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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
HEXANE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
HEXANE
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.) ของเหลวและไอไวไฟ
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
3.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
4.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
5.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
6.) อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์และทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดประกำยไฟ/ ควำมร้อน/ ไฟ/ ผิวสัมผัสที่ร้อน ห้ำมสู บบุหรี่
2.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
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3.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
4.) หำกกลืนกิน นำส่ งโรงพยำบำลโดยด่วน ห้ำมทำให้อำเจียน
5.) หำกเข้ำตำให้ลำ้ งด้วยน้ ำสะอำด 15 นำที
6.) หำกสัมผัสผิวหนัง ให้ลำ้ งออกด้วยน้ ำสะอำด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
HEXANE
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:

การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

รหัส CAS NO.
110-54-3

แสดงเอกสำรข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
ให้รับอำกำศบริ สุทธิ์ ในกรณี ที่หำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป ในกรณี ที่หำยใจไม่สะดวก
ให้ออกซิเจน ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจเมื่อหยุดหำยใจหรื ออยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมำะสม
ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออก ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสออกด้วยสบู่และน้ ำ พบแพทย์ หำกยัง
มีอำกำรปรำกฎให้ใช้วธิ ี รักษำเช่นเดียวกับกำรหำยใจเข้ำไป ทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำที่
ปนเปื้ อนก่อนนำกลับมำใช้งำน
หำกสำรเคมีน้ ี เข้ำตำล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกทันทีอย่ำงน้อย 15 นำที
นำส่ งจักษุแพทย์
ล้ำงปำก ไม่ ควรทาให้ อาเจียน ให้ผปู ้ ่ วยทำร่ ำงกำยให้สดชื่น ในกรณี ที่หำยใจไม่
สะดวกให้ออกซิเจน ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจเมื่อหยุดหำยใจหรื ออยูภ้ ำยใต้กำรดูแล
ของแพทย์ ไม่ควรใช้วธิ ี ช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำกหรื อปำกต่อจมูก ควรใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือที่เหมำะสม นำส่ งแพทย์ หำกผูป้ ่ วยหมดสติ ห้ำมให้ผปู ้ ่ วยดื่มสิ่ งใดๆ

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้สำรดับเพลิงเป็ นคำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง โฟมดับเพลิ ง กำรผจญเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ที่แทงค์ควรใช้
ละอองน้ ำเพื่อหล่อเย็น
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
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ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมชุดป้ องกันมำตรฐำนและเหมำะสม
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
อพยพไปอยูใ่ นพื้นที่ปลอดภัยไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควันเข้ำไปเคลื่อนย้ำย
แหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด สวมชุดที่มี
เครื่ องช่วยหำยใจและป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์ ปิ ดทำงรั่วไหลและนำบุคคลออกจำกที่ที่มี
สำรเคมีรั่วไหลและอยูเ่ หนื อลม
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ขอคำปรึ กษำจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ และดูดซับด้วยทรำยหรื อดิน ป้ องกันกำรไหลลงสู่ ท่อ
ระบำยน้ ำ บ่อน้ ำ ชั้นใต้ดินหำกมีกำรรั่วไหลควรขอคำแนะนำจำกเจ้ำหน้ำที่
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย (เช่น ทรำยหรื อซิ ลิกำเจล) ป้ องกันกำรรั่วไหลสู่ แหล่ง
ใต้ดิน บ่อน้ ำ อำจเกิดกำรระเบิดจำกกำรระเหยในชั้นบรรยำกำศ ย้ำยเก็บใน steel
drums เพื่อกำจัด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงกำรสะสมของไฟฟ้ ำสถิตย์ (ซึ่ งอำจเกิดกำรติดไฟจำกกำรระเหยของสำรอินทรี ย)์ ใช้
ในสถำนที่ที่อำกำศถ่ำยเทสะดวก ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควันเข้ำไป หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำและ
เสื้ อผ้ำ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในห้องที่ปิดสนิท แห้ง เย็น ระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ เก็บให้พน้ แสงแดด
และวัสดุที่เข้ำกันไม่ได้ เก็บในที่ที่เคยเก็บ ป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์ตำมวิธีมำตรฐำน
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: OEL72 mg/m3 (20 ppm) TWA 90 mg/m3 (25ppm)
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่กำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอสวมชุดป้ องกันระบบทำงเดินหำยใจ เมื่อมีไอ
ระเหยและละอองของสำรเคมี ควรสวมหน้ำกำกป้ องกันชนิด filter A(acc. To DIN
3181)
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สวมถุงมือ ในกรณี ที่สัมผัสโดยตรงควรใช้ถุงมือที่ทำมำจำกยำงไนไตรล์ ซึ่ง เลือกถุง
มือที่ได้มำตรฐำนตำม EU Directive 89/686 EEC และEn 374 เพื่อสวมขณะ
ปฏิบตั ิงำน
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมีที่ครอบตำ
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี/ป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์และควำมปนเปื้ อน
ของสำรเคมีที่จะเกิดกับชุดทำงำน
ระบำยอำกำศด้วยตูด้ ูดควันและมีพดั ลมระบำยอำกำศเมื่อใช้งำนกับสำรอินทรี ยห์ รื อ
มาตรการสุ ขอนามัย:
กำรหลอมเหลวที่ร้อน แยกทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำที่ใส่ ทำงำน เก็บให้ห่ำงจำกอำหำร
เครื่ องดื่ม และอำหำรสัตว์
การป้องกันมือ:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สีและกลิน่ : ของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 1000 (n-Bu acetate = 100)

จุดหลอมเหลว : -95 °C

ความหนาแน่ น : 0.670-0.685 g/cm3 ที่ 15 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่ละลำยน้ ำ

จุดเดือด : 64-70 °C

ความหนืด : 130 mPa.s

ความดันไอ : 199 kPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 3 g/l

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.2 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 8 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 535 °C

จุดวาบไฟ : 4 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียร
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
เสี่ ยงต่อกำรระเบิดเมื่อใช้กบั strong Oxidizing agents.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Carbon monoxides, Carbon dioxides
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11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 Oral - rat –25000 mg/kg
หลังหำยใจเอำไอระเหยเข้ำไประคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจเกิดอำกำรมึนงง
หลังจำกกำรสัมผัสกับผิวหนังเกิดกำรระคำยเคืองเล็กน้อย เมื่อสัมผัสกับดวงตำเกิด
กำรระคำยเคืองเล็กน้อยดวงตำ เป็ นอันตรำยต่อกระจกตำ หลังกำรกลืนกินเข้ำไปเกิด
อำกำรคลื่นไส้ เป้ นอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ เมื่อผ่ำนเข้ำสู่ ปอด (เกิดอำกำร
อำเจียน) เกิดอำกำรปอด บวมหรื อปอดอักเสบ เมื่อดูดซึ มเข้ำสู่ ร่ำงกำรยทำให้ปวด
หัว เมำหมดสติ เซื่องซึม
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:

LC50 - 2.5 – 117 mg/l – 96 h

ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล

ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลือ่ นย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

จะต้องไม่ทิ้งรวมกับขยะในครัวเรื อน ป้ องกันกำรรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ลงในท่อ
ระบำยน้ ำ ต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบรำชกำร
จัดกำรตำมระเบียบรำชกำร กำจัดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปนเปื้ อนในลักษณะเดียวกับสำรเคมี
ถ้ำไม่ได้มีกำรระบุชดั เจนบรรจุภณั ฑ์ที่ไม่ปนเปื้ อนให้กำจัดเช่นเดียวขยะในครัวเรื อน
หรื อนำกลับมำใช้ใหม่ได้

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1208
Proper shipping name: HEXANES

Class: 3

Packing group: II

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

การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1208
Ems: F-E S-D
Proper shipping name: HEXANES
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1208
Proper shipping name: Hexanes

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS – ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวัง
ไม่มีขอ้ มูล
Hazard symbol(s)
ไม่มีขอ้ มูล
R - phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
S - phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวังในกำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

