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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
CYCLOHEXANE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
CYCLOHEXANE
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จำหน่ำย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
เบอร์แฟกซ์:
0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
เบอร์โทรฉุกเฉิน:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
2. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภำพ

คำสัญญำณ

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสู ง
2.) อำจเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวิตหำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
3.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง
4.) อำจทำให้เกิดกำรมึนงง หรื อเวียนหัว
5.) เป็ นพิษมำกต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน ผิวสัมผัสที่ร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดไฟ - ห้ำมสู บบุหรี่
2.) ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
3.) ให้ต่อสำยดินที่ภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
4.) ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น
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5.) ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรปล่อยไฟฟ้ ำสถิตย์
6.) หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควัน/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรย์เข้ำไป
7.) ล้ำงผิวหนังทำควำมสะอำดหลังใช้งำน
8.) เสื้ อผ้ำทำงำนที่ปนเปื้ อนไม่ควรได้รับอนุญำตให้ออกจำกที่ทำงำน
9.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
10.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน ชุ ดป้ องกัน อุปกรณ์ป้องกันตำและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
11.) ห้ำมทำให้อำเจียน ให้พบแพทย์หรื อเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
12.) เก็บสำรที่หกรั่วไหล
13.) หำกกลืนกิน: ให้นำตัวส่ งโรงพยำบำลหรื อพบแพทย์ทนั ที
14.) หำกสู ดดม: ให้นำบุคคลออกสู่ ที่อำกำศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่ำที่หำยใจสะดวก
15.) หำกระคำยเคืองผิวหนัง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
16.) ให้เปลี่ยนเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออก และทำกำรล้ำงก่อนนำไปใช้ใหม่
17.) หำกอยูบ่ นผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออก ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ใช้น้ ำฝักบัว
18.) เก็บและล็อคไว้
19.) จัดเก็บในสถำนที่ระบำยอำกำศได้ดี เก็บในที่เย็น
20.) กำจัดสำร ภำชนะบรรจุภณั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Hexahydrobenzene
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
CYCLOHEXANE
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:

รหัส CAS NO.
110-82-7

ต้องได้รับกำรรักษำทันที และแสดงเอกสำรข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อพบ
แพทย์
ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยรับอำกำศบริ สุทธิ์ ในกรณี ที่หำยใจไม่สะดวกให้ออกซิ เจนช่วย
หำยใจ ไม่ควรใช้วธิ ี ช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำก ถ้ำผูป้ ่ วยกลืนกิน หรื อหำยใจเอำ
สำรเข้ำไป ถ้ำหยุดหำยใจให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจ และรี บนำส่ งแพทย์ทนั ที
ถอดเสื้ อผ้ำ และรองเท้ำที่ปนเปื้ อนออกทันที ล้ำงบริ เวณผิวหนังที่สัมผัสออกด้วย
น้ ำอย่ำงน้อย 15 นำที และพบแพทย์ หำกมีรู้สึกไม่สบำย

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ์.0-2392-3410-3
82/80 Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที และพบแพทย์ หำกมีรู้สึกไม่สบำย
ห้ำมทำให้อำเจียน ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ พบแพทย์ หรื อโทร
หำศูนย์ควบคุมสำรพิษทันที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ดับเพลิงด้วยคำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้งหรื อโฟมทนแอลกอฮอล์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่ควรใช้กระแสน้ ำที่เป็ นลำตรง อำจจะทำให้เปลวไฟกระจำยและลุกลำม
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไอระเหยอำจระเบิดเมื่อสัมผัสกับอำกำศ อำจเป็ นประกำยไฟที่ยอ้ นกลับมำและเป็ นบริ เวณกว้ำง ภำชนะที่สัมผัสกับ
ควำมร้อน อำจจะปล่อยควำมดันออกทำงวำล์ว จึงไปเพิ่มควำมรุ นแรงของไฟ และ/หรื อ ควำมเข้มข้นของไอระเหยได้
ไอระเหยอำจเคลื่อนที่ไปยังแหล่งกำเนิดกำรจุดติดไฟ และเกิดเป็ นไฟย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์เป็ นของเหลวและไอระเหย
ที่ไวไฟ ภำชนะบรรจุอำจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกควำมร้อน ภำชนะที่สัมผัสกับควำมร้อน อำจจะปล่อยควำมดันออกทำง
วำล์ว อำจขยำยตัว หรื อสลำยตัว เมื่อถูกควำมร้อน หรื อมีผลต่อกำรเกิดไฟ
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ (ที่ได้รับกำรรับรองจำก MSHA/NIOSH หรื อเทียบเท่ำ) และอุปกรณ์
ป้ องกันเต็มรู ปแบบ สำมำรถดับเพลิงระยะไกลได้ปลอดภัย และมีกำรป้ องกันที่เพียงพอ ป้ องกันน้ ำที่ใช้ในกำร
ดับเพลิง ไม่ให้ปนเปื้ อนไปยังน้ ำผิวดิน หรื อระบบน้ ำใต้ดิน
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป และกำรสัมผัสผิวหนัง และดวงตำ ไอ
ระเหยอำจสะสมถึงควำมเข้มข้นที่เกิดระเบิดได้ ไอระเหยสำมำรถสะสมในพื้นที่
ต่ำ พนักงำนเหตุฉุกเฉิ น ควรสวมใส่ อุปกรณ์ช่วยในกำรหำยใจ ชนิด Positive
pressure สวมชุดป้ องกันที่หน่วงกำรติดไฟจำกไฟฟ้ ำสถิต และสวมถุงมือป้ องกัน
สำรเคมี ตรวจสอบว่ำมีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ ถอดแหล่งกำเนิดกำรจุดติดไฟ
ออกทั้งหมด อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ให้อยูเ่ หนื อลม และห่ำงจำกกำรหก
รั่วไหล ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหย, หมอก, ก๊ำซ
หรื อฝุ่ น
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ป้ องกันกำรรั่วไหล หรื อหกรั่วไหล หำกกระทำอย่ำงปลอดภัย หลีกเลี่ยงกำรปล่อย
ออกสู่ สิ่งแวดล้อม
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยทรำยแห้ง หรื อวัสดุที่เฉื่อย ถ้ำสำรหกรั่วไหลมีปริ มำณมำก ให้รวมสำร
ที่หกรั่วไหล วัสดุที่เก็บรวบรวมได้ ควรนำไปกำจัดทันทีตำมกฎหมำย และ
ระเบียบข้อบังคับ ถอดแหล่งกำเนิดกำรจุดติดไฟออกทั้งหมด ใช้เครื่ องมือป้ องกัน
ประกำยไฟ และอุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิด
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม:

7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป ใช้เครื่ องมือป้ องกันประกำยไฟ ป้ องกันไฟไหม้ที่เกิดโดยไฟฟ้ ำสถิต หรื อ
อุปกรณ์ที่เป็ นโลหะทั้งหมด ควรต่อสำยดิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิด กำรจัดเก็บ ควรเก็บในที่มีกำรระบำยอำกำศ
ได้ดี สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมำะสม หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง และดวงตำ เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน ประกำย
ไฟ เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน ใช้มำตรกำรป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปิ ดภำชนะให้แน่นสนิท เก็บในห้องที่ปิดมีอุณหภูมิที่แห้ง, เย็น และระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน
ประกำยไฟ เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน วัสดุที่เข้ำกันไม่ได้ และภำชนะใส่ อำหำร
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 250 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ตรวจสอบว่ำมีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในพื้นที่
จำกัด และมีอำ้ งล้ำงตำ ฝักบัวล้ำงตัวอยูใ่ กล้สถำนที่ทำงำน ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์ระบำยอำกำศ/หลอดไฟ ชนิ ดป้ องกันกำรระเบิด มีทำงออก
ฉุกเฉิน และมีกำรขจัดควำมเสี่ ยงภำยในพื้นที่ที่จำเป็ น
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
หำกได้รับสำรเกิดขีดจำกัด หรื อมีอำกำรระคำยเคือง หรื ออำกำรอื่นๆ สวมอุปกรณ์
ป้ องกันทำงเดินหำยใจแบบเต็มหน้ำ กับ ตลับกรองแบบ multi-purpose
combination (US) หรื อชนิด AXBEX (EN 14387)
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกัน (เช่น butyl rubber) ที่ผำ่ นกำรทดสอบตำมมำตรฐำน EN
374(EU), US F739 หรื อ AS/NZS 2161.1
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำนิ รภัยที่เหมำะสม ที่ได้กำรรับรองโดย EN 166(EU) หรื อ NIOSH
(US)
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การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันไฟ/เปลวไฟ/หน่วงกำรติดไฟจำกไฟฟ้ ำสถิตและ
สวมรองเท้ำป้ องกันไฟฟ้ ำสถิต
มาตรการสุ ขอนามัย:

ห้ำมสู บบุหรี่ , กินอำหำร และดื่มน้ ำในสถำนที่ทำงำน หลังเลิกงำนควรอำบน้ ำ และ
เปลี่ยนเสื้ อผ้ำ เพื่อรักษำสุ ขอนำมัยที่ดี

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส ไม่มีสี

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : 7 °C

ความหนาแน่ น : 0.777 - 0.784 g/cm3 ที่ 15 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่ละลำยน้ ำ

จุดเดือด : 81°C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 10.3 kPa

ความหนาแน่ นของไอ : 2.9 (อำกำศ = 1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.3% โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 8.4%โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 260°C

จุดวาบไฟ : -18 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่สำมำรถ
ใช้ได้

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 3.4

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟอำจทำให้เกิดระเบิดได้
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน เปลวไฟ และประกำยไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Oxidants และ halogen
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ภำยใต้กำรจัดเก็บ และกำรใช้งำนตำมปกติ ไม่ควรผลิตผลิตภัณฑ์
ที่เกิดกำรสลำยตัวที่เป็ นอันตรำย
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:

LD50 (Oral, rat): 12750 mg/kg
หลังสัมผัสผิวหนัง จะทำให้เกิดกำรระคำยเคือง กำรสัมผัสสำรเพียงครั้งเดียวจะทำ
ให้เกิดอำกำร ง่วงซึ ม และเวียรศีรษะ อำจเป็ นอันตรำยถึงชี วติ หำกกลืนกิน และเข้ำ
สู่ ทำงเดินหำยใจ
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ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - Fish: 42.3 mg/l - 96h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้ มูล
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ถ้ำต้องพบแพทย์ ให้นำภำชนะของผลิตภัณฑ์ หรื อฉลำกไปด้วย
ภำชนะบรรจุเปล่ำอำจมีสำรเคมีที่เป็ นอันตรำยหลงเหลืออยู่ เก็บให้ห่ำงจำกควำม
ร้อน และแหล่งกำเนิดกำรจุดติดไฟ หำกเป็ นไปได้ ส่ งกลับไปยังผูจ้ ำหน่ำยเพื่อ
รี ไซเคิล

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1145
Proper shipping name: CYCLOHEXANE
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1145
Ems: F-E S-D
Proper shipping name: CYCLOHEXANE
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1145
Proper shipping name: CYCLOHEXANE

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II
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15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Regulatory information
COMPONENT
A
Cyclohexane
Listed

B
C
D
E
F
G
H
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
[A] Catalog of Hazardous Chemicals (2015 Edition), Notice 5th 2015, China State Administration of Work Safety.
[B] Catalog of Priority Hazardous Chemicals for Environment Management, Notice 33th 2014, Ministry of
Environmental Protection of PRC.
[C] List of Toxic Chemicals Restricted to be Imported/Exported in China, Notice 85th 2013, Ministry of
Environmental Protection of PRC.
[D] Catalog of Stupefacient and Psychotropic Substances (2013Edition), Notice 230th 2013, China Food and Drug
Administration.
[E] Catalog of Hazardous Chemicals for Priority Management (First and Second batches), Notice 95th, 2011,
Notice 12th 2013, China State Administration of Work Safety.
[F] List of Ozone Depletion Chemicals Controlled to be Imported/Exported in China ( First to Sixth batches),
Notice from 2000 to 2012 Ministry of Environmental Protection of PRC.
[G] Dangerous Chemicals Directory Used to Manufacure Exploder (2011 Edition), Notice 25th Nov. 2011,
Ministry of Public Security of PRC1.
[H] Catalog of Highly Toxic Chemicals, Notice 142th 2003, China Ministry of Health.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ
แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควร
ระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่ มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เคิ ลจำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

