องกันภัยและข้อควรระวังสำา

หรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง:

สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยที่เหมาะสม. ในกรณีเพลิงไหม้ ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว.
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ความเสี่ยงต่อฝุ่นระเบิด: ไม่เกี่ยวข้อง.

6. มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณป์้องกันภัย และวิธีปฏิบัติในกรณฉีุกเฉิน  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล: หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่นละออง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล. ให้ดูส่วนที่ 8 ด้วย.

สำาหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน: ใช้การป้องกันภัยส่วนบุคคลตามที่แนะนำาไว้ในส่วนที่ 8.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:  

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: เก็บกักผลิตภัณฑ์ที่รั่วหกบนพื้นดิน ถ้าเป็นไปได้. ควรขอคำาปรึกษาจากหน่วยงานท้องถิ่นถ้าไม่สามารถเก็บกักสารที่รั่วหกในปริมาณมากได้.

วิธีการและวัสดุสำาหรับการเก็บกักและการทำาความสะอาด  

วิธีการสำาหรับการเก็บกัก: ป้องกันการรั่วหกเพิ่มเติมถ้าสามารถทำาได้อย่างปลอดภัย.

วิธีการสำาหรับการทำาความสะอาด: ทำาความสะอาดโดยเร็วด้วยเครื่องดูดฝุ่น. ขอแนะนำาให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นพร้อมด้วยตลับกรองอนุภาคในอากาศชนิดประสิทธิภาพสูง (HEPA).
อย่าก่อให้เกิดเมฆฝุ่นโดยใช้แปรงหรืออากาศอัด. เก็บขึ้นและถ่ายโอนไปยังภาชนะบรรจุที่ติดฉลากไว้อย่างเหมาะสม. ให้ดูส่วนที่ 13.

7. การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ

ข้อควรระวังสำาหรับการขนถ่ายเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย

คำาแนะนำาในการขนถ่ายเคลื่อนย้ายอย่

างปลอดภัย:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา. หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่นละออง. อย่าหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย.
จัดให้มีการระบายอากาศเสียที่เหมาะสมตรงเครื่องจักรและในสถานที่ที่ฝุ่นละอองอาจเกิดขึ้นได้.
อย่าก่อให้เกิดเมฆฝุ่นโดยใช้แปรงหรืออากาศอัด.

ใช้มาตรการป้องกันการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต. ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมและแปรรูปต้องมีการต่อลงดิน/สายดิน.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นมีการต่อลงดิน/สายดินในทางไฟฟ้าก่อนที่จะเริ่มต้นดำาเนินการถ่ายโอน.
ฝุ่นละอองที่ละเอียดสามารถแทรกเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอาจทำาให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้.
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ข้อพิจารณาด้านสุขศาสตร์ทั่วไป: ขนถ่ายเคลื่อนย้ายตามแนวปฏิบัติที่ดีในด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

สภาวะสำาหรับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงสารใด  ๆที่เข้ากันไม่ได้

สภาวะการจัดเก็บ: จัดเก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นในสถานที่ที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก. อย่าจัดเก็บร่วมกับสารเคมีที่ระเหยง่าย
เพราะอาจถูกดูดซึมเข้าไปในผลิตภัณฑ์. จัดเก็บที่สภาวะล้อมรอบ. เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่มีฉลากติดไว้อย่างเหมาะสม.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: เท่าที่ทราบไม่มี.

8. การควบคุมการรับสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล

คู่มือการรับสัมผัส: ตารางข้างล่างเป็นข้อสรุป กรุณาอ่านบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน.

ซิลิกาอสัณฐาน,

ขีดจำากัดการรับสัมผัสตามกฎข้อบังคับม

ัีปรากฏอยู่ภายใต้ ซิลิกาทั่วไป, CAS

RN 7631-86-9:

ออสเตรเลีย:2 มก./ลบ.ม., TWA, ที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้
ออสเตรีย MAK4 มก./ลบ.ม., TWA, เศษส่วนที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้
ฟินแลนด์:                               5 มก./ลบ.ม.
TRGS 900 ของเยอรมนี:         4 มก./ลบ.ม., TWA, เศษส่วนที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้
อินเดีย:10 มก./ลบ.ม., TWA
ไอร์แลนด์:2.4 มก./ลบ.ม., TWA, ฝุ่นละอองที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้
นอร์เวย์:1.5 มก./ลบ.ม., TWA, ฝุ่นละอองที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้
สวิตเซอร์แลน:4 มก./ลบ.ม., TWA
WEL ของสหราชอาณาจักร:   6 มก./ลบ.ม., TWA, เศษส่วนที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้
มก./ลบ.ม., TWA, เศษส่วนที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้
OSHA PEL ของสหรัฐฯ:6มก./ลบ.ม. (54 FR2701)

ฝุ่นละออง

หรืออนุภาคที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น:

เบลเยียม: 10 มก./ลบ.ม., TWA, ที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้
3 มก./ลบ.ม. TWA, ที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้

จีน:8 มก./ลบ.ม., TWA
มก./ลบ.ม., STEL

ฝรั่งเศส:10 มก./ลบ.ม., TWA ฝุ่นละอองที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้
5 มก./ลบ.ม., TWA ฝุ่นละอองที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้

___________________________________________________________________________________________

หน้า   7 / 17



___________________________________________________________________________________________

รหัสผลิตภัณฑ์:  M7D ชื่อผลิตภัณฑ์:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
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วันที่ที่ปรับปรุงแก้ไข:  03-ธ.ค.-2561

อิตาลี:10 มก./ลบ.ม., TWA, ที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้
3 มก./ลบ.ม., TWA, ที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้

มาเลเซีย:10 มก./ลบ.ม., TWA, ที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้
มก./ลบ.ม., TWA, ที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้

สเปน:10 มก./ลบ.ม., VLA, ที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้
3 มก./ลบ.ม., VLA, ที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้

US ACGIH - PNOS:10 มก./ลบ.ม., TWA, ที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้
มก./ลบ.ม., TWA, ที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้

US OSHA - PEL:15 มก./ลบ.ม., TWA, ฝุ่นทั้งหมด
มก./ลบ.ม.³,  TWA, ที่สามารถเข้าถึงถุงลมปอดได้

หมายเหตุ:

ในสถานประกอบการของบริษัททั่วโลก Cabot Corporation จัดการซิลิกาให้สอดคล้องกับขีดจำากัดที่รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงานตามเกณฑ์ TRGS 900 ของประเทศเยอรมนี กล่าวคือ 4 มก./ลบ.ม.,
TWA, เศษส่วนที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้

MAK: ความเข้มข้นสูงสุดในสถานที่ทำางาน (Maximale Arbeitsplatzkonzentration)

PEL: ขีดจำากัดการรับสัมผัสที่อนุญาต (Permissible Exposure Limit)

PNOS: อนุภาคที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

STEL: ขีดจำากัดการรับสัมผัสระยะสั้น (Short Term Exposure Limit)

TRGS: กฎทางเทคนิคสำาหรับวัตถุอันตราย (Technische Regeln für Gefahrstoffe)

TWA: ค่าเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักเวลา (Time Weighted Average)

US ACGIH: องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา (United States American Conference of Governmental Industrial

Hygienists)

US OSHA: คณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสหรัฐอเมริกา (United States Occupational Safety and Health

Administration)

VLA: ค่าขีดจำากัดทางสิ่งแวดล้อม (Valore Límite Ambientales)

WEL: ค่าขีดจำากัดการรับสัมผัสในสถานที่ทำางาน (Workplace Exposure Limit)

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอเพื่อดูแลให้การรับสัมผัสอยู่ในระดับตำ่ากว่าขีดจำากัดในการปฏิบัติงาน.
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รหัสผลิตภัณฑ์:  M7D ชื่อผลิตภัณฑ์:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
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วันที่ที่ปรับปรุงแก้ไข:  03-ธ.ค.-2561

จัดให้มีการระบายอากาศเสียเฉพาะแห่งตรงเครื่องจักรและในสถานที่ที่ฝุ่นละอองอาจเกิดขึ้นได้.

อุปกรณป์้องกันภัยส่วนบุคคล [PPE] 

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ: อาจจำาเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการอนุมัติ ถ้ามีการระบายอากาศเสียเฉพาะแห่งไม่เพียงพอ.

การป้องกันศีรษะ: สวมถุงมือป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแห้ง. ใช้ครีมทาป้องกันก่อนขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์. ล้างมือและผิวหนังส่วนอื่นที่รับสัมผัส
โดยใช้สบู่อ่อนและนำ้า.

การป้องกันดวงตา/ใบหน้า: สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า. สวมแว่นตานิรภัยที่มีแผงกั้นด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).

การป้องกันผิวหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม. ซักล้างเสื้อผ้าทุกวัน. ไม่ควรอนุญาตให้นำาชุดทำางานออกนอกสถานที่ทำางาน.

อื่น :ๆ ขนถ่ายเคลื่อนย้ายตามแนวปฏิบัติที่ดีในด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย.
อ่างล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวนิรภัยควรตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง.

มาตรการควบคุมการสัมผัสสิ่งแวดล้อ

ม:

ตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะแห่งและข้อกำาหนดของใบอนุญาตทุกฉบับที่มีผลใช้บังคับกับฝุ่นละออง.

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ: ของแข็ง กลิ่น: ไม่มี.

ลักษณะปรากฏ: ผง ระดับตำ่าสุดที่ได้กลิ่น: ไม่เกี่ยวข้อง

สี: สีขาว

คุณสมบัติ ค่า  ข้อสังเกต  • วิธีการ  

pH: 3.6-4.5 การทดสอบภายในสถานที่

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง: 1700  °ซ คู่มือความเป็นอันตรายของสารเคมีฉบับกระเป๋าของ NIOSH

จุดเดือด/ช่วงจุดเดือด: 2230  °ซ คู่มือความเป็นอันตรายของสารเคมีฉบับกระเป๋าของ NIOSH

อัตราการระเหย: ไม่เกี่ยวข้อง

ความดันไอ: ไม่เกี่ยวข้อง

ความหนาแน่นไอ: ไม่เกี่ยวข้อง
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ความหนาแน่น: 2.2  ก./ลบ.ซม. @ 20 °C

ความหนาแน่นรวม: 30 - 150  กก./ลบ.ม.3 DIN/ISO 787:11

ความถ่วงจำาเพาะที่ 20°ซ: 2.2

สภาพละลายได้ในนำ้า: ละลายได้เล็กน้อย ตาม OECD 105

สภาพละลายได้: ไม่มีข้อมูลให้ใช้

สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน

(เอ็น-ออกทานอล/นำ้า):

ไม่เกี่ยวข้อง

อุณหภูมิการสลายตัว: ไม่เกี่ยวข้อง

ความหนืด: ไม่เกี่ยวข้อง

ความหนืดจลน์: ไม่เกี่ยวข้อง

ความหนืดพลวัต: ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติในการออกซิไดซ์: ไม่มีคุณสมบัติในการออกซิไดซ์

จุดอ่อนตัว: ไม่เกี่ยวข้อง

ปริมาณ VOC (%): ไม่เกี่ยวข้อง

% ระเหยง่าย (โดยปริมาตร): ไม่เกี่ยวข้อง

% ระเหยง่าย (โดยนำ้าหนัก): ไม่เกี่ยวข้อง

ความตึงผิว: ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติในการระเบิด: ไม่สามารถระเบิดได้

จุดวาบไฟ: ไม่ลุกติดไฟ

ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ): ไม่ไวไฟ. ผลิตภัณฑ์ทนต่อการลุกติดไฟและไม่ช่วยให้เปลวไฟแพร่กระจาย

ขีดจำากัดความไวไฟในอากาศ: ไม่เกี่ยวข้อง

ขีดจำากัดการระเบิดได้ในอากาศ - ขีดบน

(ก./ลบ.ม.):

ไม่เกี่ยวข้อง

ขีดจำากัดการระเบิดได้ในอากาศ - ขีดล่าง

(ก./ลบ.ม.):

ไม่เกี่ยวข้อง

อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง: ไม่เกี่ยวข้อง

อุณหภูมิการจุดติดไฟสูงสุด: ไม่เกี่ยวข้อง

พลังงานการจุดติดไฟสูงสุด: ไม่เกี่ยวข้อง

พลังงานการจุดติดไฟ: ไม่เกี่ยวข้อง

ความดันการระเบิดสัมบูรณส์ูงสุด: ไม่เกี่ยวข้อง
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รหัสผลิตภัณฑ์:  M7D ชื่อผลิตภัณฑ์:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed

Silica

วันที่ที่ปรับปรุงแก้ไข:  03-ธ.ค.-2561

จุดยุติได้รับการระบุว่า "ไม่เกี่ยวข้อง" เนื่องจากคุณสมบัติประจำาตัวของสาร
"ไม่มีข้อมูลให้ใช้ได้" ระบุว่ายังไม่ได้ดำาเนินการทดสอบ

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา

ความไวปฏิกิริยา: ไม่ไวปฏิกิริยา. สารเป็นของแข็งอนินทรีย์ที่เฉื่อย.

ความเสถียร: เสถียรภายใต้สภาวะการขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บที่แนะนำาไว้.

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันต

ราย:

ไม่มีภายใต้การแปรรูปตามปกติ.

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ที่เป็นอันตร

าย:

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ที่เป็นอันตรายไม่เกิดขึ้น.

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: เท่าที่ทราบไม่มี.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: เท่าที่ทราบไม่มี.

ข้อมูลการระเบิด จะไม่ทำาให้เกิดฝุ่นระเบิด. ให้ดูส่วนที่ 9 ด้วย.

สภาพไวต่อการกระแทกเชิงกล: ไม่มี.

สภาพไวต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถ

ัิต:

สารนี้เป็นฝุ่นอนินทรีย์ และจะไม่ก่อให้เกิดหรือช่วยให้เกิดสภาวะที่จะทำาให้เกิดฝุ่นระเบิดหรือเพลิงไหม้.
ใช้มาตรการป้องกันการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต. หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่นละออง.
ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมและแปรรูปต้องมีการต่อลงดิน/สายดิน.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นมีการต่อลงดิน/สายดินในทางไฟฟ้าก่อนที่จะเริ่มต้นดำาเนินการถ่ายโอน.

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการสลายตัวที่เป็นอันเท่าที่ทราบไม่มี.

อัตราสูงสุดของการเพิ่มความดัน: ไม่เกี่ยวข้อง

ความเร็วการเผาไหม้: ไม่ลุกติดไฟ

ค่า Kst: ไม่เกี่ยวข้อง

การจำาแนกประเภทฝุ่นระเบิด: ไม่เกี่ยวข้อง
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ตราย:

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD50 ทางปาก: LD50/ทางปาก/หนูแรต = > 5000 mg/kg. ไม่เกิดการเสียชีวิตและไม่พบว่ามีสัญญาณของความเป็นพิษใด ๆ
ในระหว่างช่วงสังเกตการณ์หลังจากการให้ซิลิกา (OECD 401) ทางปากครั้งเดียว.

LC50 ในการสูดดม: ไม่มีวิธีการทดสอบที่เหมาะสมให้ใช้ได้ เนื่องจากคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

LD50 ทางผิวหนัง: LD50/ทางผิวหนัง/กระต่าย = > 2000 mg/kg. ลักษณะผิวหนังแดงชั่วครู่เล็กน้อยมากในสัตว์ตัวหนึ่ง
ไม่มีสัญญาณของความเป็นพิษทั่วร่างกายหรือความเป็นพิษต่ออวัยวะ (OECD 402).

การกัดกร่อนทางผิวหนัง/การระคายเคื

องต่อผิวหนัง:

ดัชนีการระคายเคืองปฐมภูมิ = 0/8 @ 24 hr. ไม่ได้รับการจำาแนกประเภทว่าเป็นสารระคายเคือง (OECD 404)

การทำาลายดวงตาอย่างรุนแรง/การระ

คายเคืองต่อดวงตา:

คะแนน Draize 1.0/110 @ 24 ชม. ไม่ได้รับการจำาแนกประเภทว่าเป็นสารระคายเคืองในการศึกษากับกระต่าย  (OECD 405)
ฝุ่นละอองในความเข้มข้นสูงอาจทำาให้เกิดอาการระคายเคือง.

การทำาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทดลองให้ใช้ ไม่มีการรายงานถึงกรณีการทำาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในมนุษย์.

การก่อกลายพันธุ์: ไม่ก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบ Ames. ผลลบจากการวิเคราะห์การสังเคราะห์ดีเอ็นเอนอกระบบปกติ.
ผลลบจากการทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์รังไข่ของหนูแฮมสเตอร์จีน (CHO).

ฤทธิ์ก่อมะเร็ง: ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับฤทธิ์ก่อมะเร็งในสัตว์หลายชนิดภายหลังการรับสัมผัสซิลิกาอสัณฐานทางปากซำ้าหรือการสูดดมซิลิกาอสัณฐานซำ้า
ในทำานองเดียวกัน การศึกษาทางระบาดวิทยาแสดงว่าไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับฤทธิ์ก่อมะเร็งในคนงานที่ผลิตซิลิกาอสัณฐาน.

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: ไม่มีการรายงานถึงผลกระทบต่ออวัยวะสืบพันธุ์หรือการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อสัตว์.

STOT - การรับสัมผัสครั้งเดียว: ข้อมูลที่มีอยู่แสดงว่า ไม่คาดว่ามีความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงภายหลังการรับสัมผัสทางปากครั้งเดียว
การสูดดมครั้งเดียว หรือการรับสัมผัสทางผิวหนังครั้งเดียว.
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STOT - การรับสัมผัสซำ้า: ความเป็นพิษจากการได้รับสารซำ้า: ทางปาก (หนูแรต), 2 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน,
ไม่มีผลกระทบไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบำาบัดรักษาในระดับที่มีนัยสำาคัญ เมื่อมีปริมาณซิลิกาในอาหารไม่เกิน 8%
ความเป็นพิษจากการได้รับสารซำ้า: การสูดดม (หนูแรต), 13 สัปดาห์, ระดับตำ่าสุดที่ก่อให้เกิดผลที่สามารถตรวจพบได้ (LOEL) = 1.3
มก./ลบ.ม. โดยอาศัยผลกระทบที่ไม่รุนแรงและรักษาได้ในปอด
ความเป็นพิษจากการได้รับสารซำ้า: การสูดดม (หนูแรต), 90 วัน, LOEL = 1 มก./ลบ.ม. โดยอาศัยผลกระทบที่รักษาได้ในปอด
และผลกระทบในโพรงจมูก

โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่, ไม่มีหลักฐานสนับสนุนการจำาแนกประเภทตาม STOT-RE.

ความเป็นอันตรายจากการสำาลัก: ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมและข้อมูลที่มีอยู่แสดงว่า ไม่คาดว่ามีความเป็นอันตรายจากการสำาลัก.

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ความเป็นพิษในนำ้า: ปลาม้าลาย (Brachydanio rerio) LC50 (96 ชม.): > 10,000 มก./ล.; (วิธีการ: OECD 203)
ไม่มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่อไรนำ้า (Daphnia) ที่มี EL และ EL50 ในช่วงตั้งแต่ >1,000 ถึง 10,000 มก./ล. (OECD 202)

วิถีธรรมชาติทางสิ่งแวดล้อม 

ความคงอยู่นานและความสามารถในก

ารย่อยสลาย

วิธีการสำาหรับคำานวณความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพไม่สามารถใช้ได้กับสารอนินทรีย์

การสะสมในสิ่งมีชีวิต ไม่อยู่ในความคาดหมายเนื่องจากคุณสมบัติในด้านเคมีกายภาพของสาร.

สภาพเคลื่อนที่ได้: ไม่คาดว่าจะอพยพเคลื่อนย้าย.

การแพร่กระจายสู่ส่วนต่าง ๆ

ในสิ่งแวดล้อม:

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

การประเมิน PBT และ vPvB: สารนี้ไม่จัดอยู่ในประเภทสารที่ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ หรือเป็นพิษ (PBT). สารนี้ไม่จัดอยู่ในประเภทสารที่ตกค้างยาวนานมาก
หรือสะสมทางชีวภาพได้มาก (vPvB).
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ผลกระทบไม่พึงประสงค์อื่น :ๆ ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

13. ข้อพิจารณาในการกำาจัด

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน: ข้อมูลในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตามที่จัดส่งให้ในองค์ประกอบตามเจตนารมย์ที่ได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 3 ของ MSDS ฉบับนี้
การปนเปื้อนหรือการแปรรูปอาจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของของเสียและข้อกำาหนดต่าง  ๆกฎข้อบังคับอาจมีผลบังคับใช้กับภาชนะบรรจุเปล่า วัสดุบุภายใน หรือนำ้าล้างด้วยเช่นกัน
กฎข้อบังคับระดับมลรัฐ/จังหวัดและท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างจากกฎข้อบังคับระดับประเทศ

ข้อพิจารณาในการกำาจัด: การกำาจัดควรเป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในระดับภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น.

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

DOT 

หมายเลข UN/ID ไม่ได้ควบคุม

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ไม่ได้ควบคุม

ประเภทความเป็นอันตราย ไม่ได้ควบคุม

กลุ่มการบรรจุ ไม่ได้ควบคุม

ICAO (อากาศ) 

หมายเลข UN/ID ไม่ได้ควบคุม

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ไม่ได้ควบคุม

ประเภทความเป็นอันตราย ไม่ได้ควบคุม

กลุ่มการบรรจุ ไม่ได้ควบคุม

IATA 

หมายเลข UN/ID ไม่ได้ควบคุม

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ไม่ได้ควบคุม
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ประเภทความเป็นอันตราย ไม่ได้ควบคุม

กลุ่มการบรรจุ ไม่ได้ควบคุม

IMDG 

หมายเลข UN/ID ไม่ได้ควบคุม

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ไม่ได้ควบคุม

ประเภทความเป็นอันตราย ไม่ได้ควบคุม

กลุ่มการบรรจุ ไม่ได้ควบคุม

RID 

หมายเลข UN/ID ไม่ได้ควบคุม

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ไม่ได้ควบคุม

ประเภทความเป็นอันตราย ไม่ได้ควบคุม

กลุ่มการบรรจุ ไม่ได้ควบคุม

ADR 

หมายเลข UN/ID ไม่ได้ควบคุม

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ไม่ได้ควบคุม

ประเภทความเป็นอันตราย ไม่ได้ควบคุม

กลุ่มการบรรจุ ไม่ได้ควบคุม

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

*ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับจะพบอยู่ภายใต้ ซิลิกาทั่วไป: CAS RN 7631-86-9, EINECS RN 231-545-4.
บัญชีรายชื่อระหว่างประเทศ

 TSCA  - บัญชีรายชื่อในรัฐบัญญัติควบคุมสารพิษของสหรัฐฯ มาตรา 8(b) เป็นไปตาม

 DSL/NDSL  - รายการสารเคมีภายในประเทศ/รายการสารเคมีภายนอกประเทศของแคนาดา เป็นไปตาม

 EINECS/ELINCS  -
บัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีการซื้อขายกันในประชาคมยุโรป/รายการสารเคมีที่ผ่านการจดแจ้งในประชาคมยุโรป

เป็นไปตาม
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 ENCS  - สารเคมีที่มีการซื้อขายกันและสารเคมีใหม่ในญี่ปุ่น เป็นไปตาม

 IECSC  - บัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีการซื้อขายกันในประเทศจีน เป็นไปตาม

 KECL  - สารเคมีที่มีการซื้อขายกันและประเมินผลในประเทศเกาหลี เป็นไปตาม

 PICCS  - บัญชีรายชื่อเคมีภัณฑ์และสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นไปตาม

 AICS  - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศออสเตรเลีย เป็นไปตาม

 NZIoC  - บัญชีรายชื่อสารเคมีในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นไปตาม

 TCSI  - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศไต้หวัน เป็นไปตาม

16. ข้อมูลอื่น

การใช้ในทางเภสัชกรรม:
ไม่แนะนำา

การใช้วัตถุเจือปนอาหาร:
ไม่แนะนำา

ข้อมูลอ้างอิง:
คู่มือความเป็นอันตรายของสารเคมีฉบับกระเป๋าของ NIOSH เดือนกันยายน 2005 "ซิลิกา, อสัณฐาน"  DHHS (NIOSH) เอกสารสิ่งพิมพ์เลขที่ 2005-149 บริการสารสนเทศทางเทคนิคแห่งชาติ
(National Technical Information Service) เมืองสปริงฟีลด์ รัฐเวอร์จิเนีย หน้า 277

ข้อมูลการติดต่อ:

Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์:  1-978-663-3455
โทรสาร:  1-978-670-6955

Cabot GmbH
Kronenstrasse 2
79618  Rheinfelden
เยอรมนี
โทรศัพท์ (+49) 7623.707.0
โทรสาร: (+49) 7623.707.530

Cabot Carbon, Ltd.
Sully Moors Road
Sully, Glamorgan CF64 5RP
เวลส์,  สหราชอาณาจักร
โทรศัพท์:  (+44) 1446.736999 โทรสาร:  (+44)1446.737123
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ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน:
ข้อมูลที่ระบุไว้ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่ Cabot Corporation เชื่อว่ามีความแม่นยำา และไม่มีเจตนาที่จะรับประกันใด  ๆไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือไม่แจ้งชัด
ข้อมูลนี้จัดไว้ให้เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลและข้อพิจารณาของท่านเท่านั้น Cabot ไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อการใช้หรือความไว้ใจในข้อมูลเหล่านี้
ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับข้อมูลในฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือว่าข้อมูลในฉบับภาษาอังกฤษเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ผู้จัดเตรียม: Cabot Corporation - ฝ่ายกิจการความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

วันที่ที่ปรับปรุงแก้ไข: 03-ธ.ค.-2561

ชื่อทั้งหมดที่ระบุด้วยสัญลักษณ ์Ò หรือ Ô เป็นเครื่องหมายการค้าของ Cabot Corporation หรือบริษัทในเครือ.

สิ้นสุดเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Cabot Corporation
E U.S. Highway 36
Tuscola, IL 61953-9643
สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์:1-217-253-3370
โทรสาร:  1-217-253-5530

Cabot Bluestar Ltd.
Xinghuo Industrial Garden
Yongxiu County, Jiujiang City 330319
Jiangxi Province,  ประเทศจีน
โทรศัพท์:  (86-792) 3171616
โทรสาร:  (86-792)  3170320

Cabot Corporation
3603 South Saginaw Road
Midland, MI  48640
สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 1-989-495-0030
โทรสาร: 1-989-495-2139
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