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 เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 
  

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั  
 
ผลติภณัฑ ์ 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ EXXSOL™ D130 FLUID 

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ ไฮโดรคารบ์อนทีก่ าจัดอะโรมาตกิออก (Dearomatized Hydrocarbons) 
 

แนะน าใหใ้ช:้  ตัวท าละลาย 

 

 
การบง่ชือ่บรษิทั  
ผูจ้ าหน่าย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนี่ยนเฮาส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  

ขอ้มลูการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหน่าย +662 881 8288 

 

This (M)SDS is a generic document with no country specific information included.  

 
 
สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย  

 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามเกณฑ ์GHS ของสหประชาชาต ิการจ าแนกประเภทรวมถงึระดับอันตรายของระบบ GHS ทัง้หมด  
ส าหรับประเภทความเป็นอันตรายทีม่สีองคา่จุดตัด/คา่จ ากัดความเขม้ขน้ การจ าแนกประเภทจะขึน้อยูกั่บขดีจ ากัดทีม่คีา่สงูกวา่ 
 
การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS: 
 
สารทีเ่ป็นพษิจากการสดูส าลัก: ประเภทที ่1 

 
องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS:  
รปูสญัลกัษณ์:  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อันตราย 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

  
ดา้นสขุภาพ: H304:  อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ  

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การรับมอื: P301 + P310: ถา้กลนืกนิ: ตดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยทั์นท ี    P331: หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน 
การเก็บรักษา:  P405: จัดเก็บในสถานทีท่ีปิ่ดล็อกได ้

การก าจัด:   P501: ก าจัดสารทีบ่รรจุภายในและภาชนะบรรจุตามกฎขอ้บังคับในทอ้งถิน่ 
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ประกอบดว้ย:   HYDROTREATED MIDDLE DISTILLATES (PETROLEUM) 
 

ขอ้มลูอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี
 สารนี้สามารถสะสมประจุไฟฟ้าสถติซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการลกุตดิไฟได ้

สารนี้สามารถกอ่ใหเ้กดิไอระเหยซึง่จะกอ่ตัวเป็นของผสมทีม่คีวามไวไฟ และหากมปีระกายไฟเกดิขึน้จะท าใหไ้อระเหยที่
สะสมอยูเ่กดิลกุตดิไฟและ/หรอืเกดิการระเบดิได ้

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 

อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตา จมูก ล าคอ และปอด.   การสมัผัสสารซ ้า ๆ อาจท าใหผ้วิหนังแหง้และแตกได ้
 
ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  

ไมม่อัีนตรายรา้ยแรง 
 
 

หมายเหต:ุ   สารนี้ไมค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไมไ่ดร้ับค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ  

จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบวา่ การไดร้ับสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกต่างไปในแตล่ะบคุคล 

 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม  
 

สารนี้จัดเป็นสารประกอบเชงิซอ้น 
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย  
ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* รหสัความเป็นอนัตราย

ตามเกณฑ ์GHS 

HYDROTREATED MIDDLE DISTILLATES (PETROLEUM) 64742-46-7 100 % H304 

 

* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนั้นเป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดย

ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้ 
 

 

  สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล  

การสูดดม   
ใหน้ าผูป่้วยออกจากทีเ่กดิเหตุ  
ส าหรับทา่นทีเ่ป็นผูเ้ขา้ท าการชว่ยเหลอืใหป้้องกันตัวเองจากการไดร้ับสารโดยการสวมหนา้กากชนดิทีเ่หมาะสม  

และถา้ระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ วงิเวยีน อาเจยีน หรอืหมดสต ิใหพ้บแพทยโ์ดยด่วน ถา้หยดุหายใจ  
ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหรอืท าการผายปอดแบบปากตอ่ปาก 

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยสบูแ่ละน ้า ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและน าไปซกัใหส้ะอาดกอ่นน ากลับมาสวมใสอ่กีครัง้ 

การสมัผสัดวงตา   
 ลา้งตาดว้ยน ้าใหท่ั้วถงึ หากเกดิอาการระคายเคอืง ใหร้ับการรักษาพยาบาลจากแพทย์

การรบัประทานเขา้ไป   
 ขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทยทั์นท ีหา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน 
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อาการหรอืผลกระทบเฉยีบพลนัและการหนว่งเวลาการเกดิ 

ดสูว่นพษิวทิยา 

 
หมายเหตถุงึแพทย ์ 
 หากรับประทานเขา้ไป สารเคมอีาจจะเขา้สูป่อดและท าใหเ้กดิปอดอักเสบ รักษาตามความเหมาะสม 

 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ  
 

สารดบัเพลงิ  
สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:   ใชห้มอกน ้า โฟม สารเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดับเพลงิ 

 
สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:   น ้าทีฉี่ดเป็นสาย 

 

การผจญเพลงิ  
ค าแนะน าในการผจญเพลงิ:   ยา้ยคนออกจากพืน้ที ่

ป้องกันน ้าทีไ่หลนองจากการควบคมุเพลงิหรอืการท าใหน้ ้าไหลนองเจอืจาง เพือ่ไมใ่หไ้หลลงสูล่ าน ้า ทอ่ระบายน ้า  

หรอืแหลง่น ้าดืม่ เจา้หนา้ทีดั่บเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกันอันตรายแบบมาตรฐาน สว่นกรณีทีเ่กดิไฟไหมใ้นพืน้ทีปิ่ดลอ้ม ให ้

ใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) ใชก้ารฉีดพ่นละอองฝอยน ้าเพือ่ระบายความรอ้นใหพ้ืน้ผวิทีถ่กูเพลงิ

ไหมเ้ย็นลง และปกป้องบุคคล 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   ผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ์, ออกไซดข์องคารบ์อน, ควัน, ควันไอ 
 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ   

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  137 องศาเซลเซยีส (279 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM D-93]  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):   

คา่ต ่าสดุ (LEL):  0.5     ค่าสงูสดุ (UEL): 4.0  

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 239 องศาเซลเซยีส  (462 องศาฟาเรนไฮต)์  [ASTM E659]  
 

 

  สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร  
 

วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน  
ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปล่อยออกโดยอบัุตเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนด กฏหมายต่าง ๆ ทีบั่งคับใช ้

 
มาตรการป้องกนั 

หลกีเลีย่งการสัมผัสสารที่เป้ือน   ดูส่วนที่ 5 เรื่องมาตรการผจญเพลงิ   ดูความเป็นอันตรายที่ส าคัญในส่วนของการบ่งชี้

ความเป็นอันตราย   ดูสว่นที ่4 เรือ่งมาตรการปฐมพยาบาล   ดูสว่นที ่8 ส าหรับอ่านค าแนะน าเรือ่งขอ้ก าหนดขัน้ต ่าส าหรับ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   อาจมคีวามจ าเป็นในการใชม้าตรการป้องกันอืน่เพิม่เตมิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสถานการณ์ที่

เฉพาะเจาะจง และ/หรอืวจิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูป้ฎบัิตกิารฉุกเฉนิเบือ้งตน้ 

 

 ส าหรับผูท้ีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน:   อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ: สามารถใชอุ้ปกรณ์ป้องกันระบบ

 ทางเดนิหายใจแบบครึง่หนา้หรือเต็มหนา้พรอ้มกับไสก้รองส าหรับกันไอระเหยของสารอนิทรยีห์รอืไฮโดรเจนซัลไฟด ์(ถา้

 เกีย่วขอ้ง) หรอือปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว (SCBA) ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับปรมิาณการรั่วไหลและระดับการรับสัมผัสที่

 อาจเกดิขึน้   หากไมส่ามารถประเมนิโอกาสรับสัมผัสไดอ้ย่างสมบรูณ์ หรอือาจเกดิหรอืคาดว่าจะเกดิสภาวะพร่องออกซเิจน

 ในอากาศ ขอแนะน าใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศตดิตัว (SCBA)   แนะน าใหใ้ชถุ้งมือท างานที่ทนต่อสาร 

 แอโรแมตกิไฮโดรคารบ์อน   หมายเหตุ: ถงุมอืทีท่ าดว้ยพอลไิวนลิแอซเีตท (PVA) ไมม่คีณุสมบัตกัินน ้าและไมเ่หมาะสมใน

 การใชเ้มือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน   แนะน าใหใ้ชแ้ว่นตากันสารเคม ีหากมคีวามเป็นไปไดท้ีส่ารเคมจีะกระเด็นหรือสัมผัสกับดวงตา 

 ส าหรับการหกรั่วไหลปรมิาณเล็กนอ้ย: การสวมชุดป้องกันไฟฟ้าสถติยธ์รรมดาก็เพียงพอ   ส าหรับการหกรั่วไหลปรมิาณ

 มาก: แนะน าใชช้ดุป้องกันสารเคมแีละป้องกันไฟฟ้าสถติยแ์บบทัง้ตัว  
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การจดัการสารหกร ัว่ไหล  
การหกร ัว่ไหลลงสู่พืน้ดนิ:   หยุดการรั่วไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไม่มคีวามเสีย่ง   ดูดซับหรอืปิดคลุมดว้ยดนิแหง้ ทราย 

หรอืสารอืน่ทีไ่มล่กุตดิไฟ และยา้ยไปใสใ่นภาชนะ   น าเก็บกลับมาโดยการสบูดว้ยป๊ัมหรอืซบัดว้ยวัสดุดดูซมึทีเ่หมาะสม 

 

การหกร ัว่ไหลลงสู่แหล่งน า้:   หยุดการรั่วไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไม่มีความเสี่ยง   แจง้เตือนผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ  

ก าจัดสารทีห่กเป้ือนออกจากผวิน ้าโดยการกวาดหรือใชส้ารดูดซับทีเ่หมาะสม ขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญก่อนใชส้ารช่วย

กระจายตัว 

 

ค าแนะน าส าหรับการหกรั่วไหลลงสูแ่หลง่น ้าและการหกรั่วไหลลงสูพ่ืน้ดนินี้ จัดท าขึน้จากสถานการณ์จ าลองการหกรั่วไหลทีม่ี

โอกาสเกดิขึน้มากที่สุด แต่สภาวะทางภูมิศาสตร์ ลม อุณหภูมิ (และในกรณีการหกรั่วไหลลงสู่แหล่งน ้า) ทศิทาง และ

ความเร็วของคลืน่และกระแสน ้า อาจมผีลกระทบทีส่ าคัญยิง่ต่อการกระท าทีพ่งึปฏบัิตติามความเหมาะสม ดว้ยเหตุนี้ จงึควร

ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่   หมายเหต:ุ กฎขอ้บังคับในทอ้งถิน่อาจก าหนดหรอืจ ากัดการกระท าทีพ่งึปฏบัิต ิ

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  
การหกรั่วไหลปรมิาณมาก:   สรา้งท านบกันใหไ้กลจากบรเิวณที่สารหกรั่วไหลเพือ่กูค้นืและก าจัดทิง้ในภายหลัง   ป้องกัน

ไมใ่หไ้หลลงสูท่างน ้า ทอ่ระบายน ้า หอ้งใตด้นิ หรอืพืน้ทีอั่บอากาศ 

 
 
 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา  
 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน  
หลกีเลีย่งการสัมผัสกับผวิหนัง   อนุภาคโลหะขนาดเล็กจากการตัดเฉือน อาจท าใหผ้วิหนังถลอกและและอาจท าใหเ้กดิ

ผวิหนังอักเสบ   ป้องกันการหกรั่วไหลปรมิาณเล็กนอ้ยและการรั่วซมึเพือ่ไมใ่หเ้กดิความเป็นอันตรายจากการลืน่หกลม้   สาร

นี้สามารถสะสมประจุไฟฟ้าซึง่อาจท าใหเ้กดิประกายไฟ (แหลง่จุดตดิไฟ)   เมือ่มกีารจัดการกับสารเคมจี านวนมาก ประกาย

ไฟฟ้าสามารถจุดไอระเหยที่ตดิไฟไดจ้ากของเหลว หรือสารตกคา้งที่อาจมีอยู่ (เช่น ระหว่างการท างานของสวติชข์ณะ

ก าลัง)   ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการต่อฝากและ/หรอืต่อสายดนิ   อย่างไรก็ตาม การต่อฝากและต่อสายดนิอาจไม่ชว่ยขจัด

อันตรายจากการสะสมไฟฟ้าสถติ   ใหศ้กึษามาตรฐานที่เกีย่วขอ้งในทอ้งถิน่เพื่อเป็นแนวทางปฏบัิต ิหรือหาขอ้มูลอา้งองิ

เพิม่เตมิไดจ้าก American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning 

and Stray Currents) หรือ National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) หรือ 

CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity)
 

อุณหภูมใินการบรรจ/ุการถา่ยเทเอาของออก: 
 

 [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

อุณหภูมใินการขนสง่:  
ความดนัในการขนสง่: 

 

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

 
สารสะสมไฟฟ้าสถติ:   สารนี้เป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติ   โดยปกตแิลว้ถอืว่าของเหลวเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบไม่น า
ไฟฟ้าหากมีค่าการน าไฟฟ้าต ่ากว่า 100 pS/m (100x10E-12 Siemens per meter) และถือเป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติแบบ

กึง่ตัวน าหากมีค่าการน าไฟฟ้าต ่ากว่า 10,000 pS/m   ขอใหใ้ชข้อ้ควรระวังเดยีวกันไม่ว่าของเหลวจะเป็นสารไม่น าไฟฟ้า
หรือสารกึง่ตัวน า   ปัจจัยหลายอย่างอาจมีผลต่อการน าไฟฟ้าของของเหลวอย่างเห็นไดช้ัด ตัวอย่างเช่น อุณหภูมขิอง

ของเหลว การมสีารปนเป้ือน สารเตมิแตง่ทีป้่องกันไฟฟ้าสถติ และการกรอง   
 

การเก็บรกัษา  
ประเภทของภาชนะบรรจุทีใ่ชใ้นการจัดเก็บสารอาจท าใหเ้กดิการสะสมและการถ่ายเทไฟฟ้าสถติได ้  หา้มบรรจุในภาชนะที่

 เปิด หรอืไมต่ดิฉลาก   ปิดฝาภาชนะเมือ่ไมใ่ชง้าน   เคลือ่นยา้ยภาชนะดว้ยความระมัดระวัง เปิดฝาภาชนะชา้ ๆ เพือ่ควบคุม

 แรงดันทีอ่าจปลอ่ยออกมา เก็บในทีเ่ย็นและอากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  
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อุณหภูมใินการจดัเก็บ: 
ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ: 

[ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

[ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 
  

 
ภาชนะ/บรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม: รถบรรทกุน ้ามันหรอืสารเคมี; ถัง; เรอืบรรทุก; รถลาก  
วสัดบุรรจภุณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: เหล็กกลา้คารบ์อน; สแตนเลส สตลี; 
Teflon; Polyethylene; Polypropylene  
วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม:  ยางบวิทลิ; ยางธรรมชาต;ิ Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM); Polystyrene 

 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล  
 

พารามเิตอรค์วบคมุ/ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั: 
 

คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 

 

ชือ่สาร รปูแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ ปี 

HYDROTREATED MIDDLE ละอองลอย TWA 5 mg/m3   Union  2020 

DISTILLATES (PETROLEUM)      Petrochemicals  

HYDROTREATED MIDDLE สว่นทีส่ามารถไดร้ับ TWA 5 mg/m3   ACGIH 2020 

DISTILLATES (PETROLEUM) ทางการหายใจ         
 

ขดีจ ากดัทางชวีภาพ 
 

ไมม่กีารก าหนดขดีจ ากัดทางชวีภาพ 
 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากัด/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ ใหป้ฏบัิตติามกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 
 

ระดับการป้องกันและประเภทการควบคุมที่จ าเป็นจะมีความแตกต่างกันตามสภาวะการรับสัมผัสที่อาจเกดิขึน้ไดม้าตรการ
ควบคมุทีต่อ้งพจิารณา: 

ควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกันไมใ่หป้รมิาณสารเกนิกว่าระดับทีย่นิยอมใหร้ับได ้

 
การป้องกนัสว่นบคุคล 
 

การเลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลนัน้แตกต่างกันไปตามภาวะการรับสัมผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้านหลักปฏบัิตใินการ

ขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ   ขอ้มลูทีร่ะบุไวด้า้นล่างเพือ่เลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลทีใ่ชกั้บ

สารนี้ข ึน้อยูกั่บการใชง้านปกตติามวัตถปุระสงค ์

 

อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: 

หากมาตรการควบคุมทางวศิวกรรมไม่สามารถรักษาระดับสารปนเป้ือนในอากาศไวไ้ดเ้พียงพอที่จะปกป้องสุขภาพของ

ผูป้ฏบัิตงิานได ้อาจจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจที่ไดร้ับอนุญาต การเลือก การใช ้และการบ ารุงรักษา

อปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏหมาย หากเกีย่วขอ้ง 

ประเภทอปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจทีต่อ้งพจิารณาเพือ่ใชกั้บสารนี้ไดแ้ก:่  
หนา้กากกรองสารเคมแีบบครึง่หนา้ เครือ่งกรองชนดิ P 
 

ในกรณีทีค่วามเขม้ขน้ในอากาศมคี่าสงู ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมที่อจ่ายอากาศทีผ่่านการรับรองแลว้ โดย

ปรับการท างานใหม้ีความดันภายในสูงกว่าภายนอก   อุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบมีท่อจ่ายอากาศพรอ้มดว้ยถัง

อากาศส ารองอาจมคีวามเหมาะสมในสถานการณ์ทีม่อีอกซเิจนในระดับไมเ่พยีงพอ   คณุสมบัตกิารเตอืนระดับแกส๊/ไอระเหย

มปีระสทิธภิาพต ่า หรอืหากความเขม้ขน้ในบรรยากาศมคีา่สงูเกนิขดีความสามารถ/พกัิดของตลับกรองอากาศ 
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อุปกรณ์ป้องกนัมอื:   ขอ้มลูเฉพาะของถุงมอืทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าขึน้ตามเอกสารตพีมิพแ์ละขอ้มูลจากผูผ้ลดิถงุมอื   สภาพ

การท างานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็นอย่างมาก ใหส้อบถามขอ้มูลจากผูผ้ลิตถุงมือเพื่อขอค าแนะน าส าหรับ

ประเภทของถุงมือที่เหมาะสมและอายุการใชง้านกับงานที่ท่านใชง้าน   ใหต้รวจสอบและเปลีย่นถุงมือที่ขาดหรือเสียหาย   

ประเภทของถงุมอืทีใ่ชส้ าหรับการท างานกับสารเคมนัีน้รวมถงึ: 

 หากมโีอกาสทีจ่ะสัมผัสสารเป็นเวลานานหรอืซ ้า ๆ แนะน าใหส้วมถุงมอืชนดิป้องกันสารเคม ี  หากมโีอกาสทีท่่อน

 แขนจะสมัผัสสาร แนะน าใหส้วมถงุมอืแบบ gauntlet     ถงุมอืยางไนไตรล ์ 
 

อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา:   หากมโีอกาสสมัผัสกับสาร แนะน าใหส้วมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกันดา้นขา้ง 
 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย:   ขอ้มลูเฉพาะของเสือ้ผา้ทีไ่ดใ้หไ้วนั้น้จัดท าตามเอกสารตพีมิพห์รอืขอ้มลูจากผูผ้ลติ

ประเภทเสือ้ผา้ทีต่อ้งพจิารณาในการใชง้านกับสารนี้รวมถงึ:  
หากมโีอกาสทีจ่ะสมัผัสสารเป็นเวลานานหรอืซ ้า ๆ แนะน าใหส้วมเสือ้ผา้ทีท่นตอ่สารเคมแีละน ้ามัน 

 

มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง:   ตอ้งปฏบัิตติามมาตรการสขุอนามัยสว่นบคุคลทีด่เีสมอ เชน่ การลา้งมอืหลังจากที่

ขนถ่ายเคลือ่นยา้ยสารเคม ีและกอ่นรับประทานอาหาร ดืม่น ้า และ/หรอื สบูบุหรี ่  ซักลา้งชดุท างานและอุปกรณ์ป้องกันภัย

เป็นประจ าเพือ่ก าจัดสารปนเป้ือน   ก าจัดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือน หากไม่สามารถท าความสะอาดได ้  จัดเก็บสิง่ของ

ตา่ง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

 

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม  
สอดคลอ้งกับกฏระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มที่มีผลบังคับใช ้ซึง่จ ากัดการปล่อยสู่อากาศ น ้าและดนิ  ปกป้องสิง่แวดลอ้มโดย

การใชม้าตรการควบคมุทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันหรอืก าจัด การปลอ่ยมลพษิ 

 
 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี 
 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์  ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหน่ายเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

 สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

 รปูแบบ:  ใส 

 ส:ี  ไมม่สี ี

 กลิน่:  เล็กนอ้ยถงึปานกลาง 

 ระดบัการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(ที ่15.6 องศาเซลเซยีส): 0.83 [ทีเ่กีย่วกับน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้  
ความหนาแน่น (ที ่15.6 องศาเซลเซยีส):   830 kg/m3 (6.93 lbs/gal, 0.83 kg/dm3)       [ASTM D4052] 

ความไวไฟ (ของแข็ง, กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง     
จดุวาบไฟ [วธิกีาร]:  137 องศาเซลเซยีส  (279 องศาฟาเรนไฮต)์ [ASTM D-93]   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต ่าสดุ (LEL):  0.5 
คา่สงูสดุ (UEL):  4.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้ 239 องศาเซลเซยีส   (462 องศาฟาเรนไฮต)์   [ASTM E659]  

จดุเดอืด/ชว่ง: 279 องศาเซลเซยีส  (534 องศาฟาเรนไฮต)์ - 311 องศาเซลเซยีส  (592 องศาฟาเรนไฮต)์ 
[ASTM D86]     

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไม่ไดก้ าหนดไว ้
ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1): 8 ที ่101 kPa    [In-house method]    

ความดนัไอ: < 0.001 กโิลปาสกาล (0.01 มม. ปรอท) ที ่20 องศาเซลเซยีส   [ตามทีค่ านวณได]้  
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อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):   < 0.01   [In-house method] 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):   ไมเ่กีย่วขอ้ง       

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้): > 4 [คาดประมาณ] 
คา่การละลายในน า้:  นอ้ยมากไม่ตอ้งน ามาพจิารณา   
ความหนดื:  4.3 cSt  (4.3 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่40 องศาเซลเซยีส   |   7.4 cSt  (7.4 ตร.มม./วนิาท)ี ที ่20 องศาเซลเซยีส) 

[ตามทีค่ านวณได]้ 
คณุสมบตัใินการออกซไิดซ:์  อ่านในสว่นการบง่ชีค้วามเป็นอันตราย 

 

ขอ้มลูอืน่ ๆ 
 จดุเยอืกแข็ง: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 จดุหลอมเหลว: ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 จดุไหลได:้ -11 องศาเซลเซยีส   (13 องศาฟาเรนไฮต)์   [ASTM D5950] 
 น า้หนกัโมเลกุล:  233 กรัม/โมล  [ตามทีค่ านวณได]้ 

 การดดูซมึความชืน้: ไมม่ ี
 สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ 0.0007 ต่อองศาเซลเซยีส   [ตามทีค่ านวณได]้ 

 
 

สว่น 10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 
ความเสถยีร:  สารนี้มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: กองไฟและแหลง่พลังงานจุดตดิไฟสงู 
 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 
 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: สารนี้ไม่สลายตัวทีอ่ณุหภมูโิดยรอบ 

 
มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ไมเ่กดิปฏกิริยิาการสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอันตราย 

 

 
สว่น 11     ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 
ขอ้มลูเกีย่วกบัผลทางพษิวทิยา 

 

ประเภทความเป็นอนัตราย ขอ้สรปุ/หมายเหตุ 

การสูดดม  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (หนู):  

4 ชัว่โมง LC50 > 5000 มก./ลบ.ม. (ไอ) 

เป็นพษิต ่ามาก  

โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน  
การทดสอบเทยีบเทา่หรอืเทา่กับแนวปฏบัิต ิ403 ของ OECD 

การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลูทีส่ ิน้สดุส าหรับสารเคม ี

 

มคีวามเป็นพษิในระดับทีส่ามารถละเลยได ้

ส าหรับการท างานกับสารเคมใีนอณุหภมูปิกต ิ

การรบัประทาน  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (หนู):  

LD50 > 3160 มก./กก. 

เป็นพษิต ่ามาก  

โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน  
การทดสอบเทยีบเทา่หรอืเทา่กับแนวปฏบัิต ิ401 ของ OECD 

ผวิหนงั  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (กระต่าย):  
4 ชัว่โมง LD50 > 5000 มก./กก. 

เป็นพษิต ่ามาก  
โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน  

การทดสอบเทยีบเทา่หรอืเทา่กับแนวปฏบัิต ิ402 ของ OECD 

การกัดกร่อน/การระคายเคอืงผวิหนัง: ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ อาจท าใหผ้วิแหง้ จนรูส้กึไม่สบายผวิและผวิหนังอักเสบ 
โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน  

การทดสอบเทยีบเทา่หรอืเทา่กับแนวปฏบัิต ิ404 ของ OECD 
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ประเภทความเป็นอนัตราย ขอ้สรปุ/หมายเหตุ 

ดวงตา  

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคอืงตอ่ดวงตา: 
ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

อาจท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตาเล็กนอ้ย เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ  
โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน 

การทดสอบเทยีบเทา่หรอืเทา่กับแนวปฏบัิต ิ405 ของ OECD 

การแพ ้  

ความไวต่อการกระตุน้อาการแพ ้ตอ่ระบบทางเดนิหายใจ:  

ไมม่ขีอ้มลูทีส่ ิน้สดุส าหรับสารเคม ี

คาดว่าไมม่อีาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ 

ความไวต่อการกระตุน้อาการแพต้อ่ผวิหนัง:  

ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

คาดวา่ไมม่อีาการแพต้อ่ผวิหนัง 

โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน 
การทดสอบเทยีบเทา่หรอืเทา่กับแนวปฏบัิต ิ406 ของ OECD 

การสูดส าลกั: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ อาจเป็นอันตรายถงึชวีติหากกลนืกนิและเขา้สูร่ะบบทางเดนิหายใจ 

โดยอาศัยคณุสมบัตทิางเคมกีายภาพของสาร 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ:์ 

ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

คาดวา่ไมม่กีารกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์

โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน  

การทดสอบเทยีบเทา่หรอืใกลเ้คยีงกับแนวปฏบัิต ิ 

471 473 474 476 478 479 ของ OECD 

การกอ่มะเร็ง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ คาดวา่ไมเ่ป็นสาเหตกุารกอ่มะเร็ง 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ:์ ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ คาดวา่ไมเ่ป็นพษิตอ่ระบบสบืพนธุ ์

โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน  

การทดสอบเทยีบเทา่หรอืใกลเ้คยีงกับแนวปฏบัิต ิ414 ของ OECD  

การใหน้ม: ไมม่ขีอ้มลูทีส่ ิน้สดุส าหรับสารเคม ี คาดว่าไมเ่ป็นอันตรายต่อเด็กทีใ่หน้ม 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง 

(STOT) 

 

การรับสมัผัสครัง้เดยีว: ไมม่ขีอ้มลูทีส่ ิน้สดุส าหรับสารเคม ี คาดว่าไม่ท าใหอ้วัยวะเสยีหายจากการสมัผัสเพยีงครัง้เดยีว 

การรับสมัผัสซ ้า: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ คาดวา่ไมท่ าใหอ้วัยวะเสยีหายจากการสมัผัสเป็นเวลานานหรอืซ ้า ๆ 

โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกัน  

การทดสอบเทยีบเทา่หรอืใกลเ้คยีงกับแนวปฏบัิต ิ 

408 411 413 ของ OECD 

 

ขอ้มลูอืน่ ๆ 
ส าหรบัตวัผลติภณัฑ:์ 

ความเขม้ขน้ของไอระเหย/ละอองลอยทีเ่กนิกว่าระดับมาตรฐาน จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา และมผีลต่อทางเดนิ
หายใจ ซึง่อาจท าใหรู้ส้กึปวดหัว วงิเวยีนศรษีะ ชา ง่วงนอน หมดสต ิและผลกระทบตอ่ระบบประสาทสว่นอืน่ๆทีท่ าใหถ้งึตาย

ได ้  การสมัผัสผวิหนังเป็นเวลานานและ/หรอืซ ้า ๆ ดว้ยสารทีม่คีวามหนืดต ่าอาจท าใหผ้วิหนังขาดน ้าสง่ผลใหเ้กดิการระคาย

เคอืงและผวิหนังอักเสบได ้  ของเหลวปรมิาณเล็กนอ้ยทีเ่ขา้ไปในปอดระหว่างการกลนืกนิหรือจากการอาเจียนอาจท าให ้
เกดิปอดอักเสบหรอือาการบวมน ้าทีป่อดจากสารเคมทีีไ่ดร้ับเขา้ไป 

 
การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC: 

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถู้กกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง:    ไม่ม ี
 

 --รายการกฎขอ้บังคับทีค่น้ได-้-  
1 = IARC 1 2 = IARC 2A 3 = IARC 2B 
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สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา   
 
ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศัยพืน้ฐานจากขอ้มูลส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกัน  

โดยอาศัยการใชห้ลักการเชือ่มโยง 
 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม  
สารเคม ี-- คาดวา่ไมเ่ป็นอันตรายต่อสิง่มชีวีติในน ้า 

สารเคม ี– ไมค่าดว่าจะกอ่ใหเ้กดิความเป็นพษิเรื้อรังกับสิง่มชีวีติในน ้า 

 

การเคลือ่นที ่ 
สารเคม ี– ความสามรถในการละลายน ้าต ่า ลอยตัวได ้และคาดวา่จะเคลือ่นทีจ่ากน ้าสูพ่ืน้ดนิ คาดว่าจะแยกเป็น 
  ตะกอนและน ้าเสยีแบบของแข็ง 

 
 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 
สารเคม ี– ขอ้มลูการย่อยสลายทางชวีภาพ OECD 301F ทีม่อียู ่ระบวุ่าสารเคมสีามารถยอ่ยสลายทางชวีภาพไดง้่าย 

  (≥60% ใน 28 วัน) 
การแยกสลายดว้ยน า้: 

สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 

การสลายตวัดว้ยแสง: 
สารเคม ี-- คาดวา่ไมม่กีารเปลีย่นรูปจากปฏกิริยิาโฟโตไลซสิ 

การออกซเิดชนัในบรรยากาศ: 
สารเคม ี– คาดวา่จะสลายอย่างรวดเร็วในอากาศ 

 
ขอ้มลูนเิวศนว์ทิยา 

 
การตกคา้งยาวนาน, ความสามารถในการยอ่ยสลาย และศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ตวักลาง ประเภทการทดสอบ ระยะเวลา ผลการทดสอบ 

น ้า พรอ้มในการย่อยสลายทางชวีภาพ 28 วัน เปอรเ์ซ็นตก์ารลดลง: 62 

 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 
 

วธิกีารก าจดัทิง้ 

 ค าแนะน าในการทิง้นัน้จัดท าขึน้ส าหรับสารแตล่ะประเภท 

 การทิง้สารนัน้ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งฉบับปัจจุบันและลักษณะของสาร ณ เวลาทีท่ิง้ 

 

ค าแนะน าในการทิง้  
 ผลติภัณฑน์ี้มคีวามเหมาะสมกับการเผาในเตาเผาแบบปิดภายใตก้ารควบคมุเพือ่ประหยัดเชือ้เพลงิ หรอืก าจัดทิง้ดว้ยการเผา

 จนเป็นเถา้ทีอ่ณุหภมูสิงูภายใตก้ารก ากับดูแล เพือ่ป้องกันการเกดิผลติภัณฑท์ีไ่มต่อ้งการจากการเผาไหม ้
 
 
 
ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ ค าเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใชห้มดแลว้ (ถา้เกี่ยวขอ้ง): ภาชนะบรรจุที่ใช ้

หมดแลว้อาจมีคราบตกคา้งเหลืออยู่ และเป็นอันตรายได ้อย่าพยายามเตมิซ ้า หรือท าความสะอาดภาชนะ โดยไม่มีวธิีปฏบัิติที่

เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถังเปล่าจนหมดเกลีย้ง และเก็บไวใ้นที่ปลอดภัยจนกว่าจะปรับสภาพหรือก าจัดทิง้อย่างเหมาะสม 

ควรใหผู้ร้ับเหมาที่มีความเชีย่วชาญหรือไดร้ับอนุญาตเป็นผูน้ าภาชนะเปล่าไปแปรใชใ้หม่ ฟ้ืนสภาพ หรือก าจัดทิง้ตามกฎระเบียบ

ขอ้บังคับของรัฐบาล หา้มอัดความดัน ตัด เชือ่ม เชือ่มประสาน บัดกรี เจาะ บด เจียระไน หรือปล่อยใหภ้าชนะไดร้ับความรอ้น  

เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติ หรอืแหลง่จุดตดิไฟอืน่ ๆ ภาชนะอาจระเบดิและท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ 
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สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่  

 

ทางบก (ADR/RID): ไมไ่ดค้วบคมุการขนสง่ทางบก 
 
ทางทะเล (IMDG): ไมไ่ดค้วบคมุการขนสง่ทางทะเล ตาม IMDG-Code 

มลพษิทางทะเล:  ไมม่ ี

 

ทางทะเล (MARPOL 73/78 Convention - Annex II)  
ชือ่ผลติภณัฑ:์ ของเหลวพษิ, N.F.,(7) N.O.S., (EXXSOL D130 FLUID, ม ีiso- และ cycloalkanes (C12+)) 

Ship type:  3 

ประเภทของมลภาวะ: Y 

 

ทางอากาศ (IATA): ไมไ่ดค้วบคมุการขนสง่ทางอากาศ  
 
   

สว่น 15  ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั  
 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์อง UN GHS 

 
 
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ระบไุวห้รอืยกเวน้จากรายการ/ประกาศแจง้เกีย่วกบับญัชรีายการสารเคมตีอ่ไปนี ้ 

(อาจมสีารซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งแจง้ไปยงับญัชรีายการ TSCA ของ EPA วา่เป็นสารทีม่กีารผลติหรอืน าเขา้เพือ่

การคา้กอ่นทีจ่ะน าเขา้สูป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา):  AIIC, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA 

 

 

สว่น 16  ขอ้มลูอืน่ ๆ  
 

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

ขอ้ส าคญัของ H-CODES ระบใุนสว่นที ่3 ของเอกสารนี ้(เพือ่เป็นขอ้มลูเทา่น ัน้): 
H304: อาจท าใหเ้สยีชวีติถา้กลนืกนิและเขา้สูท่างเดนิอากาศหายใจ; การส าลัก, ประเภทย่อยที ่1 

 
เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมฉีบบันี ้มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขดงันี:้ 

การบง่ชีค้วามเป็นอันตราย: ขอ้มลูความเป็นอันตรายต่อสขุภาพไดถ้กูแกไ้ขแลว้. 

สว่นที ่08: ขอ้มลูตารางคา่ขดีจ ากัดการรับสมัผัสไดถู้กแกไ้ข 
สว่นที ่09: ขอ้มลูน ้าหนักโมงเลกลุไดถู้กแกไ้ข 
สว่นที ่12: ขอ้มลูนเิวศน์วทิยา - ขอ้มลูการย่อยสลายทางชวีภาพไดถู้กเพิม่ 
สว่นที ่12: ขอ้มลูนเิวศน์วทิยา - ขอ้มลูการย่อยสลายทางชวีภาพไดถู้กเพิม่ 
สว่นที ่12: ขอ้มลูตารางการเปลีย่นแปลงในสิง่แวดลอ้มสว่นที ่12 ไดถ้กูเพิม่ 
สว่นที ่12: ผลการทดสอบ -สว่นหัวของคอลัมน์ไดถ้กูเพิม่ 
วันทีแ่กไ้ข: 08 กรกฏาคม 2020 

  



 
ชือ่ผลติภัณฑ:์ EXXSOL™ D130 FLUID  
แกไ้ขปรับปรุง ณ วันที:่ 08 กรกฎาคม 2020 
หนา้ 11 ของ 11

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู ่ขอ้มลูและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวันที่

จัดท าเอกสาร ท่านสามารถตดิตอ่ Union Petrochemical เพือ่ตรวจสอบวา่เอกสารฉบับนี้เป็นฉบับลา่สดุที ่Union Petrochemical มี

อยูห่รอืไม ่ขอ้มูลและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบโดยถอืว่าผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบต่อการตรวจสอบจน
เป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองวา่ผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมตอ่การใชง้านตามวัตถปุระสงคห์รอืไม่ หากผูซ้ือ้น าผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่

ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไป
กับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบัิตใินการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้านอยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ย

เคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตใหน้ าเอกสารนี้ไปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอื
ถา่ยทอดซ ้า ไม่วา่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

 

DGN: 4405981HAP (1007414)

 


