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

CHINATUNGSTEN

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

ONLINE MANU. & SALES CORP
การจําแนกสินคา

I

ชื่อการคา:

แลนทานัม

พอง:

โลหะแลนทานัม

La

CAS#:

7439-91-0

สูตร:
II

Phone:（86）592-512-9696

สวนผสมอันตรายที่เกิดจาก

สวนประกอบทีเ่ ปนอันตราย

%

OSHA/TWA (Total Dust)

OSHA/TWA (Respirable Fraction)

แลนทานัม

0-100

3
15 mg/m

3
5 mg/m

HMIS Ratings (0-4): Health: 1 Flammability: 3

Reactivity: 2

SARA Title III Hazard Classification: Fire Hazard, Reactive Hazard.

งบคําเตือน: มูลฝอยไวไฟ ทําปฏิกิริยากับน้ําและเจือจางกรดผลิตกาซไฮโดรเจนไวไฟ, วัตถุระเบิด
ทําใหเกิดฝุน
 ในความเขมขนสูงอาจทําใหผิวตาและการระคายเคืองทางเดินหายใจ
ขอมูลทางกายภาพที่สาม
o

3457 C

จุดเดือดที7่ 60 mm Hg:
N/A
N/A

ความดันไอ:

N/A

Solubility in H2O:

ทําปฏิกิริยา / ไมละลายน้ํา

o

ความถวงจําเพาะที่ 25 C:
IV

o

921 C

จุดหลอมเหลว:

6.14

ลักษณะทีป
่ รากฏและกลิ่น:

เงินทีเ่ ปนของแข็งไมมีกลิ่น.

ไฟไหมและการระเบิดขอ มูลอันตราย

จุดวาบไฟ (วิธีใช): N / A

ขีด จํากัด การติดไฟ: LEL: N / UEL: N / A

สารดับเพลิง: ผงเคมีแหงดับเพลิงคลาส D หามใชน้ํา.

ขั้นตอนการผจญเพลิงพิเศษ: นักผจญเพลิงควรสวม NIOSH / MSHA
ไดรับการอนุมัติเครื่องชวยหายใจแบบครบชุดและเสือ
้ ผาทีใ่ ชปอ
 งกันเต็ม
อันตรายจากไฟไหมและระเบิดทีผ
่ ิดปกติ: สินคาจะเผาไหมภายใตสภาวะที่เกิดไฟ
อาจทําปฏิกิริยากับน้ําที่ปลดปลอยกาซไฮโดรเจนติดไฟระเบิด
ชอบสารอินทรียแ
 ละแหงมากทีส
่ ด
ุ ทั้งหมดเปนผงหรือฝุน
 ผลิตภัณฑนี้
(เมื่อผสมกับอากาศในสัดสวนที่สําคัญและในที่ที่มแ
ี หลงกําเนิดประกายไฟ) อาจนําเสนอการระเบิด

V ขอมูลอันตรายตอสุขภาพ

ผลของการไดรับสาร: เฉียบพลัน:
การสูดดม: เปนพิษตอการสูดดมต่ําเฉียบพลัน อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจสวนบน
การกลืนกิน: ต่ําสุดเปนพิษทางปากแบบเฉียบพลัน
ผิวหนัง: การซึมผานผิวหนังไมนาจะ เปนหลักที่ไมเกิดการระคายเคือง
ตา: ปลอดเกิดการระคายเคือง อาจทําใหเกิดการระคายเคืองรางกายตางประเทศเทานั้น
เงื่อนไขการแพทยกําเริบอาจจะเปนตามที่ไดรับสาร:
การสูดดมของผลิตภัณฑอาจซ้ําเติมปญหาทางเดินหายใจที่มอ
ี ยูเรื้อรังเชนโรคหืดถุงลมโปงพองหรือโรคหลอดลมอั
กเสบ
สาร: NTP: IARC No: OSHA No: ACGIH: ไม

ฉุกเฉินและขัน
้ ตอนการปฐมพยาบาล:
การสูดดม: ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจหากหรือความทุกขเกิดขึ้นเอาเหยื่อที่มีอากาศบริสุทธิ์
ควรพบแพทยถาเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจหรือความทุกขยังคง
การกลืนกิน: หากเหยื่อยังมีสติอยูและแจงเตือนให 1-2 แกวน้ําใหดื่ม (ไมไดใหอะไรทางปากกับผูที่ไมมีสติ)
ควรพบแพทย อยาปลอยใหเหยื่อไมตองใส
ผิว: ในกรณีของการติดตอใหลางดวยความอุดมสมบูรณของน้ําและสบู
ควรพบแพทยถาเกิดการระคายเคืองหรือยังคงมีอยูพ
 ัฒนา ตา: ลางฝุน
 ออกจากตา
ควรพบแพทยถาเกิดการระคายเคืองหรือการพัฒนายังคงมีอยูห
 รือหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน
้ ภาพ
หมายเหตุถงึ แพทย: การรักษาทั้งหมดจะขึ้นอยูกับอาการทีส
่ งั เกตและอาการของความทุกขทรมานในผูปวย
การพิจารณาควรจะใหกับความเปนไปไดวาแสงภาพถายนานไปกวาวัสดุอื่น ๆ ผลิตภัณฑเหลานี้อาจจะเกิดขึ้น
รักษาตามอาการ ไมมียาแกพิษที่เฉพาะเจาะจงใชได
VI ความไวตอปฏิกิริยา
เสถียร: เสถียร
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: เงื่อนไขปดฝุน
 โคงไฟฟา, เปลวไฟ, ประกายไฟและความชื้น
เขากันไมได (Material ที่ควรหลีกเลี่ยง): Air, กรดที่แข็งแกรงออกซิไดซที่แข็งแกรงคลอไรดกรดฮาโลเจน,
คลอเรต, Bromates และ iodates จากการสลายตัวที่เปนอันตราย: ผงหรือฟอยลบาง ๆ
จะทําปฏิกิริยากับน้ําที่อุณหภูมิหอ
 งเพื่อผลิตไวไฟระเบิด
H2 (กาซไฮโดรเจน)

ผลิตภัณฑอน
ั ตรายจะไมเกิด
หกเจ็ดหรือวิธก
ี ารรั่วไหล
ขั้นตอนที่จะตองดําเนินการในกรณีที่วัสดุจะถูกปลอยตัวหรือหก: สวมอุปกรณปองกันที่เหมาะสม
กวาดและวางในภาชนะปดที่เหมาะสม ดูดควรจะหาม ใชเครื่องมือที่ไมกอประกายไฟ
ทําความสะอาดวัสดุทเี่ หลือโดยการลางพืน
้ ที่ที่มน
ี ้ํา อยาใหลางออกเพื่อระบายน้ํา
วิธีการกําจัดของเสียในตามระเบียบทองถิน
่ รัฐและรัฐบาลกลาง
คุมครองขอมูล VIII พิเศษ
การปองกันระบบทางเดินหายใจ (ระบุประเภท): NIOSH / MSHA ไดรับการอนุมต
ั ิอากาศบริสุทธิ-์ (half-mask/fullface) เครื่องชวยหายใจที่มีตลับหมึกหรือกระปอง,
การอนุมัตใิ หใชกับฝุน
 หมอกและควัน
การระบายอากาศ: พื้นที่ระบายอากาศทั่วไปเจือจาง / ไอเสีย
การปองกันดวงตา: แวนตานิรภัยแบบโลดาน แรงงานแวนตาเคมีปองกันฝุน (ภายใตเงื่อนไขปดฝุน
 )
เสื้อผาปองกันเสื้อผาและถุงมือทํางาน การพิจารณาจะตองไดรบ
ั ทั้งความทนทานเพือ
่ เปนความตานทานการซึมผาน
IX ความระมัดระวังเปนพิเศษ
ขอควรระวังที่จะตองดําเนินการในการจัดการและจัดเก็บ: เก็บภายใตแกสเฉื่อย
เก็บในทีแ
่ หงและเย็นในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท อากาศและความชื้นที่สําคัญ
เก็บใหหางจากออกซิไดเซอรและวัสดุอื่น ๆ อยูภายใตความไมลงรอยกัน
ใชไมกอประกายไฟเครื่องมือและอุปกรณสายดิน / ผูกมัดและภาชนะบรรจุที่เมื่อถายโอน
หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดฝุนหายใจหรือไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือทางผิวหนังและดวงตา
ลางมือใหสะอาดหลังการสัมผัส อยาขยี้ตาดวยมือที่เปอน อยากิน, ดื่มหรือสูบบุหรีใ่ นพื้นทีท
่ ํางาน
ขอควรระวังอื่น ๆ :
หลีกเลี่ยงการสรางฝุน
 เปนผลิตภัณฑเหลานีเ้ ชนวัสดุสวนใหญในรูปแบบผงที่มีความสามารถในการสรางระเบิดของฝุ
น
การทํางานควบคุมการปฏิบัตงิ าน: ไมเก็บ, ใช, และ /
หรือกินอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑยาสูบหรือเครือ
่ งสําอางในบริเวณที่สารนี้จะถูกเก็บไว
ลางมือและหนาอยางระมัดระวังกอนที่จะรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มโดยใชยาสูบ,
การใชเครื่องสําอางหรือการใชหองน้ํา
ลางผิวหนังทันทีทส
ี่ ัมผัสในการลบกระเด็นจากอุบัตเิ หตุของการติดตอกับสารนี้

อยาพัดฝุน
 ออกจากเสื้อผาหรือผิวหนังที่มีการอัดอากาศ
สถานะตามกฎขอบังคับ: สถานะสินคาคงคลัง TSCA: ผลิตภัณฑที่ผานการรับรองเปน TSCA

สถานะการขนสง:

ฟอยลผงและ: ของแข็งปฏิกิริยาน้ํา NOS, (โลหะแลนทานัม), ของแข็งไวไฟ NOS,; สหประชาชาติ 3132
บรรจุกลุมที่สอง ระดับอันตราย 4.3 คูมือฉุกเฉิน # 138
แทงและกอน: ของแข็งไวไฟ, nos, นินทรีย, (แลนทานัมโลหะ) สหประชาชาติ 3178 บรรจุกลุมที่สอง 4.1
อันตรายระดับ

ขอมูลขางตนเชื่อวาเปนทีถ
่ ูกตอง แตไมไดมุงหมายที่จะรวมทุกอยางและจะตองถูกนํามาใชเปนแนวทางเทานัน
้
ESPI จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานหรือจากการสัมผัสสารขางตนใด ๆ

