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 เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
  

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั  
 
ผลติภณัฑ ์ 

ชือ่ผลติภณัฑ:์  ISOPAR™ C FLUID 
รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ ไอโซพาราฟฟินกิไฮโดรคารบ์อน (Isoparaffinic Hydrocarbon) 

  

แนะน าใหใ้ช:้  สารทีท่ าใหเ้จอืจาง, 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 

 

เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 
สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย  

 
สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการก ากับดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่สาร
อนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 
 
การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS: 
 
ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่2 

ระคายเคอืงผวิหนัง: ประเภทที ่2   
เป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง (ระบบประสาทสว่นกลาง): ประเภทที ่3  
เป็นพษิจากการสดูดม: ประเภทที ่1 
เป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สิง่มชีวีติในน ้า: ประเภทที ่2 

เป็นพษิเรือ้รังตอ่สิง่มชีวีติในน ้า: ประเภทที ่2 
 

 
องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS:  
รูปสญัลกัษณ์:  
 

 
 

ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ: H225:  ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู  
ดา้นสขุภาพ: H304:  อาจเป็นอนัตรายถงึชวีติไดเ้มือ่กลนืกนิและผา่นเขา้ไปในทางเดนิหายใจ  
  H315:  เป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง 
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  H336:  อาจท าใหเ้กดิอาการง่วงซมึหรอืเวยีนศรีษะ 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม: H411:  เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้าและมผีลกระทบระยะยาว 
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

 การป้องกนั: P210: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่มปิ่ดกัน้ พืน้ทีผ่วิรอ้น – หา้มสบูบหุรี ่  P233: จัดเก็บภาชนะ

บรรจุใหปิ้ดสนิทแน่น   P240: ต่อสายดนิ/ต่อฝากภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ   P241: ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบาย

อากาศ อปุกรณ์สอ่งสวา่ง ทีก่นัระเบดิได ้  P242: ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ   P243: ใชม้าตรการป้องกนัประจุ

ไฟฟ้าสถติ   P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาละอองไอ/ไอระเหยเขา้สูร่่างกาย   P264: ลา้งผวิหนังใหส้ะอาดภายหลงัจากการใช ้

สาร   P271: ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเท่านั้น   P273: หลีกเลี่ยงการปล่อยลงสู่

ส ิง่แวดลอ้ม   P280: สวมถงุมอืป้องกนัและอปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัหนา้  
 การรบัมอื: P301 + P310: หากกลนืกนิ: ตดิต่อศูนย์พิษวทิยาหรือแพทย์ทันที   P302 + P352: หากสัมผัสผวิหนัง: ใหล้า้ง
ดว้ยน ้าและสบูใ่นปรมิาณมาก   P303 + P361 + P353: หากสมัผัสผวิหนัง (หรอืเสน้ผม): ใหเ้ปลีย่นชดุทีเ่ป้ือนออกทันท ีลา้ง

ผวิหนังดว้ยน ้าหรือใชฝั้กบัว   P304 + P340: หากหายใจเขา้ไป: ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ี่มีอากาศบริสุทธิ ์และใหพั้กผ่อนใน

ลักษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก   P312: ใหต้ดิต่อศูนยพ์ษิวทิยาหรือแพทยโ์รงพยาบาลถา้ท่านรูส้กึไม่สบาย   P331: หา้มท าให ้
อาเจยีน   P332 + P313: ถา้ผวิหนังเกดิอาการระคายเคอืง: ขอค าปรกึษา/การดแูลรักษาจากแพทย ์  P362 + P364: ถอดชดุที่

เป้ือนออกและท าการซักใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นน ากลับมาใชใ้หม่   P370 + P378: ในกรณีเพลงิไหม:้ ใชห้มอกน ้า โฟม สารเคมแีหง้ 
หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดบัเพลงิ   P391: เก็บสารทีห่กร่ัวไหล  

 การเก็บรกัษา: P403 + P235: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก เก็บใหเ้ย็น   P405: จัดเก็บในภาชนะทีปิ่ดล็อกได ้

   การก าจดั: P501: ก าจัดสารทีบ่รรจภุายในและภาชนะบรรจตุามกฎขอ้บงัคับในทอ้งถิน่ 
 
ประกอบดว้ย: NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT ALKYLATE 
 

ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี 
สารนีส้ามารถสะสมประจุไฟฟ้าสถติซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการลกุตดิไฟได ้

สารนีส้ามารถกอ่ใหเ้กดิไอระเหยซึง่จะกอ่ตวัเป็นของผสมทีม่คีวามไวไฟ และหากมปีระกายไฟเกดิขึน้จะท าใหไ้อระเหยที่
สะสมอยูเ่กดิลกุตดิไฟและ/หรอืเกดิการระเบดิได ้

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  

อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ดวงตา จมูก ล าคอ และปอด อาจไปกดระบบประสาทสว่นกลาง 
 
ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  

ไมม่อีนัตรายรา้ยแรง 
 
 

หมายเหตุ: สารนีไ้ม่ควรใชน้อกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่ 1 โดยไม่ไดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพ

พบวา่ การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 
 
 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม  
 

สารนีจั้ดเป็นสารประกอบเชงิซอ้น 
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย  
ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* รหสัความเป็นอนัตราย

ตามเกณฑ ์GHS 
NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT ALKYLATE 64741-66-8 100 % H225, H304, H336, H315, 

H401, H411 
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สว่นประกอบอนัตรายในสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย  
ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* รหสัความเป็นอนัตราย

ตามเกณฑ ์GHS 
2,2,4 –TRIMETHYLPENTANE 540-84-1 < 85 % H225, H304, H336, H315, 

H400(M factor 1), H410(M 
factor 1) 

 

* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนั้นเป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดย
ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้

 

 

  สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล  

การสูดดม   
ใหน้ าผูป่้วยออกจากที่เกดิเหตุโดยทันที ใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือทางการแพทย์โดยเร็ว ส าหรับท่านที่เป็นผูเ้ขา้ท าการ

ชว่ยเหลอืใหห้ลกีเลีย่งการสัมผัสสารทัง้ตัวเองและผูอ้ืน่ ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจทีเ่หมาะสม ใหอ้อกซเิจน
ส ารอง (ถา้ม)ี หากหยดุหายใจ ใหช้ว่ยเหลอืโดยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 

การสมัผสัทางผวิหนงั   
  ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยสบูแ่ละน ้า ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกและน าไปซักใหส้ะอาดกอ่นน ากลับมาสวมใสอ่กีครัง้ 

การสมัผสัดวงตา   
  ลา้งตาดว้ยน ้าใหส้ะอาด หากเกดิอาการระคายเคอืง ใหรั้บการรักษาพยาบาลจากแพทย์

การรบัประทานเขา้ไป   
  ขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทยท์นัท ีหา้มท าใหอ้าเจยีน 

อาการ/ผลกระทบแบบเฉยีบพลนัและอยา่งชา้   
  รายละเอยีดแสดงในสว่นของขอ้มลูเชงิพษิวทิยา 

หมายเหตถุงึแพทย ์   
  ถา้กนิเขา้ไป สารนี้อาจส าลักเขา้สูป่อดและท าใหเ้กดิภาวะปอดอักเสบจากสารเคมไีด ้ใหท้ าการรักษาตามความเหมาะสม  
สารหรอืสว่นประกอบของสารชนดินี้อาจท างานร่วมกับการกระตุน้หัวใจเมือ่ไดรั้บสารในปรมิาณทีส่งูมาก (สงูกวา่คา่ขดีจ ากัดสารเคมทีี่

สมัผัสไดใ้นสถานทีท่ างาน)  หรอืเมือ่มคีวามเครยีดสงูร่วมดว้ย หรอื สารกระตุน้หัวใจ เชน่ อพิเินฟรนิ (epinephrine)  ควรหลกีเลีย่ง
การใชส้ารดงักลา่ว

 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ  
 

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

 
สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  สายน ้าทีฉ่ีดเป็นสาย 

 

การผจญเพลงิ  
ค าแนะน าในการผจญเพลงิ:   ยา้ยคนออกจากพืน้ที ่หากการร่ัวไหลยังไม่ท าใหเ้กดิการตดิไฟ ใหฉ้ีดน ้าเพือ่ท าใหไ้อน ้า

กระจายออกและป้องกันผูท้ีก่ าลังหยุดการร่ัวไหลของสาร ป้องกันน ้าทีไ่หลนองจากการควบคมุเพลงิหรอืการท าใหน้ ้าไหล

นองเจอืจาง เพือ่ไม่ใหไ้หลลงสูล่ าน ้า ทอ่ระบายน ้า หรอืแหลง่น ้าดืม่ เจา้หนา้ทีด่ับเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกันอันตรายแบบ

มาตรฐาน สว่นกรณีทีเ่กดิไฟไหมใ้นพื้นทีปิ่ดลอ้ม ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) ใชก้ารฉีดพ่น

ละอองฝอยน ้าเพือ่ระบายความรอ้นใหพ้ืน้ผวิทีถ่กูเพลงิไหมเ้ย็นลง และปกป้องบคุคล 
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ความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมท้ีผ่ดิปกต:ิ   มคีวามไวไฟสงู   ไอระเหยมคีณุสมบัตไิวไฟและหนักกวา่อากาศ  

อาจเคลือ่นทีไ่ปตามพืน้และไปถงึแหลง่จดุตดิไฟทีอ่ยูไ่กลออกไป ท าใหเ้กดิอนัตรายจากไฟยอ้นกลบั สารอนัตราย  

นักผจญเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัตามทีร่ะบใุนสว่นที ่8 
 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   ผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ์, ออกไซดข์องคารบ์อน, ควนั, ควนัไอ 
 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ   

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  -8 องศาเซลเซยีส (18 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM D-56]  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต า่สดุ (LEL):  0.9 
คา่สงูสดุ (UEL): 6.0  

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 443 องศาเซลเซยีส  (829 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM E659]  
 

 

  สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร  
 
วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน  

ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปลอ่ยออกโดยอบุัตเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนดกฏหมายตา่ง ๆ ทีบ่งัคบัใช ้

 

 
มาตรการป้องกนั  

หลกีเลีย่งการสมัผัสสารทีเ่ป้ือน เตอืนหรอือพยพผูอ้ยู่อาศัยในบรเิวณใกลเ้คยีงและบรเิวณใตล้มหากจ าเป็น เนื่องจากความ

เป็นพษิหรอืความไวไฟของสาร   ดสูว่นที ่5 เรือ่งมาตรการผจญเพลงิ ดคูวามเป็นอนัตรายทีส่ าคัญในสว่นของการบง่ชีค้วาม

เป็นอันตราย   ดสูว่นที ่4 เรือ่งมาตรการปฐมพยาบาล อา่นค าแนะน าเรื่องขอ้ก าหนดขัน้ต ่าส าหรับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

สว่นบคุคลในสว่นที ่8 อาจมคีวามจ าเป็นในการใชม้าตรการป้องกันอืน่ ๆ เพิม่เตมิ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

และ/หรอืวจิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูป้ฎบิตักิารฉุกเฉนิเบือ้งตน้ 

 

ส าหรับผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิ   อปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ: สามารถใชอ้ปุกรณ์ป้องกันระบบ

ทางเดนิหายใจแบบครึง่หนา้หรอืเต็มหนา้พรอ้มกับไสก้รองส าหรับกันไอระเหยของสารอนิทรียห์รอืไฮโดรเจนซัลไฟด ์(ถา้

เกีย่วขอ้ง) หรอือปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับปรมิาณการร่ัวไหลและระดับการรับสมัผัสที่

อาจเกดิขึน้ หากไม่สามารถประเมนิโอกาสรับสัมผัสไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ หรืออาจเกดิหรือคาดว่าจะเกดิสภาวะพร่อง

ออกซเิจนในอากาศ ขอแนะน าใหใ้ชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) แนะน าใหใ้ชถุ้งมอืท างานทีท่นต่อ

สารแอโรแมตกิไฮโดรคารบ์อน หมายเหตุ: ถุงมอืทีท่ าดว้ยพอลไิวนลิแอซเีตท (PVA) ไม่มคีณุสมบัตกิันน ้าและไมเ่หมาะสม

ในการใชเ้มือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ แนะน าใหใ้ชแ้วน่ตากันเคม ีถา้มคีวามเป็นไปไดท้ีส่ารจะกระเด็นหรอืสมัผัสกับดวงตา ส าหรับ

การหกร่ัวไหลเพยีงเล็กนอ้ย การสวมชดุป้องกันไฟฟ้าสถติธรรมดาก็พอเพียง ถา้การหกร่ัวไหลมปีรมิาณมาก แนะน าใชช้ดุ

ป้องกนัสารเคมแีละป้องกนัไฟฟ้าสถติแบบทัง้ตัว  

 

การจดัการสารร ัว่หก  
การร ัว่ไหลลงสูพ่ ืน้ดนิ: ก าจัดแหลง่จุดตดิไฟทัง้หมด (หา้มสบูบหุรี ่ท าใหเ้กดิประกายไฟหรอืเปลวไฟในบรเิวณใกลเ้คยีง)

หยุดการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไม่มคีวามเสีย่ง เครือ่งมทีกุชิน้ทีใ่ชใ้นการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยผลติภัณฑน์ี้ตอ้งมกีารต่อ

สายดนิ หา้มจับหรอืเดนิผ่านในบรเิวณทีม่สีารหกเป้ือน ป้องกนัไม่ใหส้ารไหลลงสูท่างน ้า ทอ่ระบายน ้า หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ที่

อบัอากาศ อาจใชโ้ฟมระงับไอระเหยเพือ่ลดไอระเหย ใชเ้ครือ่งมอืประเภทไมก่อ่ประกายไฟทีส่ะอาดในการเก็บรวบรวมสารที่

ดดูซับไวแ้ลว้ ดดูซับหรอืปิดคลมุดว้ยดนิแหง้ ทราย หรอืสารอืน่ทีไ่ม่ลกุตดิไฟ และยา้ยไปใสใ่นภาชนะ   การร่ัวหกปรมิาณ

มาก: การฉีดพ่นละอองฝอยของน ้าอาจชว่ยลดไอระเหย แตอ่าจไม่สามารถป้องกันการลุกตดิไฟในบรเิวณพืน้ทีปิ่ดลอ้มได ้

น าสารเก็บกลบัมาโดยการสบูดว้ยป๊ัมหรอืซับดว้ยวัสดดุดูซมึทีเ่หมาะสม 

 

การร ัว่ไหลลงสู่แหล่งน า้: หยุดการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไม่มีความเสีย่ง ก าจัดแหล่งจุดตดิไฟ แจง้เตือนผูท้ี่

เกีย่วขอ้งอืน่ ๆ หากจุดวาบไฟสงูกว่าทีส่ภาวะอุณหภูมปิกตติัง้แต่ 10 องศาเซลเซยีสขึน้ไป ใหใ้ชทุ้่นป้องกันการปนเป้ือน

และเอาสารทีห่กเป้ือนออกจากผวิน ้าโดยการกวาดหรอืใชส้ารดดูซับทีเ่หมาะสมเมือ่สามารถท าได ้หากจดุวาบไฟนอ้ยกวา่ที่

สภาวะอณุหภมู ิ
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ปกตอิยา่งนอ้ย 10 องศาเซลเซยีส ใหใ้ชทุ้น่เป็นแนวป้องกนัตามชายฝ่ังและปลอ่ยใหส้ารระเหยไป ขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่ว 

ชาญกอ่นใชส้ารชว่ยกระจายตวั 

 

ค าแนะน าส าหรับการร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น ้าและการร่ัวไหลลงสูพ่ืน้ดนินี ้จัดท าขึน้จากสถานการณ์จ าลองการร่ัวไหลทีม่โีอกาส

เกดิขึน้มากทีส่ดุ แตส่ภาวะทางภมูศิาสตร ์ลม อณุหภมู ิ(และในกรณีการร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น ้า) ทศิทางและความเร็วของคลืน่

และกระแสน ้า อาจมผีลกระทบทีส่ าคญัยิง่ตอ่การกระท าทีพ่งึปฏบิตัติามความเหมาะสม ดว้ยเหตนุี ้จงึควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ

ในทอ้งถิน่ หมายเหต:ุ กฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่อาจก าหนดหรอืจ ากดัการกระท าทีพ่งึปฏบิตั ิ

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  
การร่ัวหกปรมิาณมาก:   สรา้งท านบกนัใหไ้กลจากบรเิวณทีส่ารร่ัวหกเพือ่กูค้นืและก าจัดทิง้ในภายหลงั ป้องกนัไมใ่หไ้หลลง

สูท่างน ้า ทอ่ระบายน ้า หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอ่บัอากาศ 
 
 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา  
 
การขนถา่ย เคลือ่นยา้น ใชง้าน  

ระวังอย่าใหส้ัมผัสกับผวิหนัง ป้องกันการสัมผัสกับแหล่งจุดตดิไฟ ตัวอย่างเชน่ ใชอุ้ปกรณ์ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ และ

อปุกรณ์ป้องกันการระเบดิ การใหค้วามรอ้นหรอืการป่ันกวนสารอาจท าใหเ้กดิไอหมอกหรอืไอของสารทีม่พีษิหรอืท าใหร้ะคาย

เคอืง ใหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่มกีารถ่ายเทอากาศทีเ่พียงพอ ป้องกันการร่ัวหกในปรมิาณเล็กนอ้ยและการร่ัวซมึเพื่อไม่ใหเ้กดิ

ความเป็นอนัตรายจากการลืน่หกลม้ สารนีส้ามารถสะสมประจุไฟฟ้าซึง่อาจท าใหเ้กดิประกายไฟ (แหลง่จดุตดิไฟ) ใชว้ธิกีารที่

เหมาะสมในการตอ่ฝากและ/หรอืตอ่สายดนิ อย่างไรก็ตาม การตอ่ฝากและตอ่สายดนิอาจไม่ชว่ยขจัดอันตรายจากการสะสม

ไฟฟ้าสถติ ใหศ้กึษามาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งในทอ้งถิน่เพื่อเป็นแนวทางปฏบิัต ิหรอืหาขอ้มูลอา้งองิเพิม่เตมิไดจ้าก American 

Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) หรื อ 

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

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

อุณหภูมใินการบรรจุ/การถา่ยเทเอาของออก: 

 
 [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

อุณหภูมใินการขนสง่:  
ความดนัในการขนสง่: 

 

[ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)]  
[ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)]

 
สารสะสมไฟฟ้าสถติ: สารนีเ้ป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติ โดยปกตแิลว้ จะถอืวา่ของเหลวเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบไม่น า

ไฟฟ้าหากมคีา่การน าไฟฟ้าต า่กวา่ 100 pS/m (100x10E-12 Siemens per meter) และถอืเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบกึง่
ตวัน าหากมคีา่การน าไฟฟ้าต า่กวา่ 10,000 pS/m ขอใหใ้ชข้อ้ควรระวังเดยีวกันไม่วา่ของเหลวจะเป็นสารไม่น าไฟฟ้าหรือสาร

กึง่ตวัน า ปัจจัยหลายอยา่งอาจมผีลตอ่การน าไฟฟ้าของของเหลวอย่างเห็นไดช้ดั ตวัอยา่งเชน่ อณุหภมูขิองของเหลว  

การมสีารปนเป้ือน สารเตมิแตง่ทีป้่องกนัไฟฟ้าสถติ และการกรอง   
 

การเก็บรกัษา  
ควรมกีารจัดเตรยีมแหลง่น ้าส าหรับดบัเพลงิอย่างเพยีงพอ ควรตดิตัง้ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลงิแบบเปิด ประเภทของภาชนะ

บรรจุทีใ่ชใ้นการจัดเก็บสารอาจท าใหเ้กดิการสะสมและการถ่ายเทไฟฟ้าสถติได ้ปิดฝาภาชนะเมื่อไม่ใชง้าน เคลือ่นยา้ย

ภาชนะดว้ยความระมัดระวัง เปิดฝาภาชนะชา้ ๆ เพื่อควบคุมแรงดันทีอ่าจปล่อยออกมา เก็บในทีเ่ย็นและอากาศถ่ายเทได ้

สะดวก ควรจัดเก็บไวภ้ายนอกหรอืแยกเอาไว ้ภาชนะบรรจุเพือ่การจัดเก็บควรมกีารตอ่สายดนิและการตอ่ฝาก ภาชนะจัดเก็บ

แบบตรงึอยูก่บัที ่ภาชนะขนถา่ยเคลือ่นยา้ย และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารตอ่สายดนิและตอ่ฝาก เพือ่ป้องกนัการสะสมของ

ไฟฟ้าสถติ 

 
อุณหภูมใินการจดัเก็บ: 
ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ: 

[ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 
[ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

  
ภาชนะ/บรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม: เรอืบรรทกุน ้ามัน; รถบรรทกุน ้ามันหรอืสารเคม;ี ถัง; รถลาก 
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วสัดุบรรจุภณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: เหล็กกลา้คาร์บอน; สแตนเลส สตลี; 
Polyester; Teflon; Polyethylene; Polypropylene; Neoprene; Epoxy Amine Coatings; Epoxy Phenolics; Epoxy 
Polyamides; Inorganic Zinc Coatings  
วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม:  ยางบวิทลิ; ยางธรรมชาต;ิ Polystyrene 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล  
 

การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 
 

คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 

ชือ่สาร รูปแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ ปี 

2,2,4 –TRIMETHYLPENTANE  TWA 300 ppm   ACGIH 2018 

       

NAPHTHA (PETROLEUM), ไอ. RCP - 300 ppm 1400 ไฮโดรคารบ์อน เอ็กซอนโม 2009 

LIGHT ALKYLATE  TWA  mg/m3 ทัง้หมด บลิ  

 
ขดีจ ากดัทางชวีภาพ 

 

ไมม่กีารจัดสรรขดีจ ากดัทางชวีภาพ 
 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การควบคมุทางวศิวกรรม 
 

ระดบัการป้องกนัและประเภทการควบคมุทีจ่ าเป็นจะมคีวามแตกตา่งกนัตามสภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
มาตรการควบคมุทีต่อ้งพจิารณา: 

ควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พียงพอ เพื่อป้องกันไม่ใหป้รมิาณสารเกนิกว่าระดับทีย่นิยอมใหรั้บได ้ใชอุ้ปกรณ์
ถา่ยเทอากาศทีป้่องกนัการระเบดิ 

 
การป้องกนัสว่นบุคคล 
 

การเลอืกอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกันไปตามภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลักปฏบิัตใินการ

ขนถ่ายเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มูลทีร่ะบุไวด้า้นล่างเพื่อเลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลทีใ่ชก้ับ

สารนีข้ ึน้อยูก่บัการใชง้านปกตติามวัตถปุระสงค ์
 

อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ: 

หากมาตรการควบคุมทางวศิวกรรมไม่สามารถรักษาระดับสารปนเป้ือนในอากาศไวไ้ดเ้พียงพอที่จะปกป้องสุขภาพของ

ผูป้ฏบิตังิานได ้อาจจ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีไ่ดรั้บอนุญาต การเลอืก การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์

ป้องกันทางเดนิหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากเกีย่วขอ้ง ประเภทอปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีต่อ้ง

พจิารณาเพือ่ใชก้บัสารนีไ้ดแ้ก:่  
หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้   เครือ่งกรองชนดิ A 

 

ในกรณีทีค่วามเขม้ขน้ในอากาศมคีา่สงู ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมทีอ่จ่ายอากาศทีผ่่านการรับรองแลว้ โดย

ปรับการท างานใหม้คีวามดันภายในสงูกวา่ภายนอก อปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมทีอ่จ่ายอากาศพรอ้มดว้ยถังอากาศ

ส ารองอาจมีความเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีออกซเิจนในระดับไม่เพียงพอ คุณสมบัตกิารเตอืนระดับแก๊ส/ไอระเหยมี

ประสทิธภิาพต า่หรอืหากความเขม้ขน้ในบรรยากาศมคีา่สงูเกนิขดีความสามารถ/พกิดัของตลับกรองอากาศ 
 

อุปกรณป้์องกนัมอื: ขอ้มลูเฉพาะของถุงมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าขึน้ตามเอกสารตพีมิพแ์ละขอ้มูลจากผูผ้ลดิถุงมอื สภาพการ

ท างานจะมผีลตอ่ความคงทนของถงุมอืเป็นอยา่งมาก ใหส้อบถามขอ้มลูจากผูผ้ลติถงุมอืเพือ่ขอค าแนะน าส าหรับประเภทของ

ถุงมอืทีเ่หมาะสมและอายุการใชง้านกับงานทีท่่านใชง้าน ใหต้รวจสอบและเปลีย่นถุงมอืทีข่าดหรอืเสยีหาย ประเภทของถุง

มอืทีใ่ชส้ าหรับการท างานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ:  
ควรใชถ้งุมอืชนดิป้องกนัสารเคม ี  ถงุมอืยางไนไตรล ์
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อุปกรณป้์องกนัดวงตา: ถา้มโีอกาสทีจ่ะสมัผัสกบัสาร ขอแนะน าใหส้วมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกนัดา้นขา้ง 

 

การป้องกนัผวิหนงัและร่างกาย: ขอ้มูลเฉพาะของเสือ้ผา้ทีไ่ดใ้หไ้วนั้้นจัดท าตามเอกสารตพีิมพ์หรือขอ้มูลจากผูผ้ลติ

ประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาในการใชง้านกบัสารนีร้วมถงึ:  
แนะน าใหส้วมเสือ้ทีท่นตอ่สารเคม/ีน ้ามัน 

 
มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง: ตอ้งปฏบิัตติามมาตรการสขุอนามัยสว่นบุคคลทีด่เีสมอ เชน่ การลา้งมอืหลังจากที่

ขนถา่ยเคลือ่นยา้ยสารเคม ีและกอ่นรับประทานอาหาร ดืม่น ้า และ/หรอื สบูบหุรี ่ซกัลา้งชดุท างานและอปุกรณ์ป้องกนัภัยเป็น

ประจ าเพือ่ก าจัดสารปนเป้ือน ก าจัดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนหากไม่สามารถท าความสะอาดได ้จัดเก็บสิง่ของตา่ง ๆ ให ้

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

 

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม  
สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบงัคับใช ้ซึง่จ ากดัการปลอ่ยสูอ่ากาศ น ้าและดนิ ปกป้องสิง่แวดลอ้มโดยการ

ใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัหรอืก าจัด การปลอ่ยมลพษิ 
 
 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี 
 

หมายเหตุ: คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมีไดร้บัการก าหนดไว้เพือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเท่าน ัน้ และอาจไม่แสดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิต่อผูจ้ดัจ าหน่ายเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 
 
ขอ้มูลท ัว่ไป         

สถานะทางกายภาพ:  ของเหลว       
รูปแบบ: ใส          

ส:ี ไมม่สี ี        
กลิน่: หวาน         

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้       

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม  
ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่15.6 องศาเซลเซยีส): 0.7 [ทีเ่กีย่วกับน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้    

ความหนาแนน่ (ที ่15.6 องศาเซลเซยีส):   700 kg/m3 (5.84 lbs/gal, 0.7 kg/dm3)          

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง      
จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  -8 องศาเซลเซยีส  (18 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D-56]   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL):  0.9   
คา่สงูสดุ (UEL):  6.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 443 องศาเซลเซยีส   (829 องศาฟาเรนไฮต)์   [ASTM E659]    

จดุเดอืด/ชว่ง: 99 องศาเซลเซยีส  (210 องศาฟาเรนไฮต)์ - 104 องศาเซลเซยีส  (219 องศาฟาเรนไฮต)์   
[ASTM D86]      

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้
ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1): 3.9 ที ่101 kPa   [ตามทีค่ านวณได]้     

ความดนัไอ: 4 กโิลปาสกาล (30 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส     [ตามทีค่ านวณได]้  

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):   4   [ตามทีค่ านวณได]้    
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 ้   
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จดุหลอมเหลว:  ไมเ่กีย่วขอ้ง    
จดุไหลได:้ -57 องศาเซลเซยีส  (-71 องศาฟาเรนไฮต)์    [ASTM D5950] 

น า้หนกัโมเลกุล:  113 G/MOLE [ตามทีค่ านวณได]้  

การดดูซมึความชืน้: ไมม่ ี    

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ 0.00088 ตอ่องศาเซลเซยีส   [ตามทีค่ านวณได]้ 

 

 
 สว่น 10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 
ความเสถยีร: สารนีม้คีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: หลกีเลีย่งความรอ้น ประกายไฟ กองไฟและแหลง่กอ่ไฟอืน่ๆ 
 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 
 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนีไ้ม่สลายตัวทีอ่ณุหภมูสิภาพแวดลอ้มปกต ิ

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ปฏกิริยิาการสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอนัตรายจะไมเ่กดิขึน้ 
 

  
สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา    

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา    
    

  เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหตุ   

 การสดูดม     

 ความเป็นพษิฉับพลนั: (หนู) 4 ชัว่โมง LC50  

 > 20 มก./ลติร (ไอ) 

 เป็นพษิต า่มาก โดยอาศยัขอ้มูลการทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเทา่ 

 หรอืคลา้ยคลงึกบัแนวปฏบิตัขิอง OECD     403 

 การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลูจุดยตุสิ าหรับสาร มคีวามเป็นพษิในระดับทีส่ามารถละเลยได ้ส าหรับการท างานกบั 

สารเคมใีนอณุหภมูปิกต ิ

 การรบัประทานเขา้ไป     

 ความเป็นพษิฉับพลนั: LD50 > 5000 มก./กก.  เป็นพษิต า่มาก โดยอาศยัขอ้มูลการทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเทา่ 

 หรอืคลา้ยคลงึกบัแนวปฏบิตัขิอง OECD     401  

ผวิหนงั     

 ความเป็นพษิฉับพลับ (กระตา่ย): LD50 > 2000 มก./ 

 กก. 

 เป็นพษิต า่มาก โดยอาศยัขอ้มูลการทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเทา่ 

 หรอืคลา้ยคลงึกบัแนวปฏบิตัขิอง OECD     402 

 การกดักร่อนและการระคายเคอืงผวิหนัง:   

 ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

ระคายเคอืงผวิหนังเพยีงเล็กนอ้ยเมือ่สมัผัสสารเป็นเวลานาน โดยอาศยัขอ้มลู

การทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบิตัขิอง 
OECD     404  

 ดวงตา     

 ความเสยีหายรุนแรงทีเ่กดิกับตาและการ 

 ระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

 อาจท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาเล็กนอ้ย หรอืรูส้กึไมส่บายตาในชว่ง 

 ระยะเวลาสัน้ ๆ โดยอาศยัขอ้มูลการทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเทา่ 
 หรอืคลา้ยคลงึกบัแนวปฏบิตัขิอง OECD     405 

 การกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพ ้  

 การกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพใ้นระบบทางเดนิ  
 หายใจ: ไมม่ขีอ้มลูยตุสิ าหรับสาร 

 คาดวา่ไมใ่ชต่วักระตุน้ใหเ้กดิอาการแพใ้นระบบทางเดนิหายใจ 

 การกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพบ้นผวิหนัง: ขอ้มลู 

 ทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

 คาดวา่ไมใ่ชต่วักระตุน้ใหเ้กดิอาการแพบ้นผวิหนัง โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบ 

 ส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกับ 

 แนวปฏบิตัขิอง OECD     406 
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 การส าลกั: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้  อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ โดยอาศยั  

 คณุสมบัตทิางกายภาพและเคมขีองสาร 

 การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลล ์

 สบืพนัธุ:์ ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้
 คาดวา่ไม่กอ่ใหเ้กดิการกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์โดยอาศยัขอ้มลูการ 
 ทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกับแนวปฏบิตัขิอง  
 OECD  471    473    476    478     

 การกอ่มะเร็ง: ไมม่ขีอ้มลูยตุสิ าหรับสาร  คาดวา่ไมใ่ชส่ารกอ่มะเร็ง  

 ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ:์ ขอ้มลูทีม่ ี

 ใหใ้ชไ้ด ้

 คาดวา่ไม่กอ่ใหเ้กดิความเป็นพษิตอ่สบืพันธุ ์โดยอาศยัขอ้มูลการทดสอบ 

 ส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกบั 

 แนวปฏบิตัขิอง OECD  414    416    

 การหล ัง่น า้นม: ไมม่ขีอ้มลูยุตสิ าหรับสาร  คาดวา่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เด็กทีด่ ืม่นมมารดา 

 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่ง  

 เฉพาะเจาะจง (STOT) 

 

 การสมัผัสครัง้เดยีว: ไมม่ขีอ้มูลยตุสิ าหรับสาร  อาจเป็นสาเหตทุ าใหม้อีาการง่วงซมึหรอืวงิเวยีนศรีษะ 

 การสมัผัสซ ้า: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้  คาดวา่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่อวยัวะจากการสมัผัสเป็นเวลานานหรอืสมัผัสซ ้า โดย 

 อาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยคลงึกับแนว 

 ปฏบิตัขิอง OECD  413      

 
ขอ้มูลอืน่ ๆ  

 ส าหรบัตวัผลติภณัฑ:์ 
 

ความเขม้ขน้ของไอระเหยทีเ่กนิกวา่ระดับมาตรฐาน จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา และมผีลตอ่ระบบทางเดนิหายใจ ซึง่

อาจท าใหรู้ส้กึปวดหัว วงิเวยีนศรีษะ เกดิภาวะชา ง่วงซมึ หมดสต ิรวมทัง้อาจสง่ผลกระทบอืน่ ๆ ตอ่ระบบประสาทสว่นกลาง
จนถงึแก่ชวีติ ของเหลวปรมิาณเล็กนอ้ยทีส่ าลักเขา้ไปในปอดระหว่างการกลนืกนิหรือจากการอาเจยีน อาจท าใหเ้กดิภาวะ

ปอดอกัเสบจากสารเคมหีรอืปอดบวมน ้า การสมัผัสสารหรอืสว่นประกอบของสาร ในกรณีทีม่คีา่ระดับของสารมากเกนิไป เชน่ 

ในพืน้ทีอ่ับอากาศ หรอืการใชส้ารปรมิาณมากเกนิไป อาจสง่ผลใหห้ัวใจเตน้ผดิปกต ิ(ภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะ) การสัมผัส
สารไฮโดรคาร์บอนในระดับทีส่งู (สงูกว่าค่าขดีจ ากัดสารเคมีทีส่ัมผัสไดใ้นสถานทีท่ างาน) อาจน าไปสูภ่าวะหัวใจเตน้ผิด

จังหวะในพนักงาน ซึง่ท าใหเ้กดิความเครยีดหรอืการใชส้ารกระตุน้การเตน้ของหัวใจ เชน่ อพิเินฟรนิ ยาแกค้ัดจมูก ยารักษา
อาการหอบหดื หรอืยาส าหรับโรคหัวใจและหลอดเลอืด 

 

การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC:    

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถู้กกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง: ไมม่ ี  

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

    

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา   
 
ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศยัพืน้ฐานจากขอ้มูลส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั  
 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม  
สารเคม ี-- คาดวา่เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า อาจสง่ผลเสยีระยะยาวตอ่สภาพแวดลอ้มในน ้า 

 

การเคลือ่นที ่ 
สารเคม ี-- ระเหยไดง้่ายมาก จะแบง่สว่นเขา้ไปในอากาศอย่างรวดเร็ว คาดวา่จะไม่แบง่แยกเขา้ไปในตะกอนและสว่น
ของแข็งในน ้าเสยี 
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การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

สารเคม ี-- คาดวา่ย่อยสลายทางชวีภาพได ้

การแยกสลายดว้ยน า้: 
สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 

การสลายตวัดว้ยแสง: 
สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาโฟโตไลซสิ 

การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 
สารเคม ี-- คาดวา่จะสลายตวัอยา่งรวดเร็วในอากาศ 

 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั  
 

วธิกีารก าจดั 

ค าแนะน าในการทิง้นัน้จัดท าขึน้ส าหรับสารแตล่ะประเภท การทิง้สารนัน้ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งฉบับปัจจุบัน

และลกัษณะของสาร ณ เวลาทีท่ ิง้ 

 

ค าแนะน าในการทิง้  
ผลติภัณฑน์ีม้คีวามเหมาะสมกับการเผาในเตาเผาแบบปิดภายใตก้ารควบคมุเพือ่ประหยัดเชือ้เพลงิ หรอืก าจัดทิง้ดว้ยการเผา

จนเป็นเถา้ทีอ่ณุหภมูสิงูภายใตก้ารก ากบัดแูล เพือ่ป้องกนัการเกดิผลติภัณฑท์ีไ่มต่อ้งการจากการเผาไหม  ้
 
ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ ค าเตอืนเกีย่วกับภาชนะบรรจทุีใ่ชห้มดแลว้ (ถา้เกีย่วขอ้ง): ภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้

อาจมคีราบตกคา้งเหลอือยู่ และเป็นอันตรายได ้อย่าพยายามเตมิซ ้า หรอืท าความสะอาดภาชนะ โดยไม่มวีธิปีฏบิัตทิีเ่หมาะสม ควร

ระบายสารออกจากถังเปลา่จนหมดเกลีย้ง และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยจนกวา่จะปรับสภาพหรอืก าจัดทิง้อยา่งเหมาะสม ควรใหผู้รั้บเหมาที่

มคีวามเชีย่วชาญหรอืไดรั้บอนุญาตเป็นผูน้ าภาชนะเปล่าไปแปรใชใ้หม่ ฟ้ืนสภาพ หรือก าจัดทิง้ตามกฎระเบยีบขอ้บังคับของรัฐบาล 

หา้มอัดความดัน ตัด เชือ่ม เชือ่มประสาน บัดกร ีเจาะ บด เจยีระไน หรอืปลอ่ยใหภ้าชนะไดรั้บความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้า

สถติ หรอืแหลง่จดุตดิไฟอืน่ ๆ ภาชนะอาจระเบดิและท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ 

 
 
สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่  

 

ทางบก  
ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  OCTANES 

ประเภทของความเป็นอนัตราย: 3 
Hazchem Code: 3YE 

หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1262 

กลุม่การบรรจุ: II 
ฉลาก/เครือ่งหมาย: 3, EHS 

 
ทางทะเล (IMDG)  

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  OCTANES  
ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

หมายเลข EMS: F-E, S-E 

หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1262 
กลุม่การบรรจุ: II 

มลพษิทางทะเล:    ใช ่
ฉลาก:   3 

ชือ่เอกสารการขนสง่: UN1262, OCTANES, 3, PG II, (-8ºซ. ซซี)ี, มลพษิทางทะเล 

 
ทางทะเล (MARPOL 73/78 Convention - Annex II)  
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ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  OCTANE (ALL ISOMERS)   
Ship type: 2 
ประเภทของมลภาวะ: X 

 
ทางอากาศ (IATA)  

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  OCTANES 
ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 
หมายเลขสหประชาชาต:ิ   1262  
กลุม่การบรรจุ: II  

ฉลาก/เครือ่งหมาย: 3  

ชือ่เอกสารการขนสง่:  UN1262, OCTANES, 3, PG II 

 
   

สว่น 15  ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั  
สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑ ์GHS ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสหประชาชาต ิ
 
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ระบุไวห้รอืยกเวน้จากรายการ/ประกาศแจง้เกีย่วกบับญัชรีายการสารเคมตีอ่ไปนี ้(อาจมสีารซึง่อยูใ่นเกณฑท์ี่

ตอ้งแจง้ไปยงับญัชีรายการ TSCA ของ EPA ว่าเป็นสารทีม่กีารผลติหรอืน าเขา้เพือ่การคา้ก่อนทีจ่ะน าเขา้สู่

ประเทศสหรฐัอเมรกิา):  AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA 

 

บญัชสีารเคมรีะดบัประเทศถูกอา้งองิถงึเลขสารเคม ี(CAS number) หรอืหมายเลขตามขา้งลา่งนี ้

CAS 

90622-56-3 

64741-66-8 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ  
 

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

H225: ของเหลวและไอไวไฟสงู; ของเหลวไวไฟ, ประเภทที ่2 
H304: อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ; การส าลัก, ประเภทที ่1 

H315: เป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง; ผวิหนังแหง้แตกและระคายเคอืง, ประเภทที ่2 
H336: อาจท าใหเ้กดิอาการงว่งซมึหรอืเวยีนศรีษะ; อวยัวะเป้าหมายเดยีว, สารเสพตดิ 

H400: เป็นพษิอย่างมากตอ่สิง่มชีวีติในน ้า; เป็นพษิฉับพลนัตอ่สิง่แวดลอ้ม, ประเภทที ่1 

H401: เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า; เป็นพษิฉับพลนัตอ่สิง่แวดลอ้ม, ประเภทที ่2 
H410: เป็นพษิอย่างมากตอ่สิง่มชีวีติในน ้าและสง่ผลในระยะยาว; เป็นพษิเรือ้งรังตอ่สิง่แวดลอ้ม, ประเภทที ่1 

H411: เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้าและสง่ผลในระยะยาว; เป็นพษิเรือ้งรังตอ่สิง่แวดลอ้ม, ประเภทที ่2 
 
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมฉีบบันี ้มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขดงันี:้ 
GHS อนัตรายทางกายภาพ ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

ขอ้ความเตอืนภัยของ GHS - การท าลายทิง้ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้
สว่นที ่04: การปฐมพยาบาลเมือ่ท าการสดูดม ขอ้มูลไดถู้กแกไ้ขแลว้.

สว่นที ่07: สารและสารเคลอืบผวิ - ทีเ่หมาะสม ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่07: สารและสารเคลอืบผวิ - ทีไ่มเ่หมาะสม ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่07: ภาชนะบรรจภุัณฑท์ีเ่หมาะสม ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่08: ตารางคา่ขดีจ ากดัการสมัผัส ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้
สว่นที ่12: VOC - สว่นหัว ขอ้มลูไดถู้กลบออก. 

สว่นที ่12: VOC ขอ้มลูไดถ้กูลบออก. 
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สว่นที ่15: รายการเลขสารเคมอีืน่ ๆ - สว่นหัว ขอ้มลูไดถ้กูเพิม่แลว้. 

สว่นที ่15: รายการเลขสารเคม ี(CAS number) – สว่นหัว  ขอ้มลูไดถ้กูเพิม่แลว้. 

สว่นที ่15: เลขสารเคมอีืน่ (CAS number) ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
แกไ้ขปรับปรุง ณ วนัที:่ 29 มถินุายน 2018 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เทา่ที ่Union Petrochemical มอียู ่ขอ้มลูและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวันที่

จัดท าเอกสาร ทา่นสามารถตดิตอ่ Union Petrochemical เพือ่ตรวจสอบวา่เอกสารฉบับนี้เป็นฉบับลา่สดุที ่Union Petrochemical มี

อยู่หรอืไม่ ขอ้มูลและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบตอ่การตรวจสอบจน

เป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองวา่ผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น าผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม่ 

ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มูลทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไป

กับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้านอย่างปลอดภัยใหแ้ก่ผูข้นถ่าย

เคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตใหน้ าเอกสารนี้ไปพิมพ์เผยแพร่ซ ้าหรือ

ถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


