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 เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
  

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั  
 
ผลติภณัฑ ์ 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ EXXSOL™ DSP 80/100 TH FLUID 
รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ ไฮโดรคารบ์อนทีก่ าจัดอะโรมาตกิออก (Dearomatized Hydrocarbons) 

 
แนะน าใหใ้ช:้ ตวัท าละลาย

 

 
การบง่ชือ่บรษิทั  
ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮาส ์ถนนบรมราชชนนี  

แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย +662 881 8288 

 

This (M)SDS is a generic document with no country specific information included.  

 
สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย  

 
สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการก ากับดแูล (ดเูอกสารขอ้มลูความปลอดภัยของสารเคม ี((M)SDS) สว่นที ่15) 
 
การจ าแนกประเภท: 
 
ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่2 
การระคายเคอืงผวิหนัง: ประเภทย่อยที ่2    

เป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง (ระบบประสาทสว่นกลาง): ประเภทยอ่ยที ่3  
สารทีเ่ป็นพษิจากการสดูดม: ประเภทที ่1 

สารที่ีเ่ป็นพษิทางน ้าอยา่งเฉยีบพลนั : ประเภทย่อยที ่2 เป็นพษิทางน ้าอย่างเรือ้รัง : ประเภทที ่2 
 
องคป์ระกอบฉลาก:  
รูปสญัลกัษณ์:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย  
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ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ: H225:  ไอและของเหลวไวไฟมาก  
ดา้นสขุภาพ: H304:  อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ  

  H315:  ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง  

  H336:  อาจท าใหเ้กดิอาการง่วงซมึหรอืเวยีนศรีษะ 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม: H411:  เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า และมผีลกระทบระยะยาว 

 
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั: P210: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่ม่ปิดกัน้ พื้นทีผ่วิรอ้น – หา้มสบูบุหรี่   P233: จัดเก็บ

ภาชนะบรรจุใหปิ้ดสนิทแน่น   P240: ต่อสายดนิ/ต่อฝากภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ   P241: ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์

ระบายอากาศ อุปกรณ์สอ่งสว่าง ทีก่ันระเบดิได ้  P242: ใชเ้ฉพาะเครื่องมอืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ   P243: ใชม้าตรการ

ป้องกนัไฟฟ้าสถติ   P264: ลา้งผวิหนังใหส้ะอาดหมดจดภายหลงัการขนถ่ายเคลือ่นยา้ย P271: ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรือ

ในบรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเท่านัน้   P273: หลกีเลีย่งการปล่อยสูส่ ิง่แวดลอ้ม P280: สวมถุงมอืป้องกันและอุปกรณ์

ป้องกนัดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัหนา้  
การรับมอื: P301 + P310: ถา้กลนืกนิ : ตดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์ันท ี  P302 + P352: ถา้สมัผัสผวิหนัง : ลา้งดว้ย
สบูแ่ละน ้าปรมิาณมาก   P303 + P361 + P353: หากสมัผัสผวิหนัง: ใหเ้ปลีย่นชดุทีเ่ป้ือนออกทันท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าหรือ

โดยใชฝั้กบัว   P304 + P340: ถา้หายใจเขา้ไป : ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และใหพั้กผ่อนในลักษณะทีห่ายใจ
ไดส้ะดวก P312: ใหต้ดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยา/แพทย/์.../ถา้ทา่นรูส้กึไม่สบาย   P331: หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน P332 + P313: ถา้

ผวิหนังเกดิอาการระคายเคอืง : ขอค าปรกึษา/การดแูลรักษาจากแพทย ์  P362 + P364: ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออก และซัก

ใหส้ะอาดกอ่นน ากลบัมาใชใ้หม ่  P370 + P378: ในกรณีเพลงิไหม ้: ใชห้มอกน ้า โฟม สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์
(CO2) เพือ่ดบัเพลงิ   P391: เก็บรวบรวมสิง่ทีร่ั่วหก  

การเก็บรักษา: P403 + P235: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก เก็บใหเ้ย็น  P405: จัดเก็บในสถานทีท่ีปิ่ดล็อกได ้
การก าจัด: P501: ก าจัดสารทีบ่รรจภุายในและภาชนะบรรจตุามกฎขอ้บงัคับในทอ้งถิน่ 

 
ประกอบดว้ย: NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT 
 

ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี
 สารนีส้ามารถสะสมประจไุฟฟ้าสถติซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการลกุตดิไฟได ้

สารนี้สามารถกอ่ใหเ้กดิไอระเหยซึง่จะกอ่ตัวเป็นของผสมทีม่คีวามไวไฟ และหากมปีระกายไฟเกดิขึน้จะท าใหไ้อระเหยที่
สะสมอยูเ่กดิลกุตดิไฟและ/หรอืเกดิการระเบดิได ้

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  

การไดรั้บ n-เฮกเซนมากเกนิไปอาจมผีลต่อระบบประสาทสว่นปลาย เป็นผลใหแ้ขนขาอ่อนแรงหรือหมดความรูส้กึอาจ

ระคายเคอืงตอ่ดวงตา จมกู คอและปอด อาจไปกดระบบประสาทสว่นกลาง 
 
ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 ไมม่อีนัตรายเพิม่เตมิ 
 
 

หมายเหต:ุ สารนีไ้มค่วรใชน้อกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไมไ่ดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ  

จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบวา่ การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 
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สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม  
 

สารนีจั้ดเป็นสารประกอบเชงิซอ้น 
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย  
ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* รหสัความเป็นอนัตราย

ตามเกณฑ ์GHS 

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT 64742-49-0 100 % H225, H304, H336, 

   H315, H401, H411 

 

องคป์ระกอบอนัตรายในสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย  
ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* รหสัความเป็นอนัตราย

ตามเกณฑ ์GHS 

ไซโคลเฮกเซน (CYCLOHEXANE) 110-82-7 15 - 35% H225, H304, H336, 

   H315, H400(M factor 1) 

   , H410(M factor 1) 

HEPTANE AND ISOMERS ISOMER 25 – 40 % H225, H304, H336, 

 MIXTURES  H315, H400(M factor 1) 

   , H410(M factor 1) 

METHYLCYCLOHEXANE 108-87-2 1 - 25% H225, H304, H336, 

   H315, H400(M factor 1) 

   , H410(M factor 1) 

นอรม์อลเฮกเซน (N-Hexane) 110-54-3 < 15% H225, H304, H336, 

   H361(F), H315, H373, 

   H401, H411 
 

* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แตส่ารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแกส๊แสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย
ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้ 

 

  สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล  

การสูดดม   
ใหน้ าผูป่้วยออกจากทีเ่กดิเหต ุ  
ส าหรับทา่นทีเ่ป็นผูเ้ขา้ท าการชว่ยเหลอืใหป้้องกนัตวัเองจากการไดรั้บสารโดยการสวมหนา้กากชนดิทีเ่หมาะสม  

และถา้ระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ วงิเวยีน อาเจยีน หรอืหมดสต ิใหพ้บแพทยโ์ดยดว่น ถา้หยดุหายใจ  
ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหรอืท าการผายปอดแบบปากตอ่ปาก 

การสมัผสัทางผวิหนงั   
 ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยสบูแ่ละน ้า ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและน าไปซกัใหส้ะอาดกอ่นน ากลบัมาสวมใสอ่กีครัง้ 

การสมัผสัดวงตา   
 ลา้งตาดว้ยน ้าใหท้ั่วถงึ หากเกดิอาการระคายเคอืง ใหรั้บการรักษาพยาบาลจากแพทย์

การรบัประทานเขา้ไป   
 ขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทยท์นัท ีหา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน 

หมายเหตถุงึแพทย ์   
 ถา้กนิเขา้ไป สารนีอ้าจส าลกัเขา้สูป่อดและท าใหเ้กดิภาวะปอดอกัเสบจากสารเคมไีด ้ใหท้ าการรักษาตามความเหมาะสม 

 สารไฮโดรคารบ์อนเบา หรอืองคป์ระกอบชนดินี ้อาจเกีย่วเนื่องกบัระบบการท างานของหัวใจ (cardiac sensitization) 

 หากไดรั้บสารนีใ้นปรมิาณมาก (เกนิกวา่ปรมิาณขัน้ต่ าทีก่ าหนดของ OEL) 
 หรอืมคีวามเครยีดสงูหรอืทานยาทีม่สีารกระตุน้การท างานของหัวใจ เชน่ อะดรนีาลนี ร่วมอยู่ดว้ย 

 ดงันัน้ควรหลกีเลีย่งการใชส้ารประเภทดงักลา่ว
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อาการทางการแพทยท์ีม่อียูแ่ลว้ซึง่อาจทรุกหนกัลงจากการรบัสมัผสั 

 มเีฮกเซนเป็นองคป์ระกอบ - ผูซ้ ึง่มโีรคเกีย่วกบัระบบประสาทควรหลกีเลีย่งการไดรั้บสาร 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ  
 

สารดบัเพลงิ  
สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:  ใขโ้ฟม สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์เพือ่ดับไฟ 

 
สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  สายน ้าทีฉ่ีดเป็นสาย 

 

การผจญเพลงิ  
ค าแนะน าในการผจญเพลงิ:  ยา้ยคนออกจากพืน้ที ่ถา้สารทีร่ั่วหรอืหกเป้ือนยังไมล่กุตดิไฟ 

ใหใ้ชน้ ้าพ่นเป็นละอองฝอยเพือ่ท าใหไ้อสารเบาบางลงและปกป้องคนทีเ่ขา้ท าการอดุรอยร่ัว 

ป้องกนัน ้าทีไ่หลนองจากการควบคมุเพลงิหรอืการท าใหน้ ้าไหลนองเจอืจาง เพือ่ไมใ่หไ้หลลงสูล่ าน ้า ทอ่ระบายน ้า 

หรอืแหลง่น ้าดืม่ เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายแบบมาตรฐาน สว่นกรณีทีเ่กดิไฟไหมใ้นพืน้ทีปิ่ดลอ้ม 

ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตวั (SCBA) 

ใชก้ารฉดีพ่นละอองฝอยน ้าเพือ่ระบายความรอ้นใหพ้ืน้ผวิทีถ่กูเพลงิไหมเ้ย็นลง และปกป้องบคุคล 

 

ความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมท้ีผ่ดิปกต:ิ  มคีวามไวไฟมาก ไอระเหยมคีณุสมบตัไิวไฟและหนักกวา่อากาศ 

อาจเคลือ่นทีไ่ปตามพืน้และไปถงึแหลง่จุดตดิไฟทีอ่ยู่ไกลออกไป ท าใหเ้กดิอนัตรายจากไฟยอ้นกลับ สารอนัตราย 

นักผจญเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัตามทีร่ะบใุนสว่นที ่8 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์  ผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ์, ออกไซดข์องคารบ์อน, ควนั, ควนัไอ 
 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ   

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  -18 องศาเซลเซยีส (0 องศาฟาเรนไฮต)์   [ASTM D-56]  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):   

คา่ต า่สดุ (LEL):  1.1   คา่สงูสดุ (UEL): 8.0  

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 258 องศาเซลเซยีส (496 องศาฟาเรนไฮต)์   [ASTM E659]  
 

  สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร  
 

วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน  
ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปลอ่ยออกโดยอบุัตเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนด กฏหมายตา่ง ๆ ทีบ่งัคบัใช ้

 
มาตรการป้องกนั  

หลกีเลีย่งการสมัผัสสารทีเ่ป้ือน เตอืนหรอือพยพผูอ้ยู่อาศัยในบรเิวณใกลเ้คยีงและบรเิวณใตล้มหากจ าเป็น 

เนือ่งจากความเป็นพษิหรอืความไวไฟของสาร   ดสูว่นที ่5 เรือ่งมาตรการผจญเพลงิ 

ดคูวามเป็นอนัตรายทีส่ าคญัในสว่นของการบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย   ดสูว่นที ่4 เรือ่งมาตรการปฐมพยาบาล 

อา่นค าแนะน าเรือ่งขอ้ก าหนดขัน้ต า่ส าหรับอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลในสว่นที ่8 

อาจมคีวามจ าเป็นในการใชม้าตรการป้องกนัอืน่เพิม่เตมิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

และ/หรอืวจิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูป้ฎบิตักิารฉุกเฉนิเบือ้งตน้ 

 

ส าหรับผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ : 

สามารถใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางหายใจแบบครึง่หนา้หรอืเต็มหนา้พรอ้มกับไสก้รองส าหรับกันไอระเหยของสารอนิทรยี์

หรอืไฮโดรเจนซัลไฟด ์(ถา้เกีย่วขอ้ง) หรอือปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับปรมิาณการ

ร่ัวไหลและระดับการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ หากไมส่ามารถประเมนิโอกาสรับสมัผัสไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ หรอือาจเกดิหรอื

คาดวา่จะเกดิสภาวะพร่องออกซเิจนในอากาศ ขอแนะน าใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตวั (SCBA) 
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แนะน าใหใ้ชถ้งุมอืท างานทีท่นตอ่สารแอโรแมตกิไฮโดรคารบ์อน หมายเหต ุ: ถงุมอืทีท่ าดว้ยพอลไิวนลิแอซเีตท (PVA) 

ไม่มคีณุสมบัตกิันน ้าและไม่เหมาะสมในการใชเ้มือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ  แนะน าใหใ้ชแ้วน่ตากันเคม ีถา้มคีวามเป็นไปไดท้ีส่าร

จะกระเด็นหรือสมัผัสกับดวงตา   ส าหรับการหกร่ัวไหลเพียงเล็กนอ้ย การสวมชดุป้องกันไฟฟ้าสถติยธ์รรมดาก็เพียงพอ  

ถา้การหกร่ัวไหลมปีรมิาณมาก แนะน าใขช้ดุป้องกนัสารเคมแีละป้องกนัไฟฟ้าสถติยแ์บบทัง้ตวั 

 
การจดัการสารร ัว่หก  

การร ัว่ไหลลงสูพ่ ืน้ดนิ: ก าจัดแหลง่จดุตดิไฟทัง้หมด (หา้มสบูบหุรี ่ท าใหเ้กดิประกายไฟหรอืเปลวไฟในบรเิวณใกลเ้คยีง) 

หยดุการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไมม่คีวามเสีย่ง 

เครือ่งมอืทกุชิน้ทีใ่ชใ้นการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยผลติภัณฑน์ีต้อ้งมกีารตอ่สายดนิ หา้มจับหรอืเดนิผา่นไปบนสารทีห่กเป้ือน 

ป้องกนัไมใ่หไ้หลลงสูท่างน ้า ทอ่ระบายน ้า หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอ่ับอากาศ อาจใชโ้ฟมระงับไอระเหยเพือ่ลดไอระเหย 

ใชเ้ครือ่งมอืสะอาดทีไ่มก่อ่ประกายไฟในการเก็บรวบรวมสารทีด่ดูซบัไวแ้ลว้ การร่ัวหกปรมิาณมาก : 

การฉีดพ่นละอองฝอยของน ้าอาจชว่ยลดไอระเหย แตอ่าจไม่สามารถป้องกนัการลกุตดิไฟในบรเิวณพืน้ทีปิ่ดลอ้มได ้

 

การร ัว่ไหลลงสูแ่หลง่น า้: ก าจัดแหลง่จุดตดิไฟทัง้หมด (หา้มสบูบหุรี ่ท าใหเ้กดิประกายไฟหรอืเปลวไฟในบรเิวณ

ใกลเ้คยีง) หยดุการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไมม่คีวามเสีย่ง หา้มกนับรเิวณทีห่กเป้ือน 

แจง้ผูอ้ยู่อาศยัและเรอืทีอ่ยูใ่นทศิใตล้มใหท้ราบถงึภัยอนัตรายจากไฟและระเบดิทีอ่าจเกดิขึน้ 

และเตอืนใหเ้ขาอยูน่อกทศิทางนัน้ แจง้เตอืนผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ ๆ 

  ปลอ่ยใหข้องเหลวระเหยจากผวิหนา้ ขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญกอ่นใชส้ารชว่ยกระจายตวั 

 

ค าแนะน าส าหรับการร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น ้าและการร่ัวไหลลงสูพ่ืน้ดนินี ้

จัดท าขึน้จากสถานการณ์จ าลองการร่ัวไหลทีม่โีอกาสเกดิขึน้มากทีส่ดุ แตส่ภาวะทางภมูศิาสตร ์ลม อณุหภมู ิ

(และในกรณีการร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น ้า) ทศิทางและความเร็วของคลืน่และกระแสน ้า 

อาจมผีลกระทบทีส่ าคัญยิง่ตอ่การกระท าทีพ่งึปฏบิตัติามความเหมาะสม ดว้ยเหตนุี ้จงึควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ 

หมายเหต:ุ กฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่อาจก าหนดหรอืจ ากดัการกระท าทีพ่งึปฏบิตั ิ

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  
การร่ัวหกปรมิาณมาก : สรา้งท านบกัน้ใหไ้กลจากบรเิวณทีส่ารร่ัวหกเพือ่กูค้นืและก าจัดทิง้ในภายหลงั 
ป้องกนัไมใ่หไ้หลลงสูท่างน ้า ทอ่ระบายน ้า หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอ่ับอากาศ 

 
 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา  
 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน  
หลกีเลยีงการหายใจเอาไอหมอกหรอืไอของสารนีเ้ขา้ไป ระวงัอยา่ใหส้มัผัสกบัผวิหนัง 

ป้องกันไม่ใหอ้ยู่ใกลแ้หลง่ทีก่อ่ใหเ้กดิการตดิไฟ ตัวอย่างเชน่ ใชเ้ครือ่งมอืทีไ่ม่ท าใหเ้กดิประกายไฟและเป็นชนดิกันการ

ระเบดิ explosion-proof การใหค้วามรอ้นหรือการป่ันกวนสารอาจท าใหเ้กดิไอหมอกหรือไอของสารทีม่พีิษหรือท าให ้

ระคายเคอืง ใหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่มกีารถา่ยเทอากาศทีเ่พยีงพอ

ป้องกนัการร่ัวหกในปรมิาณเล็กนอ้ยและการร่ัวซมึเพือ่ไมใ่หเ้กดิความเป็นอนัตรายจากการลืน่หกลม้ 

สารนีส้ามารถสะสมประจไุฟฟ้าซึง่อาจท าใหเ้กดิประกายไฟ (แหลง่จดุตดิไฟ) 

ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการตอ่ฝากและ/หรอืตอ่สายดนิ  
อยา่งไรก็ตามการตอ่ฝากและตอ่สายดนิอาจไมช่ว่ยขจัดอนัตรายจากการสะสมไฟฟ้าสถติ 

ใหศ้กึษามาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งในทอ้งถิน่เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตั ิหรอืหาขอ้มลูอา้งองิเพิม่เตมิไดจ้าก  
American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) 

หรอื National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) หรอื CENELEC CLC/TR 50404 

(Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity) 
 

อุณหภูมใินการบรรจุ/การถา่ยเทเอาของออก: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 
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อุณหภูมใินการขนสง่: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

ความดนัในการขนสง่: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)]
 

สารสะสมไฟฟ้าสถติ: สารนีเ้ป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติ โดยปกตแิลว้ 

ถอืวา่ของเหลวเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบไมน่ าไฟฟ้าหากมคีา่การน าไฟฟ้าต่ ากวา่ 100 pS/m (100x10E-12 Siemens 
permeter) และถอืเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบกึง่ตวัน าหากมคีา่การน าไฟฟ้าต่ ากวา่ 10,000 pS/m 

ขอใหใ้ชข้อ้ควรระวงัเดยีวกนัไมว่า่ของเหลวจะเป็นสารไมน่ าไฟฟ้าหรอืสารกึง่ตวัน า 

ปัจจัยหลายอย่างอาจมผีลตอ่การน าไฟฟ้าของของเหลวอย่างเห็นไดช้ดั ตัวอย่างเชน่ อณุหภมูขิองของเหลว 
การมสีารปนเป้ือน สารเตมิแตง่ทีป้่องกนัไฟฟ้าสถติ และการกรอง 

 

การเก็บรกัษา  
น ้าทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิจะตอ้งมเีพยีงพอ และแนะน าใหม้รีะบบฉดีน ้าแบบ fixed sprinkler/deluge system 
ประเภทของภาชนะบรรจทุีใ่ชใ้นการจัดเก็บสารอาจท าใหเ้กดิการสะสมและการถา่ยเทไฟฟ้าสถติได ้
ปิดฝาภาชนะเมือ่ไมใ่ชง้าน เคลือ่นยา้ยภาชนะดว้ยความระมัดระวงั เปิดฝาภาชนะชา้ ๆ เพือ่ควบคมุแรงดนัทีอ่าจปลอ่ย
ออกมาเก็บในทีเ่ย็นและอากาศถา่ยเทไดส้ะดวก ควรเก็บสารภายนอกหรอืบรเิวณทีแ่ยกออกไป 
ภาชนะบรรจเุพือ่การจัดเก็บควรมกีารตอ่สายดนิและการตอ่ฝาก ภาชนะจัดเก็บแบบตรงึอยู่กบัที ่ภาชนะขนถา่ยเคลือ่นยา้ย 
และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารตอ่สายดนิและตอ่ฝาก เพือ่ป้องกนัการสะสมของไฟฟ้าสถติ 
อณุหภมูใินการจัดเก็บ : [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 
ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ  : [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 
ภาชนะ/บรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม: รถบรรทกุน ้ามันหรอืสารเคม;ี ถงั; เรอืบรรทกุ; ตูร้ถไฟ  
วสัดบุรรจภุณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: เหล็กกลา้คารบ์อน; สแตนเลส สตลี; 
Polyester; Teflon; Polyethylene; Polypropylene  
วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม:  ยางบวิทลิ; ยางธรรมชาต;ิ Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM); 

Polystyrene 

 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล  
 
คา่จ ากดัการรบัสมัผสั 
 

คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 
 

ชือ่สาร รูปแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

ไซโคลเฮกเซน (CYCLOHEXANE)  TWA 300 ppm    OEL ของประเทศไทย 

ไซโคลเฮกเซน (CYCLOHEXANE)  TWA 100 ppm    ACGIH 

HEPTANE AND ISOMERS  TWA 1640 400 ppm   ACGIH 

   mg/m3    

METHYLCYCLOHEXANE  TWA 500 ppm    OEL ของประเทศไทย 

METHYLCYCLOHEXANE  TWA  400 ppm   ACGIH 

นอรม์อลเฮกเซน (N-Hexane)  TWA 500 ppm   OEL ของประเทศไทย 

นอรม์อลเฮกเซน (N-Hexane)  TWA 50 ppm  ผวิหนัง ACGIH 

NAPHTHA (PETROLEUM), ไอ. RCP- 600 159 ppm ไฮโดรคารบ์อน เอ็กซอนโมบลิ 

HYDROTREATED LIGHT  TWA mg/m3  ทัง้หมด    
 
หมายเหต:ุ ขอ้จ ากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การควบคมุทางวศิวกรรม 
 

ระดบัการป้องกนัและประเภทการควบคมุทีจ่ าเป็นจะมคีวามแตกตา่งกนัตามสภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

มาตรการควบคมุทีต่อ้งพจิารณา: 
ควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกนัไมใ่หป้รมิาณสารเกนิกวา่ระดับทีย่นิยอมใหรั้บได ้ 

ใชอ้ปุกรณ์ถา่ยเทอากาศทีป้่องกนัการระเบดิ 
 
การป้องกนัสว่นบุคคล 
 

การเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกนัไปตามภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลกัปฏบิตัใิน

การขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ  

ขอ้มลูทีร่ะบไุวด้า้นลา่งเพือ่เลอืกอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีใ่ชก้ับสารนีข้ ึน้อยู่กบัการใชง้านปกตติามวตัถุประสงค ์
 

อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ: 

หากมาตรการควบคมุทางวศิวกรรมไม่สามารถรักษาระดับสารปนเป้ือนในอากาศไวไ้ดเ้พยีงพอทีจ่ะปกป้องสขุภาพของ

ผูป้ฏบิัตงิานได ้อาจจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีไ่ดรั้บอนุญาต การเลอืก การใชแ้ละการบ ารุงรักษา

อปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏหมาย หากเกีย่วขอ้ง 

ประเภทอปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจทีต่อ้งพจิารณาเพือ่ใชก้ับสารนีไ้ดแ้ก:่ 

 หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้   เครือ่งกรองชนดิ A 
 

ในกรณีทีค่วามเขม้ขน้ในอากาศมคีา่สงู ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมทีอ่จ่ายอากาศทีผ่่านการรับรองแลว้ 

โดยปรับการท างานใหม้คีวามดนัภายในสงูกวา่ภายนอก 

อปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมที่อจ่ายอากาศพรอ้มดว้ยถังอากาศส ารองอาจมคีวามเหมาะสมในสถานการณ์ทีม่ี

ออกซเิจนในระดบัไมเ่พยีงพอ คณุสมบตักิารเตอืนระดบัแกส๊/ไอระเหยมปีระสทิธภิาพต า่ 

หรอืหากความเขม้ขน้ในบรรยากาศมคีา่สงูเกนิขดีความสามารถ/พกิดัของตลับกรองอากาศ 
 

อุปกรณป้์องกนัมอื:  

ขอ้มลูเฉพาะของถงุมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าขึน้ตามเอกสารตพีมิพแ์ละขอ้มลูจากผูผ้ลดิถงุมอื สภาพการท างานจะมผีลต่อ

ความคงทนของถุงมอืเป็นอย่างมาก ใหส้อบถามขอ้มูลจากผูผ้ลติถุงมอืเพื่อขอค าแนะน าส าหรับประเภทของถุงมอื 

ทีเ่หมาะสมและอายกุารใชง้านกบังานทีท่า่นใชง้านใหต้รวจสอบและเปลีย่นถงุมอืทีข่าดหรอืเสยีหาย  

ประเภทของถงุมอืทีใ่ชส้ าหรับการท างานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ:  
ควรใชถ้งุมอืชนดิป้องกนัสารเคม ีหากมโีอกาสทีส่ารจะสมัผัสถกูแขนใหใ้ชถ้งุมอืทีห่นาและยาวคลมุถงึบรเิวณ

แขน   ถงุมอืยางไนไตรล ์

 

อุปกรณป้์องกนัดวงตา:  

ถา้มโีอกาสทีจ่ะสมัผัสกับสาร ขอแนะน าใหส้วมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกนัดา้นขา้ง 
 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย:  

ขอ้มูลเฉพาะของเสือ้ผา้ทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าตามเอกสารตพีมิพ์หรอืขอ้มูลจากผูผ้ลติประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาใน

การใชง้านกบัสารนีร้วมถงึ:  

 แนะน าใหส้วมเสือ้ทีท่นตอ่สารเคม/ีน ้ามัน 
 

มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง:  

ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามัยสว่นบคุคลทีด่เีสมอ เชน่  

การลา้งมอืหลงัจากทีข่นถา่ยเคลือ่นยา้ยสารเคม ีและกอ่นรับประทานอาหาร ดืม่น ้า และ/หรอื สบูบหุรี ่   

ซกัลา้งชดุท างานและอปุกรณ์ป้องกนัภัยเป็นประจ าเพือ่ก าจัดสารปนเป้ือน 

ก าจัดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนหากไม่สามารถท าความสะอาดได ้

จัดเก็บสิง่ของตา่ง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

 

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม  
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบงัคบัใช ้ซึง่จ ากดัการปลอ่ยสูอ่ากาศ น ้าและดนิ 

ปกป้องสิง่แวดลอ้มโดยการใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัหรอืจ ากดั การปลอ่ยมลพษิ 
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สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี 
 

หมายเหตุ: คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 
 
ขอ้มูลท ัว่ไป         

สถานะทางกายภาพ:  ของเหลว       

รูปแบบ: ใส          
ส:ี ไมม่สี ี        

กลิน่: เล็กนอ้ย         

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้       

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม  

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่15 องศาเซลเซยีส): 0.73 [ทีเ่กีย่วกับน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้    
ความหนาแนน่ (ที ่15 องศาเซลเซยีส):   730 kg/m3 (6.09 lbs/gal, 0.73 kg/dm3)       [EN ISO 12185]   

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง      

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  -18 องศาเซลเซยีส  (0 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D-56]   
คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL):  1.1   

คา่สงูสดุ (UEL):  8.0 
อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 258 องศาเซลเซยีส   (496 องศาฟาเรนไฮต)์   [ASTM E659]    

จดุเดอืด/ชว่ง: 79 องศาเซลเซยีส  (174 องศาฟาเรนไฮต)์ - 96 องศาเซลเซยีส  (205 องศาฟาเรนไฮต)์   

[ASTM D86]      
อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1): 3.1 ที ่101 kPa   [In-house method]     
ความดนัไอ: 10 กโิลปาสกาล (75 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส     [ตามทีค่ านวณได]้  

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):   7.1   [In-house method]    
คา่ความเป็นกรดเบส (pH):   ไมเ่กีย่วขอ้ง          

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้): < 4 [คาดประมาณ]  

คา่การละลายในน า้:  นอ้ยมากไม่ตอ้งน ามาพจิารณา   
ความหนดื:  0.6 cSt  (0.6 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่40 องศาเซลเซยีส   |   0.7 cSt  (0.7 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่20  

องศาเซลเซยีส    [ตามทีค่ านวณได]้ 

คณุสมบตัใินการออกซไิดซ:์  อา่นในสว่น การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

ขอ้มูลอืน่ๆ      
จดุเยอืกแข็ง:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้   

จดุหลอมเหลว:   ไมเ่กีย่วขอ้ง    
จดุไหลได:้ < -114 องศาเซลเซยีส  (-173 องศาฟาเรนไฮต)์    [ASTM D5950] 

น า้หนกัโมเลกุล:  91 G/MOLE [ตามทีค่ านวณได]้  

การดดูซมึความชืน้: No    

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ 0.00121 ตอ่องศาเซลเซยีส   [ตามทีค่ านวณได]้ 

 
สว่น 10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีร: สารนีม้คีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: หลกึเลีย่งความรอ้น ประกายไฟ กองไฟและแหลง่กอ่ไฟอืน่ๆ 

 
วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 
 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนีไ้ม่สลายตัวทีอ่ณุหภมูลิอ้มรอบ 
 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ปฏกิริยิาการสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอนัตรายจะไมเ่กดิขึน้ 
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____________________________________________________________________________________________________________________  
สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา     

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั     
     

  เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหตุ    

การสดูดม      

ความเป็นพษิ (หนู):  LC50 > 20 มก./ล. เป็นพษิต า่มาก  

 โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั  

การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลูจดุยตุสิ าหรับสาร มคีวามเป็นพษิในระดับทีส่ามารถละเลยได ้  

 ส าหรับการท างานกับสารเคมใีนอณุหภมูปิกต ิ  

การรับประทานเขา้ไป   

ความเป็นพษิ (หนู): LD50 > 5000 mg/kg เป็นพษิต า่มาก  

 โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั  

ผัวหนัง   

ความเป็นพษิ (กระตา่ย): LD50 > 3350  เป็นพษิต า่มาก  

mg/kg โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั  

การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ ท าใหร้ะคายเคอืงผวิหนัง  

 โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั  

ดวงตา   

การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ อาจท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาเล็กนอ้ย เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ  

 โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั  

 

ผลกระทบอืน่ ๆ ตอ่สขุภาพจากการรบัสมัผสัในระยะส ัน้และระยะยาว 
คาดวา่มผีลตอ่สขุภาพจากการท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ทางเดนิหายใจหรอืผวิหนังแบบภาวะกึง่เรือ้รังหรอืเรือ้รัง  

การกลายพันธุ ์ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์การกอ่มะเร็ง ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมาย (จากการสมัผัสครัง้เดยีวหรอืการ

สมัผัสซ ้า) ความเป็นพษิจากการส าลัก และผลกระทบอืน่ ๆ โดยการพจิารณาจากประสบการณ์ของบคุคล และ/หรอืขอ้มูลการ
ทดลอง 

 
ส าหรบัตวัผลติภณัฑ:์ 

ความเขม้ขน้ของไอระเหยทีเ่กนิกว่าระดับมาตรฐาน จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา และมีผลต่อระบบทางเดนิ

หายใจ ซึง่อาจท าใหรู้ส้กึปวดหัวและวงิเวยีนศรษีะ รวมทัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบประสาท 
ของเหลวปรมิาณเล็กนอ้ยทีส่ าลักเขา้ไปในปอดระหวา่งการกลนืกนิหรอืจากการอาเจยีน อาจท าใหเ้กดิภาวะปอดอักเสบ

จากสารเคมหีรอืปอดบวมน ้า    
การไดรั้บสารโฮโดรคารบ์อนเบาในปรมิาณมาก (ในสถานทีอ่ับอากาศ หรอืใชผ้ดิวธิ)ี อาจมผีลท าใหอ้ัตราการเตน้ของ

หัวใจผดิปกต ิ(arrhythmias)  
การไดรั้บสารนี ้(เกนิคา่มาตรฐานทีก่ าหนด) อาจมผีลตอ่การกระตุน้หัวใจผดิปกตสิ าหรับคนท างาน ทีอ่ยูใ่นสภาวะเครยีด 

หรอืก าลงัทานยากระตุน้หัวใจ เชน่ อะดรนีาลนี ยาลดน ้ามกู ยาแกห้อบหดื หรอืยาทีอ่อกฤทธิต์อ่หว้ใจและเลอืด 

ประกอบดว้ย: 
นอรม์อลเฮกเซน (N-Hexane): การไดรั้บสาร n-Hexane เป็นเวลานานหรอืซ ้า ๆ มแีนวโนม้ท าใหร้ะบบเสน้ประสาทถูก

ท าลายอยา่งถาวร เชน่ นิว้มอื นิว้เทา้ แขน ขา เป็นตน้  
นอกจากนีก้ารไดรั้บสาร n-Hexane ควบคูก่บัสาร Methyl Ethyl Ketone (MEK) หรอื Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) 

จะเพิ่มความเสีย่งในการเกดิผลกระทบต่อระบบเสน้ประสาทได ้พบว่าการไดรั้บ n-Hexane ปริมาณสูงในหนู (rat)  

เพศผูจ้ะท าใหอ้ณัฑะถกูท าลาย ยังไมพ่บความเกีย่วพันจากผลกระทบนีใ้นมนุษย ์ใน EU/EEA 
ก าหนดวา่ถา้สนิคา้ทีม่ ีn-hexane เป็นองคป์ระกอบ จ าเป็นตอ้งจ าแนกขดีจ ากัด (thresholds) ของปรมิาณ n-hexane 

ทีร่ะบอุยูใ่นตารางที ่3.1 ของภาคผนวก VI (EU CLP) ส าหรับประเภทยอ่ยความเป็นอนัตรายที ่2 (category 2) 
ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์(H361f) และประเภทยอ่ยความเป็นอนัตรายที ่2 (category 2) เป็นพษิตอ่อวยัวะเจาะจง

โดยมกีารรับสมัผัสซ ้าๆ (H373) 
ทัง้นี้มขีอ้มูลทีเ่พยีงพอจากการทดสอบเฉพาะทางพษิวทิยาทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ขดีจ ากัดนี้ไม่เขา้ขอบขา่ยทีต่อ้งน าไปใช ้

กบัสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายนอก EU/EEA 
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การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC:     

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถู้กกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง:    ไม่ม ี

 

 --รายการกฎขอ้บงัคบัทีค่น้ได-้-  
1 = IARC 1 2 = IARC 2A 3 = IARC 2B 

 
    

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา   
 
ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศยัพืน้ฐานจากขอ้มูลส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั  

โดยอาศยัการใชห้ลักการเชือ่มโยง 
 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม  
สารเคม ี– คาดวา่มคีวามเป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 
อาจท าใหเ้กดิผลกระทบไมพ่งึประสงคใ์นระยะยาวตอ่สิง่แวดลอ้มทางน ้า 

 
การเคลือ่นที ่ 

สารเคม ี-- ระเหยไดง้่ายมาก จะแบง่สว่นเขา้ไปในอากาศอย่างรวดเร็ว  

คาดวา่จะไมแ่บง่แยกเขา้ไปในตะกอนและสว่นของแข็งในน ้าเสยี 
 
การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

สารเคม ี-- คาดวา่ย่อยสลายทางชวีภาพไดท้นัท ี

การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 
สารเคม ี-- คาดวา่จะสลายตวัอยา่งรวดเร็วในอากาศ 

 
ขอ้มูลนเิวศนว์ทิยาอืน่ ๆ   
 VOC: ใช ่

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั  
 

ค าแนะน าในการทิง้นัน้จัดท าขึน้ส าหรับสารแตล่ะประเภท 

การทิง้สารนัน้ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งฉบบัปัจจุบนัและลักษณะของสาร ณ เวลาทีท่ ิง้ 

 

ค าแนะน าในการทิง้  
ผลติภัณฑน์ีม้คีวามเหมาะสมกับการเผาในเตาเผาแบบปิดภายใตก้ารควบคมุเพือ่ประหยัดเชือ้เพลงิ 

หรอืก าจัดทิง้ดว้ยการเผาจนเป็นเถา้ทีอ่ณุหภมูสิงูภายใตก้ารก ากับดแูล 

เพือ่ป้องกนัการเกดิผลติภัณฑท์ีไ่มต่อ้งการจากการเผาไหม ้

 

ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจทุีใ่ชห้มดแลว้ ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจทุีใ่ชห้มดแลว้ (ถา้เกีย่วขอ้ง):  

ภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้อาจมีคราบตกคา้งเหลอือยู่ และเป็นอันตรายได ้อย่าพยายามเตมิซ ้า หรือท าความสะอาดภาชนะ  

โดยไมม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

ควรระบายสารออกจากถังเปลา่จนหมดเกลีย้ง และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยจนกวา่จะปรับสภาพหรอืก าจัดทิง้อยา่งเหมาะสม  

ควรใหผู้รั้บเหมาทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืไดรั้บอนุญาตเป็นผูน้ าภาชนะเปลา่ไปแปรใชใ้หม ่ 

ฟ้ืนสภาพ หรอืก าจัดทิง้ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของรัฐบาล หา้มอดัความดนั ตดั เชือ่ม เชือ่มประสาน บดักร ีเจาะ บด เจยีระไน 

หรอืปลอ่ยใหภ้าชนะไดรั้บความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติ หรอืแหลง่จดุตดิไฟอืน่ ๆ 

ภาชนะอาจระเบดิและท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
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สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่  
 

ทางบก  
ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. 

ประเภทของความเป็นอนัตราย: 3 
Hazchem Code:   3YE 

หมายเลขสหประชาชาต:ิ 3295 
กลุม่การบรรจุ:   II 

ฉลาก/เครือ่งหมาย:   3, EHS 
 
ทางทะเล (IMDG)  

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (เฮปเทนและไอโซเมอร)์  
ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย:  3 
หมายเลข EMS:   F-E, S-D 

หมายเลขสหประชาชาต:ิ 3295 
กลุม่การบรรจุ:   II 

มลพษิทางทะเล:   ใช ่

ฉลาก:   3 
ชือ่เอกสารการขนสง่:  UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (heptane & Isomers), 3,  

    PG II, (-18 องศาเซลเซยีล), MARINE POLLUTANT 
 
ทางอากาศ (IATA)  

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.  
ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 
หมายเลขสหประชาชาต:ิ   3295 

กลุม่การบรรจุ:  II 
ฉลาก/เครือ่งหมาย:  3 

ชือ่เอกสารการขนสง่:  UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3, PG II 

 
   

สว่น 15  ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั  
 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑก์ารจ าแนกประเภทของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร ือ่งระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2555 
 
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535: ไมไ่ดค้วบคมุ 
 

ระบุไวห้รอืยกเวน้จากรายการ/ประกาศแจง้เกีย่วกบับญัชรีายการสารเคมตีอ่ไปนี ้ 

(อาจมสีารซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งแจง้ไปยงับญัชรีายการ TSCA ของ EPA วา่เป็นสารทีม่กีารผลติหรอืน าเขา้

เพือ่การคา้กอ่นทีจ่ะน าเขา้สูป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา):   AIIC, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ  
 

N/D = ไมไ่ดก้ าหนดไว,้ N/A = ไมเ่กีย่วขอ้ง  
ขอ้ส าคญัของ H-CODES ระบุในสว่นที ่3 ของเอกสารนี ้(เพือ่เป็นขอ้มูลเทา่น ัน้): 
H225: ของเหลวและไอไวไฟสงู; ของเหลวไวไฟ, ประเภทย่อยที ่2 

H304: อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ; การส าลัก, ประเภทย่อยที ่1 
H315: ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง; การกัดกร่อน/การระคายเคอืงผวิหนัง, ประเภทย่อยที ่2 

H336: อาจท าใหเ้กดิอาการงว่งซมึหรอืเวยีนศรีษะ; อวยัวะเป้าหมายเดยีว, สารเสพตดิ 

H361(D): น่าสงสยัวา่จะเป็นอันตรายตอ่ภาวะเจรญิพันธุ;์ สารทีม่พีษิตอ่ระบบสบืพันธุ,์ ประเภทที ่2 (ภาวะเจรญิพันธุ)์
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H373: อาจท าใหเ้กดิอนัตรายตอ่อวยัวะตา่ง ๆ เมือ่รับสมัผัสเป็นเวลานานหรอืรับสมัผัสซ ้า, อวยัวะเป้าหมาย, ซ ้า, ประเภทยอ่ยที ่2 
H400: เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน ้า; เป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สีง่แวดลอ้ม, ประเภทยอ่ยที ่1 

H401: เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า; เป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สีง่แวดลอ้ม, ประเภทยอ่ยที ่2 

H410: เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน ้า และมผีลกระทบระยะยาว; เป็นพษิเรือ้รังตอ่สิง่แวดลอ้ม, ประเภทยอ่ยที ่1 
H411: เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า และมผีลกระทบระยะยาว; เป็นพษิเรือ้รังตอ่สิง่แวดลอ้ม, ประเภทยอ่ยที ่2 

 
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมฉีบบันี ้มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขดงันี:้ 

สว่นประกอบ : หมายเหตคุวามเขม้ขน้ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นประกอบ: ก าหนดตามค าชีแ้จงของ GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
การจ าแนกประเภทสิง่แวดลอ้มตามระบบ GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สญัลักษณ์ทางสิง่เเวดลอ้มของ GHS (GHS Environmental Symbol) ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
การจ าแนกประเภทสขุภาพตามเกณฑ ์GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สญัลักษณ์สขุภาพตามระบบ GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

การจ าแนกคณุสมบตัทิางกายภาพ และเคม ีตาม GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
**GHS Physical/Chemical Symbol** ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

การชีเ้ฉพาะความเป็นอนัตราย : AP - ค าชีแ้จงอนัตราย - GHS ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่01: ทีอ่ยูบ่รษัิททางไปรษณีย ์ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่06: การปลอ่ยสารออกโดยอบุตัเิหต ุ– การจัดการสารทีร่ั่วไหลลงสูแ่หลง่น ้า ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่06: มาตรการเมือ่มกีารปลอ่ยสารออกโดยอบุตัเิหต ุ- ขอ้ควรระวงัเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่06: มาตรการป้องกนั ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่06: ค าแนะน าการจัดการสารทีห่กเป้ือน - พืน้ฐาน ขอ้มูลไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่08: การควบคมุการไดรั้บสาร - หมายเหต ุขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่08: การควบคมุการไดรั้บสาร ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่08: การป้องกนัสว่นบคุคล ขอ้มูลไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่09: หมายเหต ุ- คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ีขอ้มูลไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่09: ความดนัไอ ไดเ้พิม่เตมิขอ้มลู. 
สว่นที ่11: ขอ้มลูเพิม่เตมิดา้นสขุภาพ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่11: ผลกระทบอืน่ ๆ ตอ่สขุภาพ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา – ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนัตอ่สิง่มชีวีติในน ้า ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - กระบวนการ Oxidation ในบรรยากาศ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - การยอ่ยสลายทางชวีภาพ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - การเคลือ่นที ่ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่13: ขอ้พจิารณาในการทิง้ - ค าแนะน าในการทิง้ ขอ้มูลไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่13: ค าแนะน าในการทิง้ - บนัทกึ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่15: Hazardous Substance Act ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่15: บญัชรีายชือ่สารเคมใีนประเทศ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่16: H Code Key ขอ้มูลไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่16: MSN, MAT ID ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เทา่ที ่Union Petrochemical มอียู ่

ขอ้มลูและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวนัทีจ่ัดท าเอกสาร ทา่นสามารถตดิตอ่ Union Petrochemical เพือ่

ตรวจสอบวา่เอกสารฉบับนีเ้ป็นฉบับลา่สดุที ่Union Petrochemical มอียูห่รอืไม่ 

ขอ้มลูและค าแนะน านีจั้ดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ 

โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบตอ่การตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจตอ่ตวัเองวา่ผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมตอ่การใชง้านตาม

วตัถปุระสงคห์รอืไม ่หากผูซ้ือ้น าผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจใุหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับ

สขุภาพ ความปลอดภัย และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ 

ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิตัใินการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้านอย่างปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถ่ายเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้

หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสารนีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า 

ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 
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