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

CHINATUNGSTEN

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

ONLINE MANU. & SALES CORP

Phone:（86）592-512-9696

นิกเกิลเปนโลหะ MSDS
สวนที่ 1: ผลิตภัณฑเคมีและการระบุ บริษัท
ชือ
่ สินคา: โลหะนิกเกิล

ติดตอ:

รหัสสินคา: SLN2296, SLN1342, SLN1954

14025 ถ. สมิ ธ

CAS #: 7440-02-0

ฮูสตัน, เท็กซัส 77396

RTECS: QR5950000

ขายในสหรัฐ: 1-800-901-7247

TSCA: TSCA 8 (ข) สินคาคงคลัง: โลหะนิกเกิล

ขายระหวา งประเทศ: 1-281-441-4400

CI #: ไมสามารถใชงานได

สั่งซื้อออนไลน: ScienceLab.com

พอง: ยิงโลหะนิกเกิล; ฟอยลโลหะนิกเกิล

CHEMTREC (โทรศัพทฉก
ุ เฉิน 24 ชัว
่ โมง) โทร:

ชือ
่ สารเคมี: นิกเกิล

1-800-424-9300

สูตรทางเคมี: Ni

นานาชาติ CHEMTREC โทร: 1-703-527-3887
สํา หรับผูท
 ี่ไมฉก
ุ เฉินชว ยเหลือดานการโทร: 1-281-4414400

สวนประกอบ:

สวนที่ 2: องคประกอบและขอมูลเกีย
่ วกับสวนผสม

ชือ
่

CAS #

% โดยน้า
ํ หนัก

โลหะนิกเกิล

7440-02-0

100

ขอมูลทางพิษวิทยาเกี่ยวกับสว นผสม: โลหะนิกเกิล LD50: ไมสามารถใชได LC50: ไมสามารถใชได
สวนที่ 3: ขอมูลเกีย
่ วกับอันตราย
ผลกระทบตอสุขภาพทีอ
่ าจเกิดขึน
้ เฉียบพลัน
อันตรายในกรณีทส
ี่ ูดดม เล็กนอยอันตรายในกรณีทถ
ี่ ูกผิวหนัง (ระคายเคือง sensitizer) ของตา (ระคายเคือง) จากการกลืนกิน
ที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบตอสุขภาพเรื้อรัง:
เล็กนอยอันตรายในกรณีที่ถูกผิวหนัง (sensitizer), จากการกลืนกินจากการสูดดม (ปอด sensitizer) ผลการกอมะเร็ง: 2B ขาย
(ที่เปนไปไดสาํ หรับมนุษย.) โดย IARC จําแนก 2 (หลักฐานบางอยาง.) โดย NTP ผลการกลายพันธุ: ไมสามารถใชได ผล teratogenic:
ไมสามารถใชได ความเปนพิษพัฒนาการ: ไมสามารถใชได สารเปนพิษตอผิวหนัง สารนี้อาจเปนพิษตอไต, ปอด, ตับ,
ระบบทางเดินหายใจสวนบน หรือการสัม ผัสซ้าํ เปนเวลานานถึงเนื้อหาสามารถผลิตเปาหมายทําลายอวัยวะ
สวนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล
สัมผัสทางตา:
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ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนใด ๆ ในกรณีทส
ี่ ม
ั ผัสทันทีลา งตาดวยน้าํ ปริมาณมากเปน เวลาอยางนอย 15 นาที
รับการรักษาพยาบาลหากเกิดการระคายเคืองที่เกิดขึน
้
สัม ผัสทางผิวหนัง:
ในกรณีทส
ี่ ม
ั ผัสทันทีลา งผิวหนังดวยน้าํ ปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีขณะที่ถอดเสื้อและรองเทาที่ปนเปอน
ปกคลุม ผิวระคายเคืองกับผิวนวล ทําความสะอาดเสื้อผาทีน
่ าํ มาใชกอ
 น รองเทาทําความสะอาดใหทวั่ กอนทีจ
่ ะนํามาใชใหม
รับการรักษาพยาบาล
การสัมผัสทางผิวหนังรายแรง: ไมสามารถใชได
การสูดดม:
ใหยายผูป
 วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ ถาไมหายใจใหหายใจ ถา หายใจลําบาก, ใหออกซิเจน รับ การรักษาพยาบาล
การสูดดมทีจ
่ ริงจัง: ไมสามารถใชได
การกลืนกิน:
หามทําใหอาเจียนถาผูกาํ กับ ใหทาํ โดยบุคลากรทางการแพทย ไมควรใหอะไรทางปากกับผูที่ไมมส
ี ติ
หากปริมาณมากของวัสดุนจ
ี้ ะถูกกลืนกินใหโทรตามแพทยทน
ั ที คลายเสื้อผาคับเชนคอ, tie, เข็มขัดหรือเข็มขัด
การกลืนกินทีจ
่ ริงจัง: ไมสามารถใชได
มาตรา 5: ขอมูลไฟและระเบิด
ความไวไฟของสินคา: ไมติดไฟ อุณหภูมิที่ตด
ิ ไฟได: ไมสามารถใชงาน
สิ่งทีน
่ า Flash: ไมสามารถใชงาน
ขีด จํากัด การติดไฟ: ไมสามารถใชงาน ผลิตภัณฑจากการเผาไหม: ไมสามารถใชได
อันตรายดับเพลิงในการแสดงตนของสารตาง ๆ : ไมสามารถใชงาน
อันตรายจากการระเบิดในการแสดงตนของสารตาง ๆ :
ความเสีย
่ งจากการระเบิดของผลิตภัณฑในที่ทม
ี่ ผ
ี ลกระทบทางกล: ไมสามารถใชได
ความเสีย
่ งจากการระเบิดของผลิตภัณฑในที่ทม
ี่ จ
ี ําหนายแบบคงที:่ ไมสามารถใชได
ไฟสื่อการตอสูและคําแนะนํา:
ของแข็งไวไฟ ไฟไหมขนาดเล็ก: ใชผงเคมีแหง ไฟไหมขนาดใหญ: ใชละอองน้าํ หรือหมอก
เรือทีม
่ ีคูน้ํากับเจ็ทเพื่อปองกันความดันสรางขึน
้ ติดไฟหรือการระเบิด
ขอสังเกตขอทีเ่ กิดอัคคีภย
ั : วัสดุในรูป แบบผงทีส
่ ามารถสรางการระเบิดของฝุน วัสดุนี้เปนสารไวไฟในรูปแบบผงเทานั้น
ขอสังเกตขอทีอ
่ ันตรายจากการระเบิด:
วัสดุในรูปแบบผงทีส
่ ามารถสรางการระเบิดของฝุน ผสมทีม
่ ีโพแทสเซียม Perchlorate กับผงนิกเกิลไทเทเนียม & & แผนดิน infusorial
สามารถระเบิด เพิม
่ 2 หรือ 3 หยดกรด peroxyformic ประมาณ 90% ถึงนิกเกิลผงจะทําใหเกิดการระเบิด
นิกเกิลผงทําปฏิกิรย
ิ ารุนแรงระเบิดไดเมื่อสัมผัสกับแอมโมเนียมไนเตรตผสมที่อณ
ุ หภูม ิตา่ํ กวา 200 องศา C.
มาตรา 6: ดับเพลิง
การรัว่ ไหลขนาดเล็ก:
ใชเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะนําของแข็งที่หกรัว่ ไหลในภาชนะกําจัดของเสียไดสะดวก
เสร็จสิน
้ การทําความสะอาดโดยการกระจายน้ําบนพื้นผิวที่ปนเปอนและจําหนายไปตามทองถิ่นและภูมิภาคที่ตองการอํานาจ
หกรั่วไหลมาก:
ใชพลัว่ ทีจ
่ ะนําวัสดุที่เปนภาชนะกําจัดของเสียไดสะดวก
เสร็จสิน
้ การทําความสะอาดโดยการกระจายน้าํ บนพื้นผิวที่ปนเปอนและอนุญาตใหอพยพออกผานระบบสุขาภิบาล
ระวังวาสินคาไมอยูในที่ระดับความเขมขนขางตน TLV ตรวจสอบ TLV เมือ
่ MSDS และกับเจาหนาทีท
่ องถิน
่
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