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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Mono Ethylene Glycol (M.E.G.) 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ โมโนเอททลินีไกลคอล  

 สตูรทางเคม:ี  C2H6O6 หรอื HOCH2CH2OH 

 แนะน าใหใ้ช:้ สารตัง้ตน้ในการผลติ (Manufacture of substances) 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 
 

เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุ่มสาร
อนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

 

การจ าแนกประเภท: 

การระคายตอ่ผวิหนัง: ประเภทที ่2A 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางปาก - ประเภท 4 
 

 

องคป์ระกอบฉลาก: 
รูปสญัลกัษณ์:  

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): ควรระวงั 

 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นสขุภาพ:  H302:  เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั:  P264: เมือ่มกีารสมัผัสท าการชะลา้งใหท้ั่วถงึ P270: หา้มรับประทาน ดืม่ หรอืสบูบหุรีข่ณะใชผ้ลติภัณฑ ์

การรบัมอื: P301 + P312: ถา้กลนืกนิ : พบแพทยห์ากมอีาการไมด่ ีP330: กลัว้คอ   

การจดัเก็บ:  P403 + P235: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก เก็บใหเ้ย็น 

การก าจดั: P501: ก าจดัสารเคมแีละภาชนะบรรจตุามกฎขอ้บังคบั 

 

ประกอบดว้ย: N/A 
 

ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 
 

ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  
ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ดวงตา และผวิหนัง 

 

ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  
Evaluation number (FRG) (mammal): 1.0 ; Evaluation number (FRG) (bacteria): 2.0 ; Evaluation number (FRG) 

(fish): 2.0 
 

หมายเหต:ุ สารนีไ้มค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไมไ่ดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบว่า 

การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี

 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

MONO ETHYLENE GLYCOL 107-21-1 100% H302 

 

* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แตส่ารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยปรมิาตร 
คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

การสูดดม 

เมือ่มกีารสดูดมใหน้ าผูป่้วยไปยังทีอ่ากาศบรสิทุธิ ์หากหยุดหายใจใหช้ว่ยเหลอืโดยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหรอืท าการผายปอด

แบบปากตอ่ปาก หากมอีาการหายใจล าบากท าการใหอ้อกซเิจน และน าสง่ไปพบแพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยน ้าสะอาดทนัท ีถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีเ่ป้ือนออกและน าไปซกัใหส้ะอาดกอ่นน ากลับมาสวมใสอ่กีครัง้ 

ชโลมบรเิวณทีม่กีารระคายเคอืงดว้ยครมีบ ารุง และน าสง่ไปรักษาจากแพทย ์ 
 

การสมัผสัดวงตา 

หากสวมคอนแทคเลนสใ์หถ้อดทนัท ีเมือ่สารเคมมีกีารสมัผัสดวงตา ใหล้า้งดวงตาดว้ยน ้าใหส้ะอาดปรมิาณทีม่าก ๆ อย่างนอ้ย 

15 นาท ีหากเกดิอาการระคายเคอืง ใหน้ าสง่ไปพบแพทย ์

 
การรบัประทานเขา้ไป 

หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีนเวน้แตก่ระท าโดยบคุลากรทางการแพทย ์หา้มใหส้ ิง่ใดเขา้ปากผูป่้วยหมดสต ิ
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สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    ใชน้ ้า คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) สารเคมแีหง้ หรอืโฟม เพือ่ดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  - 

 

การผจญเพลงิ 

ค าแนะน าในการผจญเพลงิ: เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตวั (SCBA) และสวมใสช่ดุกนัไฟ 

เก็บใหห้า่งไหลจากแหลง่ก าเนดิไฟ 

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]: -111 องศาเซลเซยีส (Close up)  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต า่สดุ (LEL): 1.8 คา่สงูสดุ (UEL): 12.8 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  410 องศาเซลเซยีส  

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

มาตรการป้องกนั 

หลกีเลีย่งการสดูดมควันหรือละอองสารเคมใีนอากาศ ควรสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกัน เตอืนหรอือพยพผูท้ีไ่รอุ้ปกรณ์ป้องกันออก

จากทีเ่สีย่ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 

 

อุปกรณป้์องกนัอนัตราย 

สวมเครือ่งชว่ยการหายใจแบบครบชดุและเสือ้ผา้ทีใ่ชป้้องกนั เพือ่ป้องกนัการสมัผัสกบัผวิหนังและดวงตา. สวมรองเทา้นริภัย 

 

การจดัการสารร ัว่หก 

การร ัว่ไหลเล็กนอ้ย:   เก็บรวบรวมของเหลวโดยใหด้ดูซับของเหลวดว้ย ทราย ดนิเบา (Diatomite) acid binder, universal 

binder ขีเ้ลือ้ย  

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ป้องกนัไมใ่หไ้หลลงสูร่ะบบระบายน ้า น ้าผวิดนิหรอืน ้าบาดาล และป้องกนัไมใ่หไ้หลลงสูพ่ืน้ดนิ 

 

วธิกีารก าจดั 

 ในการก าจัดสารเคมแีละวสัดทุีม่กีารปนเป้ือนใหด้ าเนนิตามในสว่นที ่13 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน 

ภาชนะทีบ่รรจปิุดแน่นสนทิ เก็บในทีแ่หง้และเย็น สภาพแวดลอ้มทีจ่ัดเก็บมกีารระบายอากาศทีด่ ี

 

อุณหภูมใินการบรรจุ/การถา่ยเทเอาของออก: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้
 

อุณหภูมใินการขนสง่:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความดนัในการขนสง่:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

สารสะสมไฟฟ้าสถติ:   ไมไ่ดก้ าหนดไว ้
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การเก็บรกัษา 

เก็บในสถานทีท่ีม่กีารถา่ยเทอากาศด ีเก็บในทีเ่ย็นและอากาศถา่ยเทไดส้ะดวก ภาชนะบรรจุมกีารปิดแน่นสนทิ 

           อุณหภูมใินการจดัเก็บ:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

วสัดบุรรจภุณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: ไมม่ขีอ้ก าหนดพเิศษส าหรับสภาพสารเคมี

ทีเ่ขา้กนัไม่ได ้
วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม: ไมม่ขีอ้ก าหนดพเิศษส าหรับสภาพสารเคมทีีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้

 

การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 
 

คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 
 

 

ขดีจ ากดัทางชวีภาพ 

 

ชือ่สาร ตวัอยา่ง เวลาสุม่ตวัอยา่ง ขดีจ ากดั ปจัจยัก าหนด แหลง่ 
- - - - - - 

 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 

การใชง้านควรตามหลกัสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและแนวปฏบิัตดิา้นความปลอดภัย ควรลา้งมอืกอ่นและหลงัการใชง้านสารเคม ี
 

การป้องกนัสว่นบุคคล 
การเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกนัไปตามภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลกัปฏบิตัใินการขน

ถ่ายเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มูลทีร่ะบไุวด้า้นลา่งเพื่อเลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลทีใ่ชก้ับสารนี้

ข ึน้อยูก่บัการใชง้านปกตติามวตัถปุระสงค ์
 
อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ: หากมาตรการควบคมุทางวศิวกรรมไม่สามารถรักษาระดับสารปนเป้ือนในอากาศไวไ้ด ้

เพยีงพอทีจ่ะปกป้องสขุภาพของผูป้ฏบิตังิานได ้อาจจ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจทีไ่ดรั้บอนุญาต การเลอืก การ

ใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากเกีย่วขอ้ง ประเภทอุปกรณ์

ป้องกนัทางเดนิหายใจทีต่อ้งพจิารณาเพือ่ใชก้บัสารนี้ไดแ้ก:่  
 หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้ เครือ่งกรองชนดิ A 

 

ในกรณีทีค่วามเขม้ขน้ในอากาศมคีา่สงู ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจแบบมทีอ่จ่ายอากาศทีผ่า่นการรับรองแลว้ โดยปรับ

การท างานใหม้คีวามดันภายในสงูกวา่ภายนอก อปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมทีอ่จ่ายอากาศพรอ้มดว้ยถังอากาศส ารอง

อาจมคีวามเหมาะสมในสถานการณ์ทีม่อีอกซเิจนในระดับไมเ่พยีงพอ คณุสมบตักิารเตอืนระดับแก๊ส/ไอระเหยมปีระสทิธภิาพต า่

หรอืหากความเขม้ขน้ในบรรยากาศมคีา่สงูเกนิขดีความสามารถ/พกิดัของตลับกรองอากาศ 
 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

ชือ่สาร รูปแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

- - - - - - - 
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อุปกรณ์ป้องกนัมอื: ขอ้มูลเฉพาะของถุงมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าขึน้ตามเอกสารตพีมิพแ์ละขอ้มูลจากผูผ้ลิตถุงมอื สภาพ

การท างานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็นอย่างมาก ใหส้อบถามขอ้มูลจากผูผ้ลติถุงมือเพื่อขอค าแนะน าส าหรับ

ประเภทของถุงมอืทีเ่หมาะสมและอายุการใชง้านกับงานทีท่่านใชง้าน ใหต้รวจสอบและเปลีย่นถุงมอืทีข่าดหรือเสยีหาย 

ประเภทของถงุมอืทีใ่ชส้ าหรับการท างานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ:  
 หากมกีารสมัผัสเป็นเวลานานหรอืสมัผัสซ ้า แนะน าใหใ้ชถ้งุมอืทีส่ามารถกันสารเคมไีด ้หากมแีนวโนม้ทีส่ารจะ
สมัผัสบรเิวณแขน ใหส้วมใสถ่งุมอืยาวคลมุแขน 

 
อุปกรณป้์องกนัดวงตา: ถา้มโีอกาสทีจ่ะสมัผัสกบัสาร แนะน าใหส้วมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกนัดา้นขา้ง 

 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: ขอ้มูลเฉพาะของเสือ้ผา้ทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าตามเอกสารตพีมิพห์รอืขอ้มูลจากผูผ้ลติ

ประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาในการใชง้านกบัสารนีร้วมถงึ: 
  

หากมกีารสมัผัสเป็นเวลานานหรอืสมัผัสซ ้า แนะน าใหส้วมใสช่ดุทีป้่องกนัสารเคมแีละน ้ามัน 

 
มาตรการสขุอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง: ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามัยสว่นบคุคลทีด่เีสมอ เชน่ การลา้งมอืหลังจาก

ทีข่นถ่ายเคลือ่นยา้ยสารเคม ีและกอ่นรับประทานอาหาร ดืม่น ้า และ/หรอื สบูบหุรี ่ซักลา้งชดุท างานและอปุกรณ์ป้องกัน

ภัยเป็นประจ าเพือ่ก าจัดสารปนเป้ือน ก าจัดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนหากไม่สามารถท าความสะอาดได ้จัดเก็บสิง่ของ

ตา่ง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

 

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม 
 

สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบังคับใช ้ซึง่จ ากัดการปลอ่ยสูอ่ากาศ น ้าและดนิ ปกป้องสิง่แวดลอ้มโดย

การใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัหรอืก าจัด การปลอ่ยมลพษิ 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:      ของเหลว 

ส:ี       ใส / ไมม่สี ี

กลิน่:       ไมม่กีลิน่ 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส): 1.1154 [ทีเ่กีย่วกบัน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้ 

ความหนาแนน่: 1115.4 กก./ลบ.ม. (1.1 กก./ลบ.ดม.)  

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุวาบไฟ :  111 องศาเซลเซยีส (Close cup) 

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL): 1.8         

คา่สงูสดุ (UEL): 12.8 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  410 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:  198 องศาเซลเซยีส   

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):  2.14 

ความดนัไอ:      0.01 กโิลปาสคาล (0.08 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส    

อตัราการระเหย:        ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  5-8 

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้):  -1.36 

คา่การละลายในน า้: สามารถละลายได ้

ความหนดื: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: -12 องศาเซลเซยีส 

จดุหลอมเหลว: -12 องศาเซลเซยีส 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Mono Ethylene Glycol 

Revision Date: 16 ธนัวาคม 2019 

หนา้ 6 ของ 8 

 
 

น า้หนกัโมเลกุล: 62.07 G/MOLE [ตามทีค่ านวณได]้  

การดดูซมึความชืน้: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

 
ความเสถยีร: สารนีม้คีวามเสถยีร 

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ความรอ้นและความชืน้ 

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  อะลมูเินยีม สารประกอบไฮดรอกไซดข์องดา่ง กรดเปอรค์ลอรกิ และสารออกซไิดซ ์

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนีไ้ม่สลายตัวทีอ่ณุหภมูสิภาพแวดลอ้มปกต ิ

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหต ุ

การสดูดม  

ความเป็นพษิฉับพลนั: ไมม่ขีอ้มลูจดุยตุ ิ เป็นพษิต า่มาก  

 

การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลูจดุยตุ ิ อาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิการระคายเคืองต่อทางเดนิหายใจและอาจมี

ผลกระทบยอ้นกลบัได ้

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LD50 > 2193 มก./กก. เป็นพษิต า่มาก โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร  
 

ผวิหนงั  

ความเป็นพิษฉับพลับ (กระต่าย): LD50 > 10626 มก./
กก. 

เป็นพษิต า่มาก โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร  
 

การกดักร่อนและการระคายเคอืงผวิหนัง:   

ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

อาจท าใหผ้วิหนังแหง้ซึง่น าไปสูก่ารระคายเคอืงและโรคผวิหนัง โดย

อาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร  

ดวงตา  

ความเสียหายรุนแรงที่เกิดกับตาและการระคายเคือง: 

ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

อาจท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาและเยือ่บุตา โดยอาศัยขอ้มูลการ

ทดสอบส าหรับสาร  

 

ผลกระทบอืน่ๆตอ่สขุภาพจากการรบัสมัผสัในระยะส ัน้และระยะยาว 

คาดว่าท าใหผ้ิวหนังและดวงตาเกดิการระคายเคือง แต่ไม่มีผลต่อสุขภาพจากการก่อมะเร็ง เนื่องจากไม่เกีย่วขอ้งกับสารที่

กอ่ใหเ้กดิมะเร็ง และไมม่สีารทีก่อ่ใหเ้กดิการกลายพันธุ ์ 

 

 ส าหรบัตวัผลติภณัฑ:์ 

 

ความเขม้ขน้ของไอระเหยทีเ่กนิกวา่ระดับมาตรฐาน จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา และมผีลตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

ซึง่อาจท าใหรู้ส้กึปวดหัวและวงิเวยีนศรษีะ 

 

การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC: 

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถ้กูกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง: ไมม่ ี

--รายการกฎขอ้บงัคบัทีค่น้ได—้ 

1 = IARC 1     2 = IARC 2A     3 = IARC 2B 

 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

สารเคม ี– เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่นน ้า  

สารเคมี – คาดว่าไม่แสดงความเป็นพิษเรื้อรังต่อสัตวท์ะเลประเภทกุง้ ปู และสัตวอ์ืน่ๆ ทีม่ีเปลอืกแข็งหุม้ตัว รวมถงึ

สาหร่ายทะเล  

 

การเคลือ่นที ่

สารเคม ี– ไมไ่ดก้ าหนดไว ้ 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

 สารเคม ี– คาดวา่ยอ่ยสลายทางชวีภาพไดง้า่ย 

 

การแยกสลายดว้ยน า้: 

 สารเคม ี– คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 

 

การสลายตวัดว้ยแสง: 

 สารเคม ี– คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาโฟโตไลซสิ 

การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 

 สารเคม ี– คาดวา่จะสลายตวัอยา่งปานกลางในอากาศ 

 

ขอ้มูลเชงินเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง ปลาเรนโบว์เทราต์ หรือ 

ปลาเทราตส์ายรุง้ 

LC50 18,500 มก./ลติร 

 

ศกัยภาพในการตกคา้งยาวนาน ความสามารถในการยอ่ยสลาย และการสะสมทางชวีภาพ 

ตวักลาง ประเภทการทดสอบ ระยะเวลา ผลการทดสอบ 

ปลา แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง LC50 100 มก./ลติร 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

ค าแนะน าในการทิง้นัน้จัดท าขึน้ส าหรับสารแต่ละประเภท การทิง้สารนัน้ตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งฉบับ

ปัจจบุนัและลกัษณะของสาร ณ เวลาทีท่ ิง้ 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

ทางบก – มาตรการและขอ้ควรระวงัส าหรบัการขนสง่ 

 หมายเหต:ุ ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 
  

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: ไมม่ ี

ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: ไมม่ ี

หมายเลข EMS:    - 

หมายเลขสหประชาชาต:ิ - 

กลุม่การบรรจ:ุ   - 

มลพษิทางทะเล: ไมม่ ี

ฉลาก: - 

ชือ่เอกสารการขนสง่: - 
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สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

ANNEX l: 603-027-00-1 

สารนีเ้ป็นอนัตรายตามมาตรฐาน Safe Work Australia: HAZARDOUS CHEMICAL  

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางปาก - ประเภท 4 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

N/D = ไมไ่ดก้ าหนดไว,้ N/A = ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้ส าคญัของ H-CODES ระบุในสว่นที ่3 ของเอกสารนี ้(เพือ่เป็นขอ้มูลเทา่น ัน้): 

H302:  เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ; เป็นพษิในชอ่งปากฉับพลนั, ประเภทที ่4 

 

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

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 


