
SD-SM-038
ฉบับที ่1(SC: 25/08/2015)

1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสารเคมี/ ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึน้และบริษัทผู้ผลิต

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

รหสัสินค้า       : AC0329

หมายเลข CAS : 75-05-8

หมายเลข EC   : 200-835-2

หมายเลขดัชนี : 608-001-00-3

หมายเลขทะเบยีน : 01-2119471307-38-xxxx

ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้งานของสาร / ส่วนผสม : ส ำหรับกำรใช้งำน ทีเ่ฉพำะเจำะจง อ่ืน ๆ ด ูสถำนกำรณ์ กำรสมัผสั 

ทีแ่นบมำ

การใช้สาร/สารเตรียม : สำรเคมีส ำหรับห้องปฏิบตักิำร

รายละเอียดผู้จดัจ าหน่ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ผลิต/ ผู้จ าหน่ายหรือน าเข้า : Scharlab,S.L.   C/Gato P'erez , 33. Pol.Ind.  Mas d'en Cisa

08181 Sentmenat  (Barcelona) SPAIN

www.scharlab.com

บริษัท ยนิูทีวีเวล จ ำกดั 6,8,10  ซ.โชคชยั 4 ซอย 84 แยก 2  ถ.โชคชยั 4

แขวงลำดพร้ำว   เขตลำดพร้ำว  กทม.  10230  

โทร. 02-578-6152-5  โทรสำร 02-578-6156

2

ข้อมูลเก่ียวกับอันตราย 

การจดัประเภทของสารหรือสารผสม

การจดัประเภทตามข้อก าหนด EC No. 1272/2008

GHS02 ไวไฟ  

Flam. Liq. 2 H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู

GHS07

Acute Tox. 4 H302 เป็นอนัตรำย เม่ือกลนืกิน

Acute Tox. 4 H312 เป็นอนัตรำย เม่ือสมัผสัผิวหนงั

Acute Tox. 4 H332 เป็นอนัตรำย เม่ือสดูดมเข้ำไป

Eye Irrit. 2 H319 ระคำยเคอืงตอ่ดวงตำอยำ่งรุนแรง

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

ลักษณะอันตราย
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ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

ส่วนประกอบฉลาก

ส่วนประกอบฉลากตามข้อก าหนด (EC)1272/2008

ผลิตภัณฑ์ได้รับการจดัประเภทและติดฉลากตามข้อบงัคับของ CLP

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย

GHS02 GHS07       

ค าสัญญาณ อนัตรำย

ข้อความแสดงความอันตราย :

H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู

H302+H312+H332 เป็นอนัตรำย เม่ือกลนืกิน เม่ือสมัผสัผิวหนงัหรือเม่ือสดูดมเข้ำไป

H319 ระคำยเคอืงตอ่ดวงตำอยำ่งรุนแรง

การป้องกัน  :

P210 เก็บให้หำ่งจำกควำมร้อน / แหลง่ก ำเนิดประกำยไฟ ห้ำมสบูบหุร่ี

P 241 ใช้อปุกรณ์ไฟฟำ้ชนิดปอ้งกนักำรระเบดิ/ มีกำรระบำยอำกำศและมีแสงสวำ่งทีเ่พียงพอ

P261 หลกีเลีย่งกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ฟมู/ก๊ำซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย

P303+P361+P353 หำกสมัผสัผิวหนงั (หรือเส้นผม) :ถอดเสือ้ผ้ำทีป่นเปือ้นทัง้หมดทนัท ีล้ำงผิวหนงัด้วยน ำ้ / ฝักบวั

P305+P351+P338 หำกเข้ำดวงตำ ล้ำงด้วยน ำ้เป็นเวลำหลำยๆนำท ีให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ำถอดออกมำ

และท ำได้ง่ำย ให้ล้ำงตำตอ่ไป

P501 ก ำจดัสำร/ภำชนะบรรจ(ุตำมข้อบงัคบัของกฎหมำย)

อันตรายอ่ืนๆ 

ผลของ PBT และการประเมิน vPvB

PBT : -

vPvB : -

3 ส่วนประกอบ/ ข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม

ลักษณะทางเคมี : สสำร

เลขรหสั CAS :       75-05-8 acetonitrile

หมายเลขประจ าตัว 

เลขรหสั EC :       202-835-2

เลขรหสัดัชนี : 608-001-00-3
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ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

4 มาตรการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

ค าอธิบายเบือ้งต้นถึงมาตรการปฐมพยาบาล

ข้อมูลรายละเอียดทั่วไป : 

อำกำรทำงกำรแพทย์ อยำ่งน้อย 48 ชัว่โมงหลงัจำกเกิดอบุตัเิหตุ

หลังจากการสูดดม :  ให้ผู้ ป่วยได้รับอำกำศบริสทุธ์ิ  หำกหำยใจไมอ่อกใช้เคร่ืองช่วยหำยใจ ท ำให้ผู้ ป่วยตวัอุ่นตลอดเวลำ

รีบเคลือ่นย้ำยสง่แพทย์

ในกรณีทีห่มดสตใิห้เคลือ่นย้ำยผู้ ป่วยในทำ่ตะแคงข้ำง

หลังจากสัมผัสผิวหนัง : ไมร่ะคำยเคอืงตอ่ผิวหนงั  

หลังจากสัมผัสดวงตา :   ลมืตำกว้ำงๆ ล้ำงน ำ้สะอำดไหลผำ่นปริมำณมำกๆหลำยๆนำท ีปรึกษำแพทย์

หลังจากการกลืนกิน :  รีบน ำสง่แพทย์

อาการส าคัญส่วนใหญ่และผลกระทบ ทัง้ชนิดที่เกิดโดยฉับพลันและชนิดที่ค่อยๆแสดงอาการ : -

ข้อบ่งชีข้องอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ และการดูแลบ าบดัที่จ าเป็น  : -

5 มาตรการการผจญเพลิง

สารดับเพลิง :

สารดับเพลิงที่เหมาะสม  : คำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมี หรือ ฉีดน ำ้เป็นฝอย ในกรณีทีเ่กิดไฟในวงกว้ำง 

ให้ฉีดน ำ้เป็นฝอยหรือใช้สำรดบัเพลงิประเภทโฟม

อันตรายพิเศษที่เกิดขึน้จากสารเคมี : -

ค าแนะน าส าหรับนักผจญเพลิง

อุปกรณ์ป้องกัน  : อปุกรณ์ปอ้งกนัระบบทำงเดนิหำยใจ

6 มาตรการลดโดยอุบตัิเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และการขัน้ตอนการด าเนินการกรณีฉุกเฉิน   :

สวมอปุกรณ์ปอ้งกนั/อพยพคนออกจำกบริเวณทีเ่กิดเหตุ

มาตรการป้องกันต่อส่ิงแวดล้อม  : เจือจำงด้วยน ำ้ปริมำณมำก

ระวงัอยำ่ให้ร่ัวไหลลงทอ่ระบำยน ำ้ / พืน้ผิวหรือแหลง่น ำ้

วิธีการและวัสดุส าหรับการบรรจุและการท าความสะอาด :

ใช้วสัดดุดูซบั (ทรำย, ไดอะโตไมท์, ตวัซบักรด, ดนิ, ขีเ้ลือ่ย)

ก ำจดัตวัดดูซบัปนเปือ้นและของเสยี ตำมหวัข้อที ่13

มีกำรระบำยอำกำศทีด่พีอ

ส่วนอ้างอิง : ดขู้อมลูหวัข้อ  7 ข้อมลูส ำหรับกำรจดักำรควำมปลอดภยั

ดขู้อมลูหวัข้อ 8 ข้อมลูส ำหรับอปุกรณ์กำรจดักำรควำมปลอดภยั

ดขู้อมลูหวัข้อ 13 ข้อมลูส ำหรับกำรก ำจดัทิง้

อำกำรจำกพิษอำจเกิดขึน้หลงัจำกสมัผสัสำรหลำยชัว่โมง ดงันัน้จะต้องเฝำ้ระวงัตดิตำมดู
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7 การจดัการและการเก็บรักษา

ข้อควรระวังการจดัการเพื่อความปลอดภัย: เก็บในบริเวณทีอ่ำกำศถ่ำยเทได้ดี/สถำนทีท่ีร่ะบำยอำกำศได้ดี

ข้อมูลเก่ียวกับการติดไฟและการระเบดิ : ห้ำมเข้ำใกล้แหลง่ทีเ่กิดประกำยไฟ ห้ำมสบูบหุร่ี

ปอ้งกนักำรเกิดประจไุฟฟำ้สถิตย์

การจดัเก็บในพืน้ที่ที่ปลอดภัยและไม่มีสารที่ท าปฏกิิริยาต่อกัน :

การจดัเก็บ : 

การจดัเก็บบรรจุภาชนะ   : เก็บในบริเวณทีเ่ย็น

ข้อมูลการจดัเก็บเม่ือยงัไม่ใช้งาน : เก็บให้หำ่งจำกตวัให้อิเลคตรอน (reducing agent)

ไมเ่ก็บรวมกบัสิง่ทอ 

ข้อมูลเพิ่มเติมในการเก็บรักษา : เก็บไว้ในภำชนะทีปิ่ดสนิท 

เก็บในสถำนทีเ่ย็น สภำพแห้ง และปิดไว้มิดชิด

การใช้ขัน้สุดท้ายโดยเฉพาะ : -

8 การควบคุมการสัมผัสสาร / การป้องกันส่วนบุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติมในการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกทางเทคนิค : ไมมี่ข้อมลู นอกเหนือจำกนี ้ดรูำยกำรที ่7 

ส่วนประกอบที่ถูกควบคุม 

ความเข้มข้นสูงสุดในที่ท างาน   :

75-05-8 acetonitrile WEL ระยะสัน้ :  102 mg/m3, 60 ppm
         ระยะยำว : 68 mg/m3, 40 ppm

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

การควบคุมการสัมผัส 

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล  :

การป้องกันทั่วไปทางสุขลักษณะ : เก็บให้หำ่งจำกอำหำร เคร่ืองดืม่ และอำหำรสตัว์

ถอดเสือ้ผ้ำออกทนัทถ้ีำมีกำรปนเปือ้น 

ล้ำงมือก่อนพกังำนและหลงัปฏิบตังิำนเสร็จ

หลกีเลีย่งกำรสมัผสัดวงตำและผิวหนงั

การป้องกันระบบหายใจ : ในกรณีทีไ่ด้รับสำรหรือมลพิษปริมำณน้อยให้ใช้หน้ำกำกปอ้งกนัสำรเคมี

ในกรณีได้รับสำรในปริมำณมำกให้ใช้หน้ำกำกปอ้งกนัชนิดมีถงัอำกำศ

การป้องกันมือ : ใช้ถงุมือปอ้งกนักำรซึมผำ่นของสำร
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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

การป้องกันตา  : สวมแวน่ตำนิรภยั

9 คุณสมบตัิทางกายภาพและเคมี

ข้อมูลคุณสมบตัิพืน้ฐานทางกายภาพและเคมี :

ข้อมูลรายละเอียดทั่วไป :

รูปแบบ : ของเหลว

สี : ไมมี่สี

กล่ิน : เหมือน Ether

ค่าขีดจ ากัดของกล่ินที่ได้รับ : -

ค่าความเป็นกรดด่าง : -

การเปล่ียนสภาวะ :

จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมละลาย : -46 oC

จุดเดือด/ช่วงการเดือด : 81 oC

จุดวาบไฟ : 2 oC

ความสามารถในการติดไฟ(ของแข็ง/แก๊ส) : -

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟเองได้ : 525 oC

อุณหภูมิสลายตัว : -

การเผาไหม้ด้วยตัวเอง : -

อันตรายของการระเบดิ : ผลติภณัฑ์ไมท่ ำให้เกิดกำรระเบดิ แตไ่อระเหยก่อให้เกิดสำรผสมทีร่ะเบดิได้

ขอบเขตการระเบดิ :

ระดบัต ่ำ : 4.4  Vol%

ระดบัสงู : 16 .0 Vol%

ความดันไอที่ 20 oC : 97 hPa

ความหนาแน่นที่  20 oC : 0.7822 g/cm3

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ : -

อัตราการระเหย : -

ค่าการละลาย/ค่าในการผสมน า้ : ผสมเป็นเนือ้เดยีว
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สัมประสิทธ์ิการแตกตัว(n-octanol/water) : -

ความหนืด : 

ไดนำมิคที ่20 oC : 0.39 mPas

จลนศำสตร์ : -

ข้อมูลอ่ืนๆ : -

10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏกิิริยา

การเกิดปฏกิิริยาตอบโต้ 

ความเสถียรทางเคมี 

การสลายตัวด้วยความร้อน/สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง  : ไมมี่กำรสลำยตวัถ้ำใช้ตำมข้อก ำหนด

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏกิิริยาอันตราย : ไมเ่กิดปฏิกิริยำอนัตรำย

สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง : -

วัสดุที่ท าปฏกิิริยากัน : -

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : เม่ือสลำยตวัแล้วไมมี่สำรทีท่ ำให้เกิดอนัตรำย

11 ข้อมูลพิษวิทยา

ข้อมูลผลกระทบของพิษวิทยา

พิษเฉียบพลัน : อนัตรำยหำกกลนืกิน สมัผสักบัผิวหนงั หรือสดูดม

การจดัระดับค่า LD/LC50 ที่เก่ียวข้อง ทำงปำก LD50 : 2730 mg/kg (หน)ู

ทำงผิวหนงั LD50 : 1250 mg/kg (กระตำ่ย)

การระคายเคืองขัน้ต้น : บริเวณผิวหนงั ขึน้อยูก่บัควำมเป็นไปได้ แตไ่มพ่บระดบัหลกัเกณฑ์

บริเวณดวงตำ ระคำยเคอืงตอ่ดวงตำอยำ่งรุนแรง

อำกำรแพ้ ขึน้อยูก่บัควำมเป็นไปได้ แตไ่มพ่บระดบัหลกัเกณฑ์

CMR effects (สารก่อมะเร็ง, ก่อการกลายพันธ์ุ, เป็นพิษต่อระบบ)

การกลายพันธ์ุของระบบสืบพันธ์ุ ขึน้อยูก่บัควำมเป็นไปได้ แตไ่มพ่บระดบัหลกัเกณฑ์

การก่อมะเร็ง ขึน้อยูก่บัควำมเป็นไปได้ แตไ่มพ่บระดบัหลกัเกณฑ์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุ ขึน้อยูก่บัควำมเป็นไปได้ แตไ่มพ่บระดบัหลกัเกณฑ์

STOT-การสัมผัสครัง้เดียว ขึน้อยูก่บัควำมเป็นไปได้ แตไ่มพ่บระดบัหลกัเกณฑ์

STOT-การสัมผัสซ า้ๆ ขึน้อยูก่บัควำมเป็นไปได้ แตไ่มพ่บระดบัหลกัเกณฑ์

ความเป็นพิษต่อระบบหายใจ ขึน้อยูก่บัควำมเป็นไปได้ แตไ่มพ่บระดบัหลกัเกณฑ์

12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์

การก่อพิษ :

การก่อพิษต่อสัตว์น า้ : -
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SD-SM-038
ฉบับที ่1(SC: 25/08/2015)

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

การตกค้างและการสลายตัว : -

พฤติกรรมในระบบนิเวศน์ : -

โอกาสสะสมทางชีวภาพ : -

การเปล่ียนแปลงดิน : -

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบนิเวศน์ :

บนัทกึทั่วไป : ระดบัอนัตรำยตอ่แหลง่น ำ้ ระดบั 2 (German Regulation)  เป็นอนัตรำยกบั

แหลง่น ำ้ ห้ำมท ำให้เกิดกำรปนเปือ้นตอ่แหลง่น ำ้/ระบบระบำยน ำ้เสยี

อนัตรำยตอ่แหลง่น ำ้ดืม่หำกเกิดกำรร่ัวไหลเพียงเลก็น้อยลงสูพื่น้ดนิ

ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB :

PBT : -

vPvB : -

ผลกระทบด้านอ่ืน : -

13 มาตรการการก าจดั

วิธีบ าบดัของเสีย : 

ค าแนะน า : ห้ำมทิง้รวมกบัขยะทัว่ไป และห้ำมทิง้สำรปนเปือ้นในระบบน ำ้เสยีหรือแหลง่น ำ้

บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ท าความสะอาด   :

ค าแนะน า : ก ำจดัสำร/ภำชนะบรรจ(ุตำมข้อบงัคบัของกฏหมำย)

ค าแนะน าการท าความสะอาด : ใช้น ำ้ ถ้ำจ ำเป็นให้ท ำควำมสะอำดร่วมกบัสำรท ำควำมสะอำดอีกครัง้

14 ข้อมูลการขนส่ง

หมายเลขยเูอ็น

ADR, IMDG, IATA UN1648

ช่ือในการขนส่ง

ADR 1648  ACETONITRILE

IMDG, IATA ACETONITRILE

ระดับความอันตรายในการขนส่ง

 ADR, IMDG, IATA

ระดับ 3 ของเหลวไวไฟ

ฉลาก 3

ประเภทบรรจุภัณฑ์  
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SD-SM-038
ฉบับที ่1(SC: 25/08/2015)

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

ADR, IMDG, IATA II

อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม -

มลพิษทางทะเล ไม่

ข้อควรระวังพิเศษส าหรับผู้ใช้ ค ำเตอืน: Flammable liquids

รหสัอันตราย (Kemler) 33

เลขที่ EMS F-E, S-D

การขนส่งสินค้าปริมาตรใหญ่ตามภาคผนวก

ของ MARPOL73/78 และรหสั IBC -

ข้อมูลเพิ่มเติมการขนส่ง

ADR

ปริมาณที่จ ากัด (LQ) 1L

ประเภทในการขนส่ง 2

รหสัจ ากัด D/E

การควบคุมแบบยเูอ็น UN1648,  ACETONITRILE, 3 , II

15 ข้อมูลเก่ียวกับข้อก าหนด

-ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของสารหรือสารผสม

-Directive 2012/18/EU

-ช่ือสารก่ออันตราย ภำคผนวก I ไมมี่สว่นตามรายการ

-ประเมินความปลอดภัยทางเคมี กำรประเมินควำมปลอดภยัด้ำนสำรเคมี ยงัไมมี่กำรระบขุ้อมลู

16 ข้อมูลอ่ืนๆ

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee 

for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

• Department issuing MSDS : product safety department

• Contact : msds@scharlab.com

• Abbreviations and acronyms :

RID : Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 

(Regulations Concerning the international Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO : International Civil Aviation Organization

ADR : Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods
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SD-SM-038
ฉบับที ่1(SC: 25/08/2015)

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

IATA : Internation Air Transport Association

GHS : Globally Harmonized System of Classification and labelling of Chemicals

EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical of Chemicals

CAS : Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50 : Lethal concentration, 50 percent

LD50 : Lethal dose, 50 percent

PBT : Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB : very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2 : Flammable liquids, Hazard Category 2

Acute Tox. 4 : Acute toxicity, Hazard Category 4

Eye Irrit. 2 : Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Annex: Exposure scenario 1
1 - Short title of the exposure scenario Industrial use

· Sector of Use

SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites

SU8 Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)

SU9 Manufacture of fine chemicals

· Product category

PC19 Intermediate

PC20 Products such as ph-regulators, flocculants, precipitants, neutralisation agents

PC35 Washing and cleaning products (including solvent based products)

PC40 Extraction agents

· Process category

PROC1 Use in closed process, no likelihood of exposure

PROC2 Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure

PROC3 Use in closed batch process (synthesis or formulation)

PROC4 Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for exposure arises

PROC8a Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large

containers at non-dedicated facilities

PROC8b Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large

containers at dedicated facilities
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SD-SM-038
ฉบับที ่1(SC: 25/08/2015)

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

PROC9 Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing)

· Environmental release category

ERC1 Manufacture of substances

ERC2 Formulation of preparations

ERC4 Industrial use of processing aids in processes and products, not becoming part of articles

ERC6a Industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates)

ERC6b Industrial use of reactive processing aids

ERC7 Industrial use of substances in closed systems

· Description of the activities / processes covered in the Exposure Scenario

See section 1 of the annex to the Safety Data Sheet.

· 2 - Conditions of use

· Duration and frequency 5 workdays/week.

· Worker Regular use with exposure up to 8 hrs. per workday.

· Physical parameters

The data on the physical - chemical properties in the Exposure Scenario is based on the properties

of the preparation.

· Physical state  Fluid

· Concentration of the substance in the mixture  Raw material.

· Used amount per time or activity >1000 tons per year

· Other operational conditions

· Other operational conditions affecting environmental exposure  No special measures required.

· Other operational conditions affecting worker exposure

Gloves required during a shift

Avoid contact with eyes.

Avoid contact with the skin.

Do not breathe gas/vapour/aerosol.

Take precautionary measures against static discharge.

Keep away from sources of ignition - No smoking.

· Other operational conditions affecting consumer exposure during the use of the product

The consumer has to be advised of the maximum permissible frequency and duration of use in the

instructions for use.
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SD-SM-038
ฉบับที ่1(SC: 25/08/2015)

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

The directions for use must indicate the limits for proper use.

· Risk management measures

· Worker protection

· Organisational protective measures

Ensure good ventilation. This can be achieved by using a local exhaustion or general exhaust system. 

If these measures are insufficient to keep the solvent vapour concentration below the workplace limit,

 wear an adequate respiratory protective device.

· Technical protective measures

Provide explosion-proof electrical equipment.

Ensure that suitable extractors are available on processing machines

· Personal protective measures

Do not inhale gases / fumes / aerosols.

Avoid contact with the skin.

Avoid contact with the eyes.

Tightly sealed goggles

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer

exposure use self-contained respiratory protective device.

Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the

preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Measures for consumer protection  Ensure adequate labelling.

· Environmental protection measures  No special measures required.

· Air  No special measures required.

· Water  No special measures required.

· Soil  No special measures required.

· Notes In case of unintended release of the product: See section 6 of the Safety Data Sheet.

· Disposal measures

Disposal must be made according to official regulations.

Ensure that waste is collected and contained.
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SD-SM-038
ฉบับที ่1(SC: 25/08/2015)

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

· Disposal procedures

Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

· Waste type  Partially emptied and uncleaned packaging

· 3 - Exposure estimation

· Worker (dermal)

Detailed information on the exposure estimation can be found at http://www.ecetoc.org/tra.

PROC 1: 0.343 (mg/kg/d)

PROC 2: 1.37 (mg/kg/d)

PROC 3: 0.343 (mg/Kg/d)

PROC 4: 6.86 (mg/kg/d)

PROC 8a: 13.71 (mg/kg/d)

PROC 8b: 6.86 (mg/kg/d)

PROC 9: 0.686 (mg/kg/d)

· Worker (inhalation)

Detailed information on the exposure estimation can be found at http://www.ecetoc.org/tra.

PROC 1: 0.012 (mg/m3)

PROC 2: 12.0 (mg/m3)

PROC 3: 29.9 (mg/m3)

PROC 4: 24.0 (mg/m3)

PROC 8a: 60.0 (mg/m3)

PROC 8b: 60.0 (mg/m3)

PROC 9: 0.855 (mg/m3)

· Environment

Water: No exposure

Soil: No exposure

Purification plant: No exposure

Humans via environment: No exposure

· 4 - Guidance for downstream users

Whether the downstream user acts within the scope of the Exposure Scenario can be verified based on

the information in sections 1 to 8.

Whether the downstream user uses the substance / the mixture within the scope of the Exposure
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SD-SM-038
ฉบับที ่1(SC: 25/08/2015)

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

Scenario can be determined by means of a technical assessment.

For the risk assessment, the tools recommended by ECHA can be used.

Annex: Exposure scenario 2

· 1 - Short title of the exposure scenario Laboratory use

· Sector of Use SU24 Scientific research and development

· Product category

PC21 Laboratory chemicals

PC40 Extraction agents

· Process category

PROC3 Use in closed batch process (synthesis or formulation)

PROC15 Use as laboratory reagent

· Environmental release category

ERC4 Industrial use of processing aids in processes and products, not becoming part of articles

ERC6a Industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates)

ERC7 Industrial use of substances in closed systems

· Description of the activities / processes covered in the Exposure Scenario

See section 1 of the annex to the Safety Data Sheet.

· 2 - Conditions of use

· Duration and frequency 5 workdays/week.

· Worker Regular use with exposure up to 8 hrs. per workday.

· Physical parameters

· Physical state Fluid

· Concentration of the substance in the mixture  Raw material.

· Used amount per time or activity >1000 tons per year

· Other operational conditions  Observe the general safety regulations when handling chemicals.

· Other operational conditions affecting environmental exposure

Observe section 6 of the Safety Data Sheet (Accidental release measures).

· Other operational conditions affecting worker exposure

Avoid contact with eyes.

Avoid contact with the skin.

Do not breathe gas/vapour/aerosol.
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SD-SM-038
ฉบับที ่1(SC: 25/08/2015)

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

Take precautionary measures against static discharge.

Keep away from sources of ignition - No smoking.

· Risk management measures

· Worker protection

· Organisational protective measures

Persons, who tend to skin diseases or other hypersensitivity reactions of the skin, should not handle the product.

Ensure that activities are executed by specialists or authorised personnel only.

· Technical protective measures

Provide explosion-proof electrical equipment.

Ensure that suitable extractors are available on processing machines

· Personal protective measures

Do not inhale gases / fumes / aerosols.

Avoid contact with the skin.

Avoid contact with the eyes.

Tightly sealed goggles

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer

exposure use self-contained respiratory protective device.

Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the

preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Measures for consumer protection Ensure adequate labelling.

· Environmental protection measures No special measures required.

· Air No special measures required.

· Water No special measures required.

· Soil No special measures required.

· Notes In case of unintended release of the product: See section 6 of the Safety Data Sheet.

· Disposal measures Ensure that waste is collected and contained.

· Disposal procedures

Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

หนา้ 14 ของ 15 วนัทีอ่อกเอกสาร 09/12/2016



SD-SM-038
ฉบับที ่1(SC: 25/08/2015)

ช่ือผลิตภัณฑ์   : อะซิโตไนไตรล์, gradient 240 nm/ far UV HPLC grade

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According  to  1907/2006/EC, Article 31 (REACH)

· Waste type  Partially emptied and uncleaned packaging

· 3 - Exposure estimation

· Worker (oral)  No significant oral exposure

· Worker (dermal)

Detailed information on the exposure estimation can be found at http://www.ecetoc.org/tra.

PROC 3: 0.343 (mg/kg/d)

PROC 15: 0.034 (mg/kg/d)

· Worker (inhalation)

Detailed information on the exposure estimation can be found at http://www.ecetoc.org/tra.

PROC 3: 8.55 (mg/m3)

PROC 15: 3.42 (mg/m3)

· Environment

Water: No exposure

Purification plant: No exposure

Soil: No exposure

Humans via environment: No exposure

· 4 - Guidance for downstream users

Whether the downstream user acts within the scope of the Exposure Scenario can be verified

based on the information in sections 1 to 8.

Whether the downstream user uses the substance / the mixture within the scope of the Exposure

Scenario can be determined by means of a technical assessment.

For the risk assessment, the tools recommended by ECHA can be used.
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