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เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Methyl Cyclohexane   

 ชือ่พอ้งอืน่ๆ: Cyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene 

 สูตรทางเคม:ี  C7H14 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตัวท าละลาย, สารเคมใีนหอ้งปฏบัิตกิาร 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหน่าย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
728 อาคาร ยเูนี่ยนเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  

แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มลูการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหน่าย: +662 881 8288 

 

 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลูเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดูแลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุ่ม
สารอันตราย GHS ส าหรับสารอันตรายทีม่ขีดีจ ากัดของการตัด/ความเขม้ขน้สองค่า การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากัดทีส่งูกว่า 

 
การจ าแนกประเภท: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่2  
การระคายเคอืงตา: ประเภทที ่2  

การระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง: ประเภทที ่2 
พษิตอ่อวัยวะเป้าหมาย (ระบบประสาทสว่นกลาง): ประเภท 3  

อันตรายจากการส าลัก: ประเภทที ่1 

ความเป็นอันตรายตอ่สิง่แวดลอ้มทางน ้า (เฉียบพลัน): ประเภทที ่1 
ความเป็นอันตรายตอ่สิง่แวดลอ้มทางน ้า (เรือ้รัง): ประเภทที ่1 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 

รปูสญัลกัษณ์:  

 
 

 
 

 
 

 

ค าสญัญาณ (Signal Word): อันตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

• ของเหลวตดิไฟ 

• ไอระเหยของเหลวอาจสง่ผลใหเ้กดิอาการเซือ่งซมึและเวยีนศรีษะ 

• การสมัผัสซ ้า ๆ อาจสง่ผลใหผ้วิแหง้หรอืแตก 

• การกลนืสารอาจสง่ผลใหป้อดมปัีญหา 

• การสมัผัสเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิปัญหาของอวัยวะการไดย้นิและระบบประสาทสว่นกลาง 
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• NFPA. สขุภาพ: 2 ความไวไฟ: 3 การเกดิปฏกิริยิาเคม:ี 0 

ผลกระทบตอ่สุขภาพ: 

 

การสูดดม: การสดูดมไอระเหยอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงของทางเดนิหายใจและระบบประสาทสว่นกลางเชน่ เซือ่ง

ซมึ, เวยีนศรีษะ, ปวดศรีษะและคลืน่ไส ้

การรบัประทานเขา้ไป: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืง, คลืน่ไส,้ หายใจล าบาก, ชพีจรเตน้ผดิปกต,ิ ปวดศรีษะ, เวยีน

ศรีษะ, เซือ่งซมึ, การควบคมุลม้เหลว, เลอืดคั่งในปอด, ชัก, ไมรู่ส้กึตัว, เสีย่งต่อการส าลัก 

การสมัผสัทางผวิหนงั: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงเล็กนอ้ย การสมัผัสเป็นเวลานานอาจสง่ผลใหผ้วิแหง้หรอืแตกได ้

การสมัผสัดวงตา: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงเล็กนอ้ย ไมม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วกับผลขา้งเคยีงทีรุ่นแรง 

การสมัผสัเรือ้รงั: ไมเ่ป็นสารกอ่มะเร็งตามพระราชบัญญัตคิวามปลอดภัยและสขุภาพในอตุสาหกรรม: ไม่ไดก้ าหนด 

                                     มาตรฐานส านักงานบรหิารความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแหง่ชาต ิ(OSHA): ไม ่

                                     สถาบันพษิวทิยาแหง่ชาต ิ(NTP): ไม ่ 

 

หมายเหตุ: สารนี้ไม่ควรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดร้ับค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพ

พบวา่ การไดร้ับสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกต่างไปในแตล่ะบุคคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารนี้จัดเป็นสารเคม ี

 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 

METHYL CYCLOHEXANE 108-87-2 99%-100% 

 

* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย
ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

 สมัผัสกับอากาศบรสิทุธิ ์หากไมด่ขี ึน้ใหร้บีไปพบแพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

หลังจากถอดเสือ้และกางเกงทีเ่ป้ือนสาร ลา้งผวิหนังดว้ยน ้าและสบู ่ 

 

การสมัผสัดวงตา 

เปิดเปลอืกตาและลา้งตาดว้ยน ้า พักไวป้ระมาณ 30นาท ีหากดวงตาแดงก า่และมเีลอืดคั่งอยู่อยา่งตอ่เนื่อง ใหร้บี 

รับการรักษาพยาบาล 

 

การรบัประทานเขา้ไป 

หา้มท าใหอ้าเจยีน รบีไปพบแพทยทั์นท ีหากมอีาการอาเจยีนใหร้ักษาระดับศรีษะต ่ากว่าสะโพกเพือ่ป้องกันการอดุตัน

ของทางเดนิหายใจ 

 

ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทย ์

ระบบประสาทสว่นกลางอาจอ่อนแอลง การไดร้ับสารเป็นเวลานานอาจสง่ผลใหผ้วิหนังอักเสบ มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิ

ปอดบวมจากสารเคม ีหากจ าเป็นควรพจิารณาการลา้งทอ้งดว้ย 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: สารเคมแีหง้, คารบ์อนไดออกไซด,์ น ้า, โฟมธรรมดา 

วธิกีารดบัเพลงิและเครือ่งดบัเพลงิ: ปิดแหล่งทีม่าของเชือ้เพลงิทัง้หมด ถา้เป็นไปไดใ้หใ้ชน้ ้าเพือ่ท าใหวั้สดุทีส่ัมผัส

กับไฟเย็นลง ใชน้ ้าเพื่อท าใหถ้ัง, ภาชนะและโครงสรา้งที่ถูกไฟไหมเ้ย็นลง ดับไฟจากทางดา้นขา้งของถัง สวม
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เครื่องช่วยหายใจหรือหนา้กากป้องกันแก๊สในหอ้งที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือในกรณีที่จ าเป็น ใชโ้ฟม หากสัมผัส

ความรอ้นหรอืเปลวไฟ 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

การด าเนนิการจดัการความปลอดภยัของสนิคา้อนัตราย 

 ปิโตรเลยีมชัน้หนึง่ของวัตถุอันตรายประเภททีส่ี ่

 

สารทีเ่ป็นอนัตรายทีส่รา้งขึน้ระหวา่งการเผาไหม ้

 สารพษิทีถ่กูสรา้งขึน้ เชน่ CO 

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ: -4 องศาเซลเซยีส  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):   คา่ต ่าสดุ (LEL): 1.2  

      คา่สงูสดุ (UEL): 6.7 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  250 องศาเซลเซยีส  

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย และ ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉนิ 

สวมชดุป้องกันตามทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่8 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด (cleaning up) 

เก็บสารที่ตดิไฟไดใ้หห้่างจากวัสดุที่หกรั่วไหล ใชแ้ร่เวอรม์คิูไลทด์ูดซับ, ทรายแหง้หรือดนิ แลว้วางลงในภาชนะ ลา้ง

บรเิวณทีเ่ป้ือนดว้ยน ้า ลา้งใหส้ะอาดหลังจากจัดการกับการรั่วไหล 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

การรั่วไหลหรือการปล่อยของเสียที่ไม่มีการควบคุมลงในแหล่งน ้า จะตอ้งไดร้ับการแจง้ทันทีไปยังหน่วยงานดา้น

สิง่แวดลอ้มหรอืหน่วยงานก ากับดแูลทีเ่หมาะสมอืน่ ๆ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ของเสยีและวัสดุปนเป้ือนจะถกูรวบรวมและน า

ออกจากพืน้ทีท่ างานโดยเร็วทีส่ดุ โดยใชภ้าชนะทีเ่หมาะสมในการเก็บรวบรวม 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

มาตรการป้องกนั 

สารนี้กอ่ใหเ้กดิอันตรายจากไฟไหม ้ของเหลวระเหยอย่างรวดเร็วและกลายเป็นไอ (ควัน) ซึง่สามารถลุกไหมแ้ละเกดิ

ระเบดิทีรุ่นแรงได ้ไอทีม่องไมเ่ห็นแพร่กระจายไดง้่ายและสามารถจุดไฟไดจ้ากหลายแหลง่เชน่ไฟน าร่อง, อปุกรณ์เชือ่ม,

มอเตอรไ์ฟฟ้าและสวติช ์อันตรายจากไฟไหมจ้ะสงูขึน้เมือ่อุณหภมูขิองเหลวสงูกว่า 15 ° F อยา่ใหเ้ขา้ตาและอยา่หายใจ

เอาไอหรอืควันเขา้ไป 

 

ขอ้มลูการจดัการท ัว่ไป 

หลกีเลีย่งการปฏบัิตงิานทีอ่าจปลอ่ยสว่นประกอบทีร่ะเหยไดใ้นบรรยากาศ ควรศกึษากฎระเบยีบดา้นมลพษิทางอากาศ

ในทอ้งถิน่เพือ่พจิารณาวา่การปลอ่ยสว่นประกอบทีร่ะเหยไดนั้น้ไดร้ับการควบคมุหรอืจ ากัดในบรเิวณทีใ่ชวั้สดนุี้หรอืไม ่

หลกีเลีย่งการปนเป้ือนในดนิหรอืปล่อยสารนี้ลงในระบบบ าบัดน ้าเสยีและระบบระบายน ้าและแหลง่น ้า  

 

การเก็บรกัษา 

ภาชนะไม่ไดอ้อกแบบมาเพือ่รับแรงกด อย่าใชแ้รงกดกับภาชนะเปลา่ มฉิะนัน้อาจแตกดว้ยแรงระเบดิ ภาชนะบรรจุทีว่า่ง

เปลา่อาจจะมสีารตกคา้งของผลติภัณฑ ์(ของแข็ง, ของเหลว และ / หรอืไอ) และอาจเป็นอันตรายได ้อย่าอัดแรงดัน, 

ตัด, เชือ่มประสาน, บัดกร,ี เจาะ, บด หรอืท าใหภ้าชนะดังกล่าวไดร้ับความรอ้น, เปลวไฟ, ประกายไฟ, ไฟฟ้าสถติหรอื

แหลง่ทีม่าของการจุดตดิไฟอืน่ ๆ เนื่องจากอาจเกดิระเบดิและท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ภาชนะทีว่า่งเปลา่

ควรระบายออกใหห้มด, ปิดอย่างถกูตอ้ง และสง่กลับไปทีเ่ครือ่งปรับสภาพทันทหีรอืก าจัดทิง้อยา่งเหมาะสม อยา่ใชห้รอื

เก็บใกลค้วามรอ้น, ประกายไฟ หรอืเปลวไฟ ใชแ้ละจัดเก็บเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดด้ ีปิดภาชนะใหส้นทิเมือ่ไม่

ใชง้าน 
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การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 

 

ชือ่สาร รปูแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

METHYL CYCLOHEXANE  TWA 400 ppm 1600 mg/m3  Safety and 
Health Act 

METHYL CYCLOHEXANE  TWA 500 ppm 2000 mg/m3  OSHA 

METHYL CYCLOHEXANE  TWA 400 ppm   ACGIH  

METHYL CYCLOHEXANE 
 

TWA 400 ppm 1600 mg/m3 
แนะน า TWA 
ส าหรับ 10 
ชัว่โมง 

NIOSH 

METHYL CYCLOHEXANE 
 

MAK 
810 

mg/m3 
200 ml/m3 

 
DFG 

 
 

การควบคมุทางวศิวกรรม 
ตดิตัง้ระบบระบายไอเสยีเฉพาะที ่หากวัสดอุาจเกดิระเบดิ ใหต้ดิตัง้อุปกรณ์ป้องกันการระเบดิส าหรับระบบระบายอากาศที่

เกีย่วขอ้ง ตรวจสอบวา่การเปิดรับแสงเหมาะสมอยูใ่นเกณฑก์ารเปิดรับแสงหรอืไม่ 

 
การป้องกนัสว่นบคุคล 

การเลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลนัน้แตกต่างกันไปตามภาวะการรับสัมผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลักปฏบัิตใิน

การขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มลูทีร่ะบุไวด้า้นลา่งเพือ่เลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลที่

ใชกั้บสารนี้ข ึน้อยูกั่บการใชง้านปกตติามวัตถปุระสงค ์
 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: จ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหากมกีารใชข้องเหลวนี้บ่อยครัง้หรอืสมัผัสมาก

เกนิไป เครือ่งชว่ยหายใจจะไดร้ับการรับรองจากหน่วยงานความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของเกาหล ี
 
อุปกรณ์ป้องกนัมอื: สวมถงุมอืป้องกันสารเคม ี

 

อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: สวมหนา้กากป้องกันใบหนา้ที่สามารถสวมแว่นตานริภัยสองอันได ้ซึง่ป้องกันจากวัสดุกระจัด

กระจายหรือของเหลวที่เป็นอันตราย ตดิตัง้ระบบสเปรย์ลา้งตาและระบบลา้งฉุกเฉินในหอ้งอาบน ้าแบบฝักบัว ใกลท้ี่

ท างาน 
 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: สวมชดุป้องกันทีท่นตอ่สารเคม  ี 
 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหน่ายเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:   ของเหลว 

ส:ี    ใส / ไมม่สี ี

กลิน่:    มกีลิน่หอม 

ระดบัของการไดร้บักลิน่:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

รสชาต:ิ    ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(ที ่15.6 องศาเซลเซยีส):   0.773 

ความหนาแน่น:      ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ):     ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุวาบไฟ :     -4 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต ่าสดุ (LEL): 1.2      

คา่สงูสดุ (UEL): 6.7 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้     250 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:                                                                     101 องศาเซลเซยีส   

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 
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อุณหภูมกิารสลายตวั:       ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):    3.38 

ความดนัไอ:                                                       43 มลิลเิมตรปรอท ที ่25 องศาเซลเซยีส  

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):     ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):      ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

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

คา่การละลาย:       นอ้ยกวา่ 0.1 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนักของน ้า 

ความหนดื:   ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ขอ้มลูอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุหลอมเหลว: -126.3 องศาเซลเซยีส 

น า้หนกัโมเลกุล: 98.2 G/MOLE  

  

 
ความเสถยีร: มคีวามเสถยีรในสภาวะอณุหภูมแิละความดันปกต ิและส าหรับการใชง้านปกต ิ

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: แหลง่ทีม่าทัง้หมดของการจุดตดิไฟและความรอ้นทีม่ากเกนิไป และสารออกซแิดนทร์ุนแรง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: ผลติภัณฑท์ีส่ลายตัวดว้ยความรอ้น รวมไปถงึคารบ์อนทีเ่ป็นพษิ (เชน่ CO) 

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรปุ/หมายเหต ุ

การสูดดม  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (หนู): LC50 > 15,227 ppm เป็น

เวลา 1 ชัว่โมง 

- 

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (หนู): LD50 > 3,200 มก./กก. - 

ผวิหนงั  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (กระตา่ย): LD50 > 86,700 มก./
กก. 

มกีารระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 

ดวงตา มกีารระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

 

ขอ้มลูดา้นพษิวทิยาเพิม่เตมิ 

 ผลติภัณฑน์ี้ประกอบดว้ย METHYLCYCLOHEXANE: 

ความเป็นพษิจากการใชย้าซ ้า: 10 สัปดาห์/ การสูดดม / กระต่าย / ปรมิาณ: 0, 1160 หรือ 3330 ppm / LOAEL = 

3330 ppm (การบาดเจ็บทีไ่ตและตับเล็กนอ้ย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศัยพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกัน 

 

ขอ้มลูเชงินเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ความสามารถในการย่อยสลายทางชวีภาพ: 192 ชั่วโมง / 75% (คาดว่าสารนี้จะสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได ้

โดยง่าย) 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

คาดว่าสารนี้จะเป็นอันตรายต่อสิง่มชีวีติในน ้า ยังไม่มกีารประเมนิความเป็นพษิของสารนี้ต่อสิง่มชีวีติในน ้า ดังนัน้ควรเก็บ

วัสดนุี้ใหพ้น้จากระบบบ าบัดน ้าเสยีและระบบระบายน ้าและแหลง่น ้าทัง้หมด 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

ขอ้บงัคบัของพระราชบญัญตักิารจดัการของเสยี 

 ก าจัดขยะตามระเบยีบของรัฐบาลกลางและทอ้งถิน่ 

 

วธิกีารก าจดั 

ใชภ้าชนะทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม ก าจัดสารดว้ยไฟในระบบก าจัดตามกฎหมาย ก าจัดตามระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้ควรระวงัในการก าจดั 

น ้าทีป่นเป้ือนจากผลติภัณฑข์องบรษัิทของเราควรก าจัดในสถานทีก่ าจัดน ้าเสยีทีไ่ดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

หรอืเตมิลงในหลมุฝังกลบ ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้ม ก าจัดสารอยา่งถกูกฎหมาย ขอ้บังคับการก าจัดของเสยี

ในสหรัฐอเมรกิา: US EPA 40 CFR 262, หมายเลขของเสยีอันตราย: D001 

 

สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่ 

 

ค าอธบิายทีแ่สดงอาจใชไ้ม่ไดกั้บการขนสง่ทัง้หมด พจิาราณากฎขอ้บังคับเกีย่วกับสนิคา้อันตรายส าหรับขอ้ก าหนดเพิม่เตมิของ

สนิคา้ (เชน่ ชือ่ทางเทคนคิ) และขอ้ก าหนดการจัดสง่เฉพาะโหมดหรอืเฉพาะปรมิาณ 

 

ค าอธบิายการจดัสง่ตามหนว่ยงานก ากบัดูแล 

US D.O.T 

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:   METHYLCYCLOHEXANE 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย:  3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ    2296 

 กลุม่การบรรจ:ุ       II 

  

ADR/RID 

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:   METHYLCYCLOHEXANE 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย:  3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ    2296 

 กลุม่การบรรจ:ุ       II 

  

IMO/IMDG  

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:   METHYLCYCLOHEXANE 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย:  3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ    2296 

 กลุม่การบรรจ:ุ       II 
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ICAO/IATA 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:    METHYLCYCLOHEXANE 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ   2296 

 กลุม่การบรรจ:ุ     II 

  

สว่น 15 ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์องสหประชาชาต ิGHS 

 

สว่นประกอบของวสัดตุอ่ไปนีม้อียูใ่นรายการกฎขอ้บงัคบัทีร่ะบ ุ

Methylcyclohexane  3, 4, 5, 6, 45 

Toluene  1, 9, 36, 38, 48 

 

การจ าแนกประเภท WHMIS: 

คลาส B, หมวด 2: ของเหลวไวไฟ 

คลาส D, หมวด 2, หมวดยอ่ย B: วัสดทุีเ่ป็นพษิระคายเคอืงตอ่ผวิหนังหรอืดวงตา 

 

รายการสนิคา้ทางเคม ี

 ออสเตรเลยี: สว่นประกอบทัง้หมดของสารนี้ระบไุวใ้นรายการสารเคมขีองออสเตรเลยี (AICS) 

แคนาดา: สว่นประกอบทัง้หมดของสารนี้อยูใ่นรายการสารตัง้ตน้ในประเทศของแคนาดา (DSL) หรอืไดร้ับการยกเวน้ 

จากการแจง้เตอืน 

สาธารณรฐัประชาชนจนี: สว่นประกอบทัง้หมดของผลติภัณฑน์ี้ระบไุวใ้นรายการสารเคมทีีม่อียูใ่นประเทศจนี 

สหภาพยโุรป: สว่นประกอบทัง้หมดของวัสดนุี้เป็นไปตาม EU Seventh Amendment Directive 92/32 / EEC 

ญีปุ่่ น: สว่นประกอบทัง้หมดของผลติภัณฑน์ี้อยู่ในสนิคา้คงคลังของสารเคมีทีม่ีอยู่และใหม่ (ENCS) ในญีปุ่่ นหรอืไดร้ับ

การยกเวน้จากรายการ 

เกาหล:ี สว่นประกอบทัง้หมดของผลติภัณฑน์ี้อยูใ่นรายการสารเคมทีีม่อียู ่(ECL) ในเกาหล ี

ฟิลปิปินส:์ สว่นประกอบทัง้หมดของผลติภัณฑน์ี้อยูใ่นรายการบัญชสีารเคมแีละสารเคมตีัง้ตน้ของฟิลปิปินส ์(PICCS) 

สหรฐัอเมรกิา: สว่นประกอบทัง้หมดของสารนี้อยูใ่นรายการสารเคมตีามพระราชบัญญัตคิวบคมุสารพษิ (TSCA) 

 

ความเสีย่งของสหภาพยโุรปและขอ้ความดา้นความปลอดภยั 

R11:                มคีวามไวไฟสงู 

R65:   เป็นอันตราย: อาจท าใหป้อดถูกท าลายหากกลนื 

R36/38:  ระคายเคอืงต่อดวงตาและผวิหนัง 

S2:   เก็บใหพ้น้มอืเด็ก 

S9:   เก็บภาชนะไวใ้นทีอ่ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก 

S16:   เก็บใหห้า่งจากแหลง่ก าเนดิประกายไฟ - หา้มสบูบหุรี ่

S33:   ใชม้าตรการป้องกันการปลอ่ยไฟฟ้าสถติ 

S51:   ใชเ้ฉพาะในบรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

S61:   หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม ดคู าแนะน าพเิศษ / เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

S62:   หากกลนื หา้มท าใหอ้าเจยีน ใหร้บีไปพบแพทยทั์นทแีละแสดงภาชนะหรอืฉลาก 

S24/25:  หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนังและดวงตา 

S36/37:  สวมชดุป้องกันและถงุมอืทีเ่หมาะสม 

สญัลักษณ์ EU:  Xn - เป็นอันตราย F - ไวไฟ N – สิง่แวดลอ้ม 

 

เอกสารความปลอดภัยนี้จัดท าขึน้ตามเกณฑค์วามเป็นอันตรายของขอ้บังคับผลติภัณฑค์วบคมุ (CPR) และ MSDS ซึง่มขีอ้มลู

ทัง้หมดตามที ่CPR ตอ้งการ 
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สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ 

 

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

  

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

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มีความถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้ เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นที่พงึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์ีความเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบัิตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นี้ไปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 
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