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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
HEPTANE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
HEPTANE
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครฯ 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 ปภาพ

คาสัญญาณ

อันตราย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสู ง
2.) อาจจะเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ หากกลืนกินและเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ
3.) ทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
4.) อาจจะทาให้เกิดการมึนงง หรื อเวียนหัว
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน- ห้ามสู บบุหรี่
2.) ปิ ดฝาภาชนะให้แน่น
3.) ต่อสายดิน/เชื่อมภาชนะบรรจุและอุปกรณ์การรับ
4.) ใช้ระบบไฟฟ้ า ระบบระบายอากาศและระบบไฟ ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด
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5.) ใช้อุปกรณ์ที่ที่ไม่ทาให้เกิดประกายไฟเท่านั้น
6.) มีมาตรการป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์
7.) อย่าหายใจเอาควัน/ไอระเหย
8.) ล้างผิวหนังให้ทวั่ หลังการปฏิบตั ิการ
9.) ใช้เฉพาะนอกอาคารหรื อพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
10.) หลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
11.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า
12.) หากกลืนกิน: ให้นาตัวส่ งโรงพยาบาลหรื อพบแพทย์ในทันที
13.) หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ ามากๆ
14.) หากสัมผัสผิวหนัง (หรื อเส้นผม): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ า/ใช้ฝักบัว
15.) หากสู ดดม: ให้นาบุคคลออกสู่ ที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่าที่หายใจสะดวก
16.) โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรื อแพทย์ / ปรึ กษาแพทย์ หากรู ้สึกไม่สบาย
17.) ห้ามทาให้อาเจียน
18.) หากระคายเคืองผิวหนัง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ารับการรักษาพยาบาล
19.) ให้เปลี่ยนเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออก และทาการล้าง ก่อนนาไปใช้ใหม่
20.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้ละอองน้ า โฟม สารเคมีแห้ง หรื อคาร์ บอนไดออกไซด์ ในการดับเพลิง
21.) เก็บรวบรวมที่หกเลอะเทอะ
22.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บไว้ในที่เย็น
23.) จัดเก็บให้มิดชิ ด
24.) กาจัดสารและบรรจุภณั ฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกาหนด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
100

รหัส CAS NO.
64742-49-0

ไม่มีขอ้ มูล
ให้นาผูป้ ่ วยออกจากที่ เกิ ดเหตุ สาหรับท่านที่เป็ นผูท้ าการเข้าช่ วยเหลื อ ให้ป้องกัน
ตัวเองจากการได้รับสารโดยการสวมหน้ากากที่เหมาะสม และถ้าระคายเคืองระบบ
ทางเดินหายใจ วิงเวียน อาเจียน หรื อหมดสติ ให้พบแพทย์โดยด่วน ถ้าหยุดหายใจ
ให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจ หรื อทาการผ่ายปอดแบบปากต่อปาก
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การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ล้างบริ เวณผิวหนังที่สัมผัสออกด้วยสบู่และน้ า ถอดเสื้ อผ้าที่เปื้ อน และนาไปซักให้
สะอาดก่อนนากลับมาสวมใส่ อีกครั้ง
ล้างตาทันทีดว้ ยน้ า หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ปรึ กษาแพทย์
พบแพทย์ด่วน ห้ ามทาให้ อาเจียน

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้โฟม สารเคมีแห้ง หรื อคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อดับเพลิง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
สายน้ าที่ฉีดเป็ นสาย
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
มีความไวไฟมาก ไอระเหยของสารมีความไวไฟ และหนักกว่าอากาศ อาจเคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ และไปถึงยังแหล่งที่มี
ประกายไฟ ทาให้เกิดไฟย้อนกลับไปยังแหล่งต้นกาเนิดได้ วัสดุอนั ตราย นักผจญเพลิงควรพิจารณาอุปกรณ์ป้องกัน ที่
ระบุไว้ในข้อ 8
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
อพยพออกจากพื้นที่ หากมีการรั่วไหลหรื อหกของสารที่ไม่ติดไฟใช้ละอองน้ ากระจายไปยังไอระเหยและป้ องกันการ
รั่วไหล ป้ องกันการไหลบ่าจากการควบคุมอัคคีภยั หรื อ การเจือจางจากการเข้าสู่ ลาธาร ท่อระบายน้ า หรื อน้ าดื่ม
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานผจญเพลิงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในพื้นที่ปิดให้สวมชุดป้ องกันแบบ SCBA(Selfcontained breathing apparatus) ใช้สเปรย์น้ าเพื่อทาให้พ้นื ผิวที่โดนไฟเย็นลงและปกป้ องบุคคล
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่รั่วไหล เตือนหรื ออพยพผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้เคียง และ
ผูท้ ี่อยูใ่ ต้ลมให้ทราบเกี่ยวกับอันตรายจากความเป็ นพิษ หรื อความไวไฟของสาร ดูที่
ส่ วนที่ 5 เรื่ องการผจญเพลิง ดูการระบุอนั ตรายสาหรับอันตรายที่สาคัญ ดูที่ส่วนที่ 4
เรื่ องมาตรการปฐมพยาบาล ดูที่ส่วนที่ 8 สาหรับคาแนะนาเรื่ องอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคลขั้นต่า อาจมีความจาเป็ นในการใช้มาตรการป้ องกันอื่นเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์เฉพาะหน้า หรื อวิจารณญาณของผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบใน
กรณี เหตุฉุกเฉิน
สาหรับผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์ป้องกันทางหายใจแบบครึ่ งหน้าหรื อ เต็มหน้าพร้อมกับไส้กรองสาหรับกัน
ไอระเหยของสารอินทรี ยห์ รื อไฮโดรคาร์ บอนซัลไฟด์ สามารถใช้เครื่ องช่วยหายใจ
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ได้ดว้ ยตัวเอง (SCBA) ขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของการรั่วไหล และระดับความเสี่ ยงที่
อาจเกิดขึ้น ถ้าหากไม่สามารถประเมินความรุ นแรงของความเสี่ ยงได้ หรื ออาจเกิด
สภาวะการขาดออกซิ เจนในอากาศ แนะนาให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจได้ดว้ ยตัวเอง
(SCBA) แนะนาให้ใช้ถุงมือทางานที่สารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ถุงมือที่ทาด้วย
หมายเหตุ:โพลิไวนิลอะซิเตต (PVA) นั้นไม่กนั น้ า และไม่เหมาะสมในการใช้เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิ น แนะนาให้ใช้แว่นตากันเคมี ถ้ามีความเป็ นไปได้ที่สารจะกระเด็น
หรื อสัมผัสกับดวงตา สาหรับการหกรั่วไหลเพียงเล็กน้อย การสวมชุดป้ องกันไฟฟ้ า
สถิตย์ธรรมดาก็พอเพียง ถ้าการหกรั่วไหลมีปริ มาณมาก แนะนาใช้ชุดป้ องกัน
สารเคมี และป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์แบบทั้งตัว
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: สารที่หกปนเปื้ อนปริ มาณมาก: สร้างทานบกั้นของเหลวที่หกปนเปื้ อนไกลออกจาก
บริ เวณที่หก เพื่อนาเก็บกลับมา และกาจัดทิ้ง ป้ องกันไม่ใช้ไหลลงสู่ ทางเดินของน้ า
ท่อน้ าเสี ย แหล่งน้ าบนดิน หรื อแหล่งน้ าใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อากาศ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
การรั่วไหลลงสู่ พนื้ ดิน: กาจัดแหล่งก่อไฟทั้งหมด (ห้ามสู บบุหรี่ , ทาให้เกิดประกาย
ไฟ หรื อเปลวไฟใดๆ ในบริ เวณใกล้เคียง) หยุดการรั่วไหลถ้าทาได้โดยไม่มีความ
เสี่ ยง เครื่ องมือที่ใช้งานกับผลิตภัณฑ์น้ ีตอ้ งมีการต่อสายดิน ห้ามจับหรื อเดินผ่านไป
บนสารที่หกเปื้ อน ป้ องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทางเดินของน้ า ท่อน้ าเสี ย แหล่งน้ าบนดิน
หรื อแหล่งน้ าใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อากาศ อาจใช้โฟมระงับไอเพื่อลดไอหมอกที่
เกิดขึ้น ใช้เครื่ องมือสะอาดที่ไม่ก่อประกายไฟ ในการดูดซับสารใช้ดินแห้ง ทราย
หรื อสารอื่นที่ไม่เผาไหม้ ซับหรื อคลุมสารที่หกปนเปื้ อน และย้ายไปใส่ ในภาชนะ
สารที่หกเปื้ อนปริ มาณมาก: สเปร์ ยน้ าอาจช่วยลดไอระเหย แต่อาจไม่สามารถ
ป้ องกันการติดไฟในบริ เวณพื้นที่ปิดได้
การรั่วไหลลงสู่ แหล่ งนา้ : หยุดการรั่วไหลถ้าสามารถทาได้โดยไม่มีความเสี่ ยง กาจัด
แหล่ งก่ อไฟทั้งหมด แจ้งเตื อนผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ ถ้าจุ ดวาบไฟของสารมี ค่าสู งกว่า
อุณหภูมิภายนอกมากกว่า 10 องศาเซลเซี ยส ให้ใช้ทุ่นกักเก็บน้ ามัน (Containment
booms) และเอาสารออกจากผิวน้ าโดยวิธีการกวาด หรื อใช้สารดูดซับที่เหมาะสม
ตามแต่สถานการณ์ ที่เอื้ออานวย ถ้าจุดวาบไฟของสารมีค่าสู งกว่าอุณหภูมิภายนอก
ไม่เกิน 10 องศาเซลเซี ยส ให้ใช้ทุ่นกักเก็บน้ ามัน (booms) จากัดบริ เวณของสารเพื่อ
ป้ องกันแนวชายฝั่ ง และปล่อยให้สารนั้นระเหยไปเอง ขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ก่อนใช้สารกระจายตัว
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7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ป้ องกันการสัมผัสแหล่งกาเนิดไฟ เช่น ใช้เครื่ องมือที่ไม่ทาให้เกิดประกายไฟ และอุปกรณ์
ป้ องกันการระเบิด ไอที่มีพิษควัน/ควันที่ระคายเคือง/ไอระเหย อาจเกิดจากการให้ความร้อนหรื อปั่ นกวนสารเคมี
ใช้เฉพาะที่ที่มีระบายอากาศเพียงพอ ป้ องกันการหกหรื อรั่วไหลขนาดเล็ก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการลื่นล้ม สารนี้
สามารถสะสมประจุไฟฟ้ าที่อาจทาเกิดประกายไฟ (แหล่งติดไฟ)ใช้วธิ ี การที่เหมาะสมในการยึดและ/หรื อต่อสายดิน
อย่างไรก็ตาม การยึดและต่อสายดินก็อาจไม่สามารถละจากอันตรายที่เกิดจากการสะสมไฟฟ้ าสถิตย์ได้ ให้ศึกษาหา
มาตรฐานการปฏิบตั ิการเพื่อเป็ นแนวทางหรื อหาข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมได้จาก American Petroleum Institute 2003
(Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) or National Fire Protection
Agency 77 (Recommended Practice \on Static Electricity) or CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics-Code of
practice for the avoidance of hazards due to static electricity)
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ควรมีแหล่งน้ าดับเพลิงที่เพียงพอ ระบบหัวฉี ดดับเพลิง/ระบบน้ าที่คงที่ ประเภทของบรรจุภณั ฑ์ ตัวอย่างเช่น ถังบรรจุ
อาจทาให้เกิดไฟฟ้ าสถิตย์สะสม และกระจายตัวได้ ปิ ดฝาภาชนะเมื่อไม่ใช้งาน เคลื่อนย้ายภาชนะด้วยความระมัดระวัง
เปิ ดฝาภาชนะช้าๆ เพื่อความคุมแรงดันที่อาจปล่อยออกมา เก็บในที่เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ภาชนะเก็บสารควร
มีการต่อสายดิน และยึดรัดให้มนั่ คง ถังเก็บสารภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ถ่ายเทสาร จะต้องทาการต่อสายดิน ยึด
รัดให้มนั่ คง เพื่อป้ องกันการสะสมของไฟฟ้ าสถิตย์
วัสดุบรรจุภณั ฑ์และสารเคลือบผิวที่ใช้ที่เหมาะสม(เข้ากันได้ทางเคมี): Carbon Steel; Polyethylene; Stainless
Steel; Polypropylene; Teflon
วัสดุบรรจุภณั ฑ์และสารเคลือบผิวที่ไม่เหมาะสม: Natural Rubber; Butyl Rubber; Ethylene-proplyene-diene
monomer (EPDM); Polystyrene
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 400 - 500 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อป้ องกันไม่ให้ปริ มาณสารเกิน
กว่าระดับที่ยนิ ยอมให้รับได้ ใช้อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศที่ป้องกันการเกิดระเบิด
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ถ้าระบบการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรักษาระดับของสิ่ งปนเปื้ อนในอากาศ
ที่เพียงพอต่อการป้ องกันสุ ขภาพของพนักงานได้ อาจจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ทางเดินหายใจที่ได้รับอนุ ญาต การเลือก การใช้และการบารุ งรักษาอุปกรณ์ป้องกัน
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ทางเดิ นหายใจต้องทาตามข้อกาหนดของกฎหมาย สาหรับประเภทอุปกรณ์ ป้องกัน
ทางเดินหายใจที่พิจารณาใช้กบั สารนี้ได้แก่ : หน้ากากกรองสารเคมีแบบครึ่ งหน้า
ในกรณี ที่ความเข้มข้นของสารในอากาศมีค่าสู ง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดิน
หายใจชนิด “ชุดส่ งผ่านอากาศ” และปรับให้มีความดันภายในหน้ากากสู งกว่า
ภายนอก ชุดส่ งผ่านอากาศพร้อมด้วยถังอากาศสารองอาจมีความจาเป็ นใน
สถานการณ์ที่ระดับของออกซิ เจนต่ากว่ามาตรฐาน อุปกรณ์การเตือนแก๊ส/ไอไม่
ทางาน หรื อความเข้นข้นของสารในบรรยากาศมีค่าสู งเกินกว่าระดับความสามารถ
ในการป้ องกันของหน้ากากกรองอากาศ
การป้องกันมือ:
ข้อมูลเฉพาะของถุงมือที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทาขึ้นตามเอกสารตีพิมพ์ และข้อมูลจาก
ผูผ้ ลิตถุงมือ สภาพการทางานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็ นอย่างมาก ให้
สอบถามข้อมูลจากผูผ้ ลิตถุงมือ เรื่ องขอคาแนะนาสาหรับประเภทของถุงมือที่
เหมาะสม และอายุการใช้งานกับงานที่ท่านใช้ ให้ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงมือที่ขาด
หรื อเสี ยหาย ประเภทของถุงมือที่ใช้สาหรับการทางานกับสารเคมีน้ นั รวมถึง: ควร
ใช้ถุงมือชนิดป้ องกันสารเคมี หากสัมผัสกับแขนควรสวมถุงมือยาว
การป้องกันดวงตา:
ถ้าต้องสัมผัสกับสาร ควรสวมแว่นตานิรภัยที่มีแผงกั้นด้านข้าง
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ข้อมูลเฉพาะของเสื้ อผ้าที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทาเอกสารตีพิมพ์ และข้อมูลจากผูผ้ ลิต
ประเภทของเสื้ อผ้าที่ใช้สาหรับการทางานกับสารเคมีน้ นั รวมถึง: แนะนาให้สวมเสื้ อ
ที่ทนต่อสารเคมี/น้ ามัน
ให้หมัน่ ตรวจสอบข้อปฏิบตั ิเพื่อสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลที่ดี เช่น การล้างมือหลังจาก
มาตรการสุ ขอนามัย:
สัมผัสสารเคมี และก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ า และ/หรื อ สู บบุหรี่ ซักล้างชุด
ทางาน และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อกาจัดสารปนเปื้ อน กาจัดเสื้ อผ้าที่มีการปนเปื้ อน
และรองเท้าที่ไม่สามารถทาความสะอาดได้ จัดเก็บสิ่ งของต่างๆ ให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สีและกลิน่ : ของเหลวใสไม่มีสี กลิ่นปิ โตรเลียมอ่อนๆ

อัตราการระเหย : 4.18(n-butyl acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : ไม่ได้กาหนดไว้

ความหนาแน่ น : 0.690 – 0.720 g/cm3 ที่ 15.6 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลายได้นอ้ ยมาก

จุดเดือด : 94 - 98 °C

ความหนืด : 0.49 cSt ที่ 40 oC, 0.58 cSt ที่ 25 oC

ความดันไอ : 5.398 kPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 3.5 ที่ 101 kPa

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.1 %โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 6.7 %โดยปริ มาตร
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อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 245°C

จุดวาบไฟ : -8 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่ได้กาหนดไว้

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มี
ข้อมูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่ได้กาหนดไว้

ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : ไม่ได้กาหนดไว้

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย:
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว:
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:

สารนี้คงตัวภายใต้การใช้งานปกติ
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่ (polymerization) ที่อนั ตราย
หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ กองไฟและแหล่งก่อไฟอื่นๆ
ตัวทาปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ รุ นแรง
สารนี้ไม่สลายตัวที่อุณหภูมิบรรยากาศ

LD50 (Oral, rat): >5,840 mg/kg
LD50 (Skin, rat): >2,920 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >23.3 mg/l-4h
ความเข้มข้นของไอระเหยที่เกินกว่าระดับมาตรฐาน จะทาให้เกิดการระคายเคือง
ดวงตา และมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจทาให้รู้สึกปวดหัว, วิงเวียนศีรษะ,
ชา, ง่วงซึ ม, หมดสติ และระบบประสาทส่ วนกลางอื่นๆ รวมถึงการเสี ยชีวติ
การสัมผัสสารที่ความหนืดต่าเป็ นเวลานานหรื อซ้ าๆ ติดต่อกัน อาจมีผลทาให้
ผิวหนังแห้ง เกิดการระคายเคือง และผิวหนังอักเสบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ ปอดแม้
เพียงเล็กน้อยโดยอุบตั ิเหตุจากการกลืนกิน หรื อขณะที่ทาให้อาเจียนเอาสารนี้ ออกมา
อาจทาให้เกิดการอักเสบของปอด หรื อทาให้เกิดอาการน้ าท่วมปอดได้ การรับ
สัมผัสในปริ มาณมาก (พื้นที่อบั อากาศ/แคบ) ของไฮโดรคาร์บอน อาจมีผลทาให้
อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ (arrhythmias) ระดับความเครี ยดสู ง และ/หรื อการ
ได้รับสารนี้ในระดับสู งของไฮโดรคาร์ บอน (เกินค่ามาตรฐาน) และมีการกระตุน้
หัวใจ เช่น อะดรี นาลีน ยาลดน้ ามูก ยาแก้หอบหื ด หรื อยาที่ออกฤทธิ์ ต่อหัวใจและ
เลือด อาจส่ งผลให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ
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ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
LL50 - Oncorhynchus mykiss: >13.4 mg/l -96h
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EL50 - Daphnia magna: 3 mg/l -48h
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
EL50 - Pseudokirchneriella subcapitata: 10 -30 mg/l -72h
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ย่อยสลลายได้ง่ายในน้ า 28 วัน, 98% คาดว่าจะสลายตัวอย่างรวดเร็ วใน อากาศ คาด
ว่าไม่มีการเปลี่ยนรู ปจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และโปรโตไลซิส
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ระเหยได้ดี จะเข้าไปในชั้นอากาศอย่างรวดเร็ ว จะไม่เข้าไปในชั้นน้ าเสี ย และ
ตะกอนที่เป็ นของแข็ง
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: คาดว่ามีความเป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวติ ในแหล่งน้ า และอาจทาให้เกิดผลกระทบในระยะ
ยาวต่อระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ าได้
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ผลิ ต ภัณฑ์ น้ ี ค วรเผาในภาชนะปิ ดที่ ไ ด้รับ การควบคุ ม อุ ณหภู มิ ที่ อุ ณหภู มิ สู ง เพื่ อ
ป้ องกันการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอ้ งการจากการเผาไหม้
คาเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว (ถ้าเกี่ยวข้อง); ภาชนะบรรจุที่ใช้
หมดแล้ว อาจมีคราบตกค้างเหลืออยู่ และเป็ นอันตรายได้ อย่าพยายามเติมซ้ า หรื อ
ทาความสะอาดภาชนะ โดยไม่มีวธิ ี ปฏิบตั ิที่เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถัง
เปล่าจนหมดเกลี้ยง และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะปรับสภาพ หรื อกาจัดทิ้ง
อย่างเหมาะสม ควรให้ผรู ้ ับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ หรื อได้รับอนุญาตเป็ นผูน้ า
ภาชนะเปล่าไปรี ไซเคิล ฟื้ นสภาพ หรื อกาจัดทิง้ ตามกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล
ห้ามอัดความดัน ตัด เชื่อม เชื่อมประสาน บัดกรี เจาะ บด เจียระไน หรื อปล่อยให้
ภาชนะได้รับความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้ าสถิตย์ หรื อแหล่งจุดระเบิดอื่นๆ
ภาชนะอาจระเบิด และทาให้เกิดการบาดเจ็บ และเสี ยชีวติ ได้
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14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1206
Class: 3
Packing group: II
Label(s): 3
Proper shipping name: HEPTANES
Transport Document Name: UN1206, HEPTANES, 3, PG II, MARINE POLLUTANT
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1206
Class: 3
Packing group: II
EMS Number: F-E, S-D
Marine Pollutant: Yes
Label(s): 3
Proper shipping name: HEPTANES
Transport Document Name: UN1206, HEPTANES, 3, PG II, (-8°C c.c.), MARINE POLLUTANT
ทะเล (MARPOL 73/78 Convention - Annex II)
Product Name: ALKANES (C6-C9)
Ship type: 2
Pollution category: X
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1206
Class: 3
Packing group: II
Proper shipping name: HEPTANES
Label(s): 3
Transport Document Name: UN1206, HEPTANES, 3, PG II
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
OSHA HAZARD COMMUNICATION STANDARD: This material is considered hazardous in accordance with
OSHA HazCom 2012, 29 CFR 1910.1200.
Listed or exempt from listing/notification on the following chemical inventories: AICS, DSL, ENCS, IECSC,
KECI, PICCS, TSCA
EPCRA SECTION 302: This material contains no extremely hazardous substances.
CERCLA: This material is not subject to any special reporting under the requirements of the Comprehensive
Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA). Contact local authorities to determine if
other reporting requirements apply.
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CWA / OPA: This product is classified as an oil under Section 311 of the Clean Water Act (40 CFR 110) and the
Oil
Pollution Act of 1990. Discharge or spills which produce a visible sheen on either surface water, or in
waterways/sewers which lead to surface water, must be reported to the National Response Center at 800-4248802.
SARA (311/312) REPORTABLE HAZARD CATEGORIES: Fire. Immediate Health.
SARA (313) TOXIC RELEASE INVENTORY: This material contains no chemicals subject to the supplier
notification requirements of the SARA 313 Toxic Release Program.
The following ingredients are cited on the lists below:
Chemical Name
CAS Number
List Citations
2,3-DIMETHYLPENTANE
565-59-3
1, 13, 16, 17
3-ETHYLPENTANE
617-78-7
1, 13, 16
3-METHYLHEXANE
589-34-4
1, 13, 16, 17, 18
HEXANE, 2-METHYL591-76-4
1, 13, 16, 18
METHYLCYCLOHEXANE
108-87-2
1, 4, 13, 16, 17, 19
N-HEPTANE
142-82-5
1, 4, 13, 16, 17, 18, 19
--REGULATORY LISTS SEARCHED-1 = ACGIH ALL
6 = TSCA 5a2
11 = CA P65 REPRO
2 = ACGIH A1
7 = TSCA 5e
12 = CA RTK
3 = ACGIH A2
8 = TSCA 6
13 = IL RTK
4 = OSHA Z
9 = TSCA 12b
14 = LA RTK
5 = TSCA 4
10 = CA P65 CARC 15 = MI 293
Code key: CARC=Carcinogen; REPRO=Reproductive

16 = MN RTK
17 = NJ RTK
18 = PA RTK
19 = RI RTK

16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวังในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
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บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

