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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
HEXANE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
HEXANE
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
5.) อาจสร้างความเสี ยหายต่อระบบสื บพันธุ์
6.) อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่ออวัยวะ โดยการสัมผัสเป็ นระยะเวลานานหรื อซ้ าๆ ระบบประสาทส่ วนปลาย
7.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ า โดยมีผลในระยะยาว
ข้ อควรระวัง:
1.) ควรศึกษาคาแนะนาพิเศษก่อนการใช้งาน

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด (สานักงานใหญ่)

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

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 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

2.) ห้ามปฏิบตั ิการใดๆ จนกว่าจะได้อ่านทาความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อน
3.) เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน- ห้ามสู บบุหรี่
4.) ปิ ดฝาภาชนะให้แน่น
5.) ให้ต่อสายดินที่ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์การรับ
6.) ใช้ระบบไฟฟ้ า ระบบระบายอากาศและระบบไฟ ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด
7.) ใช้อุปกรณ์ที่ที่ไม่ทาให้เกิดประกายไฟเท่านั้น
8.) มีมาตรการป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์
9.) อย่าหายใจเอาควัน/ไอระเหย
10.) ล้างผิวหนังให้ทวั่ หลังการปฏิบตั ิการ
11.) ใช้เฉพาะนอกอาคารหรื อพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
12.) หลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
13.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
14.) หากกลืนกิน: ให้นาตัวส่ งโรงพยาบาลหรื อพบแพทย์ในทันที
15.) หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ ามากๆ
16.) หากสัมผัสผิวหนัง (หรื อเส้นผม): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ าหรื อใช้ฝักบัว
17.) หากสู ดดม: ให้นาบุคคลออกสู่ ที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่าที่หายใจสะดวก
18.) หากสัมผัสหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้พบแพทย์หรื อเข้ารับการรักษาพยาบาล
19.) ถ้ารู ้สึกผิดปกติให้นาตัวส่ งโรงพยาบาลหรื อพบแพทย์
20.) ห้ามทาให้อาเจียน
21.) หากระคายเคืองผิวหนัง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ารับการรักษาพยาบาล
22.) ให้เปลี่ยนเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออก และทาการล้าง ก่อนนาไปใช้ใหม่
23.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้ละอองน้ า โฟม สารเคมีแห้ง หรื อคาร์ บอนไดออกไซด์ ในการดับเพลิง
24.) เก็บรวบรวมที่หกเลอะเทอะ
25.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บไว้ในที่เย็น
26.) จัดเก็บให้มิดชิ ด
27.) กาจัดสารและบรรจุภณั ฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกาหนด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
HEXANE
100

รหัส CAS NO.
64742-49-0
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4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ไม่มีขอ้ มูล
ให้นาผูป้ ่ วยออกจากที่ เกิ ดเหตุ สาหรับท่านที่เป็ นผูท้ าการเข้าช่ วยเหลื อ ให้ป้องกัน
ตัวเองจากการได้รับสารโดยการสวมหน้ากากที่เหมาะสม และถ้าระคายเคืองระบบ
ทางเดิ นหายใจ วิงเวียง อาเจียน หรื อหมดสติ ให้พบแพทย์โดยด่วน ถ้าหยุดหายใจ
ให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจ หรื อทาการผ่ายปอดแบบปากต่อปาก
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
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามมาตรฐาน ประกอบด้วยเสื้ อโค้ทป้ องกันเปลวไฟ, หมวกนิรภัยที่มีแผงกันหน้า, ถุงมือ,
รองเท้าบูท กรณี ที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ปิด ให้สวมชุดป้ องกันแบบ SCBA (self-contained breathing apparatus)
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่ปนเปื้ อน เตือนผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้เคียง และผูท้ ี่อยูใ่ ต้
ลมให้ทราบเกี่ยวกับอันตรายจากความเป็ นพิษ หรื อความไวไฟของสาร ทาการ
อพยพคนออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้ามีความจาเป็ น ดูที่ส่วนที่ 5 เรื่ องการผจญเพลิง
ดูที่ส่วนที่ 3 เรื่ องการระบุอนั ตราย ดูที่ส่วนที่ 4 เรื่ องมาตรการปฐมพยาบาล ดูที่ส่วน
ที่ 8 สาหรับคาแนะนาเรื่ องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลขั้นต่า อาจมีความ
จาเป็ นในการใช้มาตรการป้ องกันอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์เฉพาะหน้า
หรื อวิจารณญาณของผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในกรณี เหตุฉุกเฉิน
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สาหรับผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์ป้องกันทางหายใจแบบครึ่ งหน้าหรื อ เต็มหน้าพร้อมกับไส้กรองสาหรับกัน
ไอระเหยของสารอินทรี ยห์ รื อไฮโดรคาร์ บอนซัลไฟด์ สามารถใช้เครื่ องช่วยหายใจ
ได้ดว้ ยตัวเอง (SCBA) ขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของการรั่วไหล และระดับความเสี่ ยงที่
อาจเกิดขึ้น ถ้าหากไม่สามารถประเมินความรุ นแรงของความเสี่ ยงได้ หรื ออาจเกิด
สภาวะการขาดออกซิ เจนในอากาศ แนะนาให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจได้ดว้ ยตัวเอง
(SCBA) แนะนาให้ใช้ถุงมือทางานที่ทนต่อสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอนถุงมือที่
ทาด้วยโพลิไวนิลอะซิเตต (PVA) นั้นไม่กนั น้ า และไม่เหมาะสมในการใช้เมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิ น แนะนาให้ใช้แว่นตากันเคมี ถ้ามีความเป็ นไปได้ที่สารจะกระเด็น หรื อ
สัมผัสกับดวงตา 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 แหล่งนา้ : หยุดการรั่วไหลถ้าทาได้โดยไม่มีความเสี่ ยงแจ้งเตือน
ผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ เอาสารที่ปนเปื้ อนออกจากผิวหน้าโดยการกวาด หรื อใช้สารดูดซับ
ที่เหมาะสม ขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนใช้สารดูดซับสารเคมี
คาแนะนาสาหรับการรั่วไหลของสารลงสู่ แหล่งน้ า และพื้นดินนี้ จัดทาขึ้นจากการ
จาลองสถานการณ์ของการรั่วไหลที่มีโอกาสเกิดขึ้น ทั้งนี้ สภาพทางภูมิศาสตร์ ลม
อุณหภูมิ ทิศทางของคลื่น กระแสน้ า และความเร็ วที่แตกต่างกันไปนั้นมีผลอย่างมาก
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ในการจัดการที่ต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หมายเหตุ: กฎหมาย
แต่ละท้องถิ่นอาจระบุหรื อจากัดข้อปฏิบตั ิบางประการ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอหมอก หรื อไอของสารนี้ เข้าไป ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง ป้ องกันไม่ให้อยูใ่ กล้แหล่ง
ก่อให้เกิดการติดไฟ ตัวอย่างเช่น ใช้เครื่ องมือที่ไม่ทาให้เกิดประกายไฟ และเป็ นชนิด explosion-proof การให้ความ
ร้อน หรื อการปั่ นกวนสารอาจทาให้เกิดไอหมอก หรื อไอของสารที่มีพิษ หรื อทาให้ระคายเคือง ให้ใช้งานเฉพาะเมื่อมี
การถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ ทาการป้ องกันการหกปนเปื้ อน และรั่วซึ มเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายลื่นหกล้ม สารนี้สามารถ
สะสมประจุไฟฟ้ า ซึ่ งอาจทาให้เกิดประกายไฟ (แหล่งติดไฟ) เมื่อมีการจัดการสารจากภาชนะบรรจุ ไฟฟ้ าที่เกิด
ประกายไฟ อาจเกิดการลุกติดเป็ นเปลวไฟจากไอของของเหลว หรื อส่ วนที่ตกค้างได้ (ตัวอย่างเช่น ระหว่างการถ่ายเท
สาร) ใช้วธิ ี การที่เหมาะสมในการยึดและ/หรื อต่อสายดิน อย่างไรก็ตาม การยึดและต่อสายดินก็อาจไม่สามารถละจาก
อันตราที่เกิดจากการสะสมไฟฟ้ าสถิตได้ ให้ศึกษาหามาตรฐานการปฏิบตั ิการเพื่อเป็ นแนวทางหรื อหาข้อมูลอ้างอิง
เพิ่มเติมได้จาก 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 :
ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ ตัวอย่างเช่น ถังบรรจุ อาจทาให้เกิดไฟฟ้ าสถิตย์สะสม และกระจายตัวได้ ปิ ดฝาภาชนะเมื่อ
ไม่ใช้งาน เคลื่อนย้ายภาชนะด้วยความระมัดระวัง เปิ ดฝาภาชนะช้าๆ เพื่อความคุมแรงดันที่อาจปล่อยออกมา เก็บในที่
เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ภาชนะเก็บสารควรมีการต่อสายดิน และยึดรัดให้มนั่ คง ถังเก็บสารภาชนะและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ถ่ายเทสาร จะต้องทาการต่อสายดิน ยึดรัดให้มนั่ คง เพื่อป้ องกันการสะสมของไฟฟ้ าสถิตย์
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 500 ppm, STEL 1000 ppm.
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อป้ องกันไม่ให้ปริ มาณสารเกิน
กว่าระดับที่ยนิ ยอมให้รับได้ ใช้อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศที่ป้องกันการเกิดระเบิด
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ใช้หน้ากากกรองสารเคมีแบบครึ่ งหน้า เครื่ องกรองชนิด A เพื่อรักษาระดับปริ มาณ
สารให้ต่ากว่าระดับที่กาหนดไว้ ในกรณี ที่ความเข้มข้นของสารในอากาศมีค่าสู ง ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิด “ชุดส่ งผ่านอากาศ” และปรับให้มีความดัน
ภายในหน้ากากสู งกว่าภายนอก ชุดส่ งผ่านอากาศพร้อมด้วยถังอากาศสารอง อาจมี
ความจาเป็ นในสถานการณ์ที่ระดับของออกซิ เจนต่ากว่ามาตรฐาน อุปกรณ์การเตือน
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แก๊ส/ไอไม่ทางาน หรื อความเข้มข้นของสารในบรรยากาศมีค่าสู งเกินกว่าระดับ
ความสามารถในการป้ 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 ถุงมือยาง Nitrile
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
และรองเท้าที่สามารถทาความสะอาดได้ จัดเก็บสิ่ งของต่างๆ ให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สีและกลิน่ : ของเหลวใสไม่มีสี ปิ โตรเลียม/ตัวทาละลายอย่างอ่อน อัตราการระเหย : 14 (n-butyl acetate = 1)
จุดหลอมเหลว : ไม่ได้กาหนดไว้

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

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง

การละลายนา้ : ไม่ละลายน้ า

จุดเดือด : 64 - 70 °C

ความหนืด : 0.44 cSt ที่ 40 oC

ความดันไอ : 17.6 kPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 2.9 ที่ 101 kPa

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.2 %โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 8.3 %โดยปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 280 °C

จุดวาบไฟ : -28 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่ได้กาหนดไว้

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่
เกี่ยวข้อง

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่ได้กาหนดไว้

ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : ไม่ได้กาหนดไว้
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
สารนี้คงตัวภายใต้การใช้งานปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:

ไม่มีขอ้ มูล

ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่ (polymerization) ที่อนั ตราย
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:

หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ กองไฟและแหล่งก่อไฟอื่นๆ

วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :

ตัวทาปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ รุ นแรง

ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: สารนี้ไม่สลายตัวที่อุณหภูมิบรรยากาศ
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg
LD50 (Skin, rabbit): >3350 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): > 20 mg/l

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ความเข้มข้นของไอระเหยที่เกินกว่าระดับมาตรฐาน จะทาให้เกิดการระคายเคือง
ดวงตา และมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่ งอาจทาให้รู้สึกปวดหัว และวิงเวียงศีรษะ
รวมทั้งอาจส่ งผลกระทบต่อระบบประสาท การสัมผัสสารที่ความหนืดต่าเป็ น
เวลานานหรื อซ้ าๆ ติดต่อกัน อาจมีผลทาให้ผวิ หนังแห้ง เกิดการระคายเคือง และ
ผิวหนังอักเสบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ ปอดแม้เพียงเล็กน้อยโดยอุบตั ิเหตุจากการกลืน
กิน หรื อขณะที่ทาให้อาเจียนเอาสารนี้ ออกมา อาจทาให้เกิดการอักเสบของปอด
หรื อทาให้เกิดอาการน้ าท่วมปอดได้ การได้รับสารไฮโดรคาร์บอนเบาในปริ มาณ
มาก (ในบริ เวณอากาศไม่ถ่ายเท หรื อการใช้ผิดวิธี) อาจส่ งผลทาให้อตั ราการเต้นของ
หัวใจผิดปกติ (arrhythmias) การได้รับสารนี้ (เกินค่ามาตรฐาน) ร่ วมกับยาที่มีผลต่อ
การกระตุน้ หัวใจ เช่น อะดรี นาลีน ยาลดน้ ามูก ยาแก้หอบหื ด หรื อยาที่ออกฤทธิ์ ต่อ
หัวใจและเลือด อาจส่ งผลให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ
คาดว่ามีผลต่อสุ ขภาพจากภาวะกึ่งเรื้ อรัง เรื้ อรัง ระบบทางเดินหายใจ หรื ออาการแพ้
ทางผิวหนัง การกลายพันธุ์ เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ ก่อให้เกิดมะเร็ ง เป็ นพิษต่อ
อวัยวะเป้ าหมาย (จากการสัมผัสครั้งเดียว หรื อหลายครั้ง) เป็ นพิษต่อระบบหายใจ
และผลกระทบอื่นๆ เนื่องจากประสบการณ์ของบุคคล และข้อมูลการทดลอง
ไม่มีขอ้ มูล
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12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
คาดว่าจะย่อยสลายทางชีวภาพได้ทนั ที
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 มอุ 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 าสถิต หรื อแหล่งจุดระเบิดอื่นๆ
ภาชนะอาจระเบิด และทาให้เกิดการบาดเจ็บ และเสี ยชีวติ ได้

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

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด (สานักงานใหญ่)

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

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 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

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

Class: 3

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
สารนี้จดั เป็ นวัตถุอนั ตรายตามกฏเกณฑ์ของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องระบบการจาแนกและการสื่ อสาร
ความเป็ นอันตรายของวัถตุอนั ตราย พ.ศ. 2555
สถานะทางกฏหมายและกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 : ถูกควบคุม
จดทะเบียนหรือได้ รับการยกเว้ นจากราชการ หรือ ประกาศในบัญชีสารเคมี: AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

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
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

