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 เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
  

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั  
 
ผลติภณัฑ ์ 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ ISOPAR™ E FLUID 
รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ ไอโซพาราฟินกิ ไฮโดรคารบ์อน 

 

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 

 ระคายเคอืงผวิหนัง: ประเภทที ่2 เป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง (ระบบประสาทสว่นกลาง) : ประเภทที ่3 เป็น

 พษิจากการสดูดม : ประเภทที ่1 เป็นพษิทางน ้าอยา่งเฉยีบพลนั : ประเภทที ่2 เป็นพษิทางน ้าอย่างเรือ้รัง : ประเภทที ่2 
 

องคป์ระกอบฉลาก:  
รูปสญัลกัษณ์:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 
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ดา้นกายภาพ: H225:   ไอและของเหลวไวไฟมาก  
ดา้นสขุภาพ: H304:   อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ  
  H315:   เป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงทางผวิหนัง 

  H336:   อาจท าใหง้ว่งนอนหรอืเวยีนหัว 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม H411: เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้าในระยะยาว 
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั: P210: เก็บใหห้า่งจากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ พืน้ผวิทีร่อ้น – หา้มสบูบหุรี ่  P233: ปิดฝาภาชนะใหแ้น่น   

P240: ใหต้อ่สายดนิทีภ่าชนะบรรจแุละอปุกรณ์การรับ   P241: ใชร้ะบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ และระบบไฟ ทีม่กีารตดิตัง้

อปุกรณ์ป้องกนัการระเบดิ   P242: ใชอ้ปุกรณ์ทีไ่ม่ท าใหเ้กดิประกายไฟเทา่นัน้   P243: มมีาตรการการป้องกนัไฟฟ้าสถติย ์  

P261: หลกีเลีย่งการสดูดมละออง ไอ   P264: ลา้งผวิหนังใหท้ัว่หลงัการปฏบิตักิาร   P271: ใชเ้ฉพาะนอกอาคารหรอืพืน้ทีท่ีม่ ี

การระบายอากาศไดด้ ี  P273: หลกีเลีย่งการปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม   P280: สวมใสถ่งุมอืป้องกนัและอปุกรณ์ป้องกนัตาและ

ใบหนา้ 

การรับมอื: P301 + P310: หากกลนืกนิ: ใหน้ าตวัสง่โรงพยาบาลหรอืพบแพทยใ์นทนัท ี  P302 + P352: หากสมัผัสผวิหนัง: 

ลา้งดว้ยสบูแ่ละน ้ามากๆ   P303 + P361 + P353: หากสมัผัสผวิหนัง: ใหเ้ปลีย่นชดุทีเ่ป้ือนออกทนัท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าหรอื
โดยใชฝั้กบัว   P304 + P340: หากสดูดม: ใหน้ าบคุคลออกสูท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และอยูใ่นทา่ทีห่ายใจสะดวก   P312: ถา้รูส้กึ

ผดิปกตใิหน้ าตวัสง่โรงพยาบาลหรอืพบแพทย ์  P331: หา้มท าใหอ้าเจยีน   P332 + P313: หากระคายเคอืงผวิหนัง: ใหพ้บ
แพทย ์หรอืเขา้รับการรักษาพยาบาล   P362 + P364: ใหเ้ปลีย่นชดุทีเ่ป้ือนออก และท าการลา้ง กอ่นน ากลับมาใชใ้หม ่  P370 

+ P378: ในกรณีทีเ่กดิเพลงิไหม:้ ใชล้ะอองน ้า โฟม สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์ในการดับเพลงิ   P391: เก็บรวบรวม

สว่นทีห่กเลอะเทอะ  
การเก็บรักษา: P403 + P235: จัดเก็บในพืน้ทีท่ีม่กีารระบายอากาศทีด่ ีเก็บไวใ้นทีเ่ย็น P405: จัดเก็บในสถานทีท่ีปิ่ดล็อกได ้

การก าจัด: P501: ก าจัดสารทีบ่รรจภุายในและภาชนะบรรจตุามกฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 
 
ประกอบดว้ย: NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT ALKYLATE 
 

ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี
 สารนีส้ามารถสะสมไฟฟ้าสถติยซ์ึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการลกุตดิไฟได ้สารนี้สามารถกอ่ใหเ้กดิไอระเหยซึง่จะกอ่ตวัเป็นของผสมที่

 มคีวามไวไฟ และหากมปีระกายไฟเกดิขึน้ จะท าใหไ้อระเหยทีส่ะสมอยูเ่กดิลกุตดิไฟและ/หรอืเกดิการระเบดิได ้

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 

 อาจระคายเคอืงตอ่ดวงตา จมกู คอและปอด อาจไปกดระบบประสาทสว่นกลาง 
 

ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  
ไมม่อีนัตรายเพิม่เตมิ 

 
 

หมายเหตุ: สารนีไ้มค่วรใชน้อกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ  

จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบวา่ การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 
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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 

 

องคป์ระกอบอนัตรายในสารเชงิซอ้นทีต่อ้งการการเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* รหสัความเป็นอนัตราย

ตามเกณฑ ์GHS 

OCTANE 111-65-9 60 - < 70% H225, H304, H336, 

   H315, H400(M factor1),  

   H410(M factor 1) 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แตส่ารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแกส๊แสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย

ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้

 

  สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล  

การสูดดม   
ใหร้บีน าผูป่้วยออกจากทีเ่กดิเหต ุและรบีน าสง่แพทยโ์ดยทนัท ีส าหรับผูท้ีเ่ขา้ท าการชว่ยเหลอื ควรป้องกนัตวัเองจากการ
ไดรั้บสาร ท าการสวมหนา้กากป้องกนัสารและใหอ้อกซเิจนเสรมิถา้ม ีถา้ผูป่้วยหยดุหายใจ ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 

การสมัผสัทางผวิหนงั   
  ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยสบูแ่ละน ้า ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและน าไปซักใหส้ะอาดกอ่นน ากลบัมาสวมใสอ่กีครัง้ 

การสมัผสัดวงตา   
 ลา้งตาทนัทดีว้ยน ้า หากเกดิอาการระคายเคอืง ใหป้รกึษาแพทย์

การรบัประทานเขา้ไป   
 พบแพทยด์ว่น หา้มท าใหอ้าเจยีน 

หมายเหตถุงึแพทย ์   
 ถา้กนิเขา้ไป สารนีอ้าจถูกดดูเขา้สูป่อดและท าใหเ้กดิปอดอกัเสบได ้ใหท้ าการรักษาอยา่งเหมาะสม สารไฮโดรคารบ์อนเบา 
 หรอืองคป์ระกอบชนดินี้ อาจเกีย่วเนือ่งกบัระบบการท างานของหัวใจ (cardiac sensitization) หากไดรั้บสารนีใ้นปรมิาณมาก 
 (เกนิกวา่ปรมิาณขัน้ต า่ทีก่ าหนดของ OEL) หรอืมคีวามเครยีดสงูหรอืทานยาทีม่สีารกระตุน้การท างานของหัวใจ เชน่ 
 อะดรนีาลนี ร่วมอยูด่ว้ย ดงันัน้ควรหลกีเลีย่งการใชส้ารประเภทดงักลา่ว 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ  
 

สารดบัเพลงิ  
สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:  ใชล้ะอองน ้า โฟมดบัเพลงิ ผงเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์ส าหรับดบัเพลงิ 

 
สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  สายน ้าทีฉ่ีดเป็นสาย 

 

การผจญเพลงิ  
ค าแนะน าในการผจญเพลงิ:   ยา้ยคนออกจากพืน้ที ่ถา้สารทีร่ั่วหรอืหกเป้ือนยังไมล่กุตดิไฟ 

ใหใ้ชน้ ้าพ่นเป็นละอองฝอยเพือ่ท าใหไ้อสารเบาบางลงและปกป้องคนทีเ่ขา้ท าการอดุรอยร่ัว ป้องกนัน ้าและของเหลวทีเ่กดิ

จากการดับเพลงิไหลลงสูแ่มน่ ้า, ทอ่ระบายน ้า หรอืแหลง่น ้าดืม่ พนักงานทีป่ฏบิัตงิานผจญเพลงิตอ้งสวมอปุกรณ์ป้องกนั

อนัตรายตามมาตรฐาน ประกอบดว้ยเสือ้โคท้ป้องกนัเปลวไฟ หมวกนริภัยทีม่แีผงกนัหนา้ ถงุมอื รองเทา้บทู กรณีทีเ่กดิไฟ
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ไหมใ้นพืน้ทีปิ่ด ใหส้วมชดุป้องกนัแบบ SCBA ( Self-contained breathing apparatus ) ใชส้เปรยน์ ้าเพือ่ท าใหพ้ืน้ผวิที่

โดนไฟเย็นลง และปกป้องบคุคล 

 
 

ความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมท้ีผ่ดิปกต:ิ   ไอระเหยมคีณุสมบตัไิวไฟและหนักกวา่อากาศ อาจเคลือ่นทีไ่ปตามพืน้

และไปถงึแหลง่จดุตดิไฟทีอ่ยู่ไกลออกไป ท าใหเ้กดิอนัตรายจากไฟยอ้นกลบั สารอนัตราย 

นักผจญเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัตามทีร่ะบใุนสว่นที ่8 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   ผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ์, ออกไซดข์องคารบ์อน, ควนั, ไอ
สารเคม ี

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ   

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  6 องศาเซลเซยีส (43 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM D-56]  

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

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 380 องศาเซลเซยีส  (716 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM E659]  
 

  สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร  
 

วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน  
ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปลอ่ยออกโดยอบุัตเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนด กฏหมายตา่ง ๆ ทีบ่งัคบัใช ้

 

มาตรการป้องกนั  
 หลกีเลีย่งการสมัผัสสารทีเ่ป้ือน เตอืนผูอ้ยู่อาศัยในบรเิวณใกลเ้คยีงและผูท้ีอ่ยูใ่ตล้มใหท้ราบเกีย่วกบัอนัตรายจากความ

 เป็นพษิหรอืความไวไฟของสาร ท าการอพยพคนออกไปยังทีป่ลอดภัยถา้มคีวามจ าเป็น ดทูีส่ว่นที ่5 เรือ่งการผจญเพลงิ ดู

 สว่นที ่3 เรือ่งการระบอุนัตราย ดทูีส่ว่นที ่4 เรือ่งมาตรการปฐมพยาบาล ดทูีส่ว่นที ่8 ส าหรับค าแนะน าเรือ่งอปุกรณ์ป้องกนั

 อนัตรายสว่นบคุคลขัน้ต า่ อาจมคีวามจ าเป็นในการใชม้าตรการป้องกนัอืน่เพิม่เตมิ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่นัสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

 หรอืวจิารณญาณของผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบในกรณีเหตฉุุกเฉนิ 

 

 ส าหรับผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

 อปุกรณ์ ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ สามารถใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจแบบครึง่หนา้หรอืเต็มหนา้พรอ้มกบั

 ไสก้รอง ส าหรับกนัไอระเหยของสารอนิทรยีห์รอืไฮโดรเจนซลัไฟด ์(ถา้เกีย่วขอ้ง) หรอือปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีัง

 อากาศตดิตัว (SCBA) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับปรมิาณการร่ัวไหลและระดบัการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ หากไม่สามารถประเมนิ

 โอกาสรับสมัผัสไดอ้ย่างสมบรูณ์แบบ หรอือาจเกดิหรอืคาดวา่จะเกดิสภาวะพร่องออกซเิจนในอากาศ ขอแนะน า

 ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจ แบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) แนะน าใหใ้ชถ้งุมอืท างานทีท่นตอ่สารแอโรแมตกิ

 ไฮโดรคารบ์อน หมายเหต:ุ ถงุมอืทีท่ าดว้ยพอลไิวนลิแอซเีตท (PVA) ไมม่คีณุสมบตักินัน ้าและไมเ่หมาะสมในการใชเ้มือ่

 เกดิเหตฉุุกเฉนิ แนะน าใหใ้ชแ้วน่ตากนัเคม ี

ถา้มคีวามเป็นไปไดท้ีส่ารจะกระเด็นหรอืสมัผัสกับดวงตา ส าหรับการหกร่ัวไหลเพยีงเล็กนอ้ย 

การสวมชดุป้องกนัไฟฟ้าสถติยธ์รรมดาก็พอเพยีง ถา้การหกร่ัวไหลมปีรมิาณมาก 

แนะน าใชช้ดุป้องกนัสารเคมแีละป้องกนัไฟฟ้าสถติยแ์บบทัง้ตัว  

 

การจดัการสารร ัว่หก  
การร ัว่ไหลลงสูพ่ ืน้ดนิ: ก าจัดแหลง่กอ่ไฟทัง้หมด (หา้มสบูบหุรี,่ ท าใหเ้กดิประกายไฟหรอืเปลวไฟใด ๆ ในบรเิวณ

ใกลเ้คยีง) หยดุการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไมม่คีวามเสีย่ง เครือ่งมอืทีใ่ชง้านกบัผลติภัณฑน์ีต้อ้งมกีารตอ่สายดนิ หา้ม

จับหรอืเดนิผา่นไปบนสารทีห่กเป้ือน ป้องกนัไมใ่หไ้หลลงสูท่างเดนิของน ้า ทอ่น ้าเสยี แหลง่น ้าบนดนิ หรอืแหลง่น ้าใตด้นิ 

หรอืบรเิวณทีอ่บัอากาศ อาจใชโ้ฟมระงับไอเพือ่ลดไอหมอกทีเ่กดิขึน้ ใชเ้ครือ่งมอืสะอาดทีไ่มก่อ่ประกายไฟในการดดูซับ

สาร ใชด้นิแหง้ ทราย หรอืสารอืน่ทีไ่มเ่ผาไหมซ้ับหรอืคลมุสารทีห่กเป้ือนและยา้ยไปใสใ่นภาชนะ 

สารทีห่กเป้ือนปรมิาณมาก : สเปรยน์ ้าอาจชว่ยลดไอระเหย แตอ่าจไม่สามารถป้องกนัการตดิไฟในบรเิวณพืน้ทีปิ่ดได ้
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การร ัว่ไหลลงสูแ่หลง่น า้: หยุดการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไมม่คีวามเสีย่ง ก าจัดแหลง่จดุตดิไฟ แจง้เตอืนผูท้ี่

เกีย่วขอ้งอืน่ ๆ  

 

ถา้จดุวาบไฟของสารมคีา่สงูกวา่อณุหภมูภิายนอกมากกวา่ 10 องศาเซลเซยีส ใหใ้ชทุ้น่กกัเก็บน ้ามัน (Containment 

booms) และเอาสารออกจากผวิน ้าโดยวธิกีารกวาดหรอืใชส้ารดดูซบัทีเ่หมาะสมตามแตส่ถานการณ์ทีเ่อือ้อ านวย 

ถา้จดุวาบไฟของสารมคีา่สงูกวา่อณุหภมูภิายนอกไมเ่กนิ 10 องศาเซลเซยีส ใหใ้ชทุ้น่กักเก็บน ้ามัน (booms) 

จ ากัดบรเิวณของสารเพือ่ป้องกันแนวชายฝ่ังและปลอ่ยใหส้ารนัน้ระเหยไปเอง ขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญกอ่นใชส้ารดดู

ซบัสารเคม ี

 

ค าแนะน าส าหรับการร่ัวไหลของสารลงสูแ่หลง่น ้าและพืน้ดนินี้ จัดท าขึน้จากการจ าลองสถานการณ์ของการร่ัวไหลทีม่ี

โอกาสเกดิขึน้ ทัง้นีส้ภาพทางภมูศิาสตร ์ลม อณุหภมู ิทศิทางของคลืน่ กระแสน ้าและความเร็วทีแ่ตกตา่งกนัไปนัน้มผีล

อยา่งมากในการจัดการทีต่า่งกันออกไป ดงันัน้จงึควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ 

หมายเหต ุ: กฎหมายแตล่ะทอ้งถิน่อาจระบหุรอืจ ากัดขอ้ปฎบิัตบิางประการ 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  
สารทีห่กเป้ือนปรมิาณมาก : สรา้งท านบกัน้ของเหลวทีห่กเป้ือนไกลออกจากบรเิวณทีห่กเพือ่น าเก็บกลบัมาและก าจัดทิง้ 

ป้องกนัไมใ่หไ้หลลงสูท่างเดนิของน ้า ทอ่น ้าเสยี แหลง่น ้าบนดนิ หรอืแหลง่น ้าใตด้นิ หรอืบรเิวณทีอ่ับอากาศ 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา  
 

การจดัการ  
ระวงัอย่าใหส้มัผัสกับผวิหนัง ป้องกนัไมใ่หอ้ยูใ่กลแ้หลง่ทีก่อ่ใหเ้กดิการตดิไฟ ตวัอย่างเชน่ 

ใชเ้ครือ่งมอืทีไ่ม่ท าใหเ้กดิประกายไฟและเป็นชนดิกนัการระเบดิ explosion-proof 

การใหค้วามรอ้นหรอืการป่ันกวนสารอาจท าใหเ้กดิไอหมอกหรอืไอของสารทีม่พีษิหรอืท าใหร้ะคายเคอืง ใหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่

มกีารถา่ยเทอากาศทีเ่พยีงพอ ท าการป้องกนัการหกเป้ือนและร่ัวซมึเพือ่ไมใ่หเ้กดิอนัตรายลืน่หกลม้ สารนีส้ามารถสะสม

ประจุไฟฟ้าซึง่อาจท าใหเ้กดิประกายไฟ (แหลง่ตดิไฟ) ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการยดึและ/หรอืตอ่สายดนิ อยา่งไรก็ตาม 

การยดึและตอ่สายดนิก็อาจไม่สามารถละจากอนัตรายทีเ่กดิจากการสะสมไฟฟ้าสถติได ้ใหศ้กึษาหามาตรฐานการปฏบิตักิาร

เพือ่เป็นแนวทาง 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)
 

อุณหภูมใินการบรรจุ/การถา่ยเทเอาของออก: 

 
 [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

อุณหภูมใินการขนสง่:  
ความดนัในการขนสง่: 

 

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

 
สารสะสมไฟฟ้าสถติ: สารนีเ้ป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติย ์โดยปกตใินสภาวะของเหลวจะไมน่ าไฟฟ้าหรอืสะสมประจุไฟฟ้า
ถา้คา่การน าไฟฟ้าต า่กวา่ 100 pS/m (100x10E-12 Siemens per meter) และจะเป็นสารกึง่ตวัน าถา้คา่การน าไฟฟ้าต า่กวา่ 

10,000 pS/m ของเหลวนัน้ไม่วา่จะมสีภาพไมน่ าไฟฟ้าหรอืในสภาพสารกึง่ตวัน าจะมขีอ้ควรระวงัทีเ่หมอืนกนั ปัจจัยทีม่ผีลตอ่
การน าไฟฟ้า ตวัอย่างเชน่ อณุหภมูขิองเหลว ลกัษณะของการปนเป้ือน ความตา้นทานการเกดิประจไุฟฟ้าของสารเพิม่

คณุภาพ และการกรอง สามารถมผีลตอ่การน าไฟฟ้าของของเหลวทัง้ส ิน้   
 

การเก็บรกัษา  
น ้าทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิจะตอ้งมเีพยีงพอ และแนะน าใหม้รีะบบฉดีน ้าแบบ fixed sprinkler/deluge system 

ประเภทของบรรจภุัณฑท์ีใ่ชใ้นการบรรจุผลติภัณฑ ์อาจท าใหเ้กดิไฟฟ้าสถติยส์ะสม และสลายตวัได ้ปิดฝาภาชนะเมือ่ไมใ่ช ้

งาน เคลือ่นยา้ยภาชนะดว้ยความระมัดระวงั เปิดฝาภาชนะชา้ ๆ เพือ่ควบคมุแรงดนัทีอ่าจปลอ่ยออกมา เก็บในทีเ่ย็นและ

อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก ควรเก็บสารภายนอกหรอืบรเิวณทีแ่ยกออกไป ภาชนะเก็บสารควรมกีารตอ่สายดนิและยดึรัดใหม้ั่นคง 

ถังเก็บสาร ภาชนะและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใ่ชถ้า่ยเทสารจะตอ้งท าการตอ่สายดนิ ยดึรัดใหม้ั่นคง เพือ่ป้องกนัการสะสมของไฟฟ้า

สถติย์
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อุณหภูมใินการจดัเก็บ: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient) ] 

ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient) ] 
 

 

ภาชนะ/บรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม: เรอืขนถา่ยสนิคา้เคมภีัณฑ;์ รถบรรทกุน ้ามันหรอืสารเคม;ี ถัง; รถลาก 
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 ปี 

NAPHTHA (PETROLEUM), ไอ. RCP - 241 ppm  1200 mg/m3 ไฮโดรคารบ์อน เอ็กซอน 2020 

LIGHT ALKYLATE  TWA   ทัง้หมด โมบลิ  

OCTANE  TWA 500 ppm   Thailand OELs  

OCTANE  TWA  300 ppm   ACGIH   
 
 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การควบคมุทางวศิวกรรม 
 

ระดบัการป้องกนัและประเภทการควบคมุทีจ่ าเป็นจะมคีวามแตกตา่งกนัตามสภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
มาตรการควบคมุทีต่อ้งพจิารณา: 

ควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกนัไมใ่หป้รมิาณสารเกนิกวา่ระดับทีย่นิยอมใหรั้บได  ้

ใชอ้ปุกรณ์ถา่ยเทอากาศทีป้่องกนัการระเบดิ 
 
การป้องกนัสว่นบุคคล 
 

การเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกนัไปตามลักษณะการสมัผัสสารทีเ่ป็นไปได ้เชน่ การใชง้าน วธิจีัดการสาร 

ความเขม้ขน้และการระบายอากาศ ขอ้มลูในการเลอืกอปุกรณ์เพือ่ใชก้บัสารนีไ้ดร้ะบไุวด้า้นลา่ง ทัง้นี้อยูภ่ายใตภ้าวะการใช ้

ตามปกต ิ
 

อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ: 

ถา้ระบบการควบคมุทางวศิวกรรมไมส่ามารถรักษาระดับของสิง่ปนเป้ือนในอากาศทีเ่พยีงพอตอ่การป้องกนัสขุภาพของ

พนักงานได ้อาจจ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจทีไ่ดรั้บอนุญาต การเลอืก 

การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจตอ้งท าตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

ส าหรับประเภทอปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจทีพ่จิารณาใชก้ับสารนีไ้ดแ้ก ่:  
หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้  เครือ่งกรองชนดิ A 

 

ใชอ้ปุกรณ์ถา่ยเทอากาศทีเ่หมาะสมเพือ่รักษาระดบัปรมิาณสารใหต้ า่กวา่ระดบัทีก่ าหนดไว ้

ในกรณีทีค่วามเขม้ขน้ของสารในอากาศมคีา่สงู ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจชนดิ “ชดุสง่ผา่นอากาศ” 

และปรับใหม้คีวามดนัภายในหนา้กากสงูกวา่ภายนอก 

ชดุสง่ผา่นอากาศพรอ้มดว้ยถังอากาศส ารองอาจมคีวามจ าเป็นในสถานการณ์ทีร่ะดบัของออกซเิจนต า่กวา่มาตรฐาน อปุกรณ์

การเตอืนแก๊ส/ไอไมท่ างาน 

หรอืความเขน้ขน้ของสารในบรรยากาศมคีา่สงูเกนิกวา่ระดับความสามารถในการป้องกนัของหนา้กากกรองอากาศ 
 

อุปกรณป้์องกนัมอื: ขอ้มลูเฉพาะของถงุมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าขึน้ตามเอกสารตพีมิพแ์ละขอ้มลูจากผูผ้ลติถงุมอื 

สภาพการท างานจะมผีลตอ่ความคงทนของถงุมอืเป็นอย่างมาก
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ใหส้อบถามขอ้มลูจากผูผ้ลติถงุมอืเพือ่ขอค าแนะน าส าหรับประเภทของถงุมอืทีเ่หมาะสมและอายุการใชง้านกับงานทีท่า่นใช ้

งาน ใหต้รวจสอบและเปลีย่นถุงมอืทีข่าดหรอืเสยีหาย ประเภทของถงุมอืทีใ่ชส้ าหรับการท างานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ : 

 ควรใชถ้งุมอืทีท่นตอ่สารเคม ีหากมโีอกาสทีส่ารจะสมัผัสถูกแขนใหใ้ชถ้งุมอืทีห่นาและยาวคลมุถงึบรเิวณแขน 

 ถงุมอืยาง Nitrile 

 

อุปกรณป้์องกนัดวงตา: ถา้ตอ้งสมัผัสกับสาร ควรสวมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกัน้ดา้นขา้ง 
 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: ขอ้มลูเฉพาะของเสือ้ผา้ทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าตามเอกสารตพีมิพห์รอืขอ้มลูจากผูผ้ลติ

ประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาในการใชง้านกบัสารนีร้วมถงึ:  
แนะน าใหส้วมเสือ้ทีท่นตอ่สารเคม/ีน ้ามัน 

 
มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง: ใหห้มั่นตรวจสอบขอ้ปฎบิตัเิพือ่สขุอนามัยสว่นบคุคลทีด่ ีเชน่ การลา้งมอื

หลงัจากสมัผัสสารเคม ีและกอ่นรับประทานอาหาร ดืม่น ้า และ/หรอื สบูบหุรี ่ซกัลา้งชดุท างานและอปุกรณ์ป้องกนัเพือ่

ก าจัดสารปนเป้ือน 

ก าจัดเสือ้ผา้ทีม่กีารปนเป้ือนและรองเทา้ทีไ่ม่สามารถท าความสะอาดได ้จัดเก็บสิง่ของตา่ง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยู่

เสมอ 

 

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม  
สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มสามารถใชง้านได ้การจ ากดั การปลอ่ยสูอ่ากาศ น ้าและดนิ 

ในการป้องกนัรักษาสิง่แวดลอ้มโดยการใชม้าตรการการควบคมุทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัหรอื จ ากัด การปลอ่ยออก 
 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี 
 

หมายเหตุ: คณุสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สขุภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 
 
ขอ้มูลท ัว่ไป         

สถานะทางกายภาพ:  ของเหลว       
รูปแบบ: ใส          

ส:ี ไมม่สี ี        

กลิน่: หวาน         

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้       

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม  

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่15 องศาเซลเซยีส): 0.72 [ทีเ่กีย่วกับน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้    
ความหนาแนน่ (ที ่15 องศาเซลเซยีส):   720 kg/m3 (6.01 lbs/gal, 0.72 kg/dm3)       [ASTM D4052]   

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง      
จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  6 องศาเซลเซยีส  (43 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D-56]   

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

คา่สงูสดุ (UEL):  6.0 
อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 380 องศาเซลเซยีส   (7161 องศาฟาเรนไฮต)์   [ASTM E659]    

จดุเดอืด/ชว่ง: 115 องศาเซลเซยีส  (239 องศาฟาเรนไฮต)์ - 140 องศาเซลเซยีส  (284 องศาฟาเรนไฮต)์   
[ASTM D86]      

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1): 4.1 ที ่101 kPa   [ตามทีค่ านวณได]้     
ความดนัไอ: 2 กโิลปาสกาล (15 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส     [ตามทีค่ านวณได]้  

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):   2   [ตามทีค่ านวณได]้    
คา่ความเป็นกรดเบส (pH):   ไมเ่กีย่วขอ้ง          

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



 
ชือ่ผลติภณัฑ:์ ISOPAR™ E FLUID  
แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 18 ตลุาคม 2018 
หนา้ 8 ของ 11
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

คา่การละลายในน า้:  นอ้ยมากไม่ตอ้งน ามาพจิารณา   
ความหนดื:  0.7 cSt  (0.7 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่40 องศาเซลเซยีส   |   1.6 cSt  (1.6 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่20 องศาเซลเซยีส) 

[ตามทีค่ านวณได]้ 

คณุสมบตัใินการออกซไิดซ:์  อา่นในสว่น การระบอุนัตราย 

ขอ้มูลอืน่ๆ      
จดุเยอืกแข็ง:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้   

จดุหลอมเหลว:  ไมเ่กีย่วขอ้ง    
จดุไหลได:้ -105 องศาเซลเซยีส  (-157 องศาฟาเรนไฮต)์    [ASTM D5950] 

น า้หนกัโมเลกุล:  119 G/MOLE [ตามทีค่ านวณได]้  

การดดูซมึความชืน้: No    

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ 0.00085 ตอ่องศาเซลเซยีส   [ตามทีค่ านวณได]้ 

 

สว่น 10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
 

ความเสถยีร: สารนีม้คีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: หลกึเลีย่งความรอ้น ประกายไฟ กองไฟและแหลง่กอ่ไฟอืน่ๆ 

 
วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 
 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนีไ้ม่สลายตัวทีอ่ณุหภมูลิอ้มรอบ 
 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ปฏกิริยิาการสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอนัตรายจะไมเ่กดิขึน้ 
  
สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา     

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั     
     

  เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหตุ    

การสูดดม      

 ความเป็นพษิ (หนู):  LC50 > 20 มก./ลบ.ม. เป็นพษิต า่มาก อา้งองิจากขอ้มลูการทดสอบของผลติภัณฑ ์  

 การระคายเคอืง:  มคีวามเป็นพษิในระดับทีส่ามารถละเลยได ้  

  No end point data for material   ส าหรับการท างานกบัสารเคมใีนอณุหภมูปิกต ิ  

การรบัประทานเขา้ไป      

 ความเป็นพษิ: LD50 > 5000 มก./กก. มคีวามเป็นพษิต า่มาก อา้งองิจากขอ้มลูการทดสอบของผลติภัณฑ ์  

ผวิหนงั      

 ความเป็นพษิ (กระตา่ย): LD50 > 2000 มก./ มคีวามเป็นพษิต า่มาก อา้งองิจากขอ้มลูการทดสอบของผลติภัณฑ ์  

 กก.    

 การระคายเคอืง: Data available ระคายเคอืงผวิหนังปานกลางเมือ่สมัผัสสารเป็นเวลานาน  

 อา้งองิจากขอ้มลูการทดสอบของผลติภัณฑ ์  

ดวงตา      
 การระคายเคอืง: Data available อาจท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาเล็กนอ้ย เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ  

  อา้งองิจากขอ้มลูการทดสอบของผลติภัณฑ ์  
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ผลกระทบอืน่ ๆ ตอ่สขุภาพจากการรบัสมัผสัในระยะส ัน้และระยะยาว 
คาดวา่มผีลตอ่สขุภาพจากภาวะกึง่เรือ้รัง เรือ้รัง ระบบทางเดนิหายใจ หรอือาการแพท้างผวิหนัง การกลายพันธุ ์เป็นพษิตอ่ระบบ

สบืพันธุ ์กอ่ใหเ้กดิมะเร็ง เป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมาย (จากการสมัผัสครัง้เดยีว หรอืหลายครัง้) เป็นพษิตอ่ระบบหายใจ และผลกระทบ

อืน่ๆ เนือ่งจากประสบการณ์ของบคุคล และขอ้มลูการทดลอง 
 

ส าหรบัตวัผลติภณัฑ:์ 
ความเขม้ขน้ของไอระเหยทีเ่กนิกวา่ระดบัมาตรฐาน จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา และมผีลตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

ซึง่อาจท าใหรู้ส้กึปวดหัวและวงิเวยีนศรษีะ รวมทัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบประสาท การไดรั้บสารนีเ้ขา้สูป่อดแมเ้พยีงเล็กนอ้ยโดย
อบุตัเิหตจุากการกลนืกนิหรอืขณะทีท่ าใหอ้าเจยีนเอาสารนีอ้อกมา อาจท าใหเ้กดิการอักเสบของปอดหรอืท าใหเ้กดิอาการน ้าทว่มปอด

ได ้การไดรั้บสารโฮโดรคารบ์อนเบาในปรมิาณมาก (ในสถานทีอ่ับอากาศ หรอืใชผ้ดิวธิ)ี อาจมผีลท าใหอ้ตัราการเตน้ของหัวใจ

ผดิปกต ิ(arrhythmias) การไดรั้บสารนี ้(เกนิคา่มาตรฐานทีก่ าหนด) อาจมผีลตอ่การกระตุน้หัวใจผดิปกตสิ าหรับคนท างาน ทีอ่ยูใ่น
สภาวะเครยีด หรอืก าลงัทานยากระตุน้หัวใจ เชน่ อะดรนีาลนี ยาลดน ้ามกู ยาแกห้อบหดื หรอืยาทีอ่อกฤทธิต์อ่หว้ใจและเลอืด 

 
การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC:    

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถู้กกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง: ไมม่ ี  

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

    

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา   
 
ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้จัดท าบนพืืน้ฐานขอ้มลูทีม่อียูข่องสารนี ้สว่นประกอบของสารนี ้และสารใกลเ้คยีงอืน่ ๆ 
 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

  สารเคม ี-- คาดวา่มคีวามเป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในแหลง่น ้า และอาจท าใหเ้กดิผลกระทบในระยะยาวตอ่ระบบนเิวศนใ์น
แหลง่น ้าได ้

 
 

การเคลือ่นที ่ 
สารเคม ี-- ระเหยไดด้ ีจะเขา้ไปในชัน้อากาศอยา่งรวดเร็ว จะไมเ่ขา้ไปในชัน้น ้าเสยีและตะกอนทีเ่ป็นของแข็ง 

 
ความคงทนและความสามารถในการสลายตวั 
การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

สารเคม ี-- คาดวา่ย่อยสลายทางชวีภาพไดต้ามธรรมชาต ิ

การแยกสลายดว้ยน า้: 
สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 

การสลายตวัดว้ยแสง: 
สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาโฟโตไลซสิ 

การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 

สารเคม ี-- คาดวา่จะสลายตวัอยา่งรวดเร็วในอากาศ 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั  
 

ค าแนะน าในการทิง้นัน้จัดท าขึน้ส าหรับสารแตล่ะประเภท 

การทิง้สารนัน้ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งฉบบัปัจจุบนัและลักษณะของสาร ณ เวลาทีท่ ิง้ 

 

ค าแนะน าในการทิง้  
 ผลติภัณฑน์ีค้วรเผาในภาชนะปิดทีไ่ดรั้บการควบคมุอณุหภมูทิีอ่ณุหภมูสิงูเพือ่ป้องกนัการเกดิผลติภัณฑท์ีไ่มต่อ้งการจากการ

 เผาไหม ้



 
ชือ่ผลติภณัฑ:์ ISOPAR™ E FLUID  
แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 18 ตลุาคม 2018 
หนา้ 10 ของ 11

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่  

 

ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจทุีใ่ชห้มดแลว้ (ถา้เกีย่วขอ้ง) : ภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ อาจมคีราบตกคา้งเหลอือยู่ และเป็น

อนัตรายได ้อยา่พยายามเตมิซ ้า หรอืท าความสะอาดภาชนะ โดยไมม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสม ควรระบายสารออกจากถังเปลา่จนหมด

เกลีย้ง และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยจนกวา่จะปรับสภาพหรอืก าจัดทิง้อยา่งเหมาะสม ควรใหผู้รั้บเหมาทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืไดรั้บอนุญาต
เป็นผูน้ าภาชนะเปลา่ไปรไีซเคลิ ฟ้ืนสภาพ หรอืก าจัดทิง้ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของรัฐบาล หา้มอดัความดนั ตดั เชือ่ม เชือ่มประสาน 

บดักร ีเจาะ บด เจยีระไน หรอืปลอ่ยใหภ้าชนะไดรั้บความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติ หรอืแหลง่จดุระเบดิอืน่ ๆ ภาชนะอาจ
ระเบดิและท าใหเ้กดิการบาดเจ็บและเสยีชวีติได ้

 
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.  
ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย:   3 

หมายเลข EMS:   F-E, S-D 

หมายเลขสหประชาชาต:ิ   3295 

กลุม่การบรรจุ:   II 
มลพษิทางทะเล:    ใช ่

ฉลาก:   3 

ชือ่เอกสารการขนสง่:   UN3295, สารประกอบไฮโดรคารบ์อน, ของเหลว, N.O.S. (Octane and isomers), 3, PG II, 

(6ºซ. ซซี)ี MARINE POLLUTANT 

 

 
SEA(MARPOL 73/78 Convention – Annex II)  

ชือ่ผลติภณัฑ:์ ALKANES (C6-C9) 

Ship Type: 2 
ประเภทของมลภาวะ: X 

 
ทางอากาศ (IATA)  

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

ฉลาก/เครือ่งหมาย: 3  

ชือ่เอกสารการขนสง่:  UN3295, ไฮโดรคารบ์อน, ของเหลว, N.O.S., 3, PG II 

 
   

สว่น 15  ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั  
 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑก์ารจ าแนกประเภทของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร ือ่งระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2555 
 
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 



ชือ่ผลติภณัฑ:์ ISOPAR™ E FLUID 
แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 18 ตลุาคม 2018 
หนา้ 11 ของ 11 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 
พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535: ไมไ่ดค้วบคมุ 

 
 จดทะเบยีนหรอืไดร้บัการยกเวน้จากรายการ หรอื ประกาศในบญัชสีารเคม ี(อาจมสีารซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งแจง้

 ไปยงับญัชรีายการ TSCA ของ EPA วา่เป็นสารทีม่กีารผลติหรอืน าเขา้เพือ่การคา้ กอ่นทีจ่ะน าเขา้สูป่ระเทศ

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

บญัชสีารเคมรีะดบัประเทศถูกอา้งองิถงึเลขสารเคม ี(CAS number) หรอืหมายเลขตามขา้งลา่งนี ้
 

CAS 

64741-66-8 

90622-56-3 

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

H225: ของเหลวและไอไวไฟมาก; ของเหลวไวไฟ, ประเภทที ่2 

H304: อาจตายไดห้ากกลนืขา้ไปและเขา้สูร่ะบบหายใจ; การหายใจ, ประเภทที ่1 
H315: เป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง; ระคายเคอืงผวิหนัง, ประเภทที ่2 

H336: อาจเป็นสาเหตใุหง้ว่งนอน หรอืเวยีนหัว; อวยัวะเป้าหมายเดยีว, สารเสพตดิ 
H400: เป็นพษิอย่างมากตอ่สิง่มชีวีติในน ้า; เป็นพษิตอ่สีง่แวดลอ้มอยา่งรุนแรง, ประเภทที ่1 

H401: เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า; เป็นพษิตอ่สีง่แวดลอ้มอย่างรุนแรง, ประเภทที ่2 

H410: เป็นพษิอย่างมากตอ่สิง่มชีวีติในน ้าในระยะยาว; เป็นพษิเรือ้รังตอ่สิง่แวดลอ้ม, ประเภทที ่1 
H411: เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้าในระยะยาว; เป็นพษิเรือ้รังตอ่สิง่แวดลอ้ม, ประเภทที ่2 

 
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมฉีบบันี ้มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขดงันี:้  
สว่นที ่04: มาตรการปฐมพยาบาล - การหายใจ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

หัวขอ้ที ่07: สาร/สารเคลอืบ - ไมเ่หมาะสม ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่07: ภาชนะจัดเก็บทีเ่หมาะสม ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่08: ตารางคา่จ ากดัการไดรั้บสาร ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่09: จดุวาบไฟ C(F) ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่12: VOC - สว่นหัวขอ้ ขอ้มลูไดถ้กูลบแลว้. 

สว่นที ่12: VOC ขอ้มลูไดถ้กูลบแลว้. 
สว่นที ่14: ชือ่เอกสารการขนสง่ ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่น 15 - เลขบญัชสีารเคมอีืน่ (CAS number) - หัวขอ้ ไดเ้พิม่เตมิขอ้มลู. 

สว่น 15 - เลขบญัชสีารเคม ี(CAS number) - หัวขอ้ ไดเ้พิม่เตมิขอ้มลู. 
สว่น 15 - เลขสารเคมอีืน่ (CAS number) ไดเ้พิม่เตมิขอ้มูล. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เทา่ที ่Union Petrochemical มอียู ่

ขอ้มลูและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวนัทีจั่ดท 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 


