3F, NO.25 WH Rd, 2# XIAMEN SOFTWARE PARK,

CHINATUNGSTEN
ONLINE MANU. & SALES CORP

XIAMEN, FUJIAN, CHINA, 361008
Fax:（86）592-512-9797
Phone:（86）592-512-9696

ทองแดงขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ
แผน
สวนที่ 1: ผลิตภัณฑเคมีและการระบุ บริษท
ั
ชือ
่ สินคา: ทองแดง
รหัสสินคา: SLC4939, SLC2152, SLC3943, SLC1150,
SLC2941, SLC4729, SLC1936, SLC3727, SLC5515
CAS #: 7440-50-8
RTECS: GL5325000
TSCA: TSCA 8 (ข) สินคาคงคลัง: ทองแดง
CI #: ไมสามารถใชได
พอง:
ชือ
่ ทางเคมี: ไมสามารถใชได
สูตรทางเคมี: Cu
สวนประกอบ:

สวน 2: องคประกอบและขอมูลเกีย
่ วกับสวนผสม

ชือ
่

CAS #

% โดยน้า
ํ หนัก

ทองแดง

7440-50-8

100

ขอมูลทางพิษวิทยาเกี่ยวกับสว นผสม: LD50 ทองแดง: ไมสามารถใชได LC50: ไมสามารถใชได
สวนที่ 3: ขอมูลเกีย
่ วกับ อันตราย

ผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเฉีย บพลัน

มากเปนอันตรายในกรณีทม
ี่ ก
ี ารกลืนกิน อันตรายในกรณีที่เขาตา (ระคายเคือง) จากการสูดดม เล็กนอยอันตรายในกรณีที่ถูกผิวหนัง (ระคายเคือง)

ที่อาจเกิดขึน
้ ผลกระทบตอสุขภาพเรื้อรัง:

ผลการกอมะเร็ง: ไมสามารถใชได ผลการกลายพันธุ: ไมสามารถใชได ผล teratogenic: ไมสามารถใชได ความเปนพิษพัฒนาการ:
ไมสามารถใชได สารเปนพิษตอปอดเยือ
่ เมือก หรือการสัมผัสซ้าํ เปนเวลานานถึงเนื้อหาสามารถผลิตเปาหมายทําลายอวัยวะ

สวนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสทางตา: ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนใด ๆ อยาใชครีมรอบดวงตา ควรพบแพทย
สัม ผัสทางผิวหนัง:
หลังจากทีส
่ ม
ั ผัสกับผิวหนังลางทันทีดว ยน้ําปริมาณมาก เบา ๆ และทั่วถึงลางผิวทีป
่ นเปอนดวยน้าํ ทีไ่ หลและสบูท
 ี่ไมขัดสี
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคนระมัดระวังในการพับสะอาดรอยแยก, รอยยับและขาหนีบ ปกคลุมผิวระคายเคืองกับผิวนวล
ถาการระคายเคืองยังคงมีอยูแสวงหาการรักษาพยาบาล ทําความสะอาดเสื้อผาที่เปอนกอนการนํามาใชใหม
การสัมผัสทางผิวหนังรายแรง: ไมสามารถใชได
การสูดดม: อนุญาตใหเหยื่อที่เหลืออยูในพืน
้ ที่อากาศถายเทไดดี ควรพบแพทยทันที
การสูดดมทีจ
่ ริงจัง: ไมสามารถใชได
การกลืนกิน:
หามทําใหอาเจียน คลายเสื้อผาคับเชนคอ, tie, เข็มขัดหรือเข็มขัด หากเหยื่อไมหายใจใหดาํ เนินการชวยชีวต
ิ ปากเพื่อปาก ควรพบแพทยทน
ั ที
การกลืนกินทีจ
่ ริงจัง: ไมสามารถใชได

สวนที่ 5: ขอมูลไฟและระเบิด
ความไวไฟของสินคา: อาจเปนที่เผาไหมที่อุณหภูม ิสงู
ที่ติดไฟไดอุณหภูม:ิ ไมสามารถใชได
สิ่งทีน
่ า Flash: ไมสามารถใชได
ขีด จํากัด การติดไฟ: ไมสามารถใชได
ผลิตภัณฑจากการเผาไหม: บางโลหะออกไซด
อันตรายดับเพลิงในการแสดงตนของสารตาง ๆ : ไมสามารถใชได
อันตรายจากการระเบิดในการแสดงตนของสารตาง ๆ :
ความเสีย
่ งจากการระเบิดของผลิตภัณฑในที่ทม
ี่ ผ
ี ลกระทบทางกล: ไมสามารถใชได
ความเสีย
่ งจากการระเบิดของผลิตภัณฑในที่ทม
ี่ จ
ี ําหนายแบบคงที:่ ไมสามารถใชได
ไฟสื่อการตอสูและคําแนะนํา:
ไฟไหมขนาดเล็ก: ใชผงเคมีแหง ไฟไหมขนาดใหญ: การใชนา้ํ ฉีดเปนฝอยหมอกหรือโฟม อยาใชดาํ น้ํา
ขอสังเกตขอทีเ่ กิดอัคคีภย
ั : ไมสามารถใชได
ขอสังเกตขอทีอ
่ ันตรายจากการระเบิด: ไมสามารถใชได

สวนที่ 6: ดับเพลิง
การรัว่ ไหลขนาดเล็ก:
ใชเครื่องมือที่เหมาะสมที่จ ะนําของแข็งที่หกรัว่ ไหลในภาชนะกําจัดของเสียไดสะดวก
เสร็จสิน
้ การทําความสะอาดโดยการกระจายน้ําบนพื้นผิวที่ปนเปอนและจําหนายไปตามทองถิ่นและภูมิภาคที่ตองการอํานาจ
หกรั่วไหลมาก:

ใชพลัว่ ทีจ
่ ะนําวัสดุที่เปนภาชนะกําจัดของเสียไดสะดวก
เสร็จสิน
้ การทําความสะอาดโดยการกระจายน้ําบนพื้นผิวที่ปนเปอนและอนุญาตใหอพยพออกผานระบบสุขาภิบาล
ระวังวาสินคาไมอยูในที่ระดับความเขมขนขางตน TLV ตรวจสอบ TLV เมือ
่ MSDS และกับเจาหนาที่ทองถิน
่

สวนที่ 7: การจัดการและการเก็บรักษา
ขอควรระวัง:
เก็บใหหา งจากความรอน เก็บหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ ภาชนะบรรจุที่วา งเปลาทําใหเกิดความเสีย
่ งที่เกิดไฟ,
ระเหยตกคางอยูภายใตตูดด
ู ควัน คายประจุออกจากอุปกรณที่มวี ัสดุทงั้ หมด อยาหายใจเอาฝุน
หลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับดวงตาสวมชุดปองกันที่เหมาะสมในกรณีของการระบายอากาศไมเพียงพอ,
ใหสวมเครื่องชวยหายใจทีเ่ หมาะสมถาคุณรูส
 ึกไมสบาย, แสวงหาการรักษาพยาบาลและการแสดงฉลากเมื่อ possib
กฎระเบียบของรัฐบาลกลางและรัฐ:
เพนซิล RTK: ทองแดงแมสซาชูเซต RTK: ทองแดง TSCA 8 (ข) สินคาคงคลัง: CERCLA ทองแดง: สารที่เปนอันตราย:. ทองแดง
กฎระเบียบอื่น ๆ : OSHA: อันตรายตามความหมายของการสื่อสารมาตรฐาน Hazard (29 CFR 1910.1200)
Classifications อื่น ๆ :
WHMIS (แคนาดา): Class D-2A: สารที่กอใหเกิดผลเปนพิษ อืน
่ ๆ (เปนพิษมาก)
dscl (EEC): R36-ระคายเคืองตอตา
ทําปฏิกิรย
ิ า (U.S.A. ):
อันตรายตอสุขภาพ: 2
ไฟอันตราย: 1
ปฏิกิรย
ิ า: 0
การปองกันสวนบุคคล: E
แหงชาติ Fire Protection Association (U.S.A. ):
สาธารณสุข: 2
ไวไฟ: 1
ปฏิกิรย
ิ า: 0
อันตรายจําเพาะ:
อุปกรณปองกัน
ถุงมือ เสื้อโคทแล็บ เครื่องชวยหายใจฝุน ใหแนใจวาไดใชเครือ
่ งชวยหายใจที่ไดรบ
ั อนุมต
ั ิ / รับการรับรองหรือเทียบเทา
สวมอุปกรณชว ยหายใจที่เหมาะสมเมือ
่ การระบายอากาศไมเพีย งพอ แวนตา

