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 เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
  

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั  
 
ผลติภณัฑ ์ 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ ISOPAR™ M FLUID 
รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ ไอโซพาราฟินกิ ไฮโดรคารบ์อน 

 

แนะน าใหใ้ช:้  ตวัท าละลาย 

 

 
การระบุบรษิทั  
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: 
 
เป็นพษิจากการสดูดม: ประเภทที ่1 

 
องคป์ระกอบฉลาก:  
รูปสญัลกัษณ์:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

  
ดา้นสขุภาพ: H304:  อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ  
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

  
การรบัมอื:    P301 + P310: ถา้กลนืกนิ: ตดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์นัท ี  P331: หา้มกระตุน้ให ้  

การเก็บรกัษา: P405: จัดเก็บในสถานทีท่ีปิ่ดล็อกได ้

   การก าจดั:      P501: ก าจัดสารทีบ่รรจภุายในและภาชนะบรรจุตามกฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 
 
ประกอบดว้ย: DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT 
 

ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี 
สารนีส้ามารถสะสมประจุไฟฟ้าสถติซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการลกุตดิไฟได ้

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  

อาจระคายเคอืงตอ่ดวงตา จมกู คอและปอด การสมัผัสสารซ ้า ๆ อาจท าใหผ้วิหนังแหง้และแตกได ้
 
ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  

ไมม่อีนัตรายรา้ยแรง 
 
 

หมายเหตุ: สารนีไ้มค่วรใชน้อกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ  

จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบวา่ การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 
 
 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม  
 

สารนีจั้ดเป็นสารประกอบเชงิซอ้น 
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย  
ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* รหสัความเป็นอนัตราย

ตามเกณฑ ์GHS 

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT 64742-47-8 100 % H304 

    

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แตส่ารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแกส๊แสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย

ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้ 
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  สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล  

การสูดดม   
ใหน้ าผูป่้วยออกจากทีเ่กดิเหตุ  

ส าหรับทา่นทีเ่ป็นผูเ้ขา้ท าการชว่ยเหลอืใหป้้องกนัตวัเองจากการไดรั้บสารโดยการสวมหนา้กากชนดิทีเ่หมาะสม  

และถา้ระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ วงิเวยีน อาเจยีน หรอืหมดสต ิใหพ้บแพทยโ์ดยดว่น ถา้หยดุหายใจ  
ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหรอืท าการผายปอดแบบปากตอ่ปาก 

การสมัผสัทางผวิหนงั   
  ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยสบูแ่ละน ้า ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและน าไปซักใหส้ะอาดกอ่นน ากลบัมาสวมใสอ่กีครัง้ 

การสมัผสัดวงตา   
  ลา้งตาดว้ยน ้าใหท้ั่วถงึ หากเกดิอาการระคายเคอืง ใหรั้บการรักษาพยาบาลจากแพทย์

การรบัประทานเขา้ไป   
  ขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทยท์นัท ีหา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน 

หมายเหตถุงึแพทย ์   
  ถา้กนิเขา้ไป สารนี้อาจส าลกัเขา้สูป่อดและท าใหเ้กดิภาวะปอดอักเสบจากสารเคมไีด ้ใหท้ าการรักษาตามความเหมาะสม
 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ  
 

สารดบัเพลงิ  
สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:  ใชล้ะอองน ้า โฟมดบัเพลงิ ผงเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซดส์ าหรับดบัเพลงิ 

 
สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  สายน ้าทีฉ่ีดเป็นสาย 

 

การผจญเพลงิ  
ค าแนะน าในการผจญเพลงิ:   ยา้ยคนออกจากพืน้ที ่

ป้องกนัน ้าทีไ่หลนองจากการควบคมุเพลงิหรอืการท าใหน้ ้าไหลนองเจอืจาง เพือ่ไมใ่หไ้หลลงสูล่ าน ้า ทอ่ระบายน ้า  

หรอืแหลง่น ้าดืม่ เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายแบบมาตรฐาน สว่นกรณีทีเ่กดิไฟไหมใ้นพืน้ทีปิ่ดลอ้ม ให ้

ใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) 

ใชก้ารฉดีพ่นละอองฝอยน ้าเพือ่ระบายความรอ้นใหพ้ืน้ผวิทีถ่กูเพลงิไหมเ้ย็นลง และปกป้องบคุคล 
 

ความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมท้ีผ่ดิปกต:ิ   สารอนัตราย นักผจญเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัตามทีร่ะบใุนสว่นที ่8 
 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   ผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ์, ออกไซดข์องคารบ์อน, ควนั, ไอ

สารเคม ี
 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ   

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  97 องศาเซลเซยีส (207 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM D-93]  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต า่สดุ (LEL):  0.6 

คา่สงูสดุ (UEL): 5.0  

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 262 องศาเซลเซยีส  (504 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM E659]  
 

  สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร  
 
วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน  

ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปลอ่ยออกโดยอบุัตเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนด กฏหมายตา่ง ๆ ทีบ่งัคบัใช ้
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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 ทัง้นีข้ ึน้อยู่กนัสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

หรอืวจิารณญาณของผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบในกรณีเหตฉุุกเฉนิ 

 

 ส าหรับผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ   อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: 

สามารถใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจแบบครึง่หนา้หรอืเต็มหนา้พรอ้มกับไสก้รองส าหรับกนัไอระเหยของ

สารอนิทรยีห์รอืไฮโดรเจนซลัไฟด ์(ถา้เกีย่วขอ้ง) หรอือปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตวั (SCBA) 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับปรมิาณการร่ัวไหลและระดบัการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ 

หากไม่สามารถประเมนิโอกาสรับสมัผัสไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ หรอือาจเกดิหรอืคาดวา่จะเกดิสภาวะพร่องออกซเิจนในอากาศ 

ขอแนะน าใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตวั (SCBA) 

แนะน าใหใ้ชถ้งุมอืท างานทีท่นตอ่สารแอโรแมตกิไฮโดรคารบ์อน หมายเหต:ุ ถงุมอืทีท่ าดว้ยพอลไิวนลิแอซเีตท (PVA) 

ไมม่คีณุสมบตักินัน ้าและไมเ่หมาะสมในการใชเ้มือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ แนะน าใหใ้ชแ้วน่ตากนัเคม ี

ถา้มคีวามเป็นไปไดท้ีส่ารจะกระเด็นหรอืสมัผัสกับดวงตา ส าหรับการหกร่ัวไหลเพยีงเล็กนอ้ย 

การสวมชดุป้องกนัไฟฟ้าสถติยธ์รรมดาก็พอเพยีง ถา้การหกร่ัวไหลมปีรมิาณมาก 

แนะน าใชช้ดุป้องกนัสารเคมแีละป้องกนัไฟฟ้าสถติยแ์บบทัง้ตัว  

 

การจดัการสารร ัว่หก  
การร ัว่ไหลลงสูพ่ ืน้ดนิ: หยดุการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไมม่คีวามเสีย่ง น าเก็บกลบัมาโดยการสบูดว้ยป๊ัมหรอืซบั

ดว้ยวัสดดุดูซับทีเ่หมาะสม 

 

การร ัว่ไหลลงสูแ่หลง่น า้: หยุดการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไมม่คีวามเสีย่ง แจง้เตอืนผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ๆ เอาสารทีห่ก

เป้ือนออกจากผวิหนา้โดยการกวาดหรอืใชส้ารดดูซับทีเ่หมาะสม ขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญกอ่นใชส้ารดดูซบัที่

เหมาะสม 

 

ค าแนะน าส าหรับการร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น ้าและการร่ัวไหลลงสูพ่ืน้ดนินี ้

จัดท าขึน้จากสถานการณ์จ าลองการร่ัวไหลทีม่โีอกาสเกดิขึน้มากทีส่ดุ แตส่ภาวะทางภมูศิาสตร ์ลม อณุหภมู ิ

(และในกรณีการร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น ้า) ทศิทางและความเร็วของคลืน่และกระแสน ้า 

อาจมผีลกระทบทีส่ าคัญยิง่ตอ่การกระท าทีพ่งึปฏบิตัติามความเหมาะสม ดว้ยเหตนุี ้จงึควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ 

หมายเหต:ุ กฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่อาจก าหนดหรอืจ ากดัการกระท าทีพ่งึปฏบิตั ิ

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  
การร่ัวหกปรมิาณมาก:   สรา้งท านบกนัใหไ้กลจากบรเิวณทีส่ารร่ัวหกเพือ่กูค้นืและก าจัดทิง้ในภายหลงั ป้องกนัไมใ่หไ้หล

ลงสูท่างน ้า ทอ่ระบายน ้า หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอ่บัอากาศ 
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สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา  
 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้น ใชง้าน  
ระวงัอย่าใหส้มัผัสกับผวิหนัง ท าการป้องกนัการหกเป้ือนและร่ัวซมึเพือ่ไมใ่หเ้กดิอนัตรายลืน่หกลม้ 

สารนีส้ามารถสะสมประจุไฟฟ้าซึง่อาจท าใหเ้กดิประกายไฟ (แหลง่ตดิไฟ) เมือ่มกีารจัดการสารจากภาชนะบรรจุ 

ไฟฟ้าทีเ่กดิประกายไฟอาจเกดิการลกุตดิเป็นเปลวไฟจากไอของของเหลวหรอืสว่นทีต่กคา้งนีไ้ด ้(ตวัอย่างเชน่ ระหวา่งการ

ถา่ยเทสาร) ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการยดึและ/หรอืตอ่สายดนิ อยา่งไรก็ตาม การยดึและตอ่สายดนิก็อาจไม่สามารถละจาก

อนัตรายทีเ่กดิจากการสะสมไฟฟ้าสถติยไ์ด ้

ใหศ้กึษาหามาตรฐานการปฏบิัตกิารเพือ่เป็นแนวทาง หรอืหาขอ้มลูอา้งองิเพิม่เตมิไดจ้าก 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 

ประเภทของบรรจภุัณฑท์ีใ่ชใ้นการบรรจุผลติภัณฑ ์อาจท าใหเ้กดิไฟฟ้าสถติยส์ะสม และสลายตวัได ้อยา่เก็บในภาชนะเปิด

หรอืไมต่ดิฉลาก
อุณหภูมใินการจดัเก็บ: 
ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ: 

[ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

[ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 
  

 
ภาชนะ/บรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม: เรอืขนถา่ยสนิคา้เคมภีัณฑ;์ รถบรรทกุน ้ามันหรอืสารเคม;ี ถัง; เรอืบรรทกุ; รถลาก  
วสัดบุรรจภุณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: เหล็กกลา้คารบ์อน; สแตนเลส สตลี; 
Polyester; Teflon; Polyethylene; Polypropylene; Epoxies; ถงุมอืยาง Neoprene; Epoxy Phenolics; Polyamide 
วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม:  ยางบวิทลิ; ยางธรรมชาต;ิ Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM); Polystyrene 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

 

คา่จ ากดัการรบัสมัผสั 
คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: คา่จ ากดันีไ้มไ่ดห้มายถงึคา่จ ากดัส าหรบัแตล่ะ Isomer ของ

สารทีม่อีงคป์ระกอบเดยีวกนั แตห่มายถงึคา่จ ากดัของผลรวมของทกุ ๆ Isomer ของสารทีม่อีงคป์ระกอบเดยีวกนั) 

ชือ่สาร รูปแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

DISTILLATES (PETROLEUM), ไอ. RCP - 1200 152 ppm ไฮโดรคารบ์อน เอ็กซอนโม 

HYDROTREATED LIGHT  TWA mg/m3  ทัง้หมด บลิ  
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หมายเหต:ุ ขอ้จ ากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การควบคมุทางวศิวกรรม 
 

ระดบัการป้องกนัและประเภทการควบคมุทีจ่ าเป็นจะมคีวามแตกตา่งกนัตามสภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

มาตรการควบคมุทีต่อ้งพจิารณา: 
ควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกนัไมใ่หป้รมิาณสารเกนิกวา่ระดับทีย่นิยอมใหรั้บได ้ 

 
การป้องกนัสว่นบุคคล 
 

การเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกนัไปตามภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน 

วธิจีัดการสาร  ความเขม้ขน้และการระบายอากาศ ขอ้มูลในการเลอืกอปุกรณ์เพือ่ใชก้บัสารนีไ้ดร้ะบไุวด้า้นลา่ง ทัง้นี้อยู่

ภายใตภ้าวะการใชต้ามปกต ิ
 

อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ: 

หากมาตรการควบคมุทางวศิวกรรมไมส่ามารถรักษาระดับสารปนเป้ือนในอากาศไวไ้ดเ้พยีงพอทีจ่ะปกป้องสขุภาพของ

ผูป้ฏบิัตงิานได ้อาจจ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจทีไ่ดรั้บอนุญาต การเลอืก 

การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏหมาย หากเกีย่วขอ้ง 

ประเภทอปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจทีต่อ้งพจิารณาเพือ่ใชก้บัสารนี้ไดแ้ก:่  
หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้  เครือ่งกรองชนดิ A 

 

ใชอ้ปุกรณ์ถา่ยเทอากาศทีเ่หมาะสมเพือ่รักษาระดบัปรมิาณสารใหต้ า่กวา่ระดบัทีก่ าหนดไว ้

ในกรณีทีค่วามเขม้ขน้ในอากาศมคีา่สงู ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจแบบมทีอ่จา่ยอากาศทีผ่า่นการรับรองแลว้  

โดยปรับการท างานใหม้คีวามดันภายในสงูกวา่ภายนอก 

อปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจแบบมทีอ่จา่ยอากาศพรอ้มดว้ยถังอากาศส ารองอาจมคีวามเหมาะสมในสถานการณ์ทีม่ี

ออกซเิจนในระดับไมเ่พยีงพอ คณุสมบัตกิารเตอืนระดับแก๊ส/ไอระเหยมปีระสทิธภิาพต า่ 

หรอืหากความเขม้ขน้ในบรรยากาศมคีา่สงูเกนิขดีความสามารถ/พกิดัของตลบักรองอากาศ 
 

อุปกรณป้์องกนัมอื: ขอ้มลูเฉพาะของถงุมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าขึน้ตามเอกสารตพีมิพแ์ละขอ้มลูจากผูผ้ลดิถงุมอื  

สภาพการท างานจะมผีลตอ่ความคงทนของถงุมอืเป็นอย่างมาก 

ใหส้อบถามขอ้มลูจากผูผ้ลติถงุมอืเพือ่ขอค าแนะน าส าหรับประเภทของถงุมอืทีเ่หมาะสมและอายุการใชง้านกับงานทีท่า่นใช ้

งาน ใหต้รวจสอบและเปลีย่นถุงมอืทีข่าดหรอืเสยีหาย ประเภทของถงุมอืทีใ่ชส้ าหรับการท างานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ:  
ควรใชถ้งุมอืชนดิป้องกนัสารเคม ี  ถงุมอืยางไนไตรล ์และหากมโีอกาสทีต่อ้งสมัผัสกบัสารบรเิวณแขนใหส้วมใสถ่งุ

มอืทีม่คีวามยาวคลมุถงึบรเิวณแขน 
 

อุปกรณป้์องกนัดวงตา: ถา้มโีอกาสทีจ่ะสมัผัสกับสาร ขอแนะน าใหส้วมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกนัดา้นขา้ง 
 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: ขอ้มลูเฉพาะของเสือ้ผา้ทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าตามเอกสารตพีมิพห์รอืขอ้มลูจากผูผ้ลติ

ประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาในการใชง้านกบัสารนีร้วมถงึ:  
แนะน าใหส้วมเสือ้ทีท่นตอ่สารเคม/ีน ้ามัน 

 
มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง: ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามัยสว่นบคุคลทีด่เีสมอ เชน่ การลา้งมอืหลงัจาก

ทีข่นถา่ยเคลือ่นยา้ยสารเคม ีและกอ่นรับประทานอาหาร ดืม่น ้า และ/หรอื สบูบหุรี ่ 

ซกัลา้งชดุท างานและอปุกรณ์ป้องกนัภัยเป็นประจ าเพือ่ก าจัดสารปนเป้ือน 

ก าจัดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนหากไมส่ามารถท าความสะอาดได ้จัดเก็บสิง่ของตา่ง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

 

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม  
สอดคลอ้งกับกฏระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบงัคับใช ้ซึง่จ ากดัการปลอ่ยสูอ่ากาศ น ้าและดนิ 

 ปกป้องสิง่แวดลอ้มโดยการใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัหรอืก าจัด การปลอ่ยมลพษิ 
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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: หมดสต ิ         

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้       

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม  

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่15.6 องศาเซลเซยีส): 0.79 [ทีเ่กีย่วกับน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้    
ความหนาแนน่ (ที ่15.6 องศาเซลเซยีส):   790 kg/m3 (6.59 lbs/gal, 0.79 kg/dm3)       [ASTM D4052]   

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง      

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  97 องศาเซลเซยีส  (207 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D-93]   
คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL):  0.6   

คา่สงูสดุ (UEL):  5.0 
อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 262 องศาเซลเซยีส   (504 องศาฟาเรนไฮต)์   [ASTM E659]    

จดุเดอืด/ชว่ง: 227 องศาเซลเซยีส  (441 องศาฟาเรนไฮต)์ - 254 องศาเซลเซยีส  (489 องศาฟาเรนไฮต)์   

[ASTM D86]      
อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1): 6.5 ที ่101 kPa   [ตามทีค่ านวณได]้     
ความดนัไอ: 0.003 กโิลปาสกาล (0.02 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส     [ตามทีค่ านวณได]้  

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):   < 0.01   [ตามทีค่ านวณได]้    
คา่ความเป็นกรดเบส (pH):   ไมเ่กีย่วขอ้ง          

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

คา่การละลายในน า้:  นอ้ยมากไม่ตอ้งน ามาพจิารณา   
ความหนดื:  2.7 cSt  (2.7 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่40 องศาเซลเซยีส   |   4.4 cSt  (4.4 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่20 องศาเซลเซยีส) 

[ตามทีค่ านวณได]้ 

คณุสมบตัใินการออกซไิดซ:์  อา่นในสว่น การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

ขอ้มูลอืน่ๆ      
จดุเยอืกแข็ง:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้   

จดุหลอมเหลว:  ไมเ่กีย่วขอ้ง    
จดุไหลได:้ -96 องศาเซลเซยีส  (-141 องศาฟาเรนไฮต)์    [ASTM D5950] 

น า้หนกัโมเลกุล:  188 G/MOLE [ตามทีค่ านวณได]้  

การดดูซมึความชืน้: No    

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ 0.00075 ตอ่องศาเซลเซยีส   [ตามทีค่ านวณได]้ 

 
สว่น 10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีร: สารนีม้คีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: หลกึเลีย่งความรอ้น ประกายไฟ กองไฟและแหลง่กอ่ไฟอืน่ๆ 

 
วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ตวัท าปฏกิริยิาออกซเิดชัน่รุนแรง 
 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนีไ้ม่สลายตัวทีอ่ณุหภมูบิรรยากาศ 
 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ปฏกิริยิาการสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอนัตรายจะไมเ่กดิขึน้ 
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สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา     

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั     
     

  เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหตุ    

การสูดดม      

ความเป็นพษิ (หนู):  LC50 > 5000 มก./ลบ.ม. เป็นพษิต า่มาก  

 โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั  

 การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลูจุดยตุสิ าหรับสาร มคีวามเป็นพษิในระดับทีส่ามารถละเลยได ้  
 ส าหรับการท างานกับสารเคมใีนอณุหภมูปิกต ิ  

 

การรบัประทานเขา้ไป      

 ความเป็นพษิ (หนู): LD50 > 5000 มก./กก. เป็นพษิต า่มาก  

 โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั  

ผวิหนงั      

 ความเป็นพษิ (กระตา่ย): LD50 > 5000 มก./ เป็นพษิต า่มาก  

 กก. โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั  

 การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ ระคายเคอืงผวิหนังเพยีงเล็กนอ้ยเมือ่สมัผัสสารเป็นเวลานาน  

 โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั  

ดวงตา      

 การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ อาจท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาเล็กนอ้ย เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ  

 โดยอาศยัขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนั  

 

ผลกระทบอืน่ ๆ ตอ่สขุภาพจากการรบัสมัผสัในระยะส ัน้และระยะยาว 

คาดวา่มผีลตอ่สขุภาพจากการท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ทางเดนิหายใจหรอืผวิหนังแบบภาวะกึง่เรือ้รังหรอืเรือ้รัง  
การกลายพันธุ ์ความเป็นพษิต่อระบบสบืพันธุ ์การกอ่มะเร็ง ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมาย (จากการสมัผัสครัง้เดยีวหรอืการสมัผัส

ซ ้า) ความเป็นพษิจากการส าลัก และผลกระทบอืน่ ๆ โดยการพจิารณาจากประสบการณ์ของบคุคล และ/หรอืขอ้มลูการทดลอง 
 

ส าหรบัตวัผลติภณัฑ:์ 
 

ความเขม้ขน้ของไอ/ละอองสาร (aerosol) ทีส่งูเกนิกวา่คา่จ ากดัการไดรั้บสารจะท าใหร้ะคายเคอืงตา ทางเดนิหายใจ อาจท าใหป้วด

ศรีษะ วงิเวยีน สลบ งว่ง หมดสตแิละเกดิผลกระทบกับระบบประสาทสว่นกลางอืน่ๆ รวมทัง้ถงึขัน้เสยีชวีติ การสมัผัสสารทีค่วามหนดื

ต า่เป็นเวลานานหรอืซ ้า ๆ ตดิตอ่กนั อาจมผีลท าใหผ้วิหนังแหง้ เกดิการระคายเคอืงและผวิหนังอกัเสบ 
การไดรั้บสารนีเ้ขา้สูป่อดแมเ้พยีงเล็กนอ้ยโดยอบุัตเิหตจุากการกลนืกนิหรอืขณะทีท่ าใหอ้าเจยีนเอาสารนีอ้อกมา อาจท าใหเ้กดิการ

อกัเสบของปอดหรอืท าใหเ้กดิอาการน ้าทว่มปอดได ้
 

การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC:    

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถู้กกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง: ไมม่ ี  

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

 
    

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา   
ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศยัพืน้ฐานจากขอ้มูลส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั  
โดยอาศยัการใชห้ลักการเชือ่มโยง 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม  
สารเคม ี-- คาดวา่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 
สารเคม ี– ไมค่าดวา่จะกอ่ใหเ้กดิความเป็นพษิเรือ้รังกบัสิง่มชีวีติในน ้า 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 
สารเคม ี-- คาดวา่ย่อยสลายทางชวีภาพไดท้นัท ี

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  
ผลติภัณฑน์ีม้คีวามเหมาะสมกับการเผาในเตาเผาแบบปิดภายใตก้ารควบคมุเพือ่ประหยัดเชือ้เพลงิ หรอืก าจัดทิง้ดว้ยการเผา

จนเป็นเถา้ทีอ่ณุหภมูสิงูภายใตก้ารก ากับดแูล เพือ่ป้องกนัการเกดิผลติภัณฑท์ีไ่ม่ตอ้งการจากการเผาไหม  ้
 
ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจทุีใ่ชห้มดแลว้ ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ (ถา้เกีย่วขอ้ง): ภาชนะบรรจทุีใ่ช ้

หมดแลว้อาจมคีราบตกคา้งเหลอือยู ่และเป็นอนัตรายได ้อย่าพยายามเตมิซ ้า หรอืท าความสะอาดภาชนะ โดยไมม่วีธิปีฏบิัตทิี่

เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถังเปลา่จนหมดเกลีย้ง และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยจนกวา่จะปรับสภาพหรอืก าจัดทิง้อย่างเหมาะสม 

ควรใหผู้รั้บเหมาทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืไดรั้บอนุญาตเป็นผูน้ าภาชนะเปลา่ไปแปรใชใ้หม ่ฟ้ืนสภาพ หรอืก าจัดทิง้ตามกฎระเบยีบ

ขอ้บงัคับของรัฐบาล หา้มอดัความดนั ตัด เชือ่ม เชือ่มประสาน บดักร ีเจาะ บด เจยีระไน หรอืปลอ่ยใหภ้าชนะไดรั้บความรอ้น เปลว

ไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติ หรอืแหลง่จุดตดิไฟอืน่ ๆ ภาชนะอาจระเบดิและท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ 
 
สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่  

 

ทางบก :  ไมไ่ดค้วบคมุส าหรับการขนสง่ทางบก 
 

ทางทะเล (IMDG) : ไมไ่ดค้วบคมุส าหรับการขนสง่ทางทะเลตาม IMDG-Code 
 

มลพษิทางทะเล: ไมม่ ี

 
ทางทะเล  (MARPOL 73/78 Convention - Annex II)  

ชือ่ผลติภณัฑ:์ ของเหลวพษิ, N.F., (9) N.O.S., (ISOPAR M, ม ีiso- และ cycloalkanes (C12+)) 

Ship type: 3 
ประเภทของมลภาวะ: Z 

 
ทางอากาศ (IATA):   ไมไ่ดค้วบคมุส าหรับการขนสง่ทางอากาศ 
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สว่น 15  ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั  
สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑก์ารจ าแนกประเภทของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร ือ่งระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2555 
 
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535: ไมไ่ดค้วบคมุ 
 

ระบุไวห้รอืยกเวน้จากรายการ/ประกาศแจง้เกีย่วกบับญัชรีายการสารเคมตีอ่ไปนี ้ 

(อาจมสีารซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งแจง้ไปยงับญัชรีายการ TSCA ของ EPA วา่เป็นสารทีม่กีารผลติหรอืน าเขา้เพือ่

การคา้กอ่นทีจ่ะน าเขา้สูป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา):   AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, 

TSCA 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ  
 

N/D = ไมไ่ดก้ าหนดไว,้ N/A = ไมเ่กีย่วขอ้ง  
ขอ้ส าคญัของ H-CODES ระบุในสว่นที ่3 ของเอกสารนี ้(เพือ่เป็นขอ้มูลเทา่น ัน้): 
H304: อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ; การหายใจ, ประเภทที ่1 
 
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมฉีบบันี ้มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขดงันี:้  
 

หัวขอ้ที ่07: สาร/สารเคลอืบ - เหมาะสม ขอ้มลูไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

หัวขอ้ที ่07: สาร/สารเคลอืบ - ไมเ่หมาะสม ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้. 
สว่นที ่07: ภาชนะจัดเก็บทีเ่หมาะสม ขอ้มลูไดถู้กแกไ้ขแลว้ 

 

 

ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เทา่ที ่Union Petrochemical มอียู ่ขอ้มลูและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ีม้คีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวนัที่

จัดท าเอกสาร ทา่นสามารถตดิตอ่ Union Petrochemical เพือ่ตรวจสอบวา่เอกสารฉบบันีเ้ป็นฉบับลา่สดุที ่Union Petrochemical มี

อยูห่รอืไม ่ขอ้มูลและค าแนะน านีจั้ดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบตอ่การตรวจสอบจน

เป็นทีพ่งึพอใจตอ่ตวัเองวา่ผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมตอ่การใชง้านตามวตัถปุระสงคห์รอืไม่ หากผูซ้ือ้น าผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจใุหม ่

ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสขุภาพ ความปลอดภัย และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไป

กบัและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิตัใินการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้านอยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ย

เคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตใหน้ าเอกสารนี้ไปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอื

ถา่ยทอดซ ้า ไม่วา่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 


