
                      ช่ือผลิตภณัฑ์ :  ไบธอร ์ดอู้อล แอค๊ชัน่ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่1 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่1 – การบ่งชีท้างเคมขีองผลติภณัฑแ์ละผูผ้ลติ/จําหน่าย 

บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั 

8/351 หมู่ที ่3 ตําบลบา้นใหม ่

อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์0 2583 0495 

สารออกฤทธ์ิ :    ไบเฟนทรนิ เป็นสารอนุพนัธข์องไพรทีรอยด์  อมิดิาโคลพรดิ เป็นกวันิดนี อนิเซค็ทไิซด์ (guanidine insecticide) 

ช่ือผลิตภณัฑ ์:    ไบธอร ์ดอู้อล แอค๊ชัน่ อินเซค็ทิไซด ์(BITHOR™ DUAL ACTION Insecticide) 
เลขทะเบียน :             5/2558 

ประโยชน์ :   สารกําจดัแมลง สาํหรบัใชต้ามคําอธบิายบนฉลากผลติภณัฑ์ 

เร่ิมใช้ :   กรกฎาคม 2557       

ปรบัปรงุ :     ธนัวาคม 2562 และมอีายุ  5 ปีนับจากวนัทีเ่ริม่ใช ้

ส่วนที ่2 - การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

ผลติภณัฑน์ี้ถูกจําแนกเป็น : Xn เป็นอนัตราย N เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นอนัตรายตามเกณฑข์อง SWA  

ไม่เป็นสนิคา้อนัตรายตาม  Australian Dangerous Goods (ADG) Code IATA หรอื IMDG/IMSBC 

ความเส่ียง: R22, R50, R57 เป็นอนัตรายเมื่อกลนืกนิ เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา เป็นพษิต่อผึง้ 

ความปลอดภยั: S20, S23, S36, S61, S24/25 หา้มรบัประทานอาหารหรอืดื่มน้ําขณะใชผ้ลติภณัฑ ์ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรอืสเปรยเ์ขา้ไป ควรสวมอุปกรณ์ป้องกนั หลกีเลีย่งการปล่อย

สู่สิง่แวดลอ้ม ดูคําแนะนําหรอืเอกสารความปลอดภยั หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนังและดวงตา 

SUSMP Classification: S6 

ADG Classification: ไม่ไดถู้กจดัไว้ ไม่เป็นสนิคา้อนัตรายตาม Australian Dangerous Goods (ADG) Code IATA หรอื IMDG/IMSBC 

UN Number: ไม่ไดถู้กจดัไว้ 

                                                                                
คาํสญัญาณ GHS: ระวงั 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H302: เป็นอนัตรายเมื่อกลนืกนิ 

H400: เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา 

การป้องกนั 

P102: เกบ็ใหพ้น้มอืเดก็ 

P262: หา้มสมัผสัดวงตา ผวิหนัง หรอืเสือ้ผา้ 

P264: ลา้งบรเิวณทีส่มัผสัใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้าน 

P270: หา้มรบัประทาน ดื่มน้ํา หรอืสบูบุหรี ่ขณะใช้ผลติภณัฑ์นี้ 

P273: หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 

P280: สวมถุงมอื ชุดนิรภยัและอุปกรณ์ป้องกนัดวงตาหรอืใบหน้า 

การตอบสนอง 

P352: ลา้งใหส้ะอาดดว้ยสบู่หรอืน้ําเปล่า 

P301+P312: ถา้กลนืกนิ ให้ไปพบแพทย ์หากรูส้กึไม่สบาย 

P301+P303+P331: ถา้กลนืกนิ ใหบ้ว้นปาก หา้มทําใหอ้าเจยีน 

P370+P378: ไม่ตดิไฟ ใชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัวสัดทุีก่ําลงัเผาไหม้ 

การเกบ็รกัษา  

P410: หลกีเลีย่งแสงแดด 

P402+P404: เกบ็ในทีแ่หง้ เกบ็ในภาชนะทีปิ่ดสนิท 

P403+P235: เกบ็ในทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเกบ็ในทีเ่ยน็ 

การกาํจดั  

P501: การกําจดัสารและบรรจุภณัฑต์ามทีร่ะบุไวใ้นฉลากผลติภณัฑ์ 



                      ช่ือผลิตภณัฑ์ :  ไบธอร ์ดอู้อล แอค๊ชัน่ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่2 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

คาํอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี: สารแขวนลอยสขีาวขุน่จนถงึสน้ํีาตาลซดี  

กล่ิน: มกีลิน่อ่อนเฉพาะตวั 
อนัตรายต่อสุขภาพ: ไบเฟนทรนิเป็นอนัตรายต่อสตัวเ์ลีย้งลูกด้วยนมเมื่อเขา้สู่ร่างกาย หากไดร้บัปรมิาณมากอาจเป็นสาเหตุของการสญูเสยีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว สัน่ 

น้ําลายไหล อาเจยีน ทอ้งเสยีและหงุดหงดิเมื่อไดย้นิเสยีงหรอืถูกสมัผสั  
ค่า LD50 ทางผวิหนังของ ไบธอร ์ดูออ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซค็ทไิซด์ ในหนูตวัเมยีมคี่ามากกว่า 2,000 mg/kg 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: จากขอ้มลูทีม่แีสดงใหเ้หน็ว่าผลติภณัฑ์ไม่เป็นอนัตราย ผลติภณัฑน้ี์ไม่น่าเป็นสาเหตุใหเ้กดิการรูส้กึไม่สบายหรอืระคายเคอืง 

ทางการหายใจในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 

การสมัผสัผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ผลติภณัฑน์ี้อาจก่อใหเ้กดิการชาบรเิวณผวิหนังขึน้อยู่กบัผวิหนังของแต่ละคน แต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไม่สบายเพยีงชัว่คราวเท่านัน้  

การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัผวิหนังในระยะยาว 
การสมัผสัดวงตา: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ผลติภณัฑ์น้ีอาจมผีลทําใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตาเลก็น้อย แต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไม่สบายเพยีงชัว่คราวเท่านัน้  

การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 
การกลืนกิน:  

การได้รบัในระยะสัน้: การไดร้บัโดยการกลนืกนิไม่น่าจะเกดิขึน้ได้ จากขอ้มลูทีม่อียู่แสดงใหเ้หน็ว่า ผลติภณัฑ์นี้เป็นอนัตราย แต่จะไม่มอีาการอื่นเพิม่เตมิ อย่างไรกด็ ีผลติภณัฑน้ี์อาจ

ก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อเยื่อบุภายใน แต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไมส่บายเพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

การได้รบัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกลนืกนิในระยะยาว 

สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเรง็: 
SWA:  ไม่มนีัยสาํคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย SWA 
NTP:    ไม่มนีัยสาํคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย NTP  

IARC:  ไม่มนีัยสาํคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย IARC  

ส่วนที ่3 - องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

ส่วนประกอบ CAS No % ความเข้มข้น TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

ไบเฟนทรนิ 82657-04-3 45 g/L (4.5%) ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

อมิดิาโคลพรดิ 138261-41-3 55 g/L (5.5%) ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ส่วนประกอบอื่นๆ ทีไ่ม่เป็นอนัตราย หลากหลาย 5 - 15 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

น้ํา 7732-18-5 เตมิจนครบ 100 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ผลติภณัฑท์างการคา้อาจมอีตัราสว่นของส่วนประกอบคลาดเคลื่อนบา้งเลก็น้อย นอกจากนี้ยงัสามารถใชส้่วนผสมอื่นทีไ่ม่เป็นอนัตรายจํานวนเลก็น้อยได ้

ค่าขดีจํากดั  SWA TWA เป็นค่าเฉลีย่ของความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศเมื่อคํานวณในเวลาทํางานปกต ิ8 ชัว่โมงและสําหรบัการทํางาน 5 วนัต่อสปัดาห ์STEL (ขดีจํากดัการรบัสารในระยะสัน้) เป็นค่าขดีจํากดัไม่ควรเกนิกว่า 15 นาทแีละ

ไม่ควรรบัซํ้ามากกว่า 4 ครัง้ต่อวนั ระหว่างการรบัสารเพือ่หาค่าการทดสอบของ STEL ควรใชเ้วลาอย่างน้อยทีส่ดุ 60 นาท ีค่าขดีจํากดัของ TWA จะดูจากค่าสงูสุดทีถู่กใชเ้พราะว่าจะเกดิจากผลของสารทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็และเกดิ

เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

ส่วนที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป:   

กรณีสูดดม: การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ไม่จําเป็น หากมขีอ้สงสยัใหพ้บแพทย์ 

การสมัผสัผิวหนัง: ลา้งออกเบาๆ ดว้ยน้ําสะอาดอย่างทัว่ถงึ (ใชส้บู่ที่ไม่มฤีทธิก์ดักร่อนหากจําเป็น) 5 นาทหีรอืจนกว่าผลติภณัฑจ์ะถูกลา้งออกหมด 

การสมัผสัดวงตา: คาดว่าไม่มผีลกระทบใดๆ หากเกดิการระคายเคอืง ใหล้า้งตาขา้งที่ถูกสมัผสัด้วยน้ํา โดยการไหลผ่านเบาๆ ประมาณ 5 นาท ีหรอืจนกระทัง่สารเคมถูีกลา้งออกหมด หาก

เกดิการระคายเคอืงนานเกนิกว่าสองถงึสามนาท ีใหไ้ปพบแพทย ์ควรระวงัใหม้ากสาํหรบัผู้สวมใส่คอนแทคเลนส ์

กรณีกลืนกิน: หากกลนืกนิ หา้มทําใหอ้าเจยีน  ให้ลา้งปากดว้ยน้ําสะอาดและพบแพทย์ 



                      ช่ือผลิตภณัฑ์ :  ไบธอร ์ดอู้อล แอค๊ชัน่ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่3 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่5 - มาตรการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด:  อนัตรายทีส่าํคญัจากการเกดิเพลงิไหม้ คอื การสดูดมควนัพษิหรอืการขาดออกซเิจน (หรอืทัง้คู่) ภายใตเ้หตุการณ์ปกติ ไม่มคีวามเสีย่งจากการ

ระเบดิของผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในเพลงิ ผลติภณัฑ์นี้มแีนวโน้มทีจ่ะสลายตวัเลก็น้อยเมื่อผลติภณัฑน์ี้ไดร้บัอุณหภูมปิกตเิมื่อเกดิเพลงิไหม้ โดยจะเกดิขึน้หลงัจากไดร้บัความรอ้นจนแหง้ ส่วนประกอบ

ของผลติภณัฑ์ทีส่ลายตวัออกมาหลงัจากการถูกเผาไหม ้อาจก่อใหเ้กดิพษิจากการสดูดม ดงันัน้ ควรสวมเครื่องป้องกนัทีเ่หมาะสม 

สารดบัเพลิง: ไม่ตดิไฟ ดงันัน้ ใหใ้ช้สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัวสัดุทีก่ําลงัเผาไหม ้ 
การผจญเพลิง: หากพบว่ามผีลติภณัฑจ์ํานวนมากอยู่ในกองเพลงิ ใหเ้รยีกรถดบัเพลงิ  
จดุวาบไฟ:   ไม่มขีอ้มลู 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าสงูสุด: ไม่มขีอ้มลู 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าตํา่สุด: ไม่มขีอ้มลู 
อณุหภมิูสามารถติดไฟได้เอง:  ไม่สามารถเกดิได ้- ไม่ไหม้ไฟ 

ระดบัการติดไฟ:   ไม่มขีอ้มลู 

ส่วนที ่6 - มาตรการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เมื่อมีการหกรัว่ไหลของสาร: ในกรณีทีทํ่าหก ใหป้้องกนัไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ําหรอืทางน้ํา สวมใส่ชุดป้องกนัทีร่ดักุมพรอ้มทัง้ป้องกนัดวงตา/ใบหน้า ผวิหนังทัง้หมดควรมสีิง่ป้องกนั ดู

ขอ้มลูดา้นล่างในส่วนมาตรฐานของออสเตรเลยีเกีย่วกบัเครื่องมอืป้องกนัส่วนบุคคลทีเ่ป็นวสัดุทีเ่หมาะสม ประกอบด้วยผา้คอตตอน ยาง พวีซี ีอุปกรณ์ทีป้่องกนัใบหน้า/ดวงตาควรใชแ้ว่นครอบ

ตาเป็นอย่างน้อย หากพบว่ามกีารระเหยกลายเป็นไอหรอืหมอก ในบรเิวณทีทํ่าความสะอาดแลว้ ควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจ โดยปกตแิล้วไม่จําเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจขณะที่

ใชผ้ลติภณัฑน้ี์ หากมขีอ้สงสยัใหดู้ตามคําแนะนําของมาตรฐานออสเตรเลยีดา้นล่าง (ส่วนที ่8)  

การยบัยัง้การรัว่ไหล เพื่อความปลอดภยัควรนําทรายหรอืวสัดุดูดซบั หรอืวสัดุอื่นทีม่คีวามเหมาะสมมาดูดซบัส่วนทีร่ ัว่ไหล หากมกีารรัว่ไหลเป็นจํานวนมากหรอืไม่สามารถหาวสัดุที่ใชดู้ดซบัได้ 

ใหทํ้าทางกัน้เพื่อหยุดการกระจายของสารทีจ่ะไหลไปยงัท่อระบายน้ําหรอืทางน้ํา กวาดและตกัหรอืนําสารกลบัมารวมกนัภายในภาชนะทีต่ดิป้ายรไีซเคลิและทําการกําจดัทนัท ีการรไีซเคลิ

ภาชนะบรรจุควรทําภายหลงัทําความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหจ้ดัการตามฉลากผลติภณัฑ์ทีร่ะบุไว้ หลงัจากการทําหก ใหล้า้งพืน้ทีเ่พื่อป้องกนัไม่ใหม้กีารไหลซมึไปยงัท่อระบายน้ํา ถา้สงัเกต

พบว่าสารจํานวนมากไหลลงสู่ท่อระบายน้ํา ใหข้อคําแนะนําจากหน่วยบรกิารฉุกเฉิน ดูรายละเอยีดทัง้หมดเรื่องการจดัการภาชนะบรรจุทีใ่ชแ้ลว้ สารทีห่กและสารทีไ่ม่สามารถใช้ไดแ้ลว้บนฉลาก

ผลติภณัฑ ์ถา้มคีวามขดัแยง้กนัระหว่างเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัและฉลาก ใหย้ดึขอ้ความบนฉลาก ตรวจสอบความถูกตอ้งตามกฎหมายของการกําจดัโดยควรศกึษาก่อนการกําจดั ซกัรดี

ชุดป้องกนัก่อนทําการเกบ็ชุดหรอืนํามาใชใ้หม่ เมื่อมกีารส่งชุดไปซกัให้แจง้ว่าเป็นเสือ้ผา้ที่มกีารปนเป้ือน 

ส่วนที ่7 - การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย ใชง้านและเกบ็รกัษา 

การจดัการ: สมัผสัผลติภณัฑใ์ห้น้อยทีสุ่ดและเกบ็ปรมิาณใหน้้อยในพืน้ทีใ่ชง้าน รายละเอยีดการป้องกนัส่วนบุคคลใหต้รวจสอบจากส่วนที่  8 ของเอกสารขอ้มลูเพื่อความปลอดภยัฉบบัน้ีและ

ตอ้งปฏบิตัติาม วธิกีารเกบ็รกัษาควรปฏบิตัติามวธิกีารดา้นล่างน้ีใตห้วัขอ้ “การเกบ็รกัษา” เพื่อมคีวามเสีย่งน้อยต่อคนทีใ่ช้ผลติภณัฑใ์นสถานทีป่ฏบิตังิานและหลกีเลีย่งการสมัผสัหรอืการ

ปนเป้ือนของผลติภณัฑด์ว้ยสารปฏปัิกษ์ตามรายชื่อในสว่นที ่10 
การเกบ็รกัษา: ควรเกบ็ผลติภณัฑไ์ม่ให้โดนแสง ผลติภณัฑค์วรเกบ็ในภาชนะเดมิทีปิ่ดมดิชดิ แหง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละพน้จากการโดนแสงแดดโดยตรง และแน่ใจว่าผลติภณัฑจ์ะ

ไม่เขา้ไปสมัผสักบัสารทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในส่วนที่ 10 ผลติภณัฑบ์างชนิดอาจตกตะกอนลงดา้นล่างหรอืแยกตวัออกจากกนัเมื่อวางทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน ตอ้งเขย่าขวดก่อนการใชง้าน ควรตรวจสอบ

บรรจุภณัฑ์ การเกบ็รกัษาตามคําแนะนําบนฉลาก 

ส่วนที ่8 - การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบุคคล 

ตามมาตรฐานออสเตรเลยี จะมกีารจดัเตรยีมคําแนะนําทัว่ไปในเรื่องชุดป้องกนัและอุปกรณ์: 

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: AS/NZS 1715  ถุงมอืป้องกนั: AS 2161  ชุดปฏบิตังิาน: AS/NZS 4501 set 2008 เครื่องป้องกนัดวงตาสาํหรบัอุตสาหกรรม: AS 1336 และ AS/NZS 1337  

รองเทา้ป้องกนัทีเ่กีย่วกบังานทีทํ่า: AS/NZS 2210 

SWA Exposure Limits TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

ขดีจํากดัของการสมัผสัยงัไม่มทีีก่ําหนดโดย SWA สาํหรบัส่วนผสมของผลติภณัฑน้ี์ 

ADI สาํหรบัไบเฟนทรนิจะถูกตัง้ค่าไวท้ี่ 0.01 mg/kg/day โดยจะสมัพนัธก์บั NOEL ที่ตัง้ค่าไวท้ี่ 1 mg/kg/day 

ADI สาํหรบัอมิดิาโคลพรดิจะถูกตัง้ค่าไวท้ี่ 0.06 mg/kg/day โดยสมัพนัธก์บั NOEL ทีต่ัง้ค่าไวท้ี่ 6 mg/kg/day 

ADI หมายถงึ ค่าทีย่อมรบัไดใ้นการรบัเขา้ไปในแต่ละวนั, NOEL หมายถงึ ระดบัทีไ่ม่มผีลจากการวจิยั เป็นขอ้มลูจาก Australian ADI เมื่อมถุินายน 2556 

ไม่จําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ชนิดพเิศษเมื่อสมัผสัปรมิาณเลก็น้อยเพยีงชัว่คราว คําแนะนําต่อไปนี้ ใชส้าํหรบัการจดัการจํานวนมากหรอืเมื่อมกีารสมัผสัเป็นประจําในสภาพแวดลอ้มการทํางานทีไ่ม่มี

ระบบป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การระบายอากาศ:  ผลติภณัฑน้ี์ควรใชใ้นทีท่ีม่กีารระบายอากาศทีด่ ีถา้การระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพยีงพอ ควรใช้พดัลมช่วยในการระบายอากาศ 

อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา: ควรสวมแว่นตาหรอืแว่นตาครอบตาเมื่อใชผ้ลติภณัฑน้ี์ 

อปุกรณ์ป้องกนัผิวหนงั:  หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนังโดยการสวมถุงมอืป้องกนั เสือ้ผา้และอาจรวมไปถงึผา้กนัเป้ือน เพื่อทําใหแ้น่ใจว่า ผวิหนังของคุณทัง้หมดจะไดร้บัการปกป้อง สาํหรบั

วสัดุทีเ่หมาะสมใหดู้จากดา้นล่าง 
ประเภทวสัดปุ้องกนั: ควรสวมชุดป้องกนัทีทํ่าจากวสัดุต่อไปน้ี ผา้คอตตอน ยาง พวีซี ี

อปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: โดยปกต ิไม่มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทางการหายใจ เมื่อใชผ้ลติภณัฑน้ี์ อย่างไรกต็าม ถา้มขีอ้สงสยัใหดู้จากมาตรฐานออสเตรเลยีด้านบน 



                      ช่ือผลิตภณัฑ์ :  ไบธอร ์ดอู้อล แอค๊ชัน่ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่4 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี:   สารแขวนลอยสขีาวขุน่จนถงึสน้ํีาตาลซดี 

กล่ิน:                          กลิน่อ่อนเฉพาะตวั 

จดุเดือด: ประมาณ 100 °C ที่ 100 kPa 

จดุเยือกแขง็/จดุหลอมเหลว: ประมาณ 0 °C 
การกลายเป็นไอ: ส่วนประกอบทีเ่ป็นน้ํา 

ความดนัไอ: 2.37 kPa ที ่20 °C (ความดนัไอ) 

ความหนาแน่นไอ: ตามคุณสมบตัขิองน้ํา 

ค่าความถ่วงจาํเพาะ:     ประมาณ 1.0 
ความสามารถในการละลายน้ําได้:  ขุน่เมื่อละลายน้ํา 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง:   ไม่มขีอ้มลู 

การระเหย:   ไม่มขีอ้มลู 

ค่าขีดจาํกดัของกล่ินท่ีรบัได้:   ไม่มขีอ้มลู 
อตัราการระเหย:   ตามคุณสมบตัขิองน้ํา 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายในน้ํา/น้ํามนั:   ไม่มขีอ้มลู 
อณุหภมิูท่ีลุกติดไฟได้เอง:  หาค่าไม่ได้ – ไม่ลุกไหม้ 

ส่วนที ่10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกิดปฏิกิริยา: ผลติภณัฑน้ี์ไม่น่าทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาหรอืสลายตวัภายใตก้ารเกบ็รกัษาในสภาพปกต ิ อย่างไรกด็ ีถา้มขีอ้สงสยัใดๆ ใหต้ดิต่อเอน็ซสิเทก็ส ์สาํหรบัคําแนะนําอายุผลติภณัฑ์ 
สภาวะท่ีควรหลกีเลี่ยง: ควรเกบ็ผลติภณัฑไ์ม่ใหโ้ดนแสง ผลติภณัฑค์วรเกบ็ในภาชนะเดมิในทีแ่หง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละแสงแดดส่องไม่ถงึ  
วสัดท่ีุเขา้กนัไม่ได้: กรดแก่ เบสแก่ สารออกซไิดซ์อย่างแรง 
การสลายตวัท่ีเกิดจากไฟ: ผลติภณัฑน์ี้จะมกีารสลายตวัเพยีงเลก็น้อยทีอุ่ณหภูมปิกตเิมื่อเกดิการเผาไหม ้ซึง่จะเป็นการไดร้บัความรอ้นจนแหง้ เมื่อเกดิการเผาไหมจ้ะเกดิ

คารบ์อนไดออกไซด ์แต่หากเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะไดค้ารบ์อนมอนอกไซด ์อาจเกดิควนั และทําใหเ้กดิน้ํา ความเป็นพษิของคารบ์อนมอนอกไซดจ์ะทําใหเ้กดิการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี คลื่นเหยีน

อาเจยีน วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาทตาเบลอ สญูเสยีการควบคุมในการตดัสนิใจและหมดสต ิสุดทา้ยอาจจะรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติ  
Polymerisation: ผลติภณัฑน์ี้ไม่น่าจะเกดิกระบวนการ polymerisation 

ส่วนที ่11 - ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพิษ:  ไบธอร ์ดูออ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซค็ทไิซด์ ถูกทดสอบภายใตเ้งื่อนไขของการควบคุมของ GLP ผลที่ไดเ้ป็นดงัน้ี: ค่า LD50 ทางปากของหนูตวัเมยีมคี่าประมาณ 1,098 mg/kg 

(OECD 425) ค่า LD50 ทางผวิหนังของหนู (ตวัผู้และตวัเมยี) พบว่ามคี่ามากกว่า 2,000 mg/kg (OECD 420)  

ไบเฟนทรนิเป็นอนัตรายต่อสตัวเ์ลีย้งลูกด้วยนมเมื่อกลนืกนิเขา้ไป หากไดร้บัสารในปรมิาณมากอาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิความสญูเสยีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว สัน่ น้ําลายไหล 

อาเจยีน ทอ้งเสยี และหงุดหงดิเมื่อไดย้นิเสยีงหรอืถูกสมัผสั ค่า LD50 ของไบเฟนทรนิในหนูตวัเมยีจะมคี่าประมาณ 54 mg/kg และในหนูตวัผู ้70 mg/kg ค่า LD50 สาํหรบักระต่ายเมื่อผวิหนัง

สมัผสักบัไบเฟนทรนิมคี่ามากกว่า 2,000 mg/kg ไบเฟนทรนิไม่มผีลกระทบใดๆ กบัผวิหนังของหนูตะเภา แม้ว่าจะไม่ทําใหเ้กดิอาการบวมอกัเสบหรอืระคายเคอืงต่อผวิหนังของมนุษย ์แต่อาจ

รูส้กึชาหลงัจากการใช ้12 ชัว่โมงและแทบไม่มกีารระคายเคอืงต่อดวงตาของกระต่าย 

พิษเร้ือรงั: ไบเฟนทรนิ ไม่มขีอ้มลูยนืยนั ส่วนอมิดิาโคลพรดิ จากการศกึษาโดยการไดร้บัสารพรอ้มอาหารในหนูเป็นเวลานาน 2 ปี เป็นปรมิาณ 1,800 ppm ไดค้่า NOEL อยู่ที ่100 ppm (เป็น 

5.7 mg/kg ในตวัผู้และ 7.6 mg/kg ในตวัเมยี) การศกึษาโดยการไดร้บัสารพรอ้มอาหารในสุนัขเป็นเวลา 1 ปี เป็นปรมิาณ 2,500 ppm ไดค้่า NOEL อยู่ที ่1,250 ppm (ที ่41 mg/kg) 

ผลต่อการสืบพนัธุ:์ ความเขม้ขน้ของไบเฟนทรนิในปรมิาณทีใ่ช้แลว้ไม่เป็นพษิต่อแม่ จากการเฝ้าสงัเกต (ความเป็นพษิต่อแม่ NOEL) คอื 1 mg/kg/วนั ในหนู  และ 2.67 mg/kg/วนั ใน

กระต่าย ความเขม้ขน้ทีใ่ชแ้ลว้ไม่เป็นพษิเมื่อเฝ้าสงัเกตการเจรญิเตบิโต (ความเป็นพษิต่อการเจรญิเตบิโต NOEL) คอื 1 mg/kg/วนั ในหนู  และ มากกว่า 8 mg/kg/วนั ในกระต่าย   

การศกึษาเกีย่วกบัผลทีม่ต่ีอการสบืพนัธุใ์นหนู 3 รุ่นการทดสอบ โดยการใหอ้มิดิาโคลพรดิ 700 ppm ไดร้บัค่า NOEL อยู่ที่ 100 ppm (เทยีบกบั 8 mg/kg/day) ซึง่ค่าจะเพิม่ขึน้ตามน้ําหนักใน

การทดสอบของสารทีไ่ดร้บัที่ 250 ppm 

ความเป็นพิษต่อตวัอ่อน: ไบเฟนทรนิไม่แสดงใหเ้หน็ว่าเกดิความเป็นพษิต่อตวัอ่อนที่การทดสอบระดบัสงูสุด (100 ppm, ประมาณ 5.5 mg/kg/วนั)  ทดสอบในหนู 2 รุ่น และจากการศกึษา

ความเป็นพษิต่อพฒันาการของกระต่ายที่ไดร้บัปรมิาณของอมิดิาโคลพรดิทางสายยางในระดบั 100 ppm ระหว่างวนัที ่6 จนถงึวนัที ่16 ของการตัง้ครรภ์ ทําใหไ้ดค้่า NOEL อยู่ที ่30 mg/kg/day 

การเปลี่ยนแปลงทางพนัธกุรรม: อาการของผลกระทบการเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรมทีเ่กดิจากไบเฟนทรนิยงัไม่มขีอ้สรุป การศกึษาจากเซลลเ์มด็เลอืดขาวของหนูไดค้่าเป็นบวกสาํหรบั

ยนีทีม่กีารกลายพนัธุ์ อย่างไรกด็ ีสาํหรบัในการทดสอบอื่นๆ ทีเ่ป็นผลจากไบเฟนทรนิ รวมถงึ Ames test และการศกึษาการสรา้งเซลลเ์มด็เลอืดแดงของหนูยงัคงไดค้่าเป็นลบ 

ผลต่อการกอ่มะเรง็: ไม่หลกัฐานยนืยนัว่ามผีลการก่อมะเรง็ในการศกึษากบัหนูที่ไดร้บัไบเฟนทรนิปรมิาณ 10 mg/kg/day เป็นระยะเวลา 2 ปี ส่วนอมิดิาโคลพรดิถูกจดัไว้ว่าเป็นสารทีม่คีวาม

เสีย่งต่อการก่อมะเรง็น้อยทีสุ่ด 

พิษต่ออวยัวะ: ไพรทิรอยดเ์ป็นพษิต่อการส่งสญัญาณของระบบประสาท การกระตุน้เซลลป์ระสาททีม่ากเกนิไปส่งผลใหเ้กดิการสัน่และสุดทา้ยจะกลายเป็นอมัพาต การศกึษาในหนูที่

ระยะเวลาสัน้ๆ พบว่าความผดิปกตขิองไทรอยดจ์ะสมัพนัธก์บัระดบัการไดร้บัอมิดิาโคลพรดิ 
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อนัตรายต่อมนุษยแ์ละสตัว:์ ไบเฟนทรนิสามารถซมึผ่านผวิหนังไดเ้มื่อไดร้บัโดยตรง ซึง่จะถูกกระบวนการสลายสารพษิในระบบร่างกายของมนุษยแ์ละสตัวเ์ช่นเดยีวกบัสารไพรทีรอยด์

อื่นๆ  ในสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม ไบเฟนทรนิสลายไดอ้ย่างรวดเรว็และจะถูกขบัถ่ายออก หนูทีไ่ดร้บั 4-5 mg/kg จะขบัออกทางปัสสาวะ 70% และทางอุจจาระ 20% ภายในเวลา 7 วนั หลงัจาก 7 

วนั จะพบว่าไบเฟนทรนิสะสมในเนื้อเยื่อทีม่ไีขมนัสงู เช่น ผวิหนัง และไขมนัในเพศผูแ้ละเพศเมยี  และรงัไขข่องเพศเมยี  ไบเฟนทรนิมพีษิน้อยต่อสตัวเ์ลอืดอุ่น เช่น สตัวเ์ลีย้งลูกด้วยนมน้อย

กว่าสตัวเ์ลอืดเยน็ อมิดิาโคลพรดิถูกดูดซมึได้อย่างรวดเรว็และเกอืบทัง้หมดจะถูกดูดซมึในทางเดนิอาหาร และสามารถขบัออกมาไดพ้รอ้มปัสสาวะและอุจจาระ (70-80% และ 20-30% 

ตามลําดบั ภายในเวลา 24 ชัว่โมง) 

การจาํแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ      ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

ไบเฟนทรนิ       ≥ 3% Conc. < 25% : Xn; R22 

ไม่มขีอ้มลูเกีย่วกบัอวยัวะเป้าหมาย 

ส่วนที ่12 - ขอ้มลูดา้นนิเวศวทิยา 

ผลติภณัฑน้ี์เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา ผลติภณัฑน้ี์เป็นพษิต่อผึง้ ผลติภณัฑน้ี์สามารถย่อยสลายได ้และจะไม่สะสมในดนิหรอืน้ําหรอืกลายเป็นผลกระทบในระยะยาว  

ผลกระทบต่อนก: ไบเฟนทรนิมพีษิปานกลางต่อนกหลากหลายชนิด ปรมิาณความเขม้ขน้ในอาหาร (8 วนั) ทีทํ่าใหส้ตัวท์ดลองตายครึง่หน่ึงหรอื ค่า LC50 ในเป็ดมลัลารด์เท่ากบั 1,280 ppm 

และในนกกระทา bobwhite เท่ากบั 4,450 mg/kg  ค่าความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50 ในนกกระทา bobwhite เท่ากบั 1,800 mg/kg  และในเป็ดมลัลารด์เท่ากบั 2,150 mg/kg ทําใหม้ี

ความกงัวลเกีย่วกบัการสะสมทางชวีภาพทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นนก ทําใหเ้กดิความกงัวลว่าอาจจะมกีารสะสมในนก อมิดิาโคลพรดิเป็นพษิต่อนกในบางกรณี ในนกกระทา ค่า LD50 มคี่าเป็น 152 

mg/kg และในนกกระทาญี่ปุ่ นมคี่าเป็น 31 mg/kg บางการศกึษา พบว่านกเรยีนรูท้ีจ่ะหลกีเลีย่งการกนิเมลด็พชืที่ถูกปนเป้ือนดว้ยอมิดิาโคลพรดิ หลงัจากมปีระสบการณ์ความไม่สบายในระบบ

ทางเดนิอาหารแบบชัว่คราว (การพยายามอาเจยีน) และภาวะกลา้มเน้ือเสยีสหการ (ภาวะทีก่ลา้มเน้ือทํางานไม่ประสานกนั) สรุปไดว่้า ความเสีย่งของนกในการรบัสารผ่านทางเมล็ดทีถู่ก

ปนเป้ือนจะมโีอกาสน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ อมิดิาโคลพรดิจะช่วยทําใหเ้มลด็เป็นตวัไล่นก 

ผลกระทบต่อส่ิงมชีีวิตในน้ํา: ไบเฟนทรนิเป็นพษิรา้ยแรงต่อปลา สตัวน้ํ์าทีม่ขีอ้ปลอ้ง และสตัว์น้ํา  ค่า LC50 หลงัจากการไดร้บั 96 ชัว่โมง ในปลาเรนโบวเ์ทราต์เท่ากบั 0.00015 mg/l  

สาํหรบัปลาบลูกลิ 0.00035 mg/l และในไรน้ํา Daphnia 0.0016 mg/l  แต่เน่ืองจากไบเฟนทรนิมคีวามสามารถในการละลายน้ําต่ําและยดึเกาะกบัดนิไดส้งู  จงึไม่ค่อยพบไบเฟนทรนิในระบบ

นิเวศน์ในน้ํา อมิดิาโคลพรดิมคี่าความเป็นพษิต่อปลาในระดบัปานกลางค่อนขา้งต่ํา ในทุกสายพนัธุ ์ค่า LC50 ที ่96 ชัว่โมงของอมิดิาโคลพรดิจะอยู่ที่ 211-280 mg/L การทดสอบกบัไรน้ํา ค่า 

EC50 ที ่48 ชัว่โมง เป็น 85 mg/L ผลติภณัฑ์ทีม่สี่วนผสมของอมิดิาโคลพรดิจะเป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติที่ไม่มกีระดูกสนัหลงัในน้ําสงูมาก 

ผลกระทบต่อสตัวอ่ื์นๆ (ส่ิงมชีีวิตนอกเป้าหมาย): ไบเฟนทรนิและอมิดิาโคลพรดิเป็นพษิกบัผึง้ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

การสลายตวัของสารเคมีในดินและน้ําบาดาล: ไบเฟนทรนิไม่เคลื่อนยา้ยในดนิที่มอีนิทรยีวตัถุสงู ดนิเหนียว และรอยแตก มกีารเคลื่อนทีไ่ดน้้อยในดนิทรายทีม่อีนิทรยีวตัถุต่ํา    

ไบเฟนทรนิละลายในน้ําได้น้อย จงึไมน่่าเป็นกงัวลเกีย่วกบัการชะลา้งไปปนเป้ือนกบัน้ําใตด้นิ  ค่าครึง่ชวีติในดนิ (เวลาทีทํ่าใหค้วามเขม้ขน้เริม่ตน้ลดลงครึง่หนึ่ง) เท่ากบั 7 วนั ถงึ 8 เดอืน ขึน้อยู่

กบัชนิดของดนิและปรมิาณอากาศในดนิ ค่าครึง่ชวีติของอมิดิาโคลพรดิในดนิ มคี่า 48-190 วนั ขึน้อยู่กบัปรมิาณของหน้าดนิทีม่พีชืปกคลุม (สารสามารถสลายตวัไดเ้รว็ขึน้ในดนิทีม่พีชืปกคลุม

ไดม้ากกว่าดนิที่รกรา้ง) อนิทรยีวตัถุอาจส่งผลกระทบต่ออตัราการสลายตวัของอมิดิาโคลพรดิ 

การสลายตวัของสารเคมีในพืช: ไบเฟนทรนิไม่ถูกดูดซมึทางใบ และไม่เคลื่อนยา้ยในพชื อมิดิาโคลพรดิจะแทรกซมึอยู่ในพชืและออกทางกา้นสู่ยอดของพชื มนัถูกตรวจพบในการใชง้าน

หลายรูปแบบและพบในพชืผล และจะถูกเผาผลาญไปตามกระบวนการ 

ส่วนที ่13 - ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

การกาํจดั: ก่อนการกําจดั ภาชนะบรรจุควรเป็นภาชนะเปล่าทีผ่ลติภณัฑห์มดแล้ว ถา้เป็นไปไดใ้หนํ้าผลติภณัฑแ์ละภาชนะบรรจุนํากลบัมาใชใ้หม่หรอืนําไปรไีซเคลิ แต่หากไม่ใช้แลว้ใหส้่งไป

กําจดัทีบ่รษิทัที่ไดร้บัการอนุญาต 

ส่วนที ่14 - ขอ้มลูการขนส่ง 

ADG Code:  ผลติภณัฑน์ี้ไม่จดัเป็นสนิคา้อนัตรายภายใตเ้กณฑข์อง ADG IATA หรอื IMDG/IMSBC  

ไม่จําเป็นตอ้งมเีงื่อนไขการขนส่งเป็นพเิศษเว้นแต่จะกําหนดโดยกฎระเบยีบอื่นๆ 

ส่วนที ่15 - ขอ้มลูดา้นกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบสาํคญัทัง้หมดในสตูรสอดคลอ้งกบัระเบยีบของ NICNAS  
ส่วนประกอบนี้ ไดแ้ก่ ไบเฟนทรนิ อมิดิาโคลพรดิ ถูกระบุใน SUSMP 
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ส่วนที ่16 – ขอ้มลูอื่นๆ 

เอกสารข้อมูลเพื่อการปลอดภยัน้ี ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัเท่านัน้  ข้อมูลอ่ืนๆ สามารถดไูด้จากเอกสารผลิตภณัฑ์ 

ถา้หากมขีอ้แตกต่างระหว่างเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัน้ีและฉลากผลติภณัฑท์ีข่ ึ้นทะเบยีนแล้ว ใหย้ดึคําแนะนําตามฉลากผลติภณัฑ์ 

อกัษรยอ่: 

ADG Code Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road and Rail (7th edition) 

AICS Australian Inventory of Chemical Substances 

SWA Safe Work Australia, formerly ASCC and NOHSC 
CAS number Chemical Abstracts Service Registry Number 

Hazchem Code Emergency action code of numbers and letters that provide information to emergency services especially fire-fighters 

IARC International Agency for Research on Cancer 

NOS Not otherwise specified 

NTP National Toxicology Program (USA) 

R-Phrase Risk Phrase 

SUSMP Standard for the Uniform Scheduling of Medicines & Poisons 

UN Number United Nations Number 

โปรดอ่านฉลากทัง้หมดดว้ยความรอบคอบก่อนการใชผ้ลติภณัฑ ์

เอกสารเพื่อความปลอดภยันี้ไดส้รุปขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์และการจดัการและการใชผ้ลติภณัฑอ์ย่างปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมาจากความรูแ้ละขอ้มูลทีม่อียู่ขณะจดัเตรยีมขอ้มูล จงึไมถ่อืเป็น

ขอ้รบัประกนัคุณสมบตัเิฉพาะใดๆ ของผลติภณัฑท์ีก่ล่าวถงึนี้ ผูใ้ชจ้ะต้องอ่านเอกสารขอ้มูลเพื่อความปลอดภยัในคําอธบิายเกี่ยวกบัการจดัการและการใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 
หากจําเป็นต้องมกีารชี้แจงหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถประเมนิความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม ผูใ้ชค้วรตดิต่อ บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั เพื่อใหเ้ราจะไดใ้หคํ้าแนะนําเพิม่เตมิเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์เราจะรบัผดิชอบ

ผลติภณัฑห์ากถกูขายตามเงื่อนไขและบรกิารตามมาตรฐานของเรา เอกสารจะสามารถใหลู้กคา้ไดเ้มื่อถูกรอ้งขอ   


	ส่วนที่ 1 – การบ่งชี้ทางเคมีของผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต/จำหน่าย
	ส่วนที่ 2 - การบ่งชี้ความเป็นอันตราย
	คำอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน
	ผลกระทบต่อสุขภาพ
	สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเร็ง:
	SWA:  ไม่มีนัยสำคัญว่ามีส่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โดย SWA



	ส่วนที่ 3 - องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
	ส่วนที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล
	ส่วนที่ 5 - มาตรการผจญเพลิง
	ส่วนที่ 6 - มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
	ส่วนที่ 7 - การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานและเก็บรักษา
	ส่วนที่ 8 - การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
	ส่วนที่ 9 - คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
	ส่วนที่ 10 - ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
	ส่วนที่ 11 - ข้อมูลด้านพิษวิทยา
	การจำแนกความเป็นอันตรายของส่วนประกอบ

	ส่วนที่ 12 - ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
	ส่วนที่ 13 - ข้อพิจารณาในการกำจัด
	ส่วนที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง
	ส่วนที่ 15 - ข้อมูลด้านกฏข้อบังคับ
	ส่วนที่ 16 – ข้อมูลอื่นๆ

