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ឯកសារទិន្នន័យសុវត្ថិភាព
ផ្នែក 1

ផលិតផល និងអត្តសញ្ញាណនៃក្រុមហ៊ុន

ផលិតផល
ឈ្មោះផលិតផល:
MOBIL SHC AWARE HYDRAULIC 32
ការពណ៌នាផលិតផល:
អេស្ទែរសំយោគនិងសារធាតុបន្ថែម
កូដផលិតផល:
20154030A710
ការប្រើប្រាស់ដែលចង់បាន:
ប្រេងអ៊ីដ្រូលិក
អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុន
អ្នកផ្គត់ផ្គង់:

ខេមលូប (កម្ពុជា) ខូ អិលធីឌី។
#F25A, ផ្លូវ 6A, បុរី ហ្គ្រេន ជ្រោយ
ចង្វា, ខណ្ឌឫស្សីកែវ
ភ្នំពេញ
12110
កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងទូទៅរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម
អ៊ីម៉ែល
ហ្វាក់ (FAX)

ផ្នែក 2

085 979 555
account@camlubecambodia.com
085 987 555

អត្តសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់

សារធាតុនេះមិនគ្រោះថ្នាក់ដោយយោងតាមការពិនិត្យឡើងវិញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ UN GHS Revision 4 Criteria ។
ចំណាត់ថ្នាក់រួមមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ GHS ទាំងអស់និងចំណាត់ថ្នាក់គ្រោះ GHS ទាំងអស់។
ចំពោះចំណាត់ថ្នាក់គ្រោះដោយមានការកំណត់កាត់ចេញ/កំហាប់,
ការចាត់ថ្នាក់ដោយផ្អែកលើការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ជាង។
ព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀត:
គ្រោះថ្នាក់ផ្នែករាងកាយ/ផ្នែកគីមី
គ្មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង
គ្រោះថ្នាក់សុខភាព
ការចាក់បញ្ចូលក្រោមស្បែកនៅក្រោមសម្ពាធខ្ពស់ អាចបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។
ការរងប៉ះពាល់ហួសប្រមាណ អាចនាំឲ្យក្រហាយរោលរាលដល់ភ្នែក ស្បែក ឬផ្លូវដកដង្ហើម។
គ្រោះថ្នាក់បរិស្ថាន
គ្មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង
កំណត់សម្គាល់:
វត្ថុធាតុនេះពុំគួរត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលដៅណាមួយ ផ្សេងពីការប៉ុនប៉ងប្រើនៅក្នុងផ្នែកទី១
ដោយគ្មានដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញការឡើយ។ការសិក្សាអំពីសុខភាពបានបង្ហាញថា ការរងប៉ះពាល់ដោយសារធាតុគីមី
អាចបណ្តាលឲ្យមានលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្លាំងក្លាដល់សុខភាពមនុស្ស ដែលអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់
ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។
ផ្នែក 3

សមាសភាព/ពត៌មានអំពីគ្រឿងផ្សំ
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សារធាតុនេះត្រូវបានកំណត់ថាជាសារធាតុលាយគ្នា។

គ្មានសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ឬសារធាតុស្មុគ្រស្មាញដែលតម្រូវឱ្យមានការបញ្ចេញឱ្យដឹង។
*ភាពខាប់ក្រាស់ទាំងអស់គិតជាភាគរយនៃទម្ងន់ លើកលែងតែវត្ថុធាតុជាជាឧស្ម័ន។ ភាពខាប់ក្រាស់នៃឧស្ម័ន
ត្រូវបានគិតជាភាគរយនៃចំណុះ។
ផ្នែក 4

វិធានការជួយសង្រ្គោះបឋម

ការដកដង្ហើមចូល
សូមយកចេញកុំឲ្យរងការប៉ះពាល់បន្ថែមទៀត។ ចំពោះអ្នកដែលផ្តល់ជំនួយ
សូមចៀសវាងកុំឲ្យរងការប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនលោកអ្នកឬអ្នកឯទៀតឲ្យសោះ។
សូមការពារផ្លូវដង្ហើមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ ប្រសិនបើក្រហាយរោលរាលផ្លូវដង្ហើម វិលមុខ ចង់ក្អួត
ឬបាត់បង់ស្មារតី កើតមានឡើង សូមស្វែងរកជំនួយផ្នែកពេទ្យជា
បន្ទាន់។
ប្រសិនបើការដកដង្ហើមបានឈប់ សូមជួយបញ្ចូលខ្យល់ដោយប្រើគ្រឿងប្រដាប់យន្តការី
ឬធ្វើឲ្យដឹងខ្លួនឡើងវិញដោយប្រើមាត់ ទល់និងមាត់។
ការប៉ះពាល់ស្បែក
សូមលាងសំអាតកន្លែងដែលប៉ះពាល់ ជាមួយសាប៊ូ និងទឹក។ ប្រសិនផលិតផលត្រូវបានចាក់បញ្ចូលទៅក្នុង
ឬក្រោមស្បែក ឬទៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយ ដោយពុំគិតអំពីអាការៈខាងក្រៅនៃមុខរបួស ឬទំហំរបស់វា
បុគ្គលផ្ទាល់គួរត្រូវបានវាយតម្លៃជាបន្ទាន់ដោយគ្រូពេទ្យ ជាការវះកាត់ក្នុងគ្រាមានអាសន្ន។
ទោះបីជារោគសញ្ញាដំបូងនៃមុខរបួសធ្ងន់ធ្ងរអាចមានតិចបំផុត ឬគ្មានសោះក្តី
ការព្យាបាលដោយការវះកាត់លើកដំបូងក្នុងរង្វង់ពេល ២ - ៣ម៉ោងដំបូង
អាចកាត់បន្ថយបានយ៉ាងច្រើននូវការរីករាលដាលចុងក្រោយបំផុតនៃមុខរបួស។
ការប៉ះពាល់ភ្នែក
លាងជម្រះជាមួយទឹកឲ្យបានហ្មត់ចត់។ ប្រសិនបើមានក្រហាយរោលរាលកើតឡើង
សូមស្វែងរកជំនួយផ្នែកពេទ្យ។
ការលេបចូលក្នុងពោះ
ការសង្រ្គោះជាដំបូង តាមធម្មតា ពុំតម្រូវឲ្យមានឡើយ។ សូមស្វែងរកការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកពេទ្យ
បើមានការមិនស្រួលខ្លួនកើតឡើង។
កំណត់សម្គាល់ចំពោះគ្រូពេទ្យ
គ្មាន
ផ្នែក 5

វិធានការពន្លត់អគ្គីភ័យ

ដែលបានប៉ាន់ស្មាន (សំរាប់លេខ)
(ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ)ព័ត៌មានពន្លត់អគ្គីភ័យដែលត្រឹមត្រូវ: សូមប្រើអ័ព្ទចំហាយទឹក
សារធាតុគីមីស្ងួត ឬកាបូន ឌីអុកស៊ីត (CO2) ដើម្បីពន្លត់អណ្តាតភ្លើង។
ព័ត៌មានពន្លត់អគ្គីភ័យដែលមិនត្រឹមត្រូវ:

ពពុះ

ទឹកជ្រោះហូរត្រង់មក

ការពន្លត់អគ្គីភ័យ
ការណែនាំអំពីការពន្លត់អគ្គិសភ័យ: ជន្លៀសមនុស្សចេញពីបរិវេណនោះ។
សូមការពារកុំឲ្យមានការហៀរចេញពីប្រដាប់ពន្លត់ភ្លើង ឬសារធាតុរលាយបន្សាបចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹក
លូបង្ហូរកាកសំណល់ ឬកន្លែងផ្តល់ទឹកសម្រាប់ផឹក។
អ្នកពន្លត់ភ្លើងគួរតែប្រើគ្រឿងឧបករណ៍ការពារតាមបទដ្ធាន
និងគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ពាក់ដកដង្ហើមខ្លួនឯង (SCBA) នៅក្នុងកន្លែងដែលមានបាំងហ៊ុមព័ទ្ធ។
សូមប្រើការបាញ់ទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យត្រជាក់ផ្ទៃខាងលើដែលរងប៉ះពាល់ដោយភ្លើង
និងដើម្បីការពារបុគ្គលិក។
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គ្រោះថ្នាក់អគ្គីភ័យដែលមិនធម្មតា:
គ្លីខុល អេធើ:

អ័ព្ទកើតចេញពីសម្ពាធ អាចបង្កើតជាល្បាយដែលអាចឆេះបាន។

អាល់ដេហ៊ីដេស, ផលិតផលឆេះមិនពេញលេញ, កាបោន អុកស៊ីដ, ផ្សែង ចំហាយ, ផូហ្វ័រអុកស៊ីត

លក្ខណៈសម្ភារៈឬសារធាតុនានាអាចឆាបឆេះ
ចំណុចនៃការបញ្ចេញពន្លឺ [វិធីសាស្ត្រ]: 281°C (538°F) [ASTM D-93]
ការកំណត់កម្រិតដែលអាចឆាបឆេះ (បរិមាណសមរម្យ % ក្នុងខ្យល់):
LEL:
[បានប៉ាន់ស្មាន]
សីតុណ្ហភាពឆេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ: មិនបានកំណត់
ផ្នែក 6

0.9

UEL: 7.0

សមាសភាគ A

នីតិវិធីនានាសម្រាប់ការប្រកាសជូនដំណឹង
នៅក្នុងករណីដែលមានការហូរធ្លាយ ឬបញ្ចេញដោយចៃដន្យ
សូមឲ្យដំណឹងដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយោលតាមបទបញ្ញតិទាំងអស់ដែលអាចអនុវត្តបាន។
វិធានការបង្ការជាមុន
ត្រូវចៀសវាងប៉ះពាល់នឹងសារធាតុកំពប់។ សូមមើលផ្នែកទី៥ ចំពោះពត៌មានអំពីការប្រយុទ្ធនឹងភ្លើង។
សូមមើលនៅផ្នែកបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៃគ្រោះថ្នាក់ ចំពោះគ្រោះថ្នាក់សំខាន់ៗ។ សូមមើលផ្នែកទី៤
ចំពោះដំបូន្មានអំពីជំនួយទីមួយ។ សូមមើលផ្នែកទី៨
ដើម្បីទទួលដំបូន្មានអំពីតម្រូវការយ៉ាងតិចបំផុតចំពោះគ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់ការពារផ្ទាល់ខ្លួន។
វិធានការណ៍ការពារបន្ថែមអាចជាការចាំបាច់ អាស្រ័យលើកាលៈទេសៈ
និង/ឬការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងជំនាញរបស់អ្នកឆ្លើយតបក្នុងគ្រាមានអាសន្ន។
សម្រាប់អ្នកឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់៖ ការការពារការដកដង្ហើម:
ការការពារការដកដង្ហើមនឹងចាំបាច់តែក្នុងករណីពិសេសប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ការបង្កើតតំណក់ចំហាយទឹកឬអ
ភ័្រ។
ប្រដាប់ប្រើដកដង្ហើមពាក់កណ្តាលមុខឬពេញមុខដោយមានតម្រងសម្រាប់ចំហាយគ្មានគីមី/ធូលីឬឧបករដក
ដង្ហើមដោយខ្លួនឯង (SCBA)
អាចត្រូវបានប្រើដោយអាស្រ័យលើទំហំនៃការកំពប់និងកម្រិតអាចកើតមានពីការដាក់ឱ្យត្រូវ។
ការដាក់ឱ្យត្រូវនេះមិនអាចត្រូវបានប្រាប់លក្ខណៈទាំងស្រុងឬបរិយាកាសជុំវិញមិនគ្រប់គ្រាន់អុកស៊ីសែនដែលអាចមា
នឬដែលអាចប៉ាន់ស្មានទុកមុន, SCBA ត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍។
ស្រោមដៃសម្រាប់ធ្វើការដែលប្រឆាំងនឹងអ៊ីត្រូកាបូឬឧស្ម័នធ្យូងថ្មត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើប្រាស់។
ស្រោមដៃផលិតពីសារធាតុអាសេតាតប៉ូលីវីននីល (PVA)
មិនប្រឆាំងនឹងជាតិទឹកនិងមិនសមរម្យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រាអាសន្នឡើយ។
ប្រដាប់ការពារភ្នែកពីគីមីត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រសិនបើអាចមានបាចសាចឬប៉ះពាល់ភ្នែក។
កំពប់បន្តិបន្តួច: សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ការងារប្រឆាំងនឹងអគ្គិសនីអាកាសធម្មតាគឺជាការគ្រប់គ្រាន់។
កំពប់ដ៏ច្រើន:
សម្លៀកបំពាក់កំភ្លេប្រើពេញរាងកាយប្រឆាំងនឹងជាតិគីមីនិងសម្ភារៈប្រឆាំងនឹងអគ្គិសនីអាកាសត្រូវបានផ្ត
ល់អនុសាសន៍។
ការគ្រប់គ្រងការកំពប់ឬហៀរចេញ
ការហូរចេញលើដី: សូមបញ្ឈប់ការធ្លាយចេញ ប្រសិនបើលោកអ្នកអាចធ្វើបានដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់។
យកបានមកវិញដោយការបូម ឬការបឺតស្រូបដែលសមស្រប។
ការលេចហូរទឹក: សូមបញ្ឈប់ការធ្លាយចេញ ប្រសិនបើលោកអ្នកអាចធ្វើបានដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់។
កំណត់ព្រំដែននៃការហូរកំពប់ជាបន្ទាន់ ដោយប្រើរបាំងឃាំងច្រកហូរចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹក។
ព្រមានឲ្យដឹងជាមុន ដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាឯទៀត។ យកចេញពីលើផ្ទៃទឹក ដោយការចូកយកចេញ
ឬប្រដាប់បឺតស្រូបដែលសមស្រប។ សូមស្វែងរកដំបូន្មាននៃអ្នកឯកទេស មុនពេលប្រើសារធាតុបំបែក។
សេចក្តីណែនាំអំពីការហូរកំពប់ទៅក្នុងទឹក ឬទៅលើដីមានមូលដ្ធានលើការពិពណ៌នាអំពីការហូរកំពប់
ដែលទំនងបំផុតថាកើតឡើងចំពោះវត្ថុធាតុនេះ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ស្ថានភាពភូមិសាស្រ្ត ខ្យល់
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សីតុណ្ហភាព (និងក្នុងករណីហូរកំពប់ក្នុងទឹក) រលក ទិសដៅ និងល្បឿននៅពេលនោះ
អាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើសកម្មភាពសមរម្យដែលត្រូវធ្វើ។ ដោយហេតុនេះហើយ
គេគួរពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញការប្រចាំតំបន់។ កំណត់សំគាល់ៈ បទបញ្ញតិប្រចាំតំបន់
ប្រហែលជាបានដាក់បញ្ញតិ ឬដាក់កម្រិតលើសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើ។

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទាក់ទងនឹងបរិស្ថាន
ការហូរកំពប់ដ៏ធំៈ ទប់ស្កាត់ឲ្យបានមុនវត្ថុរាវដែលហូរកំពប់ ដើម្បីយកវត្ថុរាវនោះមកវិញ និងបោះវាចោល។
ការពារកុំឲ្យហូរចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹក លូទឹក ជាន់ក្រោមដី ឬកន្លែងដែលមានដាក់កំណត់។
ផ្នែក 7

ការប្រើប្រាស់ និងការស្តុកទុក

ការប្រើប្រាស់ឬការផ្លាស់ប្តូរឬផ្ទេរវត្ថុធាតុដោយប្រើដៃ
សូមការពារការហូរកំពប់ និងការធ្លាយបន្តិចបន្តួចដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដោយការរអិល។
វត្ថុធាតុអាចបន្ថែមបន្ទុកអគី្គសនីអាកាស ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានផ្កាភ្លើងអគ្គីសនី
(ប្រភពដែលនាំឲ្យឆេះបាន)។ នៅពេលវត្ថុធាតុត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាដុំ
ផ្កាភ្លើងអគ្គីសនីអាចអុជចំហាយដែលអាចឆេះណាមួយឲ្យឆេះបណ្តាលមកពីវត្ថុរាវ
ឬកាកសំណល់ដែលអាចមាន (ឧទាហរណ៍ក្នុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការបិទបើកកុងតាក់ភ្លើង)។
សូមប្រើប្រាស់និតិវិធីចងចំណង និង/ឬដាក់នៅលើដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការចងចំណង
និងវិធីដាក់នៅលើដីប្រហែលជាពុំអាចបំបាត់គ្រោះថ្នាក់កើតមកពីការបន្ថែមអគ្គីសនីអាកាសឡើយ។
សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបទដ្ធានប្រចាំតំបន់ដែលអាចអនុវត្តបានដើម្បីទុកជាការណែនាំ។
ឯកសារយោងបន្ថែម រួមមានទាំងវិទ្យាស្ថានប្រេងកាតអាមេរិក ២០០៣ (ការការពារប្រឆាំងនឹងការឆាបឆេះ
កើតឡើងដោយអគ្គីសនីអាកាសផ្លេកបន្ទោរ និងចរន្តអគ្គីសនីដែលខ្ចាត់ខ្ចាយ) ឬទីភ្នាក់ងារ 77
ផ្នែកការពារភ្លើងឆេះជាតិ (ការអនុវត្តន៍លើអគ្គីសនីអាកាសដែលបានណែនាំឲ្យប្រើ) ឬ CENELEC CLC/TR
50404
(អគ្គីសនីស្ថិតិ - ច្បាប់សម្រាប់អនុវត្ត ដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអគ្គីសនីអាកាស)។
ការកើនឡើងស្តាទិក:

សារធាតុនេះជាការកើនឡើងអគ្គិសនីអាកាស។

ការរក្សាទុកសម្ភារៈឬវត្ថុធាតុ
ការជ្រើសរើសយកឡាំង ឧទាហរណ៍ កន្លែងទុកដាក់ក្នុងកប៉ាល់អាចមានឥទ្ធិពលលើការប្រមូលផ្តុំ
និងការបំបាត់អគ្គីសនីអាកាស។ សូមកុំស្តុកទុកក្នុងឡាំងដែលបើកចំហ ឬគ្មានផ្លាកពត៌មាន។
ផ្នែក 8

ការគ្រប់គ្រងលើការរងប៉ះពាល់ /ការការពារផ្ទាល់ខ្លួន

សូមកត់សំគាល់ៈ កំណត់/បទដ្ធានត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ជាការណែនាំប៉ុណ្ណោះ។
សូមធ្វើតាមបទបញ្ញតិដែលអាចអនុវត្តបាន។
ការត្រួតពិនិត្យវិស្វកម្ម
កម្រិតការពារ
និងប្រភេទនៃការគ្រប់គ្រងចាំបាច់នឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃសក្តានុពលការរងប៉ះពាល់។វិធានការណ៍គ្រ
ប់គ្រងដែលត្រូវគិតពិចារណាៈ
គ្មានតម្រូវការទាមទារពិសេសក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ធម្មតាដោយមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់
គ្រាន់។
ការការពារផ្ទាល់ខ្លួន
ការជ្រើសរើសគ្រឿងបរិក្ខារការពារផ្ទាល់ខ្លួនប្រែប្រួល
ដោយយោងតាមស្ថានភាពនៃការរងប៉ះពាល់ដែលមានសក្តានុពល
ដូចជាការអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងការប្រតិបត្តិ ភាពខាប់ក្រាស់ ហើយមានខ្យល់ចេញចូល។
ពត៌មានស្តីអំពីការជ្រើសរើសគ្រឿងបរិក្ខារការពារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយវត្ថុធាតុដូចបានផ្តល់ខាងក្រោម
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នេះ យោលទៅតាមការប្រើប្រាស់ធម្មតាដែលបម្រុងធ្វើ។

ការការពារផ្លូវដង្ហើម:
ប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងផ្នែកវិស្វកម្មពុំរក្សាសារធាតុមូលផ្តុំធ្វើឲ្យ
ក្រខ្វក់ដែលហោះហើរនៅក្នុងអាកាស
ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារសុខភាពរបស់អ្នកធ្វើការទេ
ការប្រើប្រាស់ប្រដាប់សម្រាប់ដកដង្ហើមដែលមានការអនុញ្ញាតអាចជាការសមរម្យ។
ការជ្រើសរើសប្រដាប់សម្រាប់ដកដង្ហើម ការប្រើប្រាស់ និងការមើលថែ
ត្រូវតែបានធ្វើឡើងស្របទៅតាមតម្រូវការនៃបទបញ្ជា ប្រសិនបើអនុវត្ត។
ប្រភេទនៃប្រដាប់សម្រាប់ដកដង្ហើមដែលត្រូវពិចារណាសម្រាប់វត្ថុធាតុនេះ រួមមានៈ
គ្មានតម្រូវការទាមទារពិសេសក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ធម្មតាដោយមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់
គ្រាន់។ បំបែកជាចំណែកៗ
ចំពោះសារធាតុមូលផ្តុំហោះហើរនៅក្នុងអាកាសដែលមានកម្រិតខ្ពស់សូមប្រើប្រដាប់ដកដង្ហើមដែលមាន
ផ្តល់ខ្យល់ ដែលប្រតិបត្តិនៅក្នុងបែបសម្ពាធវិជ្ជមាន។ ប្រដាប់ដកដង្ហើមដែលមានផ្តល់ខ្យល់
ជាមួយដប escape (escape bottle) អាចមានភាពសមរម្យ
នៅពេលណាកម្រិតខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនមិនមានគ្រប់គ្រាន់ ឬគុណ
ភាពនៃសញ្ញាព្រមានរបស់ឧស្ម័ន/ចំហាយមានភាពអន់ថយ
ឬប្រសិនបើតម្រងសម្រាប់សំអាតខ្យល់មានចំណុះ/កម្រិតគុណភាពលើសលប់។
ការការពារដៃ:
ពត៌មានជាក់ច្បាស់ណាមួយអំពីស្រោមដៃត្រូវបានផ្តល់ដោយ
មានមូលដ្ធានលើការបោះពុម្ពផ្សាយបែបអក្សរសាស្រ្ត និងទិន្នន័យរបស់ឧស្សាហករផលិតស្រោមដៃ។
ភាពសមស្របរបស់ស្រោមដៃ និងរយៈពេលដែលអាចប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធិភាព នឹងមានភាពខុសគ្នា
អាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់លាក់នៃការប្រើប្រាស់។ សូមទាក់ទងជាមួយឧស្សាហករផលិតស្រោមដៃ
ដើម្បីទទួលដំបូន្មានជាក់លាក់អំពីការជ្រើសរើសស្រោមដៃ និងរយៈពេលប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធិភាព
ចំពោះស្ថានភាពប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក។ សូមពិនិត្យពិច័យ ហើយផ្លាស់ប្តូរស្រោមដៃដែលសឹក
ឬខូចចេញ។ ប្រភេទស្រោមដៃដែលត្រូវពិចារណាសម្រាប់វត្ថុធាតុនេះ រួមមានៈ
ពុំតម្រូវឲ្យមានការការពារដូចធម្មតាឡើយ នៅក្រោមស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ធម្មតា។
ណេអូប្រេន Neoprene,ឧស្ម័ននីទ្រីល Nitrile
ការការពារភ្នែក:
បើទំនងជាមានការប៉ះពាល់
វ៉ែនតាសុវត្ថិភាពដែលមានប្រដាប់បាំងការពារពីចំហៀងត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើ។
ការការពារស្បែក និងរាងកាយ:
ពត៌មានជាក់ច្បាស់ណាមួយអំពីសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយមានមូលដ្ធានលើការបោះពុម្ពផ្សាយ
បែបអក្សរសាស្រ្ត ឬទិន្នន័យរបស់ឧស្សាហករ។ ប្រភេទនៃសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវពិចារណាសម្រាប់វត្ថុធាតុនេះ
រួមមានៈ
ពុំតម្រូវឲ្យមានការការពារស្បែកដូចធម្មតាឡើយ នៅក្រោមស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ធម្មតា។
យោលទៅតាមការអនុវត្តន៍នៃអនាម័យឧស្សាហកម្មល្អ
គួរប្រកាន់យកការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីចៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ស្បែក។
វិធានការអនាម័យជាក់លាក់:
សូមគោរពតាមវិធានការណ៍អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អជានិច្ច
ដូចជាលាងសំអាតដៃក្រោយពេលកាន់វត្ថុធាតុ និងមុនពេលបរិភោគ ផឹក និង/ឬជក់ថ្នាំ។
សូមបោកគក់សម្លៀកបំពាក់ធ្វើការ និងគ្រឿងបរិក្ខារការពារជារឿយៗ
ដើម្បីយកសារធាតុធ្វើឲ្យអន្តរាយចេញ។ ត្រូបោះចោលសម្លៀកបំពាក់
និងស្បែកជើងក្រខ្វក់ដែលមិនអាចលាងសំអាតបាន។ សូមប្រតិបត្តិកិច្ចការក្នុងផ្ទះឲ្យបានល្អ។
ការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន
គោរពតាមបទបញ្ញត្តិស្តីពីបរិស្ថានដែលត្រូវអនុវត្តដែលកំណត់ការបញ្ចេញទៅក្នុងខ្យល់ទឹកនិង
ស្រទាប់ដី។ ការពារបរិស្ថានតាមរយៈការអនុវត្តន៍វិធានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ការឬកំណត់កម្រិត
ការបញ្ជូនចេញឧស្ម័ននានា។
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ផ្នែក 9

លក្ខណៈផ្នែករាងកាយ និងគីមី

លក្ខណៈរូបរាង និងគីមីជាតួយ៉ាងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យនៅខាងក្រោម។
សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅផ្នែកទី១ សម្រាប់ជាទិន្នន័យបន្ថែម។
ព័ត៌មានទូទៅ
ការបង្ហាញជាក់ស្តែង:
សារធាតុរាវ
ពណ៌:
អាមប័រ (Amber)
ក្លិន:
បុគ្គលិកលក្ខណៈ
កំរិតខ្ពស់ ឬទាបបំផុតនៃក្លិនដែលអាចទទួលយកបាន:

មិនបានកំណត់

ពត៌មានសំខាន់អំពីសុខភាព សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថាន
ដង់ស៊ីតេពាក់ព័ន្ធ (នៅកំរិត (for level); នៅក្បែរ (for near); នៅចំ (for at particular); ក្នុងម៉ោង (for
time; 15 °C):
0.93
ភាពអាចឆាបឆេះ (វត្ថុរឹង, ហ្គាស): មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន
ចំណុចនៃការបញ្ចេញពន្លឺ [វិធីសាស្ត្រ]:
281°C (538°F) [ASTM D-93]
ការកំណត់កម្រិតដែលអាចឆាបឆេះ (បរិមាណសមរម្យ % ក្នុងខ្យល់):
LEL: 0.9
UEL: 7.0
[បានប៉ាន់ស្មាន]
សីតុណ្ហភាពឆេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ: មិនបានកំណត់
ចំណុចពុះ / គំលាតឬចន្លោះ:
> 316°C (600°F) [បានប៉ាន់ស្មាន]
សីតុណ្ហភាពបំបែកធាតុ: មិនបានកំណត់
ដង់ស៊ីតេចំហាយ (ខ្យល់ = 1 ): > 2 នៅកំរិត 101 គីឡូប៉ាស្កាល់ (kPa)
សម្ពាធចំហាយ:
< 0.013 kPa (0.1 mm Hg) នៅ 20 °C
កម្រិតចេញចំហាយទឹក (n-ប៊ុយទីលអាសេតាត = 1): មិនបានកំណត់
pH:
មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន
Log Pow (n-អុកតាណុល/មេគុណចំណែកទឹក):
> 3.5
ភាពអាចរលាយក្នុងទឹកបាន: ដែលមានទំហំតិចតួច
ភាពអន្ធិល: 31.1 cSt (31.1 mm2/sec) នៅ 40 °C | 6.1 cSt (6.1 mm2/sec) នៅកំរិត (for level);
នៅក្បែរ (for near); នៅចំ (for at particular); ក្នុងម៉ោង (for time; 100°C
សារធាតុអុកស៊ីត (Oxidizing Properties): ពិនិត្យមើលផ្នែកកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់.
ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត
ចំណុចកក:
មិនបានកំណត់
ចំណុចរលាយ: មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន
ចំណុចហូរឬចាក់ចេញ:
-39°C (-38°F)
ផ្នែក 10
ស្ថេរភាពឬលំនឹង:

ថិរភាព និងការមានប្រតិកម្ម
សារធាតុនេះមានស្ថេរភាពដោយស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតា។

លក្ខខណ្ឌត្រូវជៀសវាង: កំដៅលើសលប់។ ប្រភពថាមពលខ្ពស់នៃចំហេះ។
សារធាតុត្រូវជៀសវាង:

អាលីហ្វាទីក អេផុកស៊ីដ,

ផលិតបំបែកធាតុដែលគ្រោះថ្នាក់:

សារធាតុនេះមិនបំបែកនៅសីតុណ្ហភាពជុំវិញឡើយ។

ភាពអាចមានប្រតិកម្មគ្រោះថ្នាក់:
ផ្នែក 11
ព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់ពីជាតិពុល

អុកស៊ីតខ្លាំង

ប្រតិកម្មប៉ូលីម័រដែលគ្រោះថ្នាក់នឹងមិនកើតមានឡើយ។
ព័ត៌មានពីការបំពុលអេកូឡូស៊ី
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ក្រុមសារធាតុដែលមានគ្រោះថ្នាក់
ការដកដង្ហើមចូល
ជាតិពុលខ្លាំង:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ការរោលក្រហាយ:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ការលេបចូលក្នុងពោះ
ជាតិពុលខ្លាំង:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ស្បែក
ជាតិពុលខ្លាំង:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ការស៊ីស្បែក/ការរោលក្រហាយ:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ដែលបានប៉ាន់ស្មាន (សំរាប់អ្វីផ្សេងទៀត)
ការខូចខាតភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរ/ការរោលក្រហា
យ:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ការដឹងដោយវិញ្ញាណ
ការដឹងតាមផ្លូវដង្ហើម:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ការដឹងតាមស្បែក:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ការស្រូបឬបឺតចូល: ទិន្នន័យដែលអាចមាន។
ប្រភេទវិវត្តន៍កោសិកាមេរោគ:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
សារធាតុកើតមហារីក:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ជាតិពុលដែលបង្កើតផលជាថ្មី:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ការផលិតទឹកដោះ:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ជាតិពុលសរីរាង្គគោលដៅជាក់លាក់
(STOT)
ការដាក់ឱ្យត្រូវចំសារធាតុម្តង:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។
ការដាក់ឱ្យត្រូវចំសារធាតុម្តងហើយម្តងទ
ៀត:
គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំណុចប
ញ្ហានេះសម្រាប់សារធាតុ។

សេចក្តីសន្និដ្ធាន/ការកត់សំគាល់
ជាតិពុលតិចតួចបំផុត។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
គ្រោះថ្នាក់បន្តច
ិ បន្តួចនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពប្រើប្រាស់ធម្ម
តា/ដែលព័ទ្ធជុំវិញ។។

ជាតិពុលតិចតួចបំផុត។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព

ជាតិពុលតិចតួចបំផុត។ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
ដំណើរក្រហាយឬរលាកតិចតួចលើស្បែកនៅកំដៅជុំវិញ។
ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព

អាចបណ្តាលឲ្យធ្វើទុក្ខភ្នែកតិចតួច ក្នុងរយៈពេលខ្លី។
ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព

មិនត្រូវបានរំពឹងទុកថាមានការដឹងតាមផ្លូវដង្ហើម។
មិនត្រូវបានរំពឹងទុកថាមានការដឹងតាមស្បែក។
ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
មិនត្រូវបានរំពឹងទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់តាមការដកដង្ហើម។
ដោយផ្អែកលើសារធាតុគីមី-រូបវិទ្យា។
មិនត្រូវបានរំពឹងទុកថាមានការប្រែប្រួលកោសិកាមេរោគ។
ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
មិនត្រូវបានរំពឹងទុកថាបង្កឱ្យមានជម្ងឺមហារីក។
ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
មិនត្រូវបានរំពឹងទុកថាមានជាតិពុលដែលបង្កើតឡើងវិញ។
ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
មិនត្រូវបានរំពឹងទុកថា
មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការបំបោះកូនដដោយទឹកដោះ។

មិនត្រូវបានរំពឹងទុកថាបង្កឱ្យមានការខូចខាតសរីរាង្គពីការដាក់
ឱ្យត្រូវចំសារធាតុម្តង។
មិនត្រូវបានរំពឹងទុកថាបង្កឱ្យមានការខូចខាតសរីរាង្គពីការដាក់
ឱ្យត្រូវចំសារធាតុយូរអង្វែងឬម្តងហើយម្តងទៀត។
ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមាសភាព
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ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

រួមមាន:
ប្រេងផលិតដោយសារធាតុច្រើនរួមផ្សំគ្នាៈ
ពុំបានរំពឹងទុកថាបណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់សំខាន់ដល់សុខភាពក្រោមស្ថានភាពប្រើប្រាស់ធម្មតាឡើយ
ដោយយោលតាមការសិក្សាផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ជាមួយវត្ថុធាតុដដែល ឬដូចគ្នា។ ពុំមានការកែប្រែហ្សីន
ឬប៉ះពាល់ដល់ហ្សីនឡើយ។ ពុំមានការញោចក្នុងការធ្វើតេស្តលើសត្វ និងមនុស្សឡើយ។
ការចាត់ថ្នាក់នៃ IARC:
ធាតុផ្សំនានាជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើតារាងខាងក្រោម:

1 = IARC 1

គ្មាន។

--បញ្ជីរាយបទប្បញ្ញត្តិដែលបានស្វែងរក-2 = IARC 2A
3 = IARC 2B

ផ្នែក 12

ព័ត៌មានអំពីអេកូឡូស៊ី

ព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ជូនដោយផ្អែកលើទិន្នន័យសម្រាប់វត្ថុធាតុ សារធាតុផ្សំនៃសម្ភារៈ
ឬសម្រាប់វត្ថុធាតុដែលស្រដៀងគ្នាតាមរយៈការប្រើប្រាស់គោលការណ៍ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង
បំពុលអេកូឡូស៊ី
សារធាតុ -- ពុំបានរំពឹងទុកថា មានការអន្តរាយចំពោះអតិសុខុមប្រាណដែលរស់នៅក្នុងទឹកឡើយ។
ចល័ត

សមាសភាពប្រេងបាស -- ភាពរលាយបានក្នុងទឹកមានកម្រិតទាប និងអណ្តែត
ហើយត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងផ្លាស់ប្តូរកន្លែងពីក្នុងទឹក ទៅដីគោកវិញ។ ត្រូវបានរំពឹងទុកថា
នឹងក្លាយជាបំណែកតូចៗនៃភក់ល្បប់ និងជាកាកសំណល់រឹងក្នុងទឹក។

ការស្វិតស្វាញ និងភាពចុះអន់ថយ
ការបំបែកធាតុដោយខ្លួនឯង:
សារធាតុ -- បានរំពឹងអាចថយចុះជីវសាស្ត្ររួចរាល់។
ទិន្នន័យបរិស្ថានវិទ្យា
ឌីទ្រីដេស៊ីល អាឌីប៉េត
ការធ្វើតេស្ត
រុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹក ជាតិពុលខ្លាំង

រយៈពេល

ប្រភេទសរីរាង្គ
បាក់តេរី (ប្រាណ)

រុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹក ជាតិពុលខ្លាំង

ត្រី

រុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹក ជាតិពុលខ្លាំង

សត្វឥតឆ្អឹងខ្នង

ផ្នែក 13

លទ្ធផលតេស្ត
EC50 > 1000 ppm:
ទិន្នន័យដែលអាចទទួលបានសម្រាប់សារធា
តុ
LC50 > 1000 mg/l:
ទិន្នន័យដែលអាចទទួលបានសម្រាប់សារធា
តុ
EC50 > 1000 mg/l:
ទិន្នន័យដែលអាចទទួលបានសម្រាប់សារធា
តុ

ការពិចារណាអំពីការចាក់ចោលសំណល់

ការណែនាំឲ្យបោះចោល មានមូលដ្ធានលើវត្ថុធាតុដែលបានផ្តល់ឲ្យ។ ការបោះចោលត្រូវធ្វើតាមច្បាប់
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និងបទបញ្ញតិបច្ចុប្បន្នដែលអាចអនុវត្តបាន និងលក្ខណៈរបស់វត្ថុធាតុនៅពេលបោះវាចោល។
សេចក្តីណែនាំឬអនុសាសន៍នានាអំពីការបោះចោលសម្ភារៈឬវត្ថុធាតុ
ផលិតផលមានភាពសមស្របសម្រាប់ដុតចោល
ក្នុងប្រដាប់ដុតដែលមានរបាំងព័ទ្ធជុំវិញដែលបានគ្រប់គ្រងសម្រាប់ថាមពលកម្តៅប្រេងឥន្ធនៈ
ឬបោះចោលដោយការដុតបំផ្លាញនៅក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ខ្លាំងដោយមានការត្រួតពិនិត្យ
ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឆេះផលិតផលខុសពីសេចក្តីប្រាថ្នា។ សូមជួយការពារបរិដ្ធាន។
បោះចោលប្រេងដែលប្រើរួចហើយ នៅកន្លែងដែលបានជ្រើសតាំង។
ធ្វើឲ្យការប៉ះពាល់ទៅលើស្បែកមានតិចបំផុត។ កុំលាយឡំប្រេងដែលប្រើរួចហើយ
ជាមួយគ្រឿងសម្រាប់រំលាយវត្ថុធាតុប្រេងសម្រាប់ដាក់ហ្រាំ្វង ឬវត្ថុរាវសម្រាប់ធ្វើឲ្យត្រជាក់។
បំរាមព្រមានការដកចេញឡាំងឬកុងតេណ័រទទេ សេចក្តីព្រមានសម្រាប់ឡាំងទទេ (ពេលអាចអនុវត្តបាន)៖
ឡាំងទទេអាចនៅមានកាកសំណល់ ហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់។សូមកុំប៉ុនប៉ងដាក់បំពេញឡើងវិញ
ឬសំអាតឡាំងទទេដោយគ្មានការណែនាំត្រឹមត្រូវឲ្យសោះ។ គួរបង្ហូរទឹកចេញឲ្យអស់ចេញពីធុងទទេ
ហើយរក្សាទុកឲ្យមានសុវត្ថិភាពរហូតដល់កែកុនជាថ្មីឡើងវិញ ឬបោះចោល។
គួរយកធុងទទេទៅផលិតជាថ្មីឡើងវិញ ធ្វើឲ្យដូចដើមឡើងវិញ
ឬបោះចោលតាមរយៈសហក្រិនទទួលម៉ៅការងារដែលមានគុណសម្បត្តិ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណសមស្រប
និងយោងទៅតាមបទបញ្ញតិរបស់រដ្ធាភិបាល។ សូមកុំធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្យល់ឡើងតឹង កាត់ផ្សាភ្ជាប់គ្នា
ធ្វើឲ្យរឹងដូចស្ពាន់ ផ្សាជាមួយលោហធាតុដទៃទៀតខួង សំលៀង ឬដាក់ឡាំងទទេដូចនេះឲ្យត្រូវកម្តៅ
អណ្តាតភ្លើង ផ្កាភ្លើង ចរន្តអគ្គីសនី ឬប្រភពឯទៀតដែលនាំឲ្យឆេះបានឡើយ។
ឡាំងទទេអាចផ្ទុះឡើងដែលបណ្តាលឲ្យមានរបួស ឬស្លាប់។
ផ្នែក 14
ដី :

ព័ត៌មានពីការដឹកជញ្ជូន

មិនមានដាក់បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក

SEA (IMDG):

ពុំមានដាក់បញ្ញតិចំពោះការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកឡើយ យោលតាមច្បាប់ IMDG

សារធាតុបំពុលក្នុងសមុទ្រ:
ខ្យល់ (IATA):
ផ្នែក 15

គ្មាន

មិនមានដាក់បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស
ព័ត៌មានពីបទប្បញ្ញត្តិ

សារធាតុមិនគ្រោះថ្នាក់ដោយយោងតាមការពិនិត្យឡើងវិញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
និងបទបញ្ញត្តិនៅមូលដ្ឋាន។

UN GHS Revision 4 Criteria

លក្ខណៈនៃបទបញ្ញតិ និងច្បាប់ និងបទបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបាន
បានរាយបញ្ជីឬលើកលែងពីការរាយបញ្ជី/ការជូនដំណឹងអំពីសារពើភ័ណ្ឌគីមីជាបន្តបន្ទាប់
(អាចមានផ្ទុកសារធាតុគីមី ដែលត្រូវរាយការណ៍ទៅទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន(EPA) បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ TSCA
នៃច្បាប់ត្រួតពិនិត្យសារធាតុពុល មុននឹងនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិក):
AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA
ផ្នែក 16

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត
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N/D = ពុំកំណត់ឡើយ , N/A = ពុំអាចអនុវត្តបានឡើយ

ឯកសារទិន្នន័យសុវត្ថិភាពនេះរួមមានការពិនិត្យឡើងវិញដូចខាងក្រោម:
ផ្នែកទី០១៖ វិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មានដែលបានកែប្រែ.
ផ្នែកទី១៣៖ ការពិចារណាលើការបោះចោល - ការណែនាំអំពីការបោះចោល ព័ត៌មានដែលបានកែប្រែ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ពត៌មាន និងការណែនាំដែលចុះនៅទីនេះ តាមការដឹងយល់ និងការជឿជាក់ល្អបំផុតរបស់ ExxonMobil គឺថាត្រឹមត្រូវ
ហើយជាទីទុកចិត្តបាន ចាប់ពីថ្ងៃចុះផ្សាយ។ លោកអ្នកអាចទាក់ទងជាមួយ ExxonMobil
ដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ប្រាកដថា ឯកសារនេះគឺទាន់ពេលថ្មីៗដែលមានផ្តល់ពី ExxonMobil។ ពត៌មាន
និងការណែនាំត្រូវបានផ្តល់សំរាប់ការពិចារណា និងការពិនិត្យបញ្ជាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់។
នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវឲ្យបានពេញចិត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ថា
ផលិតផលគឺសមរម្យសំរាប់គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកទិញវេចខ្ចប់ផលិតផលនេះ
នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងសមរម្យផ្នែកសុខភាព សុវត្ថិភាព
ហើយនិងពត៌មានចាំបាច់ដ៍ទៃទៀតរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាមួយ និង/ឬនៅពីលើឡាំង។ ការព្រមានសមស្រប
និងទម្រង់ការចាប់កាន់គួរផ្តល់សំរាប់អ្នកចាប់កាន់ និងអ្នកប្រើប្រាស់។
ការកែប្រែទៅនឹងឯកសារនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ លើកលែងតែផ្នែកដែលតម្រូវដោយច្បាប់
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