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 เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 
  

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั   
ผลติภณัฑ ์ 

ชือ่ผลติภณัฑ:์      SOLVESSO™ 200 FLUID 
รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ อะโรมาตกิ ไฮโดรคารบ์อน (Aromatic Hydrocarbon) 

 
แนะนําใหใ้ช:้      ตัวทําละลาย  
 

การบง่ชือ่บรษิทั  
ผูจํ้าหน่าย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จํากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนี่ยนเฮาส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  

ขอ้มลูการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจํ้าหน่าย +662 881 8288 
 
 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย  
 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามระบบ GHS ของสหประชาชาต ิการจําแนกประเภทประกอบดว้ยคลาสอันตรายตามระบบของ GHS ทัง้หมด 
สําหรับประเภทอันตรายทีม่ขีดีจํากัดความเขม้ขน้สองคา่ การจําแนกจะขึน้อยู่กับคา่ขดีจํากัดทีส่งูกว่า 
 
การจําแนกประเภท: 
 

สารกอ่มะเร็ง: ประเภทที ่2 
สารทีเ่ป็นพษิจากการสดูดม: ประเภทที ่1 
สารทีเ่ป็นพษิทางน้ําอยา่งเฉียบพลัน: ประเภทที ่2 
สารทีเ่ป็นพษิทางน้ําอยา่งเรือ้รัง: ประเภทที ่2 

 
องคป์ระกอบฉลาก:  
รปูสญัลกัษณ์: 
   
 
 
 
 
 
 
 
คําสญัญาณ (Signal Word): อันตราย 
 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 
 

ดา้นสขุภาพ: H304:  อาจทําใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ  
  H351:  น่าสงสยัวา่จะกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง  
ดา้นสิง่แวดลอ้ม: H411:  เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบระยะยาว  
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 
 

การป้องกัน: P201: ควรศกึษาคําแนะนําพเิศษกอ่นการใชง้าน   P202: หา้มปฏบัิตกิารใด ๆ จนกวา่จะไดอ้า่นและทําความเขา้ใจ
ขอ้ควรระวังดา้นความปลอดภัยก่อน   P273: หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม   P280: สวมถุงมอืป้องกันและอุปกรณ์ป้องกัน
ดวงตา/อปุกรณ์ป้องกันหนา้   

การรับมอื: P301 + P310: ถา้กลนืกนิ: ตดิต่อศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยทั์นท ี  P308 + P313: หากสัมผัสหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้ง: 
ใหพ้บแพทย ์หรอืเขา้รับการรักษาพยาบาล   P331: หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน   P391: เก็บรวบรวมสิง่ทีห่กรั่วไหล 

การเก็บรักษา: P405: จัดเก็บในสถานทีท่ีปิ่ดล็อกได ้
การกําจัด: P501: กําจัดสารทีบ่รรจุภายในและภาชนะบรรจุตามกฎขอ้บังคับในทอ้งถิน่ 

 
ประกอบดว้ย: SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC 
 
ขอ้มลูอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 
 
ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี 

สารนี้สามารถสะสมประจุไฟฟ้าสถติซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการลุกตดิไฟได ้
 
ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  

อาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตา จมูก ลําคอ และปอด การสมัผัสสารซ้ํา ๆ อาจทําใหผ้วิหนังแหง้และแตก
ได ้ 

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  

ไมม่อัีนตรายรา้ยแรง 
 
 
หมายเหต:ุ สารนี้ไมค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดร้ับคําปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ  
จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบว่า การไดร้ับสารอาจทําใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกต่างไปในแต่ละบคุคล 
 
 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม  
 
สารนี้จัดเป็นสารประกอบเชงิซอ้น 
 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย  

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* รหสัความเป็นอนัตราย
ตามเกณฑ ์GHS 

SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC 64742-94-5 100 % H304, H351, H401, H411 
 
องคป์ระกอบอนัตรายในสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย  

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* รหสัความเป็นอนัตราย
ตามเกณฑ ์GHS 

1-METHYLNAPHTHALENE 90-12-0 5 - < 10% H227, H304, H401, H411 

2-METHYLNAPHTHALENE 91-57-6 10 - < 20% H304, H401, H411 
แนฟทาลนี (Naphthalene) 
 
 

91-20-3 
 
 

5 - < 10% 
 
 

H228(2), H302, H351, 
H400(M factor 1), H410(M 
factor 1) 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดย
ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้ 
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  สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล  

การสูดดม   
ใหร้ีบนําผูป่้วยออกจากที่เกดิเหตุ ขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ทันที สําหรับท่านที่เป็นผูเ้ขา้ทําการช่วยเหลือ 
หลกีเลีย่งการสดูดมจากตนเองและผูอ้ืน่ ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจตามความเหมาะสม ใหอ้อกซเิจนเสรมิถา้ม ี
หากผูป่้วยหยดุหายใจ ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 

การสมัผสัทางผวิหนงั   
  ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยสบูแ่ละน้ํา ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและนําไปซักใหส้ะอาดกอ่นนํากลับมาสวมใสอ่กีครัง้ 

การสมัผสัดวงตา   
  ลา้งตาดว้ยน้ําใหท่ั้วถงึ หากเกดิอาการระคายเคอืง ใหร้ับการรักษาพยาบาลจากแพทย์

การรบัประทานเขา้ไป   
  ขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทยทั์นท ีหา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน 

อาการ/ ผลกระทบทีรุ่นแรง  
  ดทูีส่ว่นขอ้มลูทางพษิวทิยา 

หมายเหตถุงึแพทย ์   
  ถา้กนิเขา้ไป สารนี้อาจสําลักเขา้สูป่อดและทําใหเ้กดิภาวะปอดอักเสบจากสารเคมไีด ้ใหทํ้าการรักษาตามความเหมาะสม
 
 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ  
 
สารดบัเพลงิ  

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:  ใชห้มอกน้ํา โฟม สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดับเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  สายน้ําทีฉี่ดเป็นสาย 
 
การผจญเพลงิ  

คําแนะนําในการผจญเพลงิ:   ยา้ยคนออกจากพืน้ที ่
ป้องกันน้ําทีไ่หลนองจากการควบคมุเพลงิหรอืการทําใหน้ํ้าไหลนองเจอืจาง เพือ่ไมใ่หไ้หลลงสูลํ่าน้ํา ทอ่ระบายน้ํา  
หรอืแหลง่น้ําดืม่ เจา้หนา้ทีดั่บเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกันอันตรายแบบมาตรฐาน สว่นกรณีทีเ่กดิไฟไหมใ้นพืน้ทีปิ่ดลอ้ม ให ้
ใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) 
ใชก้ารฉีดพ่นละอองฝอยน้ําเพือ่ระบายความรอ้นใหพ้ืน้ผวิทีถ่กูเพลงิไหมเ้ย็นลง และปกป้องบคุคล 

 
 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   ผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ,์ ออกไซดข์องคารบ์อน, ควัน, ควันไอ 
 
คณุสมบตัคิวามไวไฟ   

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  101 องศาเซลเซยีส (214 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM D-93]  
คา่ขดีจํากดัสูงสุดและตํา่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต่ําสดุ (LEL):  0.6 
คา่สงูสดุ (UEL): 6.0  
อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 481 องศาเซลเซยีส (898 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM E659]  

 
  สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร  
 
วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน  

ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปล่อยออกโดยอบัุตเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้กําหนด กฎหมายต่าง ๆ ทีบั่งคับใช ้
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มาตรการป้องกนั  

หลกีเลีย่งการสัมผัสสารที่เป้ือน เตอืนหรืออพยพผูอ้ยู่อาศัยในบรเิวณใกลเ้คียงและบรเิวณใตล้มหากจําเป็น เนื่องจาก
ความเป็นพษิหรอืความไวไฟของสาร   ดูสว่นที ่5 เรือ่งมาตรการผจญเพลงิ   ดูความเป็นอันตรายทีสํ่าคัญในสว่นของการ
บ่งชีค้วามเป็นอันตราย   ดูส่วนที่ 4 เรื่องมาตรการปฐมพยาบาล   อ่านคําแนะนําเรื่องขอ้กําหนดขัน้ต่ําสําหรับอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสว่นบคุคลในสว่นที ่8   อาจมคีวามจําเป็นในการใชม้าตรการป้องกันอืน่เพิม่เตมิ ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสถานการณ์
ทีเ่ฉพาะเจาะจง และ/หรอืวจิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูป้ฏบัิตกิารฉุกเฉนิเบือ้งตน้ 

 
สําหรับผูท้ีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิ   อปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ: สามารถใชอ้ปุกรณ์ป้องกันระบบ
ทางเดนิหายใจแบบครึง่หนา้หรอืเต็มหนา้พรอ้มกับไสก้รองสําหรับกันไอระเหยของสารอนิทรยีห์รอืไฮโดรเจนซลัไฟด ์(ถา้
เกีย่วขอ้ง) หรอือปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีงัอากาศตดิตัว (SCBA) ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บปรมิาณการรั่วไหลและระดับการรับสัมผัส
ทีอ่าจเกดิขึน้   หากไม่สามารถประเมนิโอกาสรับสัมผัสไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ หรอือาจเกดิหรอืคาดว่าจะเกดิสภาวะพร่อง
ออกซเิจนในอากาศ ขอแนะนําใหใ้ชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA)   แนะนําใหใ้ชถุ้งมอืทํางานที่ทน
ต่อสารแอโรแมตกิไฮโดรคาร์บอน หมายเหตุ: ถุงมือที่ทําดว้ยพอลไิวนิลแอซเีตท (PVA) ไม่มีคุณสมบัตกัินน้ําและไม่
เหมาะสมในการใชเ้มื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน   แนะนําใหใ้ชแ้ว่นตากันเคมีถา้มีความเป็นไปไดท้ี่สารจะกระเด็นหรือสัมผัสกับ
ดวงตา   สําหรับการหกรั่วไหลเพียงเล็กนอ้ย การสวมชุดป้องกันไฟฟ้าสถติย์ธรรมดาก็พอเพียง   ถา้การหกรั่วไหลมี
ปรมิาณมาก แนะนําใชช้ดุป้องกันสารเคมแีละป้องกันไฟฟ้าสถติยแ์บบทัง้ตัว  
 

การจดัการสารร ัว่หก  
การร ัว่ไหลลงสูพ่ืน้ดนิ: หยุดการรั่วไหลถา้สามารถทําไดโ้ดยไม่มคีวามเสีย่ง   หา้มจับหรอืเดนิผา่นไปบนสารทีห่กเป้ือน 
การรั่วหกประมาณนอ้ย: ดดูซบัดว้ยดนิ ทรายหรอืวัสดทุีไ่มต่ดิไฟอืน่ ๆ แลว้นําไปใสใ่นภาชนะเพือ่กําจัดทิง้ภายหลัง 
 
การร ัว่ไหลลงสูแ่หลง่นํา้: หยุดการรั่วไหลถา้สามารถทําไดโ้ดยไม่มคีวามเสีย่ง   ลอ้มบรเิวณทีเ่กดิการรั่วไหลโดยทันที
ดว้ยทุ่นลอย (booms)   แจง้เตอืนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ   เอาสารทีห่กเป้ือนออกจากผวิน้ําโดยการกวาดหรอืใชส้ารดูดซับที่
เหมาะสม   ขอคําแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญกอ่นใชส้ารชว่ยกระจายตัว 

 
คําแนะนําสําหรับการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ําและการรั่วไหลลงสู่พื้นดนินี้ จัดทําขึน้จากสถานการณ์จําลองการรั่วไหลที่มี
โอกาสเกดิขึน้มากทีส่ดุ แตส่ภาวะทางภมูศิาสตร ์ลม อณุหภมู ิ(และในกรณีการรั่วไหลลงสูแ่หลง่น้ํา) ทศิทางและความเร็ว
ของคลื่นและกระแสน้ํา อาจมีผลกระทบที่สําคัญยิง่ต่อการกระทําที่พงึปฏบัิตติามความเหมาะสม   ดว้ยเหตุนี้ จงึควร
ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่   หมายเหต:ุ กฎขอ้บังคับในทอ้งถิน่อาจกําหนดหรอืจํากัดการกระทําทีพ่งึปฏบัิต ิ
 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  
การรั่วหกปรมิาณมาก:   สรา้งทํานบกันใหไ้กลจากบรเิวณทีส่ารรั่วหกเพือ่กูค้นืและกําจัดทิง้ในภายหลัง ป้องกันไมใ่หไ้หล
ลงสูท่างน้ํา ทอ่ระบายน้ํา หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอั่บอากาศ 

 
 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา  
 
การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน  

ระวังอย่าใหส้มัผัสกับผวิหนัง   ป้องกันการรั่วหกในปรมิาณเล็กนอ้ยและการรั่วซมึเพือ่ไมใ่หเ้กดิความเป็นอันตรายจากการ
ลืน่หกลม้   สารนี้สามารถสะสมประจุไฟฟ้าซึง่อาจทําใหเ้กดิประกายไฟ (แหลง่จุดตดิไฟ)   เมือ่มกีารจัดการสารจากภาชนะ
บรรจุ ไฟฟ้าทีเ่กดิประกายไฟอาจเกดิการลุกตดิเป็นเปลวไฟจากไอของของเหลวหรอืสว่นทีต่กคา้งนี้ได ้(ตัวอยา่งเชน่ 
ระหวา่งการถา่ยเทสาร)   ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการต่อฝากและ/หรอืต่อสายดนิ อย่างไรก็ตาม การต่อฝากและต่อสายดนิ
อาจไมช่ว่ยขจัดอันตรายจากการสะสมไฟฟ้าสถติ   
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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)

 
อุณหภูมใินการบรรจ/ุการถา่ยเทเอาของออก: 

 
 [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 
อุณหภูมใินการขนสง่:  
ความดนัในการขนสง่: 

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

 
สารสะสมไฟฟ้าสถติ: สารนี้เป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติ โดยปกตแิลว้ ถอืวา่ของเหลวเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบไม่นํา
ไฟฟ้าหากมคี่าการนําไฟฟ้าต่ํากวา่ 100 pS/m (100x10E-12 Siemens per meter) และถอืเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบกึง่
ตัวนําหากมคี่าการนําไฟฟ้าต่ํากวา่ 10,000 pS/m   ขอใหใ้ชข้อ้ควรระวังเดยีวกันไม่วา่ของเหลวจะเป็นสารไมนํ่าไฟฟ้าหรอืสาร
กึง่ตัวนํา   ปัจจัยหลายอยา่งอาจมผีลตอ่การนําไฟฟ้าของของเหลวอย่างเห็นไดช้ดั ตัวอยา่งเชน่ อณุหภมูขิองของเหลว  
การมสีารปนเป้ือน สารเตมิแตง่ทีป้่องกันไฟฟ้าสถติ และการกรอง 

 
การเก็บรกัษา  

ประเภทของภาชนะบรรจุทีใ่ชใ้นการจัดเก็บสารอาจทําใหเ้กดิการสะสมและการถา่ยเทไฟฟ้าสถติได ้
อยา่เก็บในภาชนะทีเ่ปิดหรอืไมม่ฉีลาก   ภาชนะบรรจุเพือ่การจัดเก็บควรมกีารตอ่สายดนิและการต่อฝาก 
อุณหภูมใินการจดัเก็บ: 
ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ: 

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

  
 

ภาชนะ/บรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม: เรอืบรรทกุน้ํามัน; รถบรรทุกน้ํามันหรอืสารเคม;ี ถัง; เรอืบรรทุก; รถลาก  
วสัดบุรรจภุณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: เหล็กกลา้คารบ์อน; สแตนเลส สตลี; พอลิ
เอสเตอร ์(Polyester); ยางไวตัน (Viton); เอมนี อพ็ีอกซี ่(Amine Epoxy); อพ็ีอกซี ่ฟินอลกิ (Epoxy Phenolic); ทองแดง 
สมัฤทธิ ์(Copper Bronze); พอลเิอไมด ์อพ็ีอกซี ่(Polyamide Epoxy); สอีนิออกานคิซงิค ์(Inorganic Zinc Coating)  
วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม:  ยางบวิทลิ; ยางธรรมชาต;ิ พอลโิพรพลินี (Polypropylene); พอลเิอทลินี 
(Polyethylene); พวีซี ี(PVC); สไีวนลิ (Vinyl Coating) 
 

 
สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล  

 
คา่จํากดัการรบัสมัผสั 
 
คา่ขดีจํากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหต:ุ หา้มนําคา่ขดีจํากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 

ชือ่สาร รปูแบบ ขดีจํากดั/มาตรฐาน หมายเหต ุ แหลง่ ปี 
  1-METHYLNAPHTHALENE    STEL   28 มก./ลบ.ม.    ผวิหนัง   ExxonMobil   2020 
  1-METHYLNAPHTHALENE    TWA   0.5 พพีเีอ็ม    ผวิหนัง   ACGIH   2020 
  2-METHYLNAPHTHALENE    STEL   28 มก./ลบ.ม.    ผวิหนัง   ExxonMobil   2020 
  2-METHYLNAPHTHALENE    TWA   0.5 พพีเีอ็ม    ผวิหนัง   ACGIH   2020 
  NAPHTHALENE    TWA   10 พพีเีอ็ม    ผวิหนัง   ACGIH   2020 

  SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM), HEAVY 
AROMATIC 

  ไอ 
 

  RCP - 
 TWA 

  8 พพีเีอ็ม 
 
 

  50 มก./ลบ.ม. 
 
 

  ไฮโดรคารบ์อน
ทัง้หมด 
 

  ExxonMobil 
 
 

  2010 
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คา่ขดีจํากดัทางชวีวทิยา 
 

ชือ่สาร 
  

สิง่สง่ตรวจ 
  

ชว่งเวลาทีเ่ก็บ
ตวัอยา่ง 

คา่ขดีจํากดั 
  

Determinant 
  

แหลง่ 

  1-METHYLNAPHTHALENE 
 
  

ปัสสาวะ 
 
 

ภายหลังการเลกิงาน
ตลอดสัปดาห ์
     

3- 
Hydroxybenzo(a)pyrene, 
with hydrolysis 

ACGIH BELs 
(BEIs) 
  

  1-METHYLNAPHTHALENE 
  

ปัสสาวะ 
 

ภายหลังการเลกิงาน
ตลอดสัปดาห ์

  2.5 ug/l 
 

1-Hydroxypyrene, with 
hydrolysis (1-HP) 

ACGIH BELs 
(BEIs) 

  2-METHYLNAPHTHALENE 
 
  

ปัสสาวะ 
 
 

ภายหลังการเลกิงาน
ตลอดสัปดาห ์    

3- 
Hydroxybenzo(a)pyrene, 
with hydrolysis 

ACGIH BELs 
(BEIs) 
  

  2-METHYLNAPHTHALENE 
  

ปัสสาวะ 
 

ภายหลังการเลกิงาน
ตลอดสัปดาห ์

  2.5 ug/l 
 

1-Hydroxypyrene, with 
hydrolysis (1-HP) 

ACGIH BELs 
(BEIs) 

  NAPHTHALENE 
 
 

ไมม่ตัีวอยา่งทาง
ชวีภาพให ้
 

ภายหลังการเลกิกะของ
การทํางาน 
  

1-Naphthol, with 
hydrolysis + 2-Naphthol, 
with hydrolysis 

ACGIH BELs 
(BEIs) 
 

 
หมายเหต:ุ ขอ้จํากัด/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ ใหป้ฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การควบคมุทางวศิวกรรม 
 

ระดับการป้องกันและประเภทการควบคมุทีจํ่าเป็นจะมคีวามแตกตา่งกันตามสภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
มาตรการควบคมุทีต่อ้งพจิารณา: 

ควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกันไมใ่หป้รมิาณสารเกนิกวา่ระดับทีย่นิยอมใหร้ับได ้ 
  

การป้องกนัสว่นบคุคล 
 

การเลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลนัน้แตกต่างกันไปตามภาวะการรับสัมผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลักปฏบัิตใินการ
ขนถ่ายเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ   ขอ้มูลทีร่ะบุไวด้า้นล่างเพือ่เลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลทีใ่ชกั้บ
สารนี้ข ึน้อยูกั่บการใชง้านปกตติามวัตถปุระสงค ์

 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: หากมาตรการควบคมุทางวศิวกรรมไม่สามารถรักษาระดับสารปนเป้ือนในอากาศไว ้
ไดเ้พยีงพอทีจ่ะปกป้องสขุภาพของผูป้ฏบัิตงิานได ้อาจจําเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีไ่ดร้ับอนุญาต   การ
เลือก การใชแ้ละการบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย หากเกี่ยวขอ้ง   
ประเภทอปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีต่อ้งพจิารณาเพือ่ใชกั้บสารนี้ไดแ้ก:่  

หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้  เครือ่งกรองชนดิ A 
 

ในกรณีทีค่วามเขม้ขน้ในอากาศมคีา่สงู ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมทีอ่จ่ายอากาศทีผ่า่นการรับรองแลว้  
โดยปรับการทํางานใหม้คีวามดันภายในสงูกว่าภายนอก   อุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมที่อจ่ายอากาศพรอ้มดว้ยถัง
อากาศสํารองอาจมคีวามเหมาะสมในสถานการณ์ทีม่อีอกซเิจนในระดับไมเ่พยีงพอ คณุสมบัตกิารเตอืนระดับแกส๊/ไอระเหยมี
ประสทิธภิาพต่ํา หรอืหากความเขม้ขน้ในบรรยากาศมคีา่สงูเกนิขดีความสามารถ/พกัิดของตลับกรองอากาศ 
 
อุปกรณ์ป้องกนัมอื: ขอ้มลูเฉพาะของถงุมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดทําขึน้ตามเอกสารตพีมิพแ์ละขอ้มลูจากผูผ้ลดิถงุมอื   สภาพการ
ทํางานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็นอย่างมาก   ใหส้อบถามขอ้มูลจากผูผ้ลติถุงมือเพื่อขอคําแนะนําสําหรับประเภท
ของถุงมอืทีเ่หมาะสมและอายุการใชง้านกับงานทีท่่านใชง้าน ใหต้รวจสอบและเปลีย่นถุงมอืทีข่าดหรอืเสยีหาย ประเภทของ
ถงุมอืทีใ่ชสํ้าหรับการทํางานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ: 

ควรใชถ้งุมอืชนดิป้องกันสารเคม ี  ถงุมอืยางไนไตรล ์
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อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: ถา้มโีอกาสทีจ่ะสมัผัสกับสาร ขอแนะนําใหส้วมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกันดา้นขา้ง 
 

การป้องกนัผวิหนงัและร่างกาย: ขอ้มูลเฉพาะของเสือ้ผา้ที่ไดใ้หไ้วนั้น้จัดทําตามเอกสารตพีมิพ์หรือขอ้มูลจากผูผ้ลติ
ประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาในการใชง้านกับสารนี้รวมถงึ:  

แนะนําใหส้วมเสือ้ทีท่นตอ่สารเคม/ีน้ํามัน 
 

มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง: ตอ้งปฏบัิตติามมาตรการสขุอนามัยสว่นบคุคลทีด่เีสมอ เชน่ การลา้งมอืหลังจาก
ทีข่นถา่ยเคลือ่นยา้ยสารเคม ีและกอ่นรับประทานอาหาร ดืม่น้ํา และ/หรอื สบูบหุรี ่  ซกัลา้งชดุทํางานและอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยเป็นประจําเพื่อกําจัดสารปนเป้ือน   กําจัดเสื้อผา้และรองเทา้ที่ปนเป้ือนหากไม่สามารถทําความสะอาดได ้จัดเก็บ
สิง่ของตา่ง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 
 

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม  
สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบังคับใช ้ซึง่จํากัดการปล่อยสูอ่ากาศ น้ําและดนิ 

 ปกป้องสิง่แวดลอ้มโดยการใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันหรอืกําจัด การปลอ่ยมลพษิ 
 
 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี 
 
หมายเหต:ุ คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการกําหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ  
และสิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้กําหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจําหนา่ย 
เพือ่ขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 
ขอ้มูลท ัว่ไป         

สถานะทางกายภาพ:  ของเหลว       
รปูแบบ: ใส          
ส:ี เหลอืงอ่อน        
กลิน่: มกีลิน่ (Aromatic)         
ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดกํ้าหนดไว ้       
 

ขอ้มลูทีสํ่าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 
ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(ที ่15.6 องศาเซลเซยีส): 0.99 [ทีเ่กีย่วกับน้ํา] [ตามทีคํ่านวณได]้ 
ความหนาแน่น (ที ่15.6 องศาเซลเซยีส):   990 กก./ลบ.ม. (8.26 ปอนดต์อ่แกลลอน, 0.99 กโิลกรัมต่อลติร)  [ASTM D4052]   
ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง    
จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  101 องศาเซลเซยีส (214 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D-93]  
คา่ขดีจํากดัสูงสุดและตํา่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต่ําสดุ (LEL):  0.6 
คา่สงูสดุ (UEL):  6.0 
อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 481 องศาเซลเซยีส   (898 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM E659] 
จดุเดอืด/ชว่ง: 230 องศาเซลเซยีส (446 องศาฟาเรนไฮต)์ - 282 องศาเซลเซยีส (540 องศาฟาเรนไฮต)์ 
[ASTM D86]     
อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไม่ไดกํ้าหนดไว ้
ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1): 5.3 ที ่101 kPa  [ตามวธิ ีin-house]   
ความดนัไอ: 0.006 กโิลปาสกาล (0.05 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส     [ตามทีคํ่านวณได]้ 
อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):   < 0.01   [ตามวธิ ีin-house]   
คา่ความเป็นกรดเบส (pH):   ไมเ่กีย่วขอ้ง      
Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/นํา้): > 4 [คาดประมาณ] 
คา่การละลายในนํา้:  นอ้ยมากไม่ตอ้งนํามาพจิารณา   
ความหนดื:  2.2 cSt  (2.2 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่40 องศาเซลเซยีส   |   3.3 cSt  (3.3 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่20 องศาเซลเซยีส) 
[ตามทีคํ่านวณได]้ 
คณุสมบตัใินการออกซไิดซ:์  อ่านในสว่น การบง่ชีค้วามเป็นอันตราย 
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ขอ้มลูอืน่ ๆ      
จดุเยอืกแข็ง:    -12 องศาเซลเซยีส (10 องศาฟาเรนไฮต)์   [ASTM D2386] 
จดุหลอมเหลว:  ไมเ่กีย่วขอ้ง    
จดุไหลได:้ -30 องศาเซลเซยีส  (-22 องศาฟาเรนไฮต)์   [ASTM D5950] 
นํา้หนกัโมเลกุล:  154 G/MOLE [ตามทีคํ่านวณได]้  
การดดูซมึความชืน้: No    
สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ 0.0008 ต่อองศาเซลเซยีส   [ตามทีคํ่านวณได]้ 

 
สว่น 10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
 
ความเสถยีร: สารนี้มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 
สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: กองไฟและแหลง่กอ่ไฟอืน่ ๆ 
 
วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: กรดไนตรกิ, สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง, กรดซลัฟิวรกิ 
 
สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนี้ไม่สลายตัวทีอ่ณุหภมูลิอ้มรอบ 
 
มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ปฏกิริยิาการสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอันตรายจะไมเ่กดิขึน้ 
  

สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา     

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั     
     
  เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรปุ/หมายเหต ุ    
การสูดดม      
 ความเป็นพษิ (หน)ู:  4 ชั่วโมง LC50 > 
4778 มก./ลบ.ม. (ละอองลอย) 

เป็นพษิต่ํามาก โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบสําหรับสาร การทดสอบ
เทยีบเท่าหรอืคลา้ยกับแนวปฏบัิตขิอง OECD 403  

 การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลูจุดยตุสํิาหรับสาร 
 

อณุหภมูทิีส่งูขึน้หรอืการกระทําเชงิกลอาจกอ่ใหเ้กดิไอระเหย หมอก
หรอืควันไอ ซึง่อาจระคายเคอืงตอ่ดวงตา จมกู คอ หรอืปอด  

การรบัประทานเขา้ไป      
 ความเป็นพษิ: LD50 > 5000 มก./กก. 
 
 

เป็นพษิต่ํามาก โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้ง
คลา้ยคลงึกัน การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยกับแนวปฏบัิตขิอง 
OECD 401  

ผวิหนงั      
 ความเป็นพษิ (กระต่าย): LD50 > 2000 
มก./กก. 
 

เป็นพษิต่ํามาก โดยอาศัยขอ้มูลการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้ง
คลา้ยคลงึกัน การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยกับแนวปฏบัิตขิอง 
OECD 402  

 การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้
 
 

อาจทําใหผ้วิแหง้ ทําใหร้ะคายเคอืงผวิและผวิหนังอักเสบได ้โดย
อาศัยขอ้มูลการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน การ
ทดสอบเทยีบเท่าหรอืคลา้ยกับแนวปฏบัิตขิอง OECD 404  

ดวงตา      
 การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้
 
 

อาจทําใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาเล็กนอ้ย เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ 
โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน 
การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยกับแนวปฏบัิตขิอง OECD 405  

อาการแพ ้   
 อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ: ไมม่ี
ขอ้มลูจุดยตุขิองสาร 

ไมค่าดวา่จะทําใหเ้กดิอาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ 
  

 อาการแพต้อ่ผวิหนัง: มขีอ้มูลใหใ้ช ้
 
 

ไมค่าดวา่จะทําใหเ้กดิอาการแพต้อ่ผวิหนัง โดยอาศัยขอ้มลูการ
ทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน การทดสอบเทยีบเทา่
หรอืคลา้ยกับแนวปฏบัิตขิอง OECD 406  



 
ชือ่ผลติภัณฑ:์ SOLVESSO™ 200 FLUID  
แกไ้ขปรับปรุง ณ วันที:่ 14 สงิหาคม 2020 
หนา้ 9 ของ 12

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
การสําลัก: มขีอ้มลูใหใ้ช ้
 

อาจทําใหถ้งึแกช่วีติได ้หากกลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิหายใจ อา้งองิ
จากคณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคมขีองสารนี้ 

 การกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ:์ มขีอ้มลูให ้
ใช ้
 
 

ไมค่าดวา่จะทําใหเ้กดิการกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์โดยอาศัย
ขอ้มลูการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน การ
ทดสอบเทยีบเท่าหรอืคลา้ยกับแนวปฏบัิตขิอง OECD 471 473 474 
475 476 479 

 มะเร็ง: ไมม่ขีอ้มลูจุดยตุขิองสาร 
 

กอ่ใหเ้กดิมะเร็งในสตัวท์ดลอง แตค่วามเกีย่วขอ้งกับมนุษยยั์งไม่
ชดัเจน อา้งองิจากการประเมนิองคป์ระกอบ 

 ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ:์ มขีอ้มลูใหใ้ช ้
 
 

ไมค่าดวา่จะเป็นสารพษิต่อระบบสบืพันธุ ์โดยอาศัยขอ้มูลการ
ทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน การทดสอบเทยีบเทา่
หรอืคลา้ยกับแนวปฏบัิตขิอง OECD 414 416 

 การใหน้ํ้านม: ไมม่ขีอ้มูลจุดยุตขิองสาร ไมค่าดวา่จะทําใหเ้กดิอันตรายกับเด็กทีก่นินมแม่ 
 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจง (STOT)  
 การสมัผัสครัง้เดยีว: ไมม่ขีอ้มูลจุดยุตขิองสาร ไมค่าดวา่จะทําใหอ้วัยวะเสยีหายจากการสมัผัสครัง้เดยีว 
 การสมัผัสซ้ํา: มขีอ้มลูใหใ้ช ้
 
 
 

ไมค่าดวา่จะทําใหอ้วัยวะเสยีหายจากการรับสมัผัสเป็นเวลานานหรอื
ซ้ํา ๆ โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบสําหรับสารทีม่โีครงสรา้ง
คลา้ยคลงึกัน การทดสอบเทยีบเทา่หรอืคลา้ยกับแนวปฏบัิตขิอง 
OECD 408 413 452 

 
ความเป็นพษิสําหรบัสาร 
 
ชือ่ ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 
1-METHYLNAPHTHALENE ทางปาก: LD 50 1840 มก./กก. (หน)ู 
แนฟทาลนี (Naphthalene) ทางหายใจ: 4 ชัว่โมง LC50 > 0.4 มก./ลติร (ไอระเหยทีส่ามารถ

ใชไ้ดส้งูสดุ) (หน)ู; ทางปาก: LD 50 533 มก./กก. (หนู Mouse) 
 
 
ขอ้มลูอืน่ ๆ 

สําหรบัตวัผลติภณัฑ:์ 
 
ความเขม้ขน้ของไอระเหยทีเ่กนิกวา่ระดับมาตรฐาน จะทําใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา และมผีลตอ่ระบบทางเดนิหายใจ ซึง่อาจทําให ้
รูส้กึปวดหัวและวงิเวียนศีรษะ รวมทัง้อาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาท การสัมผัสสารที่มีความหนืดต่ําเป็นเวลานานหรือซ้ํา ๆ 
ตดิต่อกัน อาจมผีลทําใหผ้วิหนังแหง้ เกดิการระคายเคอืงและผวิหนังอักเสบ ของเหลวปรมิาณเล็กนอ้ยทีสํ่าลักเขา้ไปในปอดระหว่าง
การกลนืกนิหรอืจากการอาเจยีน อาจทําใหเ้กดิภาวะปอดอักเสบจากสารเคมหีรอืปอดบวมน้ํา 
 
ประกอบดว้ย 
แนฟทาลนี: การรับสัมผัสแนฟทาลนีทีม่คีวามเขม้ขน้สงูอาจจะเป็นเหตุใหเ้กดิอาการเม็ดเลอืดแดงเสือ่มสลาย อาการโลหติจาง และ
ตอ้กระจก แนฟทาลนีทําใหเ้กดิมะเร็งในการศกึษากับสัตวท์ดลอง แต่ยังไม่ทราบแน่นอนว่าการศกึษาดังกล่าวมีความเกีย่วขอ้งกับ
มนุษยห์รอืไม ่
 
 

    
 

ชือ่ทางเคม ี หมายเลข CAS รายการอา้งองิ 
  2-METHYLNAPHTHALENE 91-57-6 1 
  NAPHTHALENE 91-20-3 1, 3 

 
 
 

การจําแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC:    
สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถู้กกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง:   
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 --รายการกฎขอ้บังคับทีค่น้ได-้-  
1 = IARC 1 2 = IARC 2A 3 = IARC 2B 

 
    

สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา  
 
ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศัยพืน้ฐานจากขอ้มูลสําหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูสําหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกัน  
โดยอาศัยการใชห้ลักการเชือ่มโยง 
 
ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม  

สารเคม ี– คาดวา่มคีวามเป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน้ํา อาจทําใหเ้กดิผลกระทบไมพ่งึประสงคใ์นระยะยาวต่อสิง่แวดลอ้ม
ทางน้ํา 

การเคลือ่นที ่ 
สารเคม ี– คาดวา่จะแบง่แยกเขา้ไปในน้ํา คาดว่าจะไมแ่บง่แยกเขา้ไปในตะกอนและสว่นของแข็งในน้ําเสยี 
ระเหยไดป้านกลาง 

 
การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

สารเคม ี-- คาดวา่ย่อยสลายทางชวีภาพไดทั้นท ี
การแยกสลายดว้ยนํา้: 

สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 
การสลายตวัดว้ยแสง: 

สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาโฟโตไลซสิ 
การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 

สารเคม ี-- คาดวา่จะสลายตัวอยา่งรวดเร็วในอากาศ 
 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการกําจดั  
 
วธิกีารทิง้ 
คําแนะนําในการทิง้นัน้จัดทําขึน้สําหรับสารแตล่ะประเภท 
การทิง้สารนัน้ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งฉบับปัจจุบันและลักษณะของสาร ณ เวลาทีท่ิง้ 

 
คําแนะนําในการทิง้  

ผลติภัณฑน์ี้มคีวามเหมาะสมกับการเผาในเตาเผาแบบปิดภายใตก้ารควบคมุเพือ่ประหยัดเชือ้เพลงิ หรอืกําจัดทิง้ดว้ยการ
เผาจนเป็นเถา้ทีอ่ณุหภมูสิงูภายใตก้ารกํากับดแูล เพือ่ป้องกันการเกดิผลติภัณฑท์ีไ่มต่อ้งการจากการเผาไหม ้

 
คําเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจทุีใ่ชห้มดแลว้ คําเตอืนเกีย่วกับภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ (ถา้เกีย่วขอ้ง): ภาชนะบรรจุทีใ่ช ้

หมดแลว้อาจมคีราบตกคา้งเหลอือยู ่และเป็นอันตรายได ้อย่าพยายามเตมิซ้ํา หรอืทําความสะอาดภาชนะ โดยไมม่วีธิปีฏบัิตทิี่
เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถังเปล่าจนหมดเกลีย้ง และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยจนกวา่จะปรับสภาพหรอืกําจัดทิง้อย่างเหมาะสม 
ควรใหผู้ร้ับเหมาทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืไดร้บัอนุญาตเป็นผูนํ้าภาชนะเปล่าไปแปรใชใ้หม ่ฟ้ืนสภาพ หรอืกําจัดทิง้ตามกฎระเบยีบ
ขอ้บังคับของรัฐบาล หา้มอัดความดัน ตัด เชือ่ม เชือ่มประสาน บัดกร ีเจาะ บด เจยีระไน หรอืปล่อยใหภ้าชนะไดร้ับความรอ้น เปลว
ไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติ หรอืแหลง่จุดตดิไฟอืน่ ๆ ภาชนะอาจระเบดิและทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ 

 
สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่  

 
ทางบก (ADR/RID)  

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: : สารอันตรายต่อสิง่แวดลอ้ม - ของเหลว (Environmentally Hazardous Substance, 
Liquid, N.O.S. (อัลคลิเบนซนี (Alkyl (C3-C6) benzenes)) 
ประเภทของความเป็นอนัตราย: 9 
Hazchem Code: 3Z 
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หมายเลขสหประชาชาต:ิ 3082 
กลุม่การบรรจ:ุ III 
ฉลาก/เครือ่งหมาย: 9, EHS 

 
ทางทะเล (IMDG)  

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: สารอันตรายต่อสิง่แวดลอ้ม - ของเหลว (Environmentally Hazardous Substance, 
Liquid, N.O.S. (แนฟทาลนี (Naphthalene))  
ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 9 
หมายเลข EMS: F-A, S-F 
หมายเลขสหประชาชาต:ิ 3082 
กลุม่การบรรจ:ุ III 
มลพษิทางทะเล:  ใช ่
ฉลาก:   9 
ชือ่เอกสารการขนสง่: UN3082, สารทีเ่ป็นอันตรายต่อสิง่แวดลอ้ม, ของเหลว, N.O.S. (Naphthalene), 9, PG III, 
มลพษิทางทะเล 

 
ทางอากาศ (IATA)  

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: สารอันตรายต่อสิง่แวดลอ้ม - ของเหลว (Environmentally Hazardous Substance, 
Liquid, N.O.S. (อัลคลิเบนซนี (Alkyl (C3-C6) benzenes)) 
ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 9 
หมายเลขสหประชาชาต:ิ   3082  
กลุม่การบรรจ:ุ III  
ฉลาก/เครือ่งหมาย: 9, EHS  
ชือ่เอกสารการขนสง่:    UN3082, สารทีเ่ป็นอันตรายต่อสิง่แวดลอ้ม, ของเหลว, N.O.S. (อัลคลิเบนซนี (Alkyl 
(C3-C6) benzenes)), 9, PG III 

 
สว่น 15  ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั  

 
สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามระบบ GHS ของสหประชาชาต ิ
 
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ระบไุวห้รอืยกเวน้จากรายการ/ประกาศแจง้เกีย่วกบับญัชรีายการสารเคมตีอ่ไปนี ้ 
(อาจมสีารซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งแจง้ไปยงับญัชรีายการ TSCA ของ EPA วา่เป็นสารทีม่กีารผลติหรอืนําเขา้เพือ่
การคา้กอ่นทีจ่ะนําเขา้สูป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา):  AIIC, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA 

 
สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ  

 
N/D = ไมไ่ดกํ้าหนดไว,้ N/A = ไมเ่กีย่วขอ้ง  
ขอ้สําคญัของ H-CODES ระบใุนสว่นที ่3 ของเอกสารนี ้(เพือ่เป็นขอ้มลูเทา่น ัน้): 
H227: ของเหลวทีเ่ผาไหมไ้ด;้ ของเหลวไวไฟ, ประเภทที ่4 
H302: เป็นอันตรายถา้กลนืกนิ; เป็นพษิเฉียบพลันทางปาก, ประเภทย่อยที ่4 
H304: อาจทําใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ; การสําลัก, ประเภทย่อยที ่1 
H351: สงสยัว่าทําใหเ้กดิมะเร็ง; การกอ่มะเร็งตามเกณฑ ์GHS, ประเภทยอ่ยที ่2 
H400: เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา; เป็นพษิเฉียบพลันตอ่สีง่แวดลอ้ม, ประเภทยอ่ยที ่1 
H401: เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน้ํา; เป็นพษิเฉียบพลันตอ่สีง่แวดลอ้ม, ประเภทย่อยที ่2 
H410: เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบระยะยาว; เป็นพษิเรือ้รังต่อสิง่แวดลอ้ม, ประเภทย่อยที ่1 
H411: เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบระยะยาว; เป็นพษิเรือ้รังตอ่สิง่แวดลอ้ม, ประเภทยอ่ยที ่2 
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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมฉีบบันี ้มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขดงันี:้  
สว่นที ่01: การระบผุลติภัณฑ ์ชือ่ผลติภัณฑ ์ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้.
สว่นที ่08: ตารางค่าจํากัดการรับสมัผัส ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่09: น้ําหนักโมเลกลุ ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
วันทีแ่กไ้ข: 14 สงิหาคม 2020 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและคําแนะนําทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวันที่
จัดทําเอกสาร ท่านสามารถตดิต่อ Union Petrochemical เพือ่ตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดที ่Union Petrochemical มี
อยู่หรอืไม่ ขอ้มูลและคําแนะนํานี้จัดเสนอไวเ้พื่อใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืว่าผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบต่อการตรวจสอบจน
เป็นที่พงึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์ีความเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ ือ้นําผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม่ 
ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามขีอ้มูลทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีจํ่าเป็นแนบไป
กับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบคําเตอืนและวธิีการปฏบัิตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้านอย่างปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถ่าย
เคลื่อนยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระทําการปรับเปลี่ยนแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตใหนํ้าเอกสารนี้ไปพมิพ์เผยแพร่ซ้ําหรือ
ถา่ยทอดซ้ํา ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีกํ่าหนดไวต้ามกฎหมาย 

 


