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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
IPSOL 150 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   IPSOL 150 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   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. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

 
ค ำสัญญำณ       อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) ของเหลวติดไฟ  
2.) อำจตำยไดห้ำกกลืนหรือเขำ้ไปในระบบทำงเดินหำยใจ  
3.) ก่อใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงัอยำ่งอ่อน  
4.) อำจท ำใหง่้วงซึมหรือเวยีนศีรษะ 
5.) คำดวำ่ท ำใหเ้กิดมะเร็ง 
6.) เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติในน ้ำและมีผลกระทบในระยะยำว 
ข้อควรระวงั :  
1.) จดัหำขอ้แนะน ำพิเศษก่อนใช ้
2.) หำ้มเคล่ือนยำ้ยจนกวำ่จะไดอ่้ำนและท ำควำมเขำ้ใจกบัขอ้ควำมเตือนดำ้นควำมปลอดภยั 
3.) เก็บใหห่้ำงจำก แหล่งก ำเนิดประกำยไฟ เช่น ควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ-หำ้มสูบบุหร่ี 
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4.) เก็บภำชนะบรรจุใหปิ้ดแน่น  
5.) ต่อสำยดินเช่ือมต่อกบัภำชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม 
6.) ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ำ/ถ่ำยเทอำกำศ/แสงสวำ่ง/../ ท่ีป้องกนักำรระเบิด 
7.) ใชเ้ฉพำะเคร่ืองมือท่ีไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟ 
8.) ด ำเนินมำตรกำรป้องกนักำรเกิดกำรคำยประจุไฟฟ้ำสถิตย ์
9.) สวมถุงมือ/สวมใส่ชุดป้องกนั และสวมอุปกรณ์ ปกป้องดวงตำ/หนำ้ 
10.) หลีกเล่ียงกำรสูดดม ฝุ่ น/ฟูม/ก๊ำซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย 
11.) ใชเ้ฉพำะภำยนอกอำคำรหรือในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี 
12.) ลำ้งมือใหท้ัว่หลงัจำกปฏิบติังำนกบัผลิตภณัฑช์นิดน้ี 
13.) หลีกเล่ียงกำรปล่อยสำรสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
14.) ถำ้สัมผสัผวิหนงั (หรือเส้นผม): ใหก้ ำจดั/ถอดเส้ือผำ้ท่ีไดรั้บกำรปนเป้ือนออกทนัที ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ฝักบวั 
15.) ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้ ใชส้ำรดบัเพลิงท่ีเหมำะสมเพื่อกำรดบัเพลิง 
16.) ถำ้สูดดมเขำ้ไป: ใหย้ำ้ยไปยงัท่ีท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิและใหพ้กัผอ่นในท่ำท่ีสำมำรถหำยใจไดส้ะดวก 
17.) ถำ้รู้สึกผดิปกติใหโ้ทรศพัทป์รึกษำศูนยพ์ิษวทิยำ หรือปรึกษำแพทย ์
18.) ถำ้กลืนกินเขำ้ไป: ถำ้รู้สึกผดิปกติใหโ้ทรศพัทป์รึกษำศูนยพ์ิษวทิยำ หรือปรึกษำแพทย  ์
19.) หำ้มท ำใหอ้ำเจียน 
20.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีอำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก 
21.) ก ำจดัสำร/ภำชนะบรรจุ ตำมขอ้บงัคบัท่ีเหมำะสม 

 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Supersol1800, Solvesso 150, Shellsol AB 
 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
IPSOL 150 100 64742-94-5 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป: น ำตวัออกรับอำกำศบริสุทธ์ิ หำกผูป่้วยไม่ฟ้ืนตวัเร็ว ให้น ำตวัส่งศูนยพ์ยำบำลท่ีใกล้

ท่ีสุดเพื่อรับกำรรักษำต่อไป  
การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผำ้ท่ีมีสำรปนเป้ือนออก ใชน้ ้ ำจ  ำนวนมำกลำ้งบริเวณผิวท่ีสัมผสักบัสำรเคมี 

แลว้ลำ้งต่อดว้ยน ้ำและสบู่ ถำ้มี หำกยงัคงมีอำกำรระคำยเคือง ใหป้รึกษำแพทย ์
การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งตำดว้ยน ้ำสะอำดปริมำณมำกๆ หำกยงัคงมีอำกำรระคำยเคือง ใหป้รึกษำแพทย ์
การกลนืกนิ: หำกกลืนกินเขำ้ไป หำ้มลว้งคอใหอ้ำเจียน ใหน้ ำตวัส่งศูนยพ์ยำบำลท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อ

กำรรักษำต่อไป หำกอำเจียนข้ึนมำทนัที ใหก้ม้หวัลงต ่ำกวำ่ระดบัสะโพกเพื่อกนักำร
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หำยใจเอำอำเจียนเขำ้ไปในปอด ภำยหลงักำรสัมผสัสำรไม่เกิน 6 ช.ม. หำกมีอำกำร
ผดิปกติ ไดแ้ก่ ไขสู้งกวำ่ 101 oF (38.3 oC), หำยใจขดั, แน่นหนำ้อก, ไอไม่หยดุ หรือ
หำยใจดงัเสียงฮืดๆ ใหรี้บน ำส่งโรงพยำบำลท่ีใกลท่ี้สุด 

  
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
โฟม สเปรยน์ ้ำ หรือม่ำนน ้ำ ผงเคมีแหง้ คำร์บอนไดออกไซด ์อำจใชท้รำยหรือดินกบัไฟท่ีไหมเ้พียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้น 
อยำ่ปล่อยน ้ำดบัเพลิงลงไปในทะเล หรือแม่น ้ำล ำคลองต่ำงๆ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หำ้มใชน้ ้ำฉีดเป็นล ำโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
คำร์บอนมอนอกไซดอ์ำจก่อตวัข้ึน หำกกำรเผำไหมไ้ม่สมบูรณ์ จะลอยตวั และอำจติดไฟไดอี้กบนผวิน ้ำท่ีขงัอยูต่ำม
พื้นดิน ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศ ขยำยตวัไปตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได ้ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรำย และเคร่ืองมือช่วยหำยใจในตวั  
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ระวงัอยำ่สัมผสักบัสำรท่ีหก หรือระเหยออกมำ ใหถ้อดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนสำรออก

ทนัที ดูค  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรเลือกอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลไดใ้นบทท่ี 8 
และดูค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรขจดัสำรเคมีหกไดใ้นบทท่ี 13 ของขอ้มูลควำมปลอดภยั
เก่ียวกบัสำรเคมี  

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  หำกเป็นไปไดใ้หปิ้ดรอยร่ัวซึมโดยไม่เส่ียงอนัตรำย น ำแหล่งท่ีอำจติดไฟทั้งหมด
ออกจำกบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ ใชว้ธีิควบคุมขอบเขตท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกนัมิให้
ส่ิงแวดลอ้มปนเป้ือนสำรเคมี ป้องกนัมิใหแ้พร่หรือเขำ้ไปในท่อระบำยน ้ำ หลุมบ่อ 
หรือโดยใชท้รำย ดิน หรือเคร่ืองกั้นอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสม พยำยำมกระจำยไอระเหย หรือ
บงัคบัใหไ้หลไปยงัพื้นท่ีท่ีปลอดภยั โดยใชม้่ำนน ้ำเป็นตน้ ด ำเนินมำตรกำรล่วงหนำ้
เพื่อกนักำรเกิดประกำยไฟฟ้ำสถิตย ์ดูแลใหไ้ฟฟ้ำเดินต่อเน่ืองกนัโดยตลอด โดย
เช่ือมและต่ออุปกรณ์ทั้งหมดลงดิน 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
ในกรณีท่ีสำรของเหลวหกไม่มำก (<1 ถงั) ใหถ่้ำยเทของเหลวดว้ยวธีิกลไกเขำ้สู่
ภำชนะบรรจุท่ีติดป้ำย และปิดผนึกอยำ่งดี เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือก ำจดัทิ้ง
อยำ่งปลอดภยั ปล่อยของเหลวท่ีตกคำ้งทิ้งไวใ้หร้ะเหยไปเอง หรือใชว้สัดุดูดซบัท่ี



      บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)              ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์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 
 

 

ซบัไดดี้ซบัออก แลว้น ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั ขดุดินท่ีปนเป้ือนสำรเคมีออก 
และน ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั 
ในกรณีท่ีสำรของเหลวหกมำก (>1 ถงั) ใหถ่้ำยเทโดยวธีิกลไก เช่น ใชร้ถบรรทุกสูบ
ของเหลวจำกถงัท่ีหกเพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั หำ้ม
ใชน้ ้ำสำดของเหลวท่ีตกคำ้ง แต่ใหเ้ก็บไวเ้ป็นของเสียท่ีปนเป้ือนสำรเคมีปล่อย
ของเหลวท่ีตกคำ้งทิ้งไวใ้หร้ะเหยไปเอง หรือใชว้สัดุดูดซบัท่ีซบัไดดี้ซบัออก แลว้
น ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั ขดุดินท่ีปนเป้ือนสำรเคมีออก และน ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่ง
ปลอดภยั  

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
ระวงัอยำ่ใหส้ัมผสักบัผวิหนงั ดวงตำ หรือเส้ือผำ้ ดบัเปลวไฟ หำ้มสูบบุหร่ี หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีท ำให้เกิดประกำยไฟ 
ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศ ขยำยตวัไปตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได ้ดูแลใหไ้ฟฟ้ำเดินต่อเน่ืองกนั
โดยตลอด โดยเช่ือมอุปกรณ์ทั้งหมดเขำ้ดว้ยกนั และต่อลงดินก ำจดัควำมเร็วกำรไหลในท่อในระหวำ่งกำรสูบ เพื่อ
หลีกเล่ียงกำรเกิดประกำยไฟฟ้ำสถิตย ์(<=10 m/sec) หลีกเล่ียงกำรสูบถ่ำยอยำ่งรวดเร็ว หำ้มใชล้มอดัในกำรเติมสูบ
ถ่ำย หรือถ่ำยเท จบัและเปิดถงับรรจุอยำ่งระมดัระวงัในบริเวณท่ีมีอำกำศถ่ำยเทไดดี้ ระบำยอำกำศสถำนท่ีท ำงำนดว้ย
วธีิท่ีท ำใหไ้ม่สัมผสั/ไดรั้บ สำรในกำรประกอบอำชีพเกินขีดจ ำกดัท่ีก ำหนดไว ้[Occupational Exposure Limit (OEL)] 
อยำ่ทิ้งลงไปในท่อระบำยน ้ำ ในช่วงกำรสูบอำจมีประกำยไฟฟ้ำสถิตยเ์กิดข้ึน ประกำยไฟฟ้ำสถิตยอ์ำจท ำใหเ้กิดไฟ
ไหมไ้ด ้หำกมีกำรใชป๊ั้มลูกสูบตอ้งประกอบวำลว์ระบำยควำมดนัท่ีมิไดติ้ดตั้งในตวั เขำ้กบัป๊ัมเหล่ำน้ี 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้: 
ตอ้งเก็บไวใ้นบริเวณซ่ึงมีท่ีกั้น มีกำรถ่ำยเทอำกำศอยำ่งดี ห่ำงไกลจำกแสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งควำมร้อนอ่ืนๆ  
อุณหภูมิกำรเก็บ : สภำพแวดลอ้มตำมปกติ ระวงัอยำ่สัมผสักบัยำงธรรมชำติ หรือยำงสังเครำะห์ไนไตรล ์หรือบิวทิล 
เป็นระยะเวลำนำน 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 100 mg/m3 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีขอ้มูล 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ในกรณีท่ีสมควรใชห้นำ้กำกช่วยหำยใจแบบกรองอำกำศ ควรเลือกหนำ้กำกนิรภยัท่ี

มีกรองรวมกนั เลือกกรองท่ีเหมำะส ำหรับก๊ำซอินทรียแ์ละไอระเหย [จุดเดือด <65oC 
(149 oF)] และไดม้ำตรฐำน EN371 ในกรณีท่ีไม่สมควรใชห้นำ้กำกช่วยหำยใจแบบ
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กรองอำกำศ (ตวัอยำ่งเช่น ควำมเขม้ขน้ของสำรลอยตวัในอำกำศมีค่ำสูง เส่ียงต่อกำร
ขำดออกซิเจน พื้นท่ีจ  ำกดั) ควรใชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจระบบควำมดนัท่ีเหมำะสม 

การป้องกนัมือ: กำรป้องกนัระยะยำว: ถุงมือยำงเทียมไนไตรล ์กำรสัมผสัโดยบงัเอิญ/กำรป้องกนั
สำรกระเด็น: ถุงมือยำงนีโอพรีน หรือ PVC  

การป้องกนัดวงตา:  แวน่ตำนิรภยั (EN166) 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ถุงมือ รองเทำ้บูท๊ และผำ้กนัเป้ือนส ำหรับสวมใส่ป้องกนัสำรเคมี 
มาตรการสุขอนามัย: ไม่มีขอ้มลู 
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลวใส มีกล่ิน Aromatic อตัราการระเหย :   < 1.0 ( n-BuAc = 1) 

จุดหลอมเหลว :   ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่น :   0.8820 - 0.9000  g/cm3 ท่ี 15 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  น ำมำใชไ้ม่ได ้ การละลายน า้ :  ไม่ละลำยน ้ ำ 

จุดเดอืด :   180 - 220 °C ความหนืด :   ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ :  < 1.3  kPa ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ :  4.8 (air=1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 0.6 %โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 7.0 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 449 - 510 °C จุดวาบไฟ : 65 °C  

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั : เสถียรภำยใตก้ำรใชง้ำนปกติ ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:   คงตวัในสภำพกำรใชง้ำนตำมปกติทัว่ไป 
การเกดิปฏิกริิยา:    ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่มีขอ้มูล 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:   หลีกเล่ียงควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอ่ืนๆ  
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:    สำรออ็กซิไดซ่ิงแก่ 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: กำรสลำยตวัเพรำะควำมร้อนข้ึนอยูก่บัสภำวะเป็นอยำ่งยิง่ ส่วนผสม 

เชิงซอ้นของสำรแขง็ สำรเหลว และก๊ำซท่ีลอยตวัในอำกำศ ซ่ึงมีคำร์บอนมอน็อก 
ไซด,์ คำร์บอนไดอ็อกไซด ์และส่วนประกอบอินทรียส์ำรอ่ืนๆ จะเกิดข้ึนในขณะท่ี 
สำรน้ีก ำลงัลุกไหม ้หรือสลำยตวัเน่ืองดว้ยกำรรวมกบัอ็อกซิเจน หรือเพรำะควำม 

    ร้อน 
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11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat):  >5000 mg/kg    

อาการทีป่รากฎ:  กำรหำยใจเขำ้ไป: กำรไดรั้บสำรในระดบัควำมเขม้ขน้สูง อำจท ำใหก้ดระบบ
ประสำทส่วนกลำง เกิดอำกำรปวดศีรษะ วงิเวยีน และคล่ืนไส้  

 สัมผสักบัผวิหนงั: อำจท ำให้ผวิระคำยเคืองพอสมควร (แต่ไม่มำกพอท่ีจะจดัแยก
ประเภท) กำรสัมผสับ่อยๆ เป็นระยะเวลำนำน อำจท ำใหผ้ิวหนงัขำดไขมนั และ
กลำยเป็นโรคผิวหนงัได ้พิษต่อตำ: ปกติจะไม่ท ำใหด้วงตำระคำยเคือง  

  พิษจำกกำรส ำลกั: กำรหำยใจเขำ้ไปในปอดขณะกลืนกิน หรืออำเจียนอำจท ำให ้
ปอดอกัเสบ เน่ืองดว้ยสำรเคมีซ่ึงอำจเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวติ 

ความเป็นพษิเร้ือรัง: มีหลกัฐำนจ ำกดัเก่ียวกบักำรมีผลท ำใหเ้ป็นมะเร็ง (Naphthalene) ก่อใหเ้กิดพิษต่อตวั

อ่อนในครรภข์องสัตวใ์นปริมำณท่ีเป็นพิษต่อแม่ ไม่คำดวำ่จะไม่ท ำใหค้วำมสำมำรถ

ในกำรมีลูกลดลง อำจท ำใหง่้วงซึม หรือเวยีนศีรษะ ไต: มีผลต่อไตในหนูตวัผู ้ซ่ึงไม่

คิดวำ่เก่ียวขอ้งกบัคน  

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:   ไม่มีขอ้มูล 

 

12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม  
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 

ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  มีควำมเป็นพิษ: LC/EC/IC50  1 - 10 mg/l 

ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

    มีควำมเป็นพิษ: LC/EC/IC50  1 - 10 mg/l 

ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  มีควำมเป็นพิษ: LC/EC/IC50  1 - 10 mg/l  

ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: คำดวำ่มีควำมเป็นพิษ: LC/EC/IC50  1 - 10 mg/l  

กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  คำดวำ่จะยอ่ยสลำยไดใ้นตวั เกิดกำรอ็อกซิเดชัน่อยำ่งรวดเร็วโดยปฏิกิริยำเคมีท่ี

    เกิดข้ึนดว้ยกำรกระตุน้ของแสงในอำกำศ 

ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: มีแนวโนม้ท่ีจะสะสมในส่ิงมีชีวติ 

กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน: ลอยตวับนผวิน ้ำ หำกผลิตภณัฑร่ั์วซึมลงดิน มนัจะร่ัวไหลไดป้ำนกลำง และอำจท ำ

ใหน้ ้ำใตดิ้นปนเป้ือน 

ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
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13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: เก็บกูห้รือน ำมำใชใ้หม่ ผูท่ี้ท  ำให้เกิดขยะของเสียมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรพิจำรณำ 

ควำมเป็นพิษ และคุณสมบติัทำงกำยภำพของสำรท่ีเกิดข้ึน เพื่อพิจำรณำจัดแยก
ประเภทของเสีย และวิธีกำรก ำจดัท่ีเหมำะสมตำมระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง อย่ำ
ก ำจดัทิ้งลงไปในส่ิงแวดล้อม ในท่อระบำยน ้ ำ หรือในแม่น ้ ำ น ้ ำล ำคลองต่ำงๆ ไม่
ควรใหผ้ลิตผลของเสียปนเป้ือนดินหรือน ้ำ  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ถ่ำยสำรเคมีออกใหห้มดจำกภำชนะบรรจุ เม่ือถ่ำยสำรเคมีออกแลว้ ใหร้ะบำยอำกำศ 
ในท่ีท่ีปลอดภยั ห่ำงไกลจำกประกำยไฟ และไฟ สำรตกคำ้งอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำย   
จำกระเบิดข้ึน อยำ่เจำะ ตดั หรือเช่ือมถงัท่ียงัไม่ไดท้  ำควำมสะอำด ส่งไปใหผู้ใ้ชถ้งั 

  หมุนเวยีน หรือผูท้  ำประโยชน์จำกของเสียโลหะ 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก  
UN Number: 3082     Class:   9     Packing Group:   III 
Hazchem Code:   90     
Label(s) / Mark(s):   9, EHS 
Proper Shipping Name:   ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, LIQUID, N.O.S. 
การขนส่งทางน า้  
UN Number: 3082    Hazard Class & Division:   9   Packing Group:   III 
Label(s):   9     
Marine Pollutant:   Yes (Naphthalene) 
Proper Shipping Name:  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, LIQUID, N.O.S. 
การขนส่งทางอากาศ 
UN Number: 3082    Hazard Class & Division:   9   Packing Group:   III 
Proper Shipping Name:   ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, LIQUID, N.O.S. 
Transport Document Name:    UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, LIQUID, N.O.S. 
(Naphthalene), 9, PG III 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัมิไดมุ้่งท่ีจะครอบคลุมครบทุกดำ้น อำจมีระเบียบขอ้มูลขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีใชก้บัสำรน้ีอีก 

Chemical Inventory Status 
DSL    : Listed. 
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INV (CN)   : Listed. 
TSCA   : Listed. 
EINECS   : Listed.  265-198-5 
KECI (KR)   : Listed.  KE-31656 
PICCS (PH)   : Listed. 

 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงั
ในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


