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[1] ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1ชื่อผลิตภัณฑ ์   : P-D-680 A-1 

1.2 การใช้ประโยชน ์  : ตัวท าละลายส าหรับงานอุตสาหกรรม 

1.3 ผู้ผลิต    : บรษิัทคาร์โก้เคมเีคิล จ ากัด 

1.4 ที่อยู่      : 66/1 ถนน อ่อนนุช แขวง ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

1.5 เบอร์โทรศพัท์     : 02-721-7999 

               โทรสาร    : 02-721-7211-2  

              

[2] ส่วนผลม/ชื่อสามัญทางเคมีของสารและเปอร์เซ็นต์ของสารท่ีผสมอยู่ท้ังหมด 

 

Synthetic Isoparaffinic Hydrocarbon CAS No. 64742-48-9 

 

               

[3] ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย 
 

อันตรายต่อสุขภาพ   : ไอระเหยอาจท าให้เกิดอาการง่วงซึม          และเวียนศีรษะระคายเคือง 

   ต่อผิวหนัง เป็นอันตราย    อาจมีผลในการท าลายปอดหากกลืนเข้าไป    

   อาจท าลายอวัยวะหรือระบบของอวัยวะ     ร่างกายหากสัมผัส/ได้รับ 

   สารเป็นระยะเวลานาน ดูรายละเอียดในบทท่ี 11 อวัยวะเป้าหมาย  

   ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) 

 
              

 
 

ลักษณะอาการ   : ผิวหนังอักเสบ      เนื่องจากขาดไขมันอาจมีอาการปวดแสบปวดร้อน  

  และ/หรือ ผิวหนัง/แตก ร่วมอยูด่้วย    การระคายเคืองต่อผิวหนงัอาจ    

  ท าให้มีอาการตา่งๆ   เช่น ปวดแสบปวดร้อน ผิว  แดง บวม และ/หรือ  

  พุพอง    การกดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) อาจมีอาการอืน่ๆอยู่  

  ด้วย เช่น ปวดศีรษะ คล่ืนไส้           และสูญเสียความสามารถในการ   

  ประสานความเคลื่อนไหว  หากสารเข้าไปในปอด        อาจท าใหเ้กิด 

  อาการตา่งๆ ได้แต่ ไอ ส าลัก   เกิดเสียงวีด้จากการหายใจขัด หายใจ 

  ล าบาก อึดอัดหนา้อก หายใจสัน้และถี่ และ/หรือ มีไข้ 

 
 



P-D-680 A-1 

MSDS   P-D-680 A-1 
              

2 
 

อันตรายต่อความปลอดภัย  : ไวไฟสูง ในช่วงการสูบอาจมีประกายไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นประกายไฟฟ้า 

  สถิตอาจท าให้ เกิดไฟไหม้ได้เมื่อใช้อาจท าให้เกิดส่วนผสมไอระเหย–  

   อากาศซึ่งไวไฟ/สามารถระเบิดได้ 
 

อันตรายต่อสิ่งแวดลอ้ม : คาดว่าจะเป็นพษิต่อสิง่มีชวีิตในน้ า อาจกอ่ให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อ   

  ส่ิงแวดล้อมในน้ า 

              

[4] การปฐมพยาบาล 

เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ : น าตวัออกรับอากาศบริสุทธิ์     หากผู้ป่วยไม่ฟื้นตัวเร็วให้น าตวัส่งศูนย์  

  พยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป  

การสัมผัสกับผิวหนงั   : ถอดเส้ือผ้าทีม่ีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ าจ านวนมากล้างบริเวณทีสั่มผัส 

  กับสารเคมีแลว้ล้างต่อดว้ยน้ าและสบู่ (ถ้าม)ี 

เมื่อเข้าตา    : ล้างตาด้วยน้ าสะอาดปริมาณมากๆ หากยังคงมีอาการระคายเคอืงให้ 

  ปรึกษาแพทย ์

เมื่อเข้าระบบทางเดนิอาหาร  : หากกลืนเขา้ไป ห้ามล่วงคอใหอ้าเจยีน ให้น าตัวส่งศูนย์พยาบาลที่ใกล้ 

 ที่สุดเพื่อรับการ รักษาต่อไป     หากอาเจยีนขึ้นมาทันที ให้ก้มหวัลงต่ า 

 กว่าระดับสะโพกเพื่อกันการหายใจเอา อาเจยีนเขา้ไปในปอด 

ค าแนะน าส าหรับแพทย ์  : ท าให้เกิดการกดระบบประสาทส่วนกลาง    ผิวหนังอักเสบอาจมผีลมา

      จากการสัมผัส/ได้รับสารเป็นระยะเวลานาน หรือบ่อยๆ อาจท าใหเ้กิด

      ภาวะปอดอกัเสบเนื่องด้วยสารเคมี     พิจารณาการล้างท้องพร้อมกับ

      ป้องกันท่อหายใจ        การให้ถ่านแอ็คทิเวเดด็ ติดต่อแพทย์หรือศนูย์

      ควบคมุพิษส าหรับค าแนะ 

              
 

 

[5] การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ 

อพยพบุคคลที่ไม่มีหน้าทีเ่กีย่วข้องกับเหตุฉุกเฉินออกจากบรเิวณทีม่ีไฟไหม้ 

อันตรายที่อาจเกดิขึน้    : คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตวัขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะลอย 

  คัวและอาจติดไฟได้อีกบนผิวน้ าที่ขังอยูต่ามพื้นดิน ไอระเหยหนกักวา่ 

  อากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน   และอาจลุกติดไฟในระยะทางไกลได้ 

สารที่ใช้ดับไฟ    : โฟม สเปรย์น้ าหรือมา่นน้ า    ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช ้

  ทรายหรือดินกับไฟท่ีไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อยา่ปล่อยน้ าดับเพลิง 

  ลงไปในทะเลหรือแม่น้ าล าคลองต่างๆ 
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สารที่ไม่เหมาะสมในการใชด้บัไฟ  : ห้ามใช้น้ าฉีดเป็นล าโดยตรง 

อุปกรณ์ปอ้งกนัส าหรับผู้ผจญเพลิง  : สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตวั 

ค าแนะน าเพิ่มเติม   : ให้ฉีดน้ าหล่อเย็นภาชนะบรรจใุนบริเวณใกล้เคยีง 

              
 

 [6] การปฏิบัติเมื่อเกิดการร่ัวไหล 

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและในท้องถิ่นที่เกีย่วข้องทั้งหมด 

มาตรการป้องกัน : ระวังอยา่สัมผัสกับสารท่ีหก          หรือระเหยออกมาให้ถอดเส้ือผ้าที่

 ปนเปื้อนสารออกทันที ดูค าแนะน าเกีย่วกับการเลือกอุปกรณ์ป้องกัน 

 อันตรายส่วนบคุคลได้ในบทท่ี 8    และดูค าแนะน าเกีย่วกับการขจัด

 สารเคมีหกได้ในบทท่ี 13 ของข้อมูลความปลอดภัยเกีย่วกับสารเคมีหาก

 เป็นไปได้ ให้ปิดรอยรั่วซมึโดยไม่เส่ียงอันตราย    น าแหล่งที่อาจตดิไฟ

 ทั้งหมดออกจารบรเิวณพื้นที่โดยรอบ    ใช้วิธีควบคุมของเขตที่เหมาะสม

 เพื่อป้องกันมิให้ส่ิงแวดล้อมปนเปื้อนสารเคมี ป้องกันมใิห้แพร่หรือเข้าไป

 ในท่อระบายน้ า หลุมปอ     หรือโดยใช้ทราย ดิน หรือเครื่องกั้นอื่นๆ ที่

 เหมาะสมพยายามกระจายไอระเหยหรือบังคับให้ไหลไปยังที่ท่ีปลอดภัย 

 โดยใชม้่านน้ าเป็นต้น 

              

 

วิธีการจดัการกบัผลิตภัณฑ์ทีห่กร่ัวไหล : ในกรณีท่ีสารของเหลวหกไมม่าก (<1 ถัง) ใหถ้่ายเทของเหลวด้วยวิธ ี

  กลไกเข้าสู่ภาชนะที่บรรจุทีต่ิดปา้ยและปิดผนึกอย่างดี  เพื่อน ามาใช ้

   ประโยชน์ใหม่หรือก าจัดทิ้งอยา่งปลอดภัยปล่อยของเหลวทีต่กค้างทิง้ 

   ไว้ให้ระเหยไปเอง หรือใช้วัสดดุดูซับท่ีซับได้ดซีับออก แล้วน าไปก าจดั 

   ทิ้งอย่างปลอดภัย    ขุดดินท่ีปนเปื้อนสารเคมีออกและน าไปก าจัดทิ้ง 

   อย่างปลอดภัย ในกรณีท่ีสารของเหลวหกมาก (>1 ถัง) ให้ถา่ยเทโดย 

   วิธีกลไก เช่นใช้รถบรรทุกสูบของเหลวจากถังที่หกเพื่อน ามาใช้ประโยชน์

   ใหม่  หรือก าจัดทิง้อยา่งปลอดภัยห้ามใช้น้ าสาดของเหลวที่ตกค้าง   แต่

   ให้เก็บไว้เป็นของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีปล่อยของเหลวที่ตกค้างทิ้งไว้ให้
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   ระเหยไปเอง   หรือใช้วัสดุดูดซบัท่ีซับได้ดีซับออก แล้วน าไปก าจดัทิ้ง  อย่าง

ปลอดภัยขุดดินที่ปนเปื้อนสารเคมีออกและน าไปก าจัดทิง้อยา่งปลอดภัย 

ค าแนะน าเพิ่มเติม   :  ดูข้อมูลเกีย่วกับการก าจัดของเสียในบทท่ี 13     ควรแจ้งให้ทางการ 

  ทราบ หากมี  หรืออาจมเีหตุการณ์ที่ประชาชนทัว่ไปหรือส่ิงแวดล้อม 

                สัมผัส/ได้รับสาร ไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศเป็นส่วนผสมที่ 

  สามารถระเบดิได ้

              

[7] การใช้และการจัดเก็บ 

ค าเตอืน/ข้อควรระวัง  :  ระวังอยา่สัมผัสหือหายใจเอาสารเข้าไป ใช้ในบรเิวณทีม่ีการถ่ายเท 

   อากาศดี หลังการจับต้อง ควรล้างมือให้สะอาด ดคู าแนะน าเกีย่วกับ 

   การเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ในบทท่ี 8 ของขอ้มูล 

   ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี ใช้ข้อมูลความปลอดภัยนี้ 

   ประกอบการประเมินความเส่ียงตามสถานการณ์ภายในประเทศ เพื่อ 

   ช่วยเลือก หาการควบคมุที่เหมาะสมส าหรับการจัดการ การเก็บและ 

   การก าจดัสารเคมีนี้อยา่งปลอดภัย 

วิธีการใชอ้ย่างปลอดภัย  :  ดูแลให้ไฟฟ้าเดินตอ่เนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ทัง้หมดเข้า 

  ด้วยกันและต่อลงดินจ ากดัความเร็ว การไหลในท่อในระหว่างการสูบ 

  เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิต (<+= 1 m/sec จนกระทั่ง 

  ท่อเดิมจมลงลึกสองเทา่ของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อแล้วจงึเพิม่ 

 ความเร็วเป็น <=7m/sec) ระวังอย่าใหก้ระเด็นเวลาเติม ห้ามใช้ลม 

อัดในการเตมิ สูบถ่ายหรือถ่ายเท ไอระเหยหนักว่าอากาศ  ขยายตวั 

ไป ตามพื้นดินและอาจลุกตดิไฟในระยะทางไกลได้      ระวังอยา่ให้ 

สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา         หรือเส้ือผ้า ดับเปลวไฟ ห้ามสูบบุหรี่

 หลีกเล่ียงกจิกรรมที่ท าใหเ้กิดประกายไฟ จับและเปิดถงับรรจุอยา่ง

 ระมัดระวงัในบริเวณที่มีอากาศถา่ยเทไดด้ี   ระบายอากาศสถานที่ 

ท างานด้วยวิธีที่ท าให้ไม่สัมผัส/ได้รับสารในการประกอบอาชีพเกนิ ขีดจ ากัด

ที่ก าหนดไว้ [Occupational Exposure Limit (OEL)]  

อย่าทิ้งลงไปในท่อระบายน้ า 
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การจัดเก็บทีป่ลอดภัย  : ต้องเก็บไว้ในบริเวณซึง่มีที่กั้น   มีการถา่ยเทอากาศอย่างดี ห่างไหล

 จากแสงแดด แหล่งติดไฟและแหล่งความร้อนอ่ืนๆเก็บไว้ให้ห่างจาก    

 สารออกซิไดชิง่  สารไวไฟ  สารแอโรซอล  สารกัดกร่อน     และจากผลิตภัณฑ์

ไวไฟอื่นๆ        ที่ไม่เป็นอันตรายหรือมีพิษต่อมนษุย์ หรือ  

 ส่ิงแวดล้อมควรมกีารกั้นถังเก็บขนาดใหญ่ อุณหภูมกิารเก็บ: สภาพแวดล้อม

ตามปกต ิ

การขนย้ายผลิตภัณฑ ์ :   ในช่วงการสูบอาจมีประกายไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น ประกายไฟฟ้าสถิตย์ 

อาจท าให้เกิดไฟไหม้ได้  ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดย 

เชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเขา้ดว้ยกันและต่อลงดินจ ากดัความเร็วการไหล 

ในท่อในระหวา่งการสูบ      เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิต 

 (<= 1 m/sec จนกระทัง่ท่อเตมิจมลึกสองเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง 

 ของท่าแล้วจึงเพิ่มความเรว็เป็น <=7m/sec)     ระวังอย่าให้กระเด็น 

เวลาเติม สูบถา่ยหรือถา่ยเท หากมีการใช้ปัม๊ลูกสูบต้องประกอบวาล์ว 

ระบายความดันท่ีมิไดต้ิดตัง้ในตวัเขา้กับปั๊มเหล่านี ้

ภาชนะที่เหมาะสม  : ส าหรับภาชนะบรรจุ หรือชั้นในภาชนะบรรจุ   ควรใช้เหล็กอ่อน เหล็ก 

   สแตนเลส ส าหรับสีของภาชนะบรรจุ ใ    ห้ใช้สีอีพ็อกซี่ สีซิงค์ซิลเิกต 

สารเคมีที่เก็บรวมกันไม่ได ้ : ระวังอยา่สัมผัสกับยางธรรมชาติ      หรือยางสังเคราะห์ไนไตรล์ หรือ 

  บิวทิลเป็นระยะเวลานาน 

              

ค าแนะน าส าหรับภาชนะ  : ภาชนะบรรจุอาจมีไอสารท่ีระเบิดได้   แม้จะไม่มีสารอยูใ่นภาชนะอีก 

แล้วก็ตาม อยา่ตัด เจาะ บด เชื่อม      หรือท างานท่ีคล้ายคลงึกันบน       

ภาชนะบรรจุ หรือบริเวณใกล้ภาชนะบรรจ ุ

ข้อมูลเพิ่มเติม  : ดูแลให้มกีารปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในประเทศทัง้หมดเกี่ยวกับ 

  การใช้และการจดัเก็บ 
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[8] ค่ามาตรฐานความปลอดภัย / การควบคุม / การป้องกันส่วนบุคคล 
 ค่าความเขม้ข้นเฉล่ียที่ยอมให้มีได้ในบรรยากาศการท างาน 

Material Source Type Ppm Mg/m3 Notation 

RCP 

Aliphatic 

Dearom. 

Solvents 

- 110 

HSPA OELs TWA(8h)  1,200 mg/m3  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  : ระบบระบายอากาศทีด่ีพอ    ส าหรับควบคมุปริมาณความเข้มขน้ของ 

  สารลอยตัวในอากาศให้อยู่ภายใต้ขีดจ ากัดที่ก าหนด 

อุปกรณ์ปอ้งกนัการหายใจ  : หากไม่สามารถรักษาความเข้มข้นของสารลอยตวัในอากาศ   ใหค้งอยู ่

  ในระดับที่เหมาะสมดว้ยระบบควบคุมวิศวกรรม    เพื่อปกป้องสุขภาพ 

  ของคนงาน ให้เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจที่ 

  เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์     และเป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคับที ่

  เกี่ยวข้อง      ตรวจสอบกับผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตอ่ระบบ 

  ทางเดินหายใจ        ในกรณีท่ีสมควรใช้หนา้กากชว่ยหานใจแบบกรอง 

  อากาศ     ควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีกรองรวมกัน เลือกกรองทีเ่หมาะ 

  ส าหรับก๊าชอินทรีย์ และไอระเหย [จุดเดือด >65 องศาเซลเซยีส 

 

  (149 องศาฟาเรนไฮต์) และไดม้าตรฐาน EN141 ในกรณีท่ีไม่สมควร 

  ใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบกรองอากาศ   (ตวัอยา่งเช่น ความเขม้ข้น 

  ของสารลอยตัวในอากาศมีสูง เส่ียงต่อการขาดออกซเิจน พ้ืนท่ีจ ากัด)  

  ควรใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจระบบความดันท่ีเหมาะสม 

              

อุปกรณ์ปอ้งกนัมือ   : การป้องกันระยะยาว ถงุมือยางเทียมไนไตรล์ การสัมผัสโดยบังเอิญ /  

  การป้องกันสารกระเด็น ถงุมือยางนีโอพรีน หรือ PVC สุขลักษณะส่วน 

  บุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญ    ของการดูแลมืออย่างมีประสิทธภิาพ  

  จะต้องสวมถึงมือบนมือที่สะอาดเท่านั้น หลังจากการใช้ถงุมือควรล้าง 
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  มือและท าให้มือแหง้ แนะน าใหใ้ช้โลชั่นบ ารงุผิวที่ไม่มีน้ าหอมทาที่มือ 

อุปกรณ์ปอ้งกนัตา   : ถุงมือ รองเท้าบู๊ด และผ้ากันเปือ้นส าหรบสวมใส่ป้องกันสารเคม ีปกติ 

  แล้วไม่จ าเป็นต้องสวมใส่เครื่องป้องกันผิว นอกจากเส้ือผ้าชดุท างาน 

  มาตรฐานท่ีจัดให ้

              

[9] คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

 ลักษณะ     : ไม่มีสี ของเหลว 

 กลิ่น     : มีพาราฟินเป็นส่วนส าคัญ 

 จุดเดอืด     : 150-198
 ๐

C 

 จุดวาบไฟ    : 47 ๐C 

 ความหนาแน่น    : Typical 735 kg/m3 ที่ 15oC/59oF (ASTM D-4052) 

 ความร้อนจากการระเหยกลายเป็นไอ : Typical 320 J/g 

 ความร้อนจ าเพาะ   : Typical 2 KJ/Kg oC 

              

[10] ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา 

 การคงตวั    : คงตัวในสภาพการใช้ตามปกตทิั่วไป 

 กรณีที่ควรหลกีเลี่ยง   : หลีกเล่ียงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ 

 สารที่ควรหลีกเลี่ยง   : สารอ็อกซิไดซิง่แก่ 

สารอันตรายที่เกดิจากการสลายตัว  : การสลายตวัเพราะความร้อนขึน้อยู่กับสภาวะเป็นอย่างยิง่   ส่วนผสม 

 เชิงซ้อนของสารแข็ง   สารเหลว    และก๊าซที่ลอยตัวในอากาศ      ซึ่งมี  

 คาร์บอน มอน็อกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์   และส่วนประกอบอินทรีย์ 

 สารอื่นๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่สารน้ีก าลังลุกไหม้ หรือสลายตวัเนื่องด้วย 

 การรวมกับออกซเิจน หรือเพราะความร้อน 
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[11] ข้อมูลด้านพิษวิทยา 

พื้นฐานการประเมิน  : ข้อมูลท่ีให้อาศยัจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ และ / หรือ ผลิตผลที ่

  คล้ายคลึงกัน และ/ หรือส่วนประกอบ 

พิษเฉียบพลันโดยทางปาก  : คาดวา่มคีวามเป็นพิษต่ า: LD50>2000 mg/kg, การหายใจเขา้ไปใน 

 ปอดขณะกลืนหรืออาเจียนอาจท าให้ปอดอกัเสบเนื่องดว้ยสารเคมีซึ่ง 

  อาจเป็นอันตรายถงึแกช่ีวิต 

 พิษเฉียบลัยโดยทางผวิหนัง   : คาดวา่มคีวามเป็นพิษต่ า: LD50>2000 mg/kg  

 พิษเฉียบพลันโดยการสดูหายใจ   : คาดวา่มคีวามเป็นพิษต่ า: Ld50 > 20 ml/l/4 hours  

 พิษตอ่ผิวหนัง    : ระคายเคืองต่อผิวหนัง 

 พิษตอ่ตา    : คาดวา่ไม่ท าให้ดวงตาระคายเคอืง 

 พิษตอ่ระบบหายใจ    : ไม่ว่าจะเป็นสารท่ีระคายเคืองตอ่ระบบการหายใจ 

 พิษทีท่ าให้เกดิภูมิแพ ้   : ไม่คาดว่าเป็นสารท่ีท าใหเ้กดิปฏิกิริยาการแพ้ของผวิ 

พิษจากการได้รับสารอย่างต่อเนื่อง  : ระบบประสาทส่วนกลาง: การสัมผัสหรือได้รับสารติดต่อกันบ่อยครั้ง 

  จะมีผลต่อระบบประสาท ไต มีผลต่อไตในหนูตัวผู้ ซึง่ไม่คิดว่า 

  เกี่ยวข้องกับคน 

 พิษตอ่การเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรม  : ไมมีหลักฐานแสดงวา่มีการเกดิการเปล่ียนแปลงของยีน 

 พิษในการก่อมะเร็ง   : ไม่คาดว่าจะก่อใหเ้กดิมะเรง็ 

 พิษทีท่ าให้ตวัอ่อนผิดปกติหรือมีผลต่อการสืบพนัธ์ : ไม่คาดว่าเป็นสารพิษที่มีผลต่อพฒันาการทางรา่งกาย 
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ความเปน็พษิแบบเฉียบพลัน 

ทางที่ได้รบัสาร ข้อสรุป/หมายเหต ุ

การหายใจ  

     ความเป็นพิษ     : Data available มีความเป็นพษิต่ ามาก อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบของผลติภัณฑ์ 

      การระคายเคือง : Data available มีความเป็นพษิในระดับที่สามารถละเหยได้ในอุณหภูมิปกตทิี่ต้อง

ท างานกับสารเคมี อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ 

การรับประทานเข้าไป  

      ความเป็นพิษ   : LD50>15000 mg/kg มีความเป็นพษิต่ ามาก อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบของผลติภัณฑ์ 

ผิวหนัง  

      ความเป็นพิษ   : LD50>3160 mg/kg  มีความเป็นพษิต่ ามาก อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบของผลติภัณฑ์ 

      การระคายเคือง : Data available ระคายเคืองผิวหนังเพียงเล็กน้อยเมื่อสัมผัสสารเป็นเวลานาน อ้างอิง

จากข้อมูลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ 

ดวงตา  

การระคายเคือง : Data available อาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองตาอย่างไม่รุนแรงหรือเปน็ระยะเวลาไม่

นาน อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ 
 

              

[12] ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
พิษเฉียบพลัน 

 ปลา     : เป็นอันตราย: 10< LC/EC/IC50 <= 100 mg/l 

 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง   : คาดวา่เป็นพษิ1< LC/EC/IC50<= 10mg/l 

 พืชตระกูลสาหร่าย    : คาดว่าเป็นพิษ1 <LC/EC/IC50<=10mg/l 

 เชื้อจุลินทรีย ์   : คาดวา่เป็นพษิ 1<LC/EC/IC50<=10mg/l 

 การเปล่ียนแปลงของสาร   : ลอยตัวบนผิวน้ า ดดูซับกับดินและรั่วไหลได้น้อย 

ความคงอยู/่ การสลายตวัของสาร  : สามารถย่อยสลายไดใ้นตวั เกิดการออกซิเดชั่นอยา่งรวดเรว็โดย 

  ปฏิกิริยาเคมีทีเ่กิดขึ้นด้วยการกระตุ้นของแสงในอากาศ 

 การสะสมของสารในสิ่งทีม่ีชีวติ  : มีแนวโน้มที่จะสะสมในส่ิงมชีีวติ 
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[13] การก าจัด/ การท าลาย 

การก าจดัผลิตภัณฑ ์ : ควรน ากลับไปใช้หมุนเวียนใหม ่       ผู้ที่ท าให้เกิดขยะของเสียมหีน้าที่ 

  รับผิดชอบในการพิจารณาความเป็นพิษ  และคุณสมบตัิทางกายภาพ 

   ของสารที่เกิดขึ้น      เพื่อพิจารณาจัดแยกประเภทของเสียและวธิีการ 

   ก าจัดที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อยา่ก าจัดทิง้ลงไป 

   ในส่ิงแวดล้อม ในท่อระบายน้ า หรือในแม่น้ าล าคลองตา่งๆ  

การก าจดัภาชนะบรรจุ  :  ถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภานะบรรจุ เมื่อถ่ายสารเคมีออกแล้วให้ 

   ระบายอากาศในท่ีที่ปลอดภัยห่างไกลจากประกายไฟและไฟดหูมวด 

    ที่ 7 ก่อนจัดการกับผลิตภัณฑ์        หรือภาชนะบรรจุสารตกค้างอาจ 

    ก่อให้เกิดอันตรายระเบิดขึ้น อย่าเจาะ ตดั  หรือเชื่อมถังทีย่ังไม่ได้ท า 

    ความสะอาด    ส่งไปให้ผู้ใช้ถงัหมุนเวียนหรือผู้ท าประโยชนจ์ากของ   

    เสียโลหะ 

              

 

กฎหมายในประเทศ  : ควรก าจัดทิง้ตามข้อบังคับและกฎหมายที่บงัคับใช้ใน ท้องถิ่น ประเทศ  

  หรือเขตพื้นที่ ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจเข้มงวดกวา่ข้อบังคับของ 

  ประเทศหรือเขตภูมิภาค และตอ้งยึดถือปฏิบัติตาม 

              

[14] ข้อมูลส าหรับการขนส่ง 

 IMDG 

   Identification number   UN 3295 

   Proper shipping name   HYDROCARBONS, LIQUID and N.O.S. 

   Class / Division   3 

   Packing group    II 

   Marine pollutant   ไม่ 

 IATA (Country variations may apply) 

   UN No.    : 3295 

   Proper shipping name   : Hydrocarbons, liquid, n.o.s. 

   Class / Division   : 3 

   Marine pollutant   : ไม่ 
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[15] สัญลักษณ์หรือฉลาก (ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ) 

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับมิได้มุ่งทีจ่ะครอบคลุมครบทุกดา้น อาจมีระเบยีบข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้กับสารน้ีอีก 

 EC Label Name    : แนฟทา (ปิโตเลียม) สกัดดว้ยไฮโดรเจนเบา 

 EC Label Number   : 265-151-9 

 EC Classification   : ไวไฟมาก เป็นอันตราย เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

 EC Annex I Number   : 649-328-00-1 

 EC Symbols    : ไวไฟมาก  

  Xn เป็นอันตราย 

  N เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

              

 

 EC Risk Phrases    : R11 ไวไฟสูง 

         R38 ระคายเคืองต่อผิวหนงั 

          R65 เป็นอันตราย: อาจมีผลในการท าลายปอดหากกลืนเข้าไป 

          R67 ไอระเหยอาจท าให้เกดิอาการงว่งซึมและเวียนศีรษะ 

R51/53 เป็นพิษตอ่ส่ิงมชีีวิตในน้ าอาจท าให้เกดิผลเสียระยะยาวตอ่วิ่ง   

แวดล้อมในน้ า 

 EC Safety Phrases   : S9   เก็บภาชนะบรรจุไว้ในท่ีที่มอีากาศถา่ยเทไดด้ี 

 S16 เก็บให้ห่างจากแหล่งจดุติดไฟ – ห้ามสูบบุหร่ี 

         S23 (PRP007E) อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป 

         S24 ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง 

                    S33 ป้องกันการเกิดประกายไฟฟ้าสถติ 

    S61 พยายามอย่าให้ร่ัวไหลออกสู่บรรยากาศแวดล้อม ดูข้อมูล 

              ค าแนะน า พิเศษ/ ความปลอดภัย 

S62 หากกลืนเข้าไป อย่าพยายามล้วงคอให้อาเจยีน ให้ปรึกษาแพทย์  

และน าภาชนะบรรจุ หรือฉลากนีไ้ปแสดง 
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 AICS     : Listed. 

 DSL     : Listed. 

 INV (CN)    : Listed. 

 TSCA     : Listed. 

 EINECS     : Listed. 

 KECI (KR)    : Listed. 

 PICCS (PH)    : Listed. 

 ข้อมูลอืน่ๆ    : ในกรณีท่ีค่าของเบนซินในผลิตภัณฑ์ (benzene content) มีนอ้ยกวา่  

                                                            0.1% (Nota P applies) ไม่ต้องจ าแนกและระบุวา่เป็นสารก่อมะเรง็ 

  ตามมต ิ

              

[16] ข้อมูลอื่นๆ 

 R-Phrase (s) 

 R11     ไวไฟสูง 

 R38     ระคายเคืองต่อผิวหนงั 

 R48/20      เป็นอันตราย: มีผลในการท าลายสุขภาพอย่างรุนแรงโดยการสัมผสั /   

ได้รับเป็นระยะเวลานาน และโดยการสูดดม 

R51/53     เป็นพิษต่อส่ิงมีชวีิตในน้ า อาจท าให้เกดิผลเสียระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า 

 R62     อาจมีผลเสียต่อความสามารถในการมีลูก 

 R65     เป็นอันตราย: อาจมีผลในการท าลายปอดหากกลืนเขา้ไป 

 R67     ไอระเหยอาจท าใหเ้กดิอาการงว่งซึมและเวียนศีรษะ 

 MSDS Version Number : 1A 

 MSDS Effective Date   : 1 พฤษภาคม 2552 

 MSDS Revisions    : เส้นตั้งฉาก (I) ที่กั้นหน้าซา้ยแสดงวา่มกีารปรับปรุงแก้ไขข้อความใน 

  ฉบับก่อน 

MSDS Regulation  : สาระและรูปแบบของข้อมูลความปลอดภัยเป็นไปตามข้อตกลงกบั  

  Commission Directive e 2001 / 158 / EC เมื่อวันท่ี 27  

  กรกฎาคม 2544 และปรับปรุงตาม Commission Directive 91 /  

  155 / EEC 

 การใช้และข้อห้าม   : ตัวท าละลายส าหรับงานอุตสาหกรรม 

 การเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัย  : ข้อมูลต่างๆในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลท่ีท างานเกี่ยวกับ 

  สารเคมีนี ้
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การปฏิเสธสทิธ ิ : ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึง่ใช้ส าหรบบรรยาย 

  ลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถปุระสงค์ด้านสุขภาพอนามยัความ - 

  ปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมเทา่นัน้ ไม่ได้ใช้เป็นหลักประกันคุณสมบัติ 

  พิเศษใดๆของผลิตภัณฑ ์

              

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


