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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Xylene 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ ไซลนี,Xylols 

 สตูรทางเคม:ี  C8H10 

 แนะน าใหใ้ช:้  ใชเ้ป็นตวัท าละลายส าหรับการใชง้านทั่วไป การผลติกาววารน์ชิ, แลคเกอร,์ 

                                                     ทนิเนอร,์ หมกึ, ยาง, สารก าจัดศตัรูพชืก าจัดวชัพชี 

 

 

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 

 
สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการก ากบัดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่

สารอนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

 

การจ าแนกประเภท: 

เป็นพษิตอ่อวยัวะทีส่มัผัสเพยีงครัง้เดยีว: ประเภท 4 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่3 
การระคายเคอืงตา: ประเภทที ่2 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 

รูปสญัลกัษณ์:  

 

ค าสญัญาณ (Signal Word): ระวงั 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ:  H226      ของเหลวและกา๊ซไวไฟ 

   ดา้นสขุภาพ:  H332      อนัตรายหากสดูดม 

  H312      อนัตรายหากสมัผัสผวิหนัง 

  H315      ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

      การป้องกนั: P210 เก็บใหห้า่งจากเปลวไฟความรอ้น/ประกายไฟ/เปิด/พืน้ผวิทีร่อ้น-หา้มสบูบหุรี ่P233   เก็บภาชนะบรรจใุห ้

ปิดสนทิ P241ใชก้บัเครือ่งมอืป้องกนัการระเบดิ/ป้องกนัประกายไฟ/อากาศถา่ยเท P242 ใชก้บัเครือ่งมอืทีไ่ม่กอ่ประกายไฟ P243   

ใชม้าตรการป้องกันการเกดิประจุไฟ P261 หลกีเลีย่งการหายใจฝุ่ น/ฟมู/ก๊าซ/ไอระเหย/สเปรย ์P264   ลา้งมอืใหส้ะอาดหลังการ

สัมผัส P271   ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรอืในพื้นทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทสะดวกP280   สวมถุงมอืป้องกัน/เสือ้ผา้/อุปกรณ์ป้องกัน

ดวงตา/อุปกรณ์ใบหนา้ P312   เรียกศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยเ์มือ่รูส้กึไม่สบาย P303+P361+P353 ถา้สัมผัสผวิหนัง/เสน้ผม : 

ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกทันท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าหรืออาบน ้า P303+P361+P353 ถา้สมัผัสผวิหนัง/เสน้ผม : ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือน

ออกทันท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าหรืออาบน ้า P304+P340 การหายใจ : เคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปทีท่ีม่ ีอากาศบริสทุธิแ์ละใหอ้ยู่ในท่า/

ต าแหน่งทีห่ายใจสะดวก 
 

      การจดัเก็บ: P403+P235 : เก็บในสถานทีท่ีอ่ากาศถา่ยเทไดด้/ีอณุหภมูติ า่ 
 

 การก าจดั:  P501: ก าจัดสารทีบ่รรจภุายในและภาชนะบรรจุตามกฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 

 
ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี
ไมไ่ดร้ะบ ุ

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  

ไมไ่ดร้ะบ ุ

ความเป็นอนัตรายตอ่

สิง่แวดลอ้ม  
ไมไ่ดร้ะบ ุ

 

หมายเหตุ: สารนี้ไม่ควรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพ

พบวา่ การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี

 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

XYLENE 1330-20-7   

 

* ผลติภัณฑน์ีป้ระกอบไปดว้ยไซลนีผสม, พ-ีไซลนี, เอ็ม-ไซลนี, โอ-ไซลนี และเอธลีเบนซนี 
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

การสูดดม 

หากสดูดมควนั,ฟมูของผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมใ้หเ้คลือ่นยา้ยผูป้ระสบเหตอุอกจากพืน้ที ่หากผูป่้วยหายใจไม่สะดวกใหใ้ช ้

เครือ่งชว่ยหายใจ 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ถอดเครือ่งแตง่กายทีป่นเป้ือนออกทนัท ีลา้งผวิหนังและเสน้ผมดว้ยน ้าไหลสะอาดและสบู(่ถา้ม)ี  

หากเกดิอาการระคายเคอืงใหส้ง่สถานพยาบาล 

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งออกทนัทดีว้ยน ้าไหลสะอาด ลา้งดวงตาใหท้ัว่โดยถา่งเปลอืกตาใหอ้ยูห่า่งจากกนัและห่างจากดวงตา และขยับ

เปลอืกตาเป็นบางครัง้โดยดงึเปลอืกตาบนและเปลอืกตาลา่งขึน้ ถา้ยังรูส้กึ เจ็บอยูค่วรไปรับการรักษาทางแพทย ์การถอด

คอนแทคเลนสอ์อกหลงัจากไดรั้บบาดเจ็บทีด่วงตาควรทีจ่ะปฏบิตัโิดยผูเ้ชยีวชาญเทา่นัน้ 

การรบัประทานเขา้ไป 

หา้มท าใหอ้าเจยีน ไมค่วรใหข้องเหลวกับผูท้ีแ่สดงอาการงว่งนอนหรอืการรับรูล้ดลง(ก าลงัจะหมดสต)ิ หากเกดิการ

อาเจยีนใหจั้ดวางศรีษะของผูป่้วยต า่ลงกวา่สะโพกเพือ่หลกีเลีย่งการส าลัก และขอค าแนะน าจากแพทย ์
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สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    ผงเคมแีหง้, โฟม, คารบ์อนไดออกไซด,์ ละอองน ้า/หมอก-ส าหรับเพลงิใหญเ่ทา่นัน้ 

 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  ไมไ่ดร้ะบ ุ
 

การผจญเพลงิ 

        ค าแนะน าในการผจญเพลงิ: แจง้หน่วยงานดับเพลงิและบอกทีต่ัง้ของสถานทีเ่กดิเหตแุละสถานการณ์ การป้องกันโดย 

                                                 วธิกีารใด ๆ ทีส่ามารถท าได ้เชน่ป้องกนัการร่ัวไหลสูท่อ่ระบายน ้า หรอืเสน้ทางน ้า ใช ้

                                                 ละอองน ้าในการควบคมุไฟและท าใหพ้ืน้ทีเ่ย็นลง หลกีเลีย่งการฉีดพ่นน ้าไปยังแหลง่เก็บ 

                                                 ของเหลว หา้เขา้ไกลภ้าชนะทีร่อ้น 

         สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   คารบ์อนมอนนอกไซด,์ คารบ์อนไดออกไซด,์ โมโนเมอร ์และสารอืน่  

      ๆ ทเีกดิจากการสลายตัวเมือ่ผลติภัณฑโ์ดนความรอ้นจากการเผาไหมส้ารอนิทรยี์ 

 

       อุปกรณป้์องกนั: สวมชดุอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ ชดุและถงุมอืป้องกนัสารเคม ี

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]: 27 องศาเซลเซยีส  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต า่สดุ (LEL): 1.1 คา่สงูสดุ (UEL): 

7.7 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  495-516 องศาเซลเซยีส  

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ระวงัสว่นบุคคล 

 หลกีเลีย่งการหายใจ ไอ ,กา๊ซ และอนุภาคของเหลวของผลติภัณฑ ์และหลกีเลีย่งการสมัผัสผวิหนังและดวงตา 

การจดัการสารร ัว่หก 

 การร่ัวไหลขนาดเล็ก : ดดูทรัพยส์ารทีม่ปีรมิาณนอ้ยดว้ยเวอรม์คิไูลท ์(Vermiculite) หรอืวตัถดุดูซับอืน่ ๆ เก็บสาร 

                                                ตกคา้งในภาชนะส าหรับของสยีตดิไฟได ้และสง่ก าจัดในรูปแบบสารอนัตราย 

การร่ัวไหลขนาดใหญ่ : ดดูทรัพยส์ ิง่ทีห่ลงเหลอืดว้ยทราย ดนิ หรอื vermiculite รวบรวมสิง่ทีต่กคา้งและเก็ยไวใ้น 

                                                ถังทีม่ฉีลากตดิและปิดผนกึเพือ่ทีจ่ะก าจัดทิง้ ลา้งบรเิวณนัน้และป้องกนัไมใ่หน้ ้าเขา้ไปใน  

  ทอ่ระบายน ้า ถา้ทอ่ระบายน ้าหรอืทางน ้าตา่ง ๆ ถกูเจอืปนดว้ยสาร 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน 

ภาชนะบรรจเุปลา่อาจจะมไีอระเหยของไซลนีอยู ่อยา่ตดั, เจาะ, บด, เชือ่มหรอืด าเนนิการใด ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั ใน

บรเิวณหรอืใกลภ้าชนะบรรจผุลติภัณฑ ์อย่าเขา้ไปในพืน้ทีอ่ับอากาศกอ่นการมกีารเชค็ปรมิาณอากาศ หลกีเลีย่งการสบู

บหุรี,่ เปลวไฟหรอืแหลง่ก าเนดิไฟ/แหลง่ก าเนดิไฟฟ้าสถติ หลกีเลีย่งการใชถ้ังพลาสตกิ 

 

การเก็บรกัษา 

เก็บในภาชนะบรรจดุัง้เดมิทีม่กีารรับรองใหเ้ก็บของเหลวไวไฟ เก็บใหห้า่งจากวสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้(incompatible 
materials) ทีแ่หง้ เย็นและมอีากาศถา่ยเท อย่าเก็บในทีเ่ป็นแอง่หลมุหรอืหอ้งใตด้นิเพราะไอระเหยอาจถกูขงัอยู ่หา้มสบู

บหุรี ่วางใหห้า่งจากความรอ้น เปลวไฟ หรอืแหลง่ก าเนดิประกายไฟ ถังเก็บควรวางอยูเ่หนอืพืน้ดนิและมเีขือ่นป้องกนั
การปนเป้ือน 
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การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรับสมัผัส 

 

 

ชือ่เคม ี

 

แหลง่ขอ้มูลอา้งองิ 

STEL TWA 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

 

ไซลนี (o, m, p isomers) 

ACGIH 150 

 

- 

 

100 

 

- 

 

Canada-British 

Columbia OEL 

150 - 100 - 

 

เอธลีเบนซลี 

ACGIH 

 

       125  

- 

100 

 

- 

 

Canada-British 

Columbia OEL 

125 - 100 - 

 

 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การควบคมุการสมัผสั : การระบายอากาศ, การปิดกัน้หรอืการควบคมุอากาศอืน่ ๆ จ าเป็นเพือ่ควบคมุใหป้นเป้ือนในอากาศต า่ 

  กวา่เกณฑก์ารสมัผัส ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อา่งลา้งตาและฝักบวัลา้งตัวอยูใ่กลบ้รเิวณพืน้ทีท่ีท่ างาน 

                                     อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

 

การป้องกนัสว่นบุคคล 
การเลอืกอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกันไปตามภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลักปฏบิัตใิน

การขนถ่ายเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มูลทีร่ะบไุวด้า้นลา่งเพือ่เลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลที่

ใชก้บัสารนีข้ ึน้อยูก่บัการใชง้านปกตติามวตัถปุระสงค ์
 
อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ: สวมอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจหากการระบายอากาศไมเ่พยีงพอ 

(แนะน าเครือ่งกรองประเภท A*) 

 

อุปกรณป้์องกนัมอื: : สวมถงุมอืป้องกนัสารเคม ีเชน่ ถงุมอืพวีซี ี

อุปกรณป้์องกนัดวงตา: แวน่ตานริภัยทีม่แีผงกนัดา้นขา้ง, แวน่ตากนัสารเคม ี

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: ชดุ PVC อาจจ าเป็นตอ้งใชห้ากสมัผัสรุนแรง, ชดุป้องกนัสารเคม ี

*A(ทกุกลุม่) = ไอระเหยอนิทรยี ์

 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิขอ้มูลท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

ส:ี ไมไ่ดร้ะบ ุ

กลิน่: ไมไ่ดร้ะบ ุ

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดร้ะบ ุ

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส): ไมไ่ดร้ะบ ุ

ความหนาแนน่: ไมไ่ดร้ะบ ุ

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมไ่ดร้ะบ ุ

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
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จดุวาบไฟ : 27 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL): 1.1         

คา่สงูสดุ (UEL): 7.7 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  495-516 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:  138 องศาเซลเซยีส  - 143 องศาเซลเซยีส   

อุณหภูมกิารสลายตวั: ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):   3.66 ที ่15 องศาเซลเซยีส 

ความดนัไอ:      0.5 กโิลปาสคาล ที ่15 องศาเซลเซยีส  

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1): ไม่ไดร้ะบ ุ

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  ไมไ่ดร้ะบ ุ

คา่การละลายในน า้: ไมล่ะลายน ้า 

ความหนดื: ไมม่ขีอ้มลู 

ความถว่งจ าเพาะ : 0.87 ที ่15 องศาเซลเซยีส 

สารประกอบสารระเหย (%vol): 100 

ขอ้มูลอืน่ ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: ไมไ่ดร้ะบ ุ
จดุหลอมเหลว: -48 ถงึ -13 องศาเซลเซยีส 

น า้หนกัโมเลกุล: ไมไ่ดร้ะบ ุ  

การดดูซมึความชืน้: ไมไ่ดร้ะบ ุ

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ ไมไ่ดร้ะบ ุ

 

 
ความเสถยีร             : เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง            : เกดิปฏกิริยิารุนแรงกับสารออกซไิดส ์

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง            : สารออกซไิดสแ์รง (Strong Oxidizing agents) 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั        :คารบ์อนมอนนอกไซด ์, คารบ์อนไดออกไซด,์ โมโนเมอรแ์ละสารอืน่ ๆ ทีเ่กดิจาก 

                                                        การสลายตัวเมือ่ผลติภัณฑโ์ดยความรอ้นจากการเผาไหมส้ารอนิทรยี์ 

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหต ุ

การสดูดม  

ความเป็นพษิฉับพลนั(หนู): LC50  5000 ppm/4h   

การระคายเคอืง กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ทางเดนิหายใจและสามารถท าลายปอดได ้

ถา้สัมผัสกับบรรยากาศทีม่ไีอระเหยความเขม้ขน้สงูเป็นเวลานานอาจ

ท าใหห้มดสตไิด ้

 

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LD50  4300 มก./กก.  

ความเป็นพษิฉับพลนั (คน): LDLo 50 มก./กก.  

การระคายเคอืง อาจก่อใหเ้กดิการส าลักเขา้ไปในปอด ผลกระทบรุนแรงอาจมีความ

เสีย่งตอ่ภาวะปอดอกัเสบ 

 

ผวิหนงั  

ความเป็นพษิฉับพลบั (กระตา่ย): LD50  1700 มก./กก.  

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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การระคายเคอืง อาจท าใหเ้กดิการอกัเสบปานกลาง 

 

ดวงตา 

 

การระคายเคอืง อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตารุนแรง ขึน้อยูก่บัความเขม้ขน้ 

 

  

การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC: กลุม่ 3 

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

การกระจายในดนิ 

คาดวา่การเคลือ่นทีใ่นดนิของผลติภัณฑอ์ยูใ่นระดับต า่ถงึปานกลาง 

ขอ้มูลเชงินเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง ปลาเรนโบวเ์ทราต ์ LC50 13.5 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 24 ชัว่โมง กุง้ผ ี, กุง้ป้อน EC50 1.4 มก./ลติร 

 

ศกัยภาพในการตกคา้งยาวนาน ความสามารถในการยอ่ยสลาย และการสะสมทางชวีภาพ 

ความคงทนและการสลายตวั  : ผลติภัณฑส์ามารถยอ่ยสลายทางชวีภาพในตวัอยา่งน ้าใตด้นิ และอาจยอ่ยสลายภายใต ้  

      สภาวะไมม่อีอกซเิจน 

การสะสมในสิง่มชีวีติ         : ผลติภัณฑไ์มม่แีนวโนม้สะสมสิง่มชีวีติในน ้า 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

ผลติภัณฑน์ีอ้าจน ากลับมาใชใ้หม่ไดห้ากไม่ไดใ้ชง้าน หรอืไมม่กีารปนเป้ือนจากการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม อาจปรับปรุงไดโ้ดยการ

กรอง กลัน่หรอืกระบวนการอืน่ ๆ และสามารถพจิารณาไดจ้ากอายุการใชง้านของผลติภัณฑ ์(Shelf life) และการน ากลบัมาใชใ้หม่

ควรค านงึถงึคณุสมบตับิางอยา่งทีอ่าจเปลีย่นแปลงไดไ้ปดว้ยการก าจัดโดยการฝังดนิตอ้งเป็นทีด่นิทีไ่ดรั้บใบอนุญาต 

การฝังกลบสารเคมแีละ/หรอืของเสยีทางเภสชักรรม หรอืเผาในเตาเผาทีม่ใีบอนุญาต 

อย่าใหน้ ้าจากการท าความสะอาดอปุกรณ์ หรอืจากกระบวนการเขา้สูร่ะบบรายน ้า จ าเป็นตอ้งท าการบ าบัดน ้าทีไ่ดจ้ากกระบวนการ

ลา้งกอ่นทีจ่ะก าจัด ส าหรับทกุกรณีการระบายน ้าตอ้งค านงึถงึกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของพืน้ทีนั่น้ ๆ  

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

ทางอากาศ (DOT) 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  XYLENES 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1307 

 กลุม่การบรรจ:ุ III 

 ฉลาก/เครือ่งหมาย: 3 

 ชือ่เอกสารการขนสง่:  XYLENES 

 

ทางบก – (ADR/RID) 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  XYLENES 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1307 

 กลุม่การบรรจ:ุ III 

 ฉลาก/เครือ่งหมาย: 3 

 ชือ่เอกสารการขนสง่:  XYLENES 
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ทางทะเล (IMDG)  

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  XYLENES 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1307 

 กลุม่การบรรจ:ุ III 

 ฉลาก/เครือ่งหมาย: 3 

 ชือ่เอกสารการขนสง่:  XYLENES 

ทางอากาศ (IATA) 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  XYLENES 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1307 

 กลุม่การบรรจ:ุ III 

 ฉลาก/เครือ่งหมาย: 3 

 ชือ่เอกสารการขนสง่:  XYLENES 

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์องสหประชาชาต ิGHS 

US Toxic Substances Control Act 

สว่นประกอบทัง้หมดของผลติภัณฑอ์ยูใ่น TSCA Inventory 

       

NFPA-USA 

Health – 2, Flammability – 3 , Reactivity-0 

 

 

HKIS – USA 

Health – 2, Flammability – 3 , Reactivity-0 

 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) 

สว่นประกอบทัง้หมดของผลติภัณฑอ์ยูใ่น EINECS inventory หรอืไดรั้บการยกเวน้ตามขอ้ก าหนด 

 

EU Directives 67/548/EEC 

 

การจดัจ าแนก  Xn (เป็นอนัตราย) 

 

สญัลกัษณ์ 

 

 

 

 

 

 
 

R-Phrases     R10  : ไวไฟ 

  R20/21 : อนัตรายเมือ่สดูดมหรอืสมัผัสผวิหนัง 

  R38  : ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 

S-Phrases  S2 : เก็บใหพ้น้มอืเด็ก 

  S25 : หลกีเลีย่งการสมัผัสดวงตา 

Canada-WHMIS  

ผลติภัณฑถ์กูจ าแนกอยูใ่นกลุม่ B2, D2A และ D28 ตาม WHMIS  
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สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

N/A = ไมไ่ดร้ะบุ 

 

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

ADR   European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road. 

RID    Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail. 

IMDG-CODE  International maritime dangerous goods code 

ICAO   International Civil Aviation Organization 

IATA   International air transport association 

GHS   Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals 

CLP   Classification and Labeling of Packaging 

IARC   International Agency for Research on Cancer 

NFPA   National Fire Protection Association 

OSHA   Occupational Safety and Health Administration 

NIOSH   The National Institute for Occupational Safety and Health 

ACGIH   American Conference of Industrial Hygienists 

WHMIS   Workplace Hazardous Materials Information System 

 

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

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 ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 


