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1. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือผลิตภัณฑ์ : น ้ำมันสน JVC / EXTRA / CARCO 
กำรใช้ประโยชน์ :  ตัวท้ำละลำยส้ำหรับงำนอุตสำหกรรม เฉพำะผูที่ใชในงำนอำชีพเทำนั น 

ผจู้ำหนำย : บริษัท คำรโกเคมีเคิล จ้ำกัด 

  79/1 – 2 หมู 4 ต.เทพรำช อ.บำนโพธิ์จ.ฉะเชิงเทรำ 24140 ประเทศไทย 

โทรศัพท : +6638-595-508 – 9 

โทรสำร : +6638-525-351 

 

2. ส่วนผสม/ชื่อสามัญทางเคมีของสาร และเปอร์เซ็นต์ของสารที่ผสมอยู่ท้ังหมด 

ชื่อสำรเคมี CAS EINECS Synbol (s) R-phase (s) 

Solvent 3040 
Methyl Acetate 

ส่วนประกอบอ่ืนๆ 

64742-82-1 
79-20-9 

265-185-4 
201-185-2 

 
F 

 
R11, R38, R41  

 

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย 
อันตรำยต่อสุขภำพ : ถ้ำกลืนกินจะเปนอันตรำยตอปอด สัมผัสผิวหนังท้ำใหผิวหนังแหง และแตก ไอ

ระเหยของสำรท้ำใหเกิดอำกำรหนำมืด และวิงเวียน 

 อันตรำยต่อควำมปลอดภัย : เปนสำรไวไฟ  

อันตรำยตอสิ่งแวดลอม : เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยูในน้ํำ และอำจมีผลระยะยำวตอสิ่งแวดลอมในน ้ำ 

4. การปฐมพยาบาล 
เมื่อเขาสูระบบหายใจ : น้ำตัวออกรับอำกำศบริสุทธิ์หำกผูปวยไมฟนตัวเร็วใหน้ำตัวสงศูนยพยำบำลที่ใกล

ที่สุดเพื่อรับกำรรักษำตอไป  

กำรสัมผัสกับผิวหนัง : ถอดเสื อผำที่มีสำรปนเปอนออก ใชน้ํำจ้ำนวนมำกลำงบริเวณผิวท่ีสัมผัสกับสำรเคมี

ทันทีเปนเวลำอยำงนอย 15 นำทีแลวลำงตอดวยน้ํำและสบูถำมีหำกผิวยังแดง บวม 

ปวดและ/หรือพุพองใหน้ำตัวสงศูนยพยำบำลที่ใกลที่สุดเพื่อรับกำรรักษำตอไป 

เมื่อเขำตำ : ถำงเปลือกตำบนและลำงแลวใชน้ํำจ้ำนวนมำกลำงตำทันทีเปนเวลำอยำงนอย 15 

นำทีแลวน้ำตัวสงศูนยพยำบำลที่ใกลที่สุดเพื่อรับกำรรักษำตอไป 
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เมื่อเขำระบบทำงเดินอำหำร : หำกกลืนเขำไป หำมลวงคอใหอำเจียน ใหน้ำตัวสงศูนยพยำบำลที่ใกลที่สุดเพื่อรับ

กำรรักษำตอไปหำกอำเจียนขึ นมำทันทีใหกมหัวลงต่ํำกวำระดับสะโพกเพื่อกันกำร

หำยใจเอำอำเจียนเขำไปในปอด 

 

5. การปฏิบัติเม่ือเกิดไฟไหม้ 
อพยพบุคคลที่ไมมีหนำที่เกี่ยวของกับเหตุฉุกเฉินออกจำกบริเวณที่มีไฟไหม 

อันตรำยที่อำจเกิดขึ น : ภำชนะบรรจุที่ถูกควำมรอนจัดจำกไฟ ควรใชน้ํำจ้ำนวนมำกท้ำใหเย็นลงไอระเหย

หนักกวำอำกำศขยำยตัวไปตำมพื นดินและอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได 

สำรที่ใชดับไฟ : โฟมทนแอลกอฮอลสเปรยน้ํำ หรือ มำนน้ํำผงเคมีแหงคำรบอนไดออกไซดอำจใช 

  ทรำยหรือดินกับไฟท่ีไหมเพียงเล็กนอยเทำนั น 

อุปกรณปองกันส้ำหรับผู้ : สวมใสชุดปองกันอันตรำยและเครื่องมือชวยหำยใจในตัว 

ผจญเพลิง 

ค้ำแนะน้ำเพิ่มเติม : ฉีดน้ํำหลอเย็นภำชนะบรรจุในบริเวณใกลเคียง 

 

6. การปฏิบัติเม่ือเกิดการรั่วไหล 

 ระวังอยำสัมผัสกับสำรที่หกหรือระเหยออกมำใหถอดเสื อผำที่ปนเปอนสำรออกทันที 

 ดูค้ำแนะน้ำเกี่ยวกับกำรเลือกอุปกรณปองกันอันตรำยสวนบุคคลไดในบทที่ 8  

 และดูค้ำแนะน้ำเกี่ยวกับกำรขจัดสำรเคมีหกไดในบทที่ 13 ของขอมูลควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสำรเคมี 

 ปฏิบัติตำมระเบียบขอบังคับระหวำงประเทศและในทองถิ่นที่เกี่ยวของทั งหมด 

มำตรกำรปองกัน : กั นเขตบริเวณพื นท่ีอันตรำยและหำมบุคคลที่ไมมีกำรปองกันหรือไมจ้ำเปนเขำไปใน

พื นที่ดังกลำวอยูเหนือกระแสลม และอยำเขำไปในบริเวณพื นที่ลุม หำกเปนไปได

ใหปดรอยรั่วซึมโดยไมเสี่ยงอันตรำยน้ำแหลงที่อำจติดไฟทั งหมดออกจำกบริเวณ

พื นที่โดยรอบใช  ิธีควบคุมขอบเขตที่เหมำะสมเพื่อปองกันมิใหสิ่งแวดลอมปนเปอน

สำรเคมีปองกันมิใหแพรหรือเขำไปในทอระบำยน้ํำ หลุมบอ หรือโดยใชทรำย ดิน 

หรือเครื่องกั นอ่ืนๆ ที่เหมำะสมพยำยำมกระจำยไอระเหย หรือ บังคับใหไหลไปยัง

ที่ที่ปลอดภัยโดยใชมำนน้ํำเปนตน ด้ำเนินมำตรกำรลวงหนำเพื่อกันกำรเกิด

ประกำยไฟฟำสถิตยดูแลใหไฟฟำเดินตอเนื่องกันโดยตลอดโดยเช่ือมและตออุปก

รณทั งหมดลงดิน ระบำยอำกำศตลอดทั่วบริเวณที่ปนเปอนสำร 

 วิธีกำรจัดกำรกับผลิตภัณฑ : ในกรณีที่สำรของเหลวหกมำก (> 1 ถัง) ใหถำยเทโดยวิธีกลไกเชน ใชรถบรรทุกสูบ 
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 ที่หกรั่วไหล   ของเหลวจำกถังที่หกเพื่อน้ำมำใชประโยชนใหมหรือก้ำจัดทิ งอยำงปลอดภัยหำมใช

น้ํำสำดของเหลวที่ตกคำง แตใหเก็บไวเปนของเสียที่ปนเป อนสำรเคมีปลอย

ของเหลวท่ีตกคำงทิ งไวใหระเหยไปเองหรือใชวัสดุดูดซับที่ซับไดดีซับออกแลวน้ำไป

ก้ำจัดทิ งอยำงปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปอนสำรเคมีออกและน้ำไปก้ำจัดทิ งอยำง

ปลอดภัยในกรณีที่สำรของเหลวหกไมมำก (< 1 ถัง) ใหถำยเทของเหลวดวยวิธี

กลไกเขำสูภำชนะบรรจุที่ติดปำยและปดผนึกอยำงดีเพื่อน้ำมำใชประโยชนใหมหรือ

ก้ำจัดทิ งอยำงปลอดภัยปลอยของเหลวที่ตกคำงทิ งไวใหระเหยไปเอง หรือใชวัสดุ

ดูดซับที่ซับไดดีซับออกแลวน้ำไปก้ำจัดทิ งอยำงปลอดภัยขุดดินที่ปนเปอนสำรเคมี

ออกและน้ำไปก้ำจัดทิ งอยำงปลอดภัย 

ค้ำแนะน้ำเพิ่มเติม : ควรแจงใหทำงกำรทรำบ หำกมีหรืออำจมีเหตุกำรณที่ประชำชนท่ัวไปหรือสิ่งแวดล

อมสัมผัส/ไดรับสำร ควรแจงใหเจำหนำที่ทองถิ่นทรำบในกรณีที่ไมสำมำรถควบคุม

สำรเคมีที่หกเปนจ้ำนวนมำกไดไอระเหยอำจรวมตัวกับอำกำศเปนสวนผสมที่

สำมำรถระเบิดไดดูขอมูลเกี่ยวกับกำรก้ำจัดของเสียในบทท่ี 13  

7. การใช้และการจัดเก็บ 
ค้ำเตือน/ขอควรระวัง : ระวังอยำสัมผัส หรือ หำยใจเอำสำรเขำไป ใชในบริเวณที่มีกำรถำยเทอำกำศดีหลัง

กำรจับตองควรลำงมือใหสะอำด ดูค้ำแนะน้ำเกี่ยวกับกำรเลือกอุปกรณปองกัน

อันตรำยสวนบุคคลไดในบทที่ 8 ของขอมูลควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสำรเคมีใช้        

ข อมูลควำมปลอดภัยนี ประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยงตำมสถำนกำรณ

ภำยในประเทศเพื่อชวยเลือกหำกำรควบคุมที่เหมำะสมส้ำหรับกำรจัดกำร กำรเก็บ 

และกำรก้ำจัดสำรเคมีนี อยำงปลอดภัย 

วิธีกำรใชอยำงปลอดภัย : ระวังอยำสูดไอระเหยและ/หรือละอองฝอยเขำไป ระวังอยำใหสัมผัสกับผิวหนัง

ดวงตำหรือเสื อผำดับเปลวไฟหำมสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ท้ำใหเกิดประกำยไฟ 

ในชวงกำรสูบอำจมีประกำยไฟฟำสถิตยเกิดขึ นประกำยไฟฟำสถิตยอำจท้ำใหเกิด

ไฟไหมไดดูแลใหไฟฟำเดินตอเนื่องกันโดยตลอดโดยเช่ือมอุปกรณทั งหมดเขำดวย

กันและตอลงดิน จ้ำกัดควำมเร็วกำรไหลในทอในระหวำงกำรสูบเพื่อหลีกเลี่ยงกำร

เกิดประกำยไฟฟำสถิตย(<= 1 m/sec จนกระทั่งทอเติมจมลงลึกสองเทำของเสน 

ผำนศูนยกลำงของทอแลวจึงเพิ่มควำมเร็วเปน <= 7m/sec) ระวังอยำใหกระเด็น

เวลำเติม หำมใชลมอัดในกำรเติม สูบถำยหรือถำยเท 

กำรจัดเก็บที่ปลอดภัย : ตองเก็บไวในบริเวณที่มีกำรถำยเทอำกำศอยำงดีหำงไกลจำกแสงแดดแหลงติดไฟ 

และแหลงควำมรอนอื่นๆ เก็บไวใหหำงจำกสำรออกซิไดซิ่ง สำรไวไฟ สำรแอโรซอล 
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สำรกัดกรอน และจำกผลิตภัณฑไวไฟอื่นๆ ที่ไมเปนอันตรำยหรือมีพิษตอมนุษย

หรือสิ่งแวดลอม ไอระเหยหนักกวำอำกำศใหระวังกำรสะสมรวมตัวในหลุมบอและ

พื นที่จ้ำกัดไมควรปลอยไอระเหยที่เกิดขึ นในถังออกมำสูบรรยำกำศควรควบคุมกำร

สูญเสียไอระเหยในระหวำงกำรเก็บโดยใชระบบกำรบ้ำบัดไอระเหยที่สมควรควรมี

กำรกั นถังเก็บขนำดใหญ 

กำรขนยำยผลิตภัณฑ : ปดฝำภำชนะบรรจุไวตลอดเวลำเมื่อไมใชหำมใชลมอัดในกำรเติม สูบถำยหรือถำย

เท 

ภำชนะท่ีเหมำะสม : ส้ำหรับภำชนะบรรจุหรือชั นในของภำชนะบรรจุควรใชเหล็กออนเหล็กสเตนเลส 

สำรเคมีที่เก็บรวมกันไมได : ยำงธรรมชำติหรือยำงเทียมบิวทิล นีโอพรีน หรือไนไตรล. 

ค้ำแนะน้ำส้ำหรับภำชนะ : ภำชนะบรรจุอำจมีไอสำรที่ระเบิดไดแมจะไมมีสำรอยูในภำชนะอีกแลวก็ตำม      

อยำตัดเจำะบดเช่ือมหรือท้ำงำนท่ีคลำยคลึงกันบนภำชนะบรรจุหรือในบริเวณใกล

ภำชนะบรรจุ 

ขอมูลเพิ่มเติม : ดูแลใหมีกำรปฏิบัติตำมระเบียบขอบังคับในประเทศทั งหมดเกี่ยวกับกำรใชและกำร 

  จัดเก็บ 

8. ค่ามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การป้องกันส่วนบุคคล 
คำมำตรฐำนควำมปลอดภัย : ทำงสิ่งแวดลอม  

   TLV-TWA = 350 mg/m3 (8hours)  

กำรควบคุม/กำรปองกันอัน : ระดับกำรปองกัน และประเภทของกำรควบคุมที่จ้ำเปนจะแตกตำงกันไปทั งนี  

ตรำยที่อำจเกิดขึ น   ขึ นอยูกับสภำพโอกำสในกำรสัมผัส/ไดรับสำรเคมีควรเลือกกำรควบคุมโดยอำศัย

กำรประเมิณควำมเสี่ยงตำมสถำนกำรณภำยในประเทศ มำตรกำรที่เหมำะสม มีดังนี 

ในบริเวณพื นท่ีเก็บควรมีระบบกำรถำยเทอำกำศท่ีดีใชระบบซีลผนึกใหมำกที่สุดเทำที่

จะท้ำไดระบบระบำยอำกำศชนิดทนระเบิดที่ดีพอส้ำหรับควบคุมปริมำณควำมเขมข

นของสำรลอยตัวในอำกำศใหอยูภำยใตขีดจ้ำกัดที่ก้ำหนดควรใชระบบกำรระบำย

อำกำศไอเสียในพื นที่ควรมีระบบกระจำยน้ํำฝอยชนิดทอแหง (Deluge System) 

และระบบควบคุมน้ํำดับเพลิงอุปกรณฉีดและลำงตำในกรณีฉุกเฉิน 

 อุปกรณปองกันอันตรำย : อุปกรณปองกันอันตรำยสวนบุคคล (PPE) ควรมีคุณภำพตำมระดับมำตรฐำน      

สวนบุคคล  แหงชำติใหตรวจเช็คกับซัพพลำยเออรผสูงมอบอุปกรณ PPE  
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อุปกรณปองกันกำร : หำกไมสำมำรถรักษำควำมเขมขนของสำรลอยตัวในอำกำศใหคงอยูในระดับที ่

หำยใจ  เหมำะสมดวยระบบควบคุมวิศวกรรมเพื่อปกปองสุขภำพของคนงำน ใหเลือกอุป

กรณปองกันอันตรำยตอระบบทำงเดินหำยใจที่เหมำะสมกับแตละสถำนกำรณ

และเปนไปตำมกฎหมำยขอบังคับที่เกี่ยวของ ในกรณีที่สมควรใชหนำกำกชวย

หำยใจแบบกรองอำกำศควรเลือกหนำกำกนิรภัยที่มีกรองรวมกัน เลือกกรองที่

เหมำะส้ำหรับกำซอินทรียและไอระเหย [จุดเดือด <65°C (149 F)] และได

มำตรฐำน EN371 ในกรณีที่จ้ำเปนตองใชอุปกรณปองกันอันตรำยตอระบบทำง

เดินหำยใจควรใชหนำกำกแบบสวมทั งหนำในกรณีที่ไมสมควรใชหนำกำกชวย

หำยใจแบบกรองอำกำศ (ตัวอยำงเชนควำมเขมขนของสำรลอยตัวในอำกำศมีสูง

เสี่ยงตอกำรขำดอ็อกซิเจน พื นท่ีจ้ำกัด) ควรใชอุปกรณชวยหำยใจระบบควำมดันที่

เหมำะสม 

อุปกรณปองกันมือ : ควำมเหมำะสมและควำมทนทำนของถุงมือขึ นอยูกับกำรใชตัวอยำงเชน ตองสัมผัส

กับสำรเคมีบอยหรือนำนเทำไร วัสดุที่ใชท้ำถุงมือสำมำรถทนสำรเคมีไดดีแคไหน 

ถุงมือหนำและใชคลองมือหรือไม ควรขอค้ำแนะน้ำจำกผูจ้ำหนำยถุงมือเสมอ ถุง

มือท่ีปนเปอนสำรแลวควรเปลี่ยนใหมในกรณีที่มืออำจสัมผัสกับผลิตภัณฑควรสวม

ถุงมือที่เหมำะสมและไดมำตรฐำน (เชนมำตรฐำนยุโรป : EN374, สหรัฐอเมริกำ : 

F739) ซึ่งท้ำจำกวัสดุตอไปนี เพื่อชวยปองกันอันตรำยจำกสำรเคมียำงเทียมไนไตรล

พีวีซี Viton 

อุปกรณปองกันตำ : แวนตำปองกันสำรเคมีกระเด็น (แวนตำกันสำรเคมี) 
อุปกรณปองกัน : ใชชุดสวมใสปองกันซึ่งทนตอสำรเคมีชนิดนี ควรสวมใสรองเทำและรองเทำบตูกัน 

รำงกำย  สำรเคมีดวย 

กำรติดตำม/กำรตรวจสอบ : อำจก้ำหนดใหมีกำรตรวจสอบควำมเขมขนของสำรในเขตหำยใจของคนงำน หรือ

ในสถำนท่ีท้ำงำนท่ัวไปทั งนี เพื่อใหเปนไปตำมกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรสัมผัส/ไดรับ

สำร 

กำรปองกันอันตรำยที่อำจ : กำรระบำยอำกำศเสียที่มีไอระเหย จะตองปฏิบัติตำมแนวทำงขอก้ำหนดของทอ 

เกิดกับสิ่งแวดล้อม  ถิ่นเกี่ยวกับขีดจ้ำกัดปริมำณสำรระเหยที่ปลอยออกไป 

 

9. คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี 
ลักษณะ : Liquid 

กลิ่น : กลิ่นคล้ำยน ้ำมันก๊ำด  

ระดับที่เริ่มได้กลิ่น : 1.74 ppm 
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จุดเดือด : 152 – 200°C 

จุดวำบไฟ : 40°C (Abel) 

อัตรำส่วนในอำกำศท่ีเกิด : 1.1 - 6 %(V) 

กำรระเบิด/ติดไฟ  

อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง : 282°C 

ควำมดันไอ : 400 Pa at 20°C  

  1500 Pa at 50°C 

ควำมหนำแน่น : 765 – 785 kg/m3 at 20°C 

กำรละลำยได้ในน ้ำ : Insoluble 

ควำมหนำแน่นของไอ : > 1 

(อำกำศ= 1)  

อัตรำกำรระเหย (nBuAc=1) : 0.16 

10. ความคงตัว และการเกิดปฏิกิริยา 
กำรคงตัว : คงตัวในสภำพกำรใช้ตำมปกติทั่วไป  

กรณีที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ ป้องกันกำรสะสม

รวมตัวของไอระเหย 

สำรที่ควรหลีกเลี่ยง : สำรออกซิไดซิ่งแก่ 

สำรอันตรำยที่เกิดจำก : ไม่คำดว่ำมีในสภำวะปกติ แต่จะเกิดคำร์บอนไดออกไซด์ และคำร์บอนมอนอกไซด์ 

กำรสลำยตัว  ได้เมื่อเกิดกำรเผำไหม้ที่ไม่สมบูรณ์  

 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา 
พื นฐำนกำรประเมิน  : ขอมูลที่ใหอำศัยพื นฐำนขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบ 

และควำมรูในดำนสำรพิษเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่คลำยคลึงกัน  

พิษเฉียบพลันโดยทำงปำก  : ควำมเปนพิษต่ํำ : LD50 >2000 mg/kg , หน ู

  กำรหำยใจเขำไปในปอดขณะกลืนหรืออำเจียนอำจท้ำใหปอดอักเสบเนื่องดวย

สำรเคมีซึ่งอำจเปนอันตรำยถึงแกชีวิต 

พิษเฉียบพลันโดยทำงผิวหนัง : ควำมเปนพิษต่ํำ : LD50 >2000 mg/kg , กระตำย 

พิษเฉียบพลันโดยกำรสูดหำยใจ : ควำมเปนพิษต่ํำ : LC50 >5 mg/l, หน ู 
  คณะกรรมธิกำรยุโรป (European Commission) จัดให อยู ในประเภทสำร

อันตรำยปริมำณควำมเขมขนท่ีสูงอำจท้ำใหเกิดกำรกดระบบประสำทสวนกลำง เป



ข้อมูลความปลอดภัย 

น ำ้มันสน 
V1.0                

 

 26/03/57 7/9  MSDS_ น ้ำมนัสน _EN 
 

นผลท้ำใหปววดศรีษะ วัยนศรีษะ และคลื่นไสหำกสูดดมเขำไปอีกอำจท้ำใหหมด

สติและ/หรือเสียชีวิต 

พิษตอผิวหนัง : ระคำยเคืองตอผิวหนัง 

พิษตอตำ : ไอระเหยของสำรอำจท้ำใหดวงตำระคำยเคือง 

พิษตอระบบหำยใจ : กำรสูดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเขำไปอำจท้ำใหเกิดกำรระคำยเคืองตอระบบ

กำรหำยใจ  

พิษในกำรกอมะเร็ง : ไมมีขอมูลบงชี วำเปนสำรกอมะเร็ง 

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
พิษเฉียบพลัน 

 ปลำ : ควำมเปนพิษต่ํำ : 10 < LC/EC/IC50 <= 100 mg/l 

 สัตว์ที่ไม่มีกระดูก : ควำมเปนพิษต่ํำ : 10 < LC/EC/IC50 <= 100 mg/l 

 สันหลัง 

 พิชตระกูลสำหร่ำย : ควำมเปนพิษ : 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l 

กำรเปลี่ยนแปลงของสำร : ลอยตัวบนนํ้ำ ระเหยภำยใน 1 วัน จำกผิวน้ํำ หรือผิวดิน หำกผลิตภัณฑ   

    รั่วซึมลงดินจะรั่วไหลไดสูงและอำจท้ำใหน้ํำใตดินปนเปนสำรเคมี 

ควำมคงอยู่/กำรสลำยตัวของสำร : สำมำรถย่อยสลำยตัวได้  

กำรสะสมของสำรในสิ่งที่มีชีวิต : มีแนวโน้มในกำรสะสมทำงชีวภำพ 

13. การก าจัด/การท าลาย 
กำรก้ำจัดผลิตภัณฑ : ควรน้ำกลับไปใชหมุนเวียนใหม ผทูี่ท้ำใหเกิดขยะของเสียมีหนำที่รับผิดชอบในกำร 

  พิจำรณำควำมเปนพิษ และคุณสมบัติทำงกำยภำพของสำรที่เกิดขึ น เพื่อพิจำรณำ

จัดแยกประเภทของเสียและวิธีกำรก้ำจัดที่เหมำะสมตำมระเบียบขอบังคับที่เกี่ยว  

ของ 

กำรก้ำจัดภำชนะบรรจุ : ถำยสำรเคมีออกใหหมดจำกภำชนะบรรจุเมื่อถำยสำรเคมีออกแลวใหระบำยอำกำศ

ในที่ที่ปลอดภัยหำงไกลจำกประกำยไฟและไฟ สำรตกคำงอำจกอใหเกิดอันตรำย

ระเบิดขึ นอยำเจำะตัด หรือเช่ือมถังที่ยังไมไดท้ำควำมสะอำด สงไปใหผูใชถัง

หมุนเวียน หรือผูท้ำประโยชนจำกของเสีย 

14. ข้อมูลส าหรับการขนส่ง 
IMDG  

Identification number  : UN 1300 

Proper shipping name  : น ้ำมันสน 
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Class / Division  : 3 

Packing group  : III 

Marine pollutant : ไม่ 

 IATA (Country variations may apply)  

UN No.  : 1300 

Proper shipping name  : น ้ำมันสน 

Class / Division  : 3 

Packing group : II 

 

15. สัญลักษณ์หรือฉลาก (ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ) 
ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับมิไดมุงที่จะครอบคลุมครบทุกดำนอำจมีระเบียบขอบังคับอื่นๆที่ใชกับสำรนี อีก 

EC Label Name  : น ้ำมันสน 

EC label/EC Number : 265-185-4 

EC Classification : ไวไฟเปนอันตรำยเปนพิษตอสิ่งแวดลอม 

EC Annex I Number : 604-330-00-2 

EC Symbols : F สำรไวไฟ 

   Xn เปนอันตรำย 

   N เปนพิษตอสิ่งแวดลอม 

EC Risk Phrases : R10 ไวไฟ 

  R51/53 เปนพิษตอสัตวน้ํำ และอำจท้ำใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในน้ํำระยะ  

  ยำว 

   R65 เปนอันตรำย อำจมีผลในกำรท้ำลำยปอดหำกกลืนเขำไป 

   R66 กรณีสัมผัสสำรนำนๆ อำจท้ำใหผิวหนังแหงและแตก 

   R67 ไอระเหยอำจท้ำใหเกิดอำกำรงวงซึม และเวียนศรีษะ 

EC Safety Phrases : S23 หำมสูดดมไอระเหยของสำร 

   S24 หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง 

   S61 หลีกเลี่ยงกำรรั่วไหลลงสูสิ่งแดลอม 

   S62 หำกกลืนเขำไป อยำพยำยำมลวงคอใหอำเจียน ใหปรึกษำแพทยทันทีและน้ำ 

   ภำชนะบรรจุ หรือ ฉลำกนี ไปแสดง 

MITI (Japan) : 9-1699 

ควำมรูเพิ่มเติม : คำเบนซียของสำรนี ต่ํำกวำ 0.1% จึงไมต องระบุวำเปนสำรกอมะเร็งในฉลำก 
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16. ข้อมูลอ่ืนๆ 
National Fire Protection  :  

Association (USA) 

กำรเผยแพรขอมูลควำม : ขอมูลตำงๆในเอกสำรนี จะตองเผยแพรใหแกบุคคลที่ท้ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีนี  

ปลอดภัย 

กำรปฏิเสธสิทธ ิ  : ขอมูลเหลำนี ไดมำจำกควำมรูที่มีอยู ในปจจุบัน ซึ่งใชส้ำหรับบรรยำยลักษณะของ 

  ผลิตภัณฑเพื่อวัตถุประสงคดำนสุขภำพอนำมัยควำมปลอดภัย และสิ่งแวดลอม   

เทำนั นไมไดใชเปนหลักประกันคุณสมบัติพิเศษใดๆ ของผลิตภัณฑ 

 


