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 เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 
  

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั  
 
ผลติภณัฑ ์ 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ EXXSOL™ D60 

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ ไฮโดรคารบ์อนทีก่ าจัดอะโรมาตกิออก (Dearomatized Hydrocarbons) 
 

แนะน าใหใ้ช:้  ตัวท าละลาย 

 

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

728 อาคาร ยเูนี่ยนเฮาส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  

ขอ้มลูการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหน่าย +662 881 8288 

 

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

 
สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย  

 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดูแลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่สาร

อันตราย GHS ส าหรับสารอันตรายทีม่ขีดีจ ากัดของการตัด/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามค่าขดีจ ากัดทีส่งูกวา่ 
 
การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS: 
 
ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อยที ่3 

ระคายเคอืงผวิหนัง: ประเภทที ่3    
สารทีเ่ป็นพษิจากการสดูดม: ประเภทที ่1 

 
องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS:  
รปูสญัลกัษณ์:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อันตราย 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ: H227:  เป็นของเหลวทีเ่ผาไหมไ้ด ้ 
ดา้นสขุภาพ: H304:  อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ  
  H316:  เป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงทางผวิหนังเล็กนอ้ย  
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกัน: P210: เก็บใหพ้น้จากเปลวไฟและพืน้ทีผ่วิรอ้น หา้มสบูบหุรี ่  P280: สวมถงุมอืป้องกันและอปุกรณ์ป้องกันดวงตา/

อปุกรณ์ป้องกันหนา้  
การรับมอื: P301 + P310: ถา้กลนืกนิ: ตดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยทั์นท ี  P331: หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน   P332 + P313: 

ถา้ผวิหนังเกดิอาการระคายเคอืง: ขอค าปรกึษา/การดแูลรักษาจากแพทย ์  P370 + P378: ในกรณีเพลงิไหม:้ ใชห้มอกน ้า โฟม 
สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดับเพลงิ  

การเก็บรักษา: P403 + P235: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก เก็บใหเ้ย็น   P405: จัดเก็บในสถานทีท่ีปิ่ดล็อกได ้
   การก าจัด: P501: ก าจัดสารทีบ่รรจุภายในและภาชนะบรรจุตามกฎขอ้บังคับในทอ้งถิน่ 
 
ประกอบดว้ย: NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY 
 

ขอ้มลูอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี 
สารนี้สามารถสะสมประจุไฟฟ้าสถติซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการลุกตดิไฟได ้
สารนี้สามารถกอ่ใหเ้กดิไอระเหยซึง่จะกอ่ตัวเป็นของผสมทีม่คีวามไวไฟ และหากมปีระกายไฟเกดิขึน้จะท าใหไ้อระเหยที่

สะสมอยูเ่กดิลุกตดิไฟและ/หรอืเกดิการระเบดิ เผาไหมไ้ด ้
 
ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  

การสมัผัสสารซ ้า ๆ อาจท าใหผ้วิหนังแหง้และแตกได ้ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนังอยา่งออ่น ๆ อาจท าใหเ้กดิ

การระคายเคอืงตอ่ดวงตา จมูก ล าคอ และปอด 
 
ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  

ไมม่อัีนตรายรา้ยแรง 
 
 

หมายเหต:ุ สารนี้ไมค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดร้ับค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ  

จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบว่า การไดร้ับสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกต่างไปในแต่ละบคุคล 
 
 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม  
 

สารนี้จัดเป็นสารประกอบเชงิซอ้น 
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย  
ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* รหสัความเป็นอนัตราย

ตามเกณฑ ์GHS 

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY 64742-48-9 100 % H227, H304, H316 

    

 

* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แตส่ารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแกส๊แสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย

ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้ 
 

  สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล  

การสูดดม   
ใหน้ าผูป่้วยออกจากทีเ่กดิเหตุ  

ส าหรับทา่นทีเ่ป็นผูเ้ขา้ท าการชว่ยเหลอืใหป้้องกันตัวเองจากการไดร้ับสารโดยการสวมหนา้กากชนดิทีเ่หมาะสม  
และถา้ระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ วงิเวยีน อาเจยีน หรอืหมดสต ิใหพ้บแพทยโ์ดยด่วน ถา้หยดุหายใจ  

 ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหรอืท าการผายปอดแบบปากตอ่ปาก 
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การสมัผสัทางผวิหนงั   
  ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยสบูแ่ละน ้า ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและน าไปซักใหส้ะอาดกอ่นน ากลับมาสวมใสอ่กีครัง้ 

การสมัผสัดวงตา   
  ลา้งตาดว้ยน ้าใหท่ั้วถงึ หากเกดิอาการระคายเคอืง ใหร้ับการรักษาพยาบาลจากแพทย์

การรบัประทานเขา้ไป   
  ขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทยทั์นท ีหา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน 

หมายเหตถุงึแพทย ์   
  ถา้กนิเขา้ไป สารนี้อาจส าลักเขา้สูป่อดและท าใหเ้กดิภาวะปอดอักเสบจากสารเคมไีด ้ใหท้ าการรักษาตามความเหมาะสม
 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ  
 

สารดบัเพลงิ  
สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:  ใชห้มอกน ้า โฟม สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดับเพลงิ 

 
สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  สายน ้าทีฉี่ดเป็นสาย 

 

การผจญเพลงิ  
ค าแนะน าในการผจญเพลงิ:   ยา้ยคนออกจากพืน้ที ่

ป้องกันน ้าทีไ่หลนองจากการควบคมุเพลงิหรอืการท าใหน้ ้าไหลนองเจอืจาง เพือ่ไมใ่หไ้หลลงสูล่ าน ้า ทอ่ระบายน ้า  

หรอืแหลง่น ้าดืม่ เจา้หนา้ทีดั่บเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกันอันตรายแบบมาตรฐาน สว่นกรณีทีเ่กดิไฟไหมใ้นพืน้ทีปิ่ดลอ้ม ให ้

ใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) 

ใชก้ารฉีดพ่นละอองฝอยน ้าเพือ่ระบายความรอ้นใหพ้ืน้ผวิทีถ่กูเพลงิไหมเ้ย็นลง และปกป้องบคุคล 
 

ความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมท้ีผ่ดิปกต:ิ   ตดิไฟได ้สารอันตราย นักผจญเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกันตามทีร่ะบใุน

สว่นที ่8 
 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   ผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ์, ออกไซดข์องคารบ์อน, ควัน, ควันไอ 
 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ   

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  65 องศาเซลเซยีส (149 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM D-93]  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต ่าสดุ (LEL):  0.6 

คา่สงูสดุ (UEL): 6.0  

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 233 องศาเซลเซยีส  (451 องศาฟาเรนไฮต)์  [ไดอ้า้งองิจากขอ้มลู]  
 

  สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร  
 
วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน  

ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปล่อยออกโดยอบัุตเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนด กฏหมายต่าง ๆ ทีบั่งคับใช ้
 
มาตรการป้องกนั  

หลกีเลีย่งการสมัผัสสารทีเ่ป้ือน เตอืนหรอือพยพผูอ้ยู่อาศัยในบรเิวณใกลเ้คยีงและบรเิวณใตล้มหากจ าเป็น 

เนื่องจากความเป็นพษิหรอืความไวไฟของสาร   ดสูว่นที ่5 เรือ่งมาตรการผจญเพลงิ 

ดคูวามเป็นอันตรายทีส่ าคัญในสว่นของการบง่ชีค้วามเป็นอันตราย   ดูสว่นที ่4 เรือ่งมาตรการปฐมพยาบาล 

อา่นค าแนะน าเรือ่งขอ้ก าหนดขัน้ต ่าส าหรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคลในสว่นที ่8 

อาจมคีวามจ าเป็นในการใชม้าตรการป้องกันอืน่เพิม่เตมิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

และ/หรอืวจิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูป้ฎบัิตกิารฉุกเฉินเบือ้งตน้ 
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 ส าหรับผูท้ีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ   อปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ: 

สามารถใชอ้ปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจแบบครึง่หนา้หรอืเต็มหนา้พรอ้มกับไสก้รองส าหรับกันไอระเหยของ

สารอนิทรยีห์รอืไฮโดรเจนซลัไฟด ์(ถา้เกีย่วขอ้ง) หรอือปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) 

ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บปรมิาณการรั่วไหลและระดับการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ 

หากไม่สามารถประเมนิโอกาสรับสมัผัสไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ หรอือาจเกดิหรอืคาดวา่จะเกดิสภาวะพร่องออกซเิจนในอากาศ 

ขอแนะน าใหใ้ชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) 

แนะน าใหใ้ชถ้งุมอืท างานทีท่นตอ่สารแอโรแมตกิไฮโดรคารบ์อน หมายเหต:ุ ถงุมอืทีท่ าดว้ยพอลไิวนลิแอซเีตท (PVA) ไม่

มคีณุสมบัตกัินน ้าและไมเ่หมาะสมในการใชเ้มือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน แนะน าใหใ้ชแ้วน่ตากันเคม ี

ถา้มคีวามเป็นไปไดท้ีส่ารจะกระเด็นหรอืสมัผัสกับดวงตา ส าหรับการหกรั่วไหลเพยีงเล็กนอ้ย 

การสวมชดุป้องกันไฟฟ้าสถติยธ์รรมดาก็พอเพยีง ถา้การหกรั่วไหลมปีรมิาณมาก 

แนะน าใชช้ดุป้องกันสารเคมแีละป้องกันไฟฟ้าสถติยแ์บบทัง้ตัว  

 

การจดัการสารร ัว่หก  
การร ัว่ไหลลงสูพ่ืน้ดนิ: ก าจัดแหลง่จุดตดิไฟทัง้หมด (หา้มสบูบหุรี ่ท าใหเ้กดิประกายไฟหรอืเปลวไฟในบรเิวณใกลเ้คยีง) 

หยดุการรั่วไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไมม่คีวามเสีย่ง 

เครือ่งมทีุกชิน้ทีใ่ชใ้นการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยผลติภัณฑน์ี้ตอ้งมกีารต่อสายดนิ หา้มจับหรอืเดนิผา่นไปบนสารทีห่กเป้ือน 

ป้องกันไมใ่หไ้หลลงสูท่างน ้า ทอ่ระบายน ้า หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอั่บอากาศ อาจใชโ้ฟมระงับไอระเหยเพือ่ลดไอระเหย 

ใชเ้ครือ่งมอืสะอาดทีไ่มก่อ่ประกายไฟในการเก็บรวบรวมสารทีด่ดูซบัไวแ้ลว้ ดูดซับหรอืปิดคลมุดว้ยดนิแหง้ ทราย หรอืสาร

อืน่ทีไ่มลุ่กตดิไฟ และยา้ยไปใสใ่นภาชนะ   การรั่วหกปรมิาณมาก: การฉีดพ่นละอองฝอยของน ้าอาจชว่ยลดไอระเหย แต่

อาจไม่สามารถป้องกันการลกุตดิไฟในบรเิวณพืน้ทีปิ่ดลอ้มได ้

น าเก็บกลับมาโดยการสบูดว้ยป๊ัมหรอืซบัดว้ยวัสดดุดูซมึทีเ่หมาะสม 

 

การร ัว่ไหลลงสูแ่หลง่น า้: หยุดการรั่วไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไมม่คีวามเสีย่ง แจง้เตอืนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ เอาสารทีห่ก

เป้ือนออกจากผวิน ้าโดยการกวาดหรอืใชส้ารดดูซบัทีเ่หมาะสม ขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญกอ่นใชส้ารชว่ยกระจายตัว 

 

ค าแนะน าส าหรับการรั่วไหลลงสูแ่หลง่น ้าและการรั่วไหลลงสูพ่ืน้ดนินี้ 

จัดท าขึน้จากสถานการณ์จ าลองการรั่วไหลทีม่โีอกาสเกดิขึน้มากทีส่ดุ แต่สถาวะทางภูมศิาสตร ์ลม อณุหภมู ิ

(และในกรณีการรั่วไหลลงสูแ่หลง่น ้า) ทศิทางและความเร็วของคลืน่และกระแสน ้า 

อาจมผีลกระทบทีส่ าคัญยิง่ต่อการกระท าทีพ่งึปฏบัิตติามความเหมาะสม ดว้ยเหตนุี้ จงึควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ 

หมายเหต:ุ กฎขอ้บังคับในทอ้งถิน่อาจก าหนดหรอืจ ากัดการกระท าทีพ่งึปฏบัิต ิ

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  
การรั่วหกปรมิาณมาก:   สรา้งท านบกันใหไ้กลจากบรเิวณทีส่ารรั่วหกเพือ่กูค้นืและก าจัดทิง้ในภายหลัง ป้องกันไมใ่หไ้หล

ลงสูท่างน ้า ท่อระบายน ้า หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอั่บอากาศ 

 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา  
 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้น ใชง้าน  
ระวังอย่าใหส้มัผัสกับผวิหนัง 

ป้องกันการรั่วหกในปรมิาณเล็กนอ้ยและการรั่วซมึเพือ่ไมใ่หเ้กดิความเป็นอันตรายจากการลืน่หกลม้ 

สารนี้สามารถสะสมประจุไฟฟ้าซึง่อาจท าใหเ้กดิประกายไฟ (แหลง่จุดตดิไฟ) 

เมือ่มกีารจัดการสารในปรมิาณมาก ประกายไฟฟ้าอาจเกดิการลกุตดิเป็นเปลวไฟจากไอของของเหลวหรอืสว่นตกคา้งนี้ได ้

(เชน่ ระหวา่งการถา่ยเทสาร)  

ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการตอ่ฝากและ/หรอืต่อสายดนิ อย่างไรก็ตาม  

การต่อฝากและตอ่สายดนิอาจไมช่ว่ยขจัดอันตรายจากการสะสมไฟฟ้าสถติ 

ใหศ้กึษามาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งในทอ้งถิน่เพือ่เป็นแนวทางปฏบัิต ิหรอืหาขอ้มูลอา้งองิเพิม่เตมิไดจ้าก 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)
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อุณหภูมใินการบรรจ/ุการถา่ยเทเอาของออก: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 
 

 

อุณหภูมใินการขนสง่:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)]  

 
สารสะสมไฟฟ้าสถติ: สารนี้เป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติ โดยปกตแิลว้  

ถอืวา่ของเหลวเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบไมน่ าไฟฟ้าหากมคีา่การน าไฟฟ้าต ่ากวา่ 100 pS/m (100x10E-12 Siemens per 
meter) และถอืเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบกึง่ตัวน าหากมคีา่การน าไฟฟ้าต ่ากว่า 10,000 pS/m  

ขอใหใ้ชข้อ้ควรระวังเดยีวกันไมว่า่ของเหลวจะเป็นสารไมน่ าไฟฟ้าหรอืสารกึง่ตัวน า 
ปัจจัยหลายอย่างอาจมผีลต่อการน าไฟฟ้าของของเหลวอย่างเห็นไดช้ดั ตัวอย่างเชน่ อุณหภมูขิองของเหลว  

การมสีารปนเป้ือน สารเตมิแตง่ทีป้่องกันไฟฟ้าสถติ และการกรอง   
 

การเก็บรกัษา  
ประเภทของภาชนะบรรจุทีใ่ชใ้นการจัดเก็บสารอาจท าใหเ้กดิการสะสมและการถา่ยเทไฟฟ้าสถติได ้

ปิดฝาภาชนะเมือ่ไมใ่ชง้าน เคลือ่นยา้ยภาชนะดว้ยความระมัดระวัง เปิดฝาภาชนะชา้ ๆ เพือ่ควบคมุแรงดันทีอ่าจปล่อยออกมา 

เก็บในทีเ่ย็นและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ภาชนะบรรจุเพือ่การจัดเก็บควรมกีารตอ่สายดนิและการต่อฝาก 

ภาชนะจัดเก็บแบบตรงึอยู่กับที ่ภาชนะขนถา่ยเคลือ่นยา้ย และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารต่อสายดนิและตอ่ฝาก 

เพือ่ป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถติ 
อุณหภูมใินการจดัเก็บ: 
ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ: 

[ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

[ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 
  

 
ภาชนะ/บรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม: รถบรรทกุน ้ามันหรอืสารเคมี; ถัง; เรอืบรรทุก; รถบรรทกุแบบถัง  
วสัดบุรรจภุณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: เหล็กกลา้คารบ์อน; สแตนเลส สตลี; 
Polyester; Teflon; Polyethylene; Polypropylene  
วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม:  ยางบวิทลิ; ยางธรรมชาต;ิ Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM); Polystyrene 

 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล  
 
การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั: 
 

คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 

ชือ่สาร รปูแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ ปี 

NAPHTHA (PETROLEUM), ไอ. RCP - 1200  184 ppm ไฮโดรคารบ์อน เอ็กซอนโม 2009 

HYDROTREATED HEAVY  TWA mg/m3  ทัง้หมด บลิ    
 

ขดีจ ากดัทางชวีภาพ 
 

ไมม่กีารจัดสรรขดีจ ากัดทางชวีภาพ 
 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากัด/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ ใหป้ฏบัิตติามกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
การควบคมุทางวศิวกรรม 
 

ระดับการป้องกันและประเภทการควบคมุทีจ่ าเป็นจะมคีวามแตกตา่งกันตามสภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

มาตรการควบคมุทีต่อ้งพจิารณา: 
ควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกันไมใ่หป้รมิาณสารเกนิกวา่ระดับทีย่นิยอมใหร้ับได ้ใชอ้ปุกรณ์ 

ถา่ยเทอากาศทีป้่องกันการระเบดิ 
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การป้องกนัสว่นบคุคล 
 

การเลอืกอปุกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลนัน้แตกต่างกันไปตามภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน 

หลักปฏบัิตใินการขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ 

ขอ้มลูทีร่ะบุไวด้า้นล่างเพือ่เลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลทีใ่ชกั้บสารนี้ข ึน้อยู่กับการใชง้านปกตติามวัตถปุระสงค ์
 

อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: 

หากมาตรการควบคมุทางวศิวกรรมไมส่ามารถรักษาระดับสารปนเป้ือนในอากาศไวไ้ดเ้พยีงพอทีจ่ะปกป้องสขุภาพของ

ผูป้ฏบัิตงิานได ้อาจจ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีไ่ดร้ับอนุญาต การเลอืก 

การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏหมาย หากเกีย่วขอ้ง 

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีต่อ้งพจิารณาเพือ่ใชกั้บสารนี้ไดแ้ก:่  
หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้  เครือ่งกรองชนดิ A 

 
ในกรณีทีค่วามเขม้ขน้ในอากาศมคีา่สงู ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมทีอ่จ่ายอากาศทีผ่า่นการรับรองแลว้  

โดยปรับการท างานใหม้คีวามดันภายในสงูกวา่ภายนอก 

อปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมที่อจ่ายอากาศพรอ้มดว้ยถังอากาศส ารองอาจมคีวามเหมาะสมในสถานการณ์ทีม่ี

ออกซเิจนในระดับไมเ่พยีงพอ คณุสมบัตกิารเตอืนระดับแก๊ส/ไอระเหยมปีระสทิธภิาพต ่า 

หรอืหากความเขม้ขน้ในบรรยากาศมคี่าสงูเกนิขดีความสามารถ/พกัิดของตลับกรองอากาศ 
 

อุปกรณ์ป้องกนัมอื: ขอ้มลูเฉพาะของถงุมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าขึน้ตามเอกสารตพีมิพแ์ละขอ้มลูจากผูผ้ลดิถงุมอื  

สภาพการท างานจะมผีลต่อความคงทนของถงุมอืเป็นอย่างมาก 

ใหส้อบถามขอ้มลูจากผูผ้ลติถงุมอืเพือ่ขอค าแนะน าส าหรับประเภทของถงุมอืทีเ่หมาะสมและอายุการใชง้านกับงานทีท่่านใช ้

งาน ใหต้รวจสอบและเปลีย่นถุงมอืทีข่าดหรอืเสยีหาย ประเภทของถงุมอืทีใ่ชส้ าหรับการท างานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ:  
ควรใชถ้งุมอืชนดิป้องกันสารเคม ี  ถงุมอืยางไนไตรล ์

 
อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: ถา้มโีอกาสทีจ่ะสมัผัสกับสาร ขอแนะน าใหส้วมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกันดา้นขา้ง 

 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: ขอ้มลูเฉพาะของเสือ้ผา้ทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าตามเอกสารตพีมิพห์รอืขอ้มลูจากผูผ้ลติ

ประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาในการใชง้านกับสารนี้รวมถงึ:  
แนะน าใหส้วมเสือ้ทีท่นต่อสารเคม/ีน ้ามัน 

 
มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง: ตอ้งปฏบัิตติามมาตรการสขุอนามัยสว่นบุคคลทีด่เีสมอ เชน่ การลา้งมอืหลังจาก

ทีข่นถา่ยเคลือ่นยา้ยสารเคม ีและกอ่นรับประทานอาหาร ดืม่น ้า และ/หรอื สบูบหุรี ่ 

ซกัลา้งชดุท างานและอุปกรณ์ป้องกันภัยเป็นประจ าเพือ่ก าจัดสารปนเป้ือน 

ก าจัดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนหากไมส่ามารถท าความสะอาดได ้จัดเก็บสิง่ของตา่ง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

 

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม  
สอดคลอ้งกับกฏระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบังคับใช ้ซึง่จ ากัดการปล่อยสูอ่ากาศ น ้าและดนิ 

 ปกป้องสิง่แวดลอ้มโดยการใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันหรอืก าจัด การปลอ่ยมลพษิ 

 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี 
 

หมายเหต:ุ คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และสิง่แวดลอ้ม

เทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
ขอ้มูลท ัว่ไป        

สถานะทางกายภาพ:  ของเหลว       

รปูแบบ: ใส         
ส:ี ไมม่สี ี       

กลิน่: เล็กนอ้ย        

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้      
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ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 
ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(ที ่15 องศาเซลเซยีส): 0.79 [ทีเ่กีย่วกับน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้  

ความหนาแน่น (ที ่15 องศาเซลเซยีส):   790 kg/m3 (6.59 lbs/gal, 0.79 kg/dm3)       [ASTM D4052] 
ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง     

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  65 องศาเซลเซยีส  (149 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D-93]   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต ่าสดุ (LEL):  0.6 
คา่สงูสดุ (UEL):  6.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 233 องศาเซลเซยีส   (451 องศาฟาเรนไฮต)์   [ไดอ้า้งองิจากขอ้มลู]  
จดุเดอืด/ชว่ง: 186 องศาเซลเซยีส  (367 องศาฟาเรนไฮต)์ - 213 องศาเซลเซยีส  (415 องศาฟาเรนไฮต)์ 

[ASTM D86]     
อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไม่ไดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1): 5.6 ที ่101 kPa   [ตามทีค่ านวณได]้    

ความดนัไอ: 0.05 กโิลปาสกาล (0.38 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส     [ตามทีค่ านวณได]้  
อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):   0.04   [ตามทีค่ านวณได]้   

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):   ไมเ่กีย่วขอ้ง       
Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้): > 4 [คาดประมาณ] 

คา่การละลายในน า้:  นอ้ยมากไม่ตอ้งน ามาพจิารณา   
ความหนดื:  1.3 cSt  (1.3 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่40 องศาเซลเซยีส   |   1.8 cSt  (1.8 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่20 องศาเซลเซยีส) 

[ตามทีค่ านวณได]้ 
คณุสมบตัใินการออกซไิดซ:์  อ่านในสว่น การบง่ชีค้วามเป็นอันตราย 

ขอ้มลูอืน่ๆ      

จดุเยอืกแข็ง:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้   
จดุหลอมเหลว:  ไมเ่กีย่วขอ้ง    

จดุไหลได:้ -57 องศาเซลเซยีส  (-71 องศาฟาเรนไฮต)์    [ASTM D5950] 
น า้หนกัโมเลกุล:  161 G/MOLE [ตามทีค่ านวณได]้  

การดดูซมึความชืน้: ไมด่ดูซมึความชืน้    

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ 0.00098 ตอ่องศาเซลเซยีส   [ตามทีค่ านวณได]้ 
 

สว่น 10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
 

ความเสถยีร: สารนี้มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: หลกึเลีย่งความรอ้น ประกายไฟ กองไฟและแหลง่กอ่ไฟอืน่ ๆ 

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 
 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนี้ไม่สลายตัวทีอ่ณุหภมูลิอ้มรอบ 

 
มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ปฏกิริยิาการสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอันตรายจะไมเ่กดิขึน้ 

สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา    

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา    
    

  เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรปุ/หมายเหตุ   

การสูดดม     

 ความเป็นพษิฉับพลัน: (หนู) 8 ชัว่โมง LC50  
 > 5000 มก./ลบ.ม. 
  

 เป็นพษิต ่ามาก โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้ง  

 คลา้ยคลงึกัน การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง  
 OECD     403 

 การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลูจุดยตุสิ าหรับสาร  มคีวามเป็นพษิในระดับทีส่ามารถละเลยได ้ส าหรับการท างานกับ 

 สารเคมใีนอณุหภมูปิกต ิ
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การรบัประทานเขา้ไป      

 ความเป็นพษิฉับพลัน (หนู): LD50 > 5000  
 มก./กก. 

เป็นพษิต ่ามาก โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบสาร การทดสอบ
เทยีบเท่าหรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD     401 

 

 

ผวิหนงั      
 ความเป็นพษิฉับพลัน (กระต่าย): LD50 >  
 5000 มก./กก. 

เป็นพษิต ่ามาก โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้ง
คลา้ยคลงึกัน การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง 
OECD     402 

 

 
 การกัดกร่อนและการระคายเคอืงผวิหนัง:   
 ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

ระคายเคอืงผวิหนังเพยีงเล็กนอ้ยเมือ่สมัผัสสารเป็นเวลานาน  

 โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน   

 การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD     404 

 

 

ดวงตา      
 ความเสยีหายรุนแรงทีเ่กดิกับตาและการ 
 ระคายเคอืง: ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

 อาจท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาเล็กนอ้ย เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ โดย  

 อาศัยขอ้มูลการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน การ  

 ทดสอบเทยีบเท่าหรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD     405 

 

 

การกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพ ้   

 การกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพใ้นระบบทางเดนิ  

 หายใจ: ไมม่ขีอ้มลูยตุสิ าหรับสาร 

 คาดว่าไมใ่ชตั่วกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพใ้นระบบทางเดนิหายใจ 

 

 การกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพบ้นผวิหนัง: ขอ้มูล 

 ทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้
 คาดว่าไมใ่ชตั่วกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพบ้นผวิหนัง โดยอาศัยขอ้มลู 

 การทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน การทดสอบ 

 เทยีบเท่าหรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD     406  

 การสูดดม: ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้  อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ โดย   

 อาศัยคณุสมบัตทิางกายภาพและเคมขีองสาร  

 การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลล ์

 สบืพนัธุ:์ ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

 คาดว่าไม่กอ่ใหเ้กดิการกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์โดยอาศัยขอ้มลู 

 การทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน การทดสอบ 

 เทยีบเท่าหรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD  471    473    474     
 476    478    479      

 การกอ่มะเร็ง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้  คาดว่าไม่กอ่ใหเ้กดิมะเร็ง โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบส าหรับสารทีม่ ี 
 โครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน การทดสอบเทยีบเท่าหรอืคลา้ยคลงึกับแนว 

 ปฏบัิตขิอง OECD  453   

 ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ:์ ขอ้มูลทีม่ ี

 ใหใ้ชไ้ด ้
 คาดว่าไม่กอ่ใหเ้กดิความเป็นพษิตอ่สบืพันธุ ์โดยอาศัยขอ้มูล 

 การทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน การทดสอบ 

 เทยีบเท่าหรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง OECD  413    414    415      
 การหล ัง่น า้นม: ไมม่ขีอ้มลูยุตสิ าหรับสาร  คาดว่าไมเ่ป็นอันตรายต่อเด็กทีด่ืม่นมมารดา 

 

 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่ง  

 เฉพาะเจาะจง (STOT) 

 

 

 การสมัผัสครัง้เดยีว: ไมม่ขีอ้มูลยตุสิ าหรับสาร  คาดว่าไมเ่ป็นอันตรายตอ่อวัยวะจากการสมัผัสครัง้เดยีว 
 

 การสมัผัสซ ้า: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้  คาดว่าไมเ่ป็นอันตรายต่ออวัยวะจากการสมัผัสเป็นเวลานานหรอื  

 สมัผัสซ ้า โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้ง 

 คลา้ยคลงึกัน การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบัิตขิอง  
 OECD  408    413       

 
ขอ้มลูอืน่ ๆ 

ส าหรบัตวัผลติภณัฑ:์ 
 
ความเขม้ขน้ของไอระเหยทีเ่กนิกวา่ระดับมาตรฐาน จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา และมผีลต่อระบบทางเดนิหายใจ ซึง่อาจท าให ้

รูส้กึปวดหัวและวงิเวยีนศรีษะ รวมทัง้อาจสง่ผลกระทบต่อระบบประสาท การสมัผัสสารทีม่คีวามหนืดต ่าเป็นเวลานานหรอืซ ้า ๆ 
ตดิตอ่กัน อาจมผีลท าใหผ้วิหนังแหง้ เกดิการระคายเคอืงและผวิหนังอักเสบ ของเหลวปรมิาณเล็กนอ้ยทีส่ าลักเขา้ไปในปอดระหวา่ง

การกลนืกนิหรอืจากการอาเจยีน อาจท าใหเ้กดิภาวะปอดอักเสบจากสารเคมหีรอืปอดบวมน ้า 
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การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC:    

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถู้กกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง: ไมม่ ี  

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

 
    

สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา   
 
ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศัยพืน้ฐานจากขอ้มูลส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกัน  

โดยอาศัยการใชห้ลักการเชือ่มโยง 
 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม  
สารเคม ี-- คาดวา่ไมเ่ป็นอันตรายต่อสิง่มชีวีติในน ้า 

สารเคม ี-- ไมค่าดว่าจะกอ่ใหเ้กดิความเป็นพษิเรือ้รังกับสิง่มชีวีติในน ้า 
 
การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 
สารเคม ี-- คาดวา่ย่อยสลายทางชวีภาพไดทั้นท ี

การแยกสลายดว้ยน า้: 

สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 
การสลายตวัดว้ยแสง: 

สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาโฟโตไลซสิ 
การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 

สารเคม ี-- คาดวา่จะสลายตัวอยา่งรวดเร็วในอากาศ 

 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั  
 

วธิกีารก าจดั 

 

ค าแนะน าในการทิง้นัน้จัดท าขึน้ส าหรับสารแตล่ะประเภท 

การทิง้สารนัน้ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งฉบับปัจจุบันและลักษณะของสาร ณ เวลาทีท่ิง้ 

 

ค าแนะน าในการทิง้  
ผลติภัณฑน์ี้มคีวามเหมาะสมกับการเผาในเตาเผาแบบปิดภายใตก้ารควบคมุเพือ่ประหยัดเชือ้เพลงิ หรอืก าจัดทิง้ดว้ยการเผา

จนเป็นเถา้ทีอ่ณุหภมูสิงูภายใตก้ารก ากับดแูล เพือ่ป้องกันการเกดิผลติภัณฑท์ีไ่ม่ตอ้งการจากการเผาไหม  ้
 
ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจทุีใ่ชห้มดแลว้ ค าเตอืนเกีย่วกับภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ (ถา้เกีย่วขอ้ง): ภาชนะบรรจุทีใ่ช ้

หมดแลว้อาจมคีราบตกคา้งเหลอือยู ่และเป็นอันตรายได ้อย่าพยายามเตมิซ ้า หรอืท าความสะอาดภาชนะ โดยไมม่วีธิปีฏบัิตทิี่

เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถังเปล่าจนหมดเกลีย้ง และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยจนกวา่จะปรับสภาพหรอืก าจัดทิง้อย่างเหมาะสม 

ควรใหผู้ร้ับเหมาทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืไดร้ับอนุญาตเป็นผูน้ าภาชนะเปล่าไปแปรใชใ้หม ่ฟ้ืนสภาพ หรอืก าจัดทิง้ตามกฎระเบยีบ

ขอ้บังคับของรัฐบาล หา้มอัดความดัน ตัด เชือ่ม เชือ่มประสาน บัดกร ีเจาะ บด เจยีระไน หรอืปล่อยใหภ้าชนะไดร้ับความรอ้น เปลว

ไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติ หรอืแหลง่จุดตดิไฟอืน่ ๆ ภาชนะอาจระเบดิและท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ 
 
สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่  

 

ทางบก (ADR/RID): ไมค่วบคมุการขนสง่ทางบก  
 
ทางทะเล (IMDG): ไมค่วบคมุการขนสง่ทางทะเล ตาม IMDG-Code 
 มลพษิทางทะเล:  ไมม่ ี
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ทางทะเล (MARPOL 73/78 Convention - Annex II)  
ชือ่ผลติภณัฑ:์ ของเหลวพษิ, N.F., (7) N.O.S., (EXXSOL D60, ม ีiso- และ cycloalkanes (C10-C11)) 

Ship type: 3 

ประเภทของมลภาวะ: Y 
 
ทางอากาศ (IATA): ไมค่วบคมุการขนสง่ทางอากาศ  
 
   

สว่น 15  ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั  
สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑ ์GHS ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสหประชาชาต ิ
 
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ระบไุวห้รอืยกเวน้จากรายการ/ประกาศแจง้เกีย่วกบับญัชรีายการสารเคมตีอ่ไปนี ้ 

(อาจมสีารซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งแจง้ไปยงับญัชรีายการ TSCA ของ EPA วา่เป็นสารทีม่กีารผลติหรอืน าเขา้เพือ่

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

 

บญัชสีารเคมรีะดบัประเทศถูกอา้งองิถงึเลขสารเคม ี(CAS number) หรอืหมายเลขตามขา้งลา่งนี ้

CAS 

64742-48-9 

64742-47-8 

 

สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ  
 

N/D = ไมไ่ดก้ าหนดไว,้ N/A = ไมเ่กีย่วขอ้ง  
ขอ้ส าคญัของ H-CODES ระบใุนสว่นที ่3 ของเอกสารนี ้(เพือ่เป็นขอ้มลูเทา่น ัน้): 

H227: เป็นของเหลวทีเ่ผาไหมไ้ด;้ ของเหลวไวไฟ, ประเภทที ่4 
H304: อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ; การส าลัก, ประเภทที ่1 

H316: เป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนังอยา่งออ่น; ระคายเคอืงผวิหนัง, ประเภทที ่3 
 
เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมฉีบบันี ้มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขดงันี:้  
เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมฉีบับนี้ มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขดังนี้  
สว่นประกอบ: หมายเหตคุวามเขม้ขน้ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นประกอบ: ก าหนดตามค าชีแ้จงของ GHS ขอ้มูลไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

การจ าแนกประเภทสขุภาพตามเกณฑ ์GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สญัลักษณ์สขุภาพตามระบบ GHS ขอ้มูลไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
การจ าแนกคณุสมบัตทิางกายภาพ และเคม ีตาม GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สญัลักษณ์ทางกายภาพ และเคม ีตาม GHS ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่01: ทีอ่ยูบ่รษัิททางไปรษณีย ์- ชือ่เดมิ ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้.

สว่นที ่01: ทีอ่ยูบ่รษัิททางไปรษณีย ์ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่01: เลือ่นตารางขอ้มูลบรษัิท ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่06: มาตรการเมือ่มกีารปลอ่ยสารออกโดยอบัุตเิหต ุ- ขอ้ควรระวังเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่06: มาตรการป้องกัน ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่08: ขดีจ ากัดทางชวีภาพ - การจัดสรร ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่08: การควบคมุสิง่แวดลอ้ม - หมายเหต ุขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่08: การป้องกันสว่นบุคคล ขอ้มูลไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่09: น ้าหนักโมเลกลุ ขอ้มูลไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่09: หมายเหต ุ- คณุสมบัตทิางกายภาพและเคม ีขอ้มูลไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่09: ความดันไอ ขอ้มูลไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่11: ขอ้มลูเพิม่เตมิดา้นสขุภาพ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่11: ผลกระทบอืน่ ๆ ตอ่สขุภาพ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้.
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สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - ความเป็นพษิแบบเฉียบพลันตอ่สิง่มชีวีติในน ้า ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - กระบวนการออกซเิดชนัในบรรยากาศ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - การยอ่ยสลายทางชวีภาพ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - การละลายในน ้า ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่12: สารสนเทศนเิวศนว์ทิยา - การท าปฏกิริยิากับแสง ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่12: ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่13: ขอ้พจิารณาในการทิง้ - ค าแนะน าในการทิง้ ขอ้มูลไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่13: ค าแนะน าในการทิง้ - บันทกึ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่15: เลขสารเคมอีืน่ (CAS number) ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่15: บัญชรีายชือ่สารเคมใีนประเทศ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่16: H Code Key ขอ้มูลไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่16: MSN, MAT ID ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

 แกไ้ขปรับปรุง ณ วันที:่ 02 เมษายน 2020 

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

-----  
ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู ่

ขอ้มลูและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวันทีจั่ดท าเอกสาร ทา่นสามารถตดิตอ่ Union Petrochemical เพือ่

ตรวจสอบวา่เอกสารฉบับนี้เป็นฉบับลา่สดุที ่Union Petrochemical มอียูห่รอืไม่ 

ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ 

โดยถอืว่าผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบตอ่การตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองวา่ผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตาม

วัตถปุระสงคห์รอืไม ่หากผูซ้ือ้น าผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับ

สขุภาพ ความปลอดภัย และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ 

ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบัิตใินการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้านอย่างปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถ่ายเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้

หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสารนี้ไปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า 

ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

 


