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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
IPSOL 100
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
IPSOL 100
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.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
2.) อำจตำยได้หำกกลืนหรื อเข้ำไปในระบบทำงเดินหำยใจ
3.) เป็ นอันตรำยกรณี สัมผัสผิวหนัง
4.) ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนังอย่ำงอ่อน
5.) ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองระบบทำงเดินหำยใจ
6.) อำจจะทำให้ง่วงซึ มหรื อเวียนศีรษะ
7.) เป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำในระยะยำว
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำก แหล่งกำเนิดประกำยไฟ เช่น ควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ - ห้ำมสู บบุหรี่
2.) เก็บภำชนะบรรจุให้ปิดแน่น
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3.) ต่อสำยดินเชื่อมต่อกับภำชนะบรรจุและอุปกรณ์เดิม
4.) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ/ถ่ำยเทอำกำศ/แสงสว่ำง ที่ป้องกันกำรระเบิด
5.) ใช้เฉพำะเครื่ องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟ
6.) ดำเนินมำตรกำรป้ องกันกำรเกิดกำรคำยประจุไฟฟ้ ำสถิตย์
7.) สวมถุงมือ/สวมใส่ ชุดป้ องกัน และสวมอุปกรณ์ ปกป้ องดวงตำ/หน้ำ
8.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ฝุ่ น/ฟูม/ก๊ำซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย
9.) ใช้เฉพำะภำยนอกอำคำรหรื อพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี
10.) ล้ำงมือให้ทวั่ หลังจำกปฏิบตั ิงำนกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้
11.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสำรสู่ สิ่งแวดล้อม
12.) ถ้ำสัมผัสผิวหนัง (หรื อเส้นผม): ให้กำจัด/ถอดเสื้ อผ้ำที่ได้รับกำรปนเปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ฝักบัว
13.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้สำรดับเพลิงที่เหมำะสมเพื่อกำรดับเพลิง
14.) ถ้ำสู ดดมเข้ำไป: ให้ยำ้ ยไปยังที่ที่อำกำศบริ สุทธิ์ และให้พกั ผ่อนในท่ำที่สำมำรถหำยใจได้สะดวก
15.) ถ้ำรู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึ กษำศูนย์พิษวิทยำ หรื อปรึ กษำแพทย์
16.) ถ้ำกลืนกินเข้ำไป: ถ้ำรู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึ กษำศูนย์พิษวิทยำ หรื อปรึ กษำแพทย์
17.) ห้ำมทำให้อำเจียน
18.) จัดเก็บในพื้นที่ที่อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก
19.) กำจัดสำร/ภำชนะบรรจุ ตำมข้อบังคับที่เหมำะสม
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Supersol100, Solvesso 100, Shellsol A-90
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
IPSOL 100
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

รหัส CAS NO.
64742-95-6

ไม่มีขอ้ มูล
นำตัวออกรับอำกำศบริ สุทธิ์ หำกผูป้ ่ วยไม่ฟ้ื นตัวเร็ ว ให้นำตัวส่ งศูนย์พยำบำลที่ใกล้
ที่สุดเพื่อรับกำรรักษำต่อไป
ถอดเสื้ อผ้ำที่มีสำรปนเปื้ อนออก ใช้น้ ำจำนวนมำกล้ำงบริ เวณผิวที่สัมผัสกับสำรเคมี
แล้วล้ำงต่อด้วยน้ ำและสบู่ ถ้ำมี หำกยังคงมีอำกำรระคำยเคือง ให้ปรึ กษำแพทย์
ล้ำงตำด้วยน้ ำสะอำดปริ มำณมำกๆ หำกยังคงมีอำกำรระคำยเคือง ให้ปรึ กษำแพทย์
หำกกลืนกินเข้ำไป ห้ำมล้วงคอให้อำเจียน ให้นำตัวส่ งศูนย์พยำบำลที่ใกล้ที่สุดเพื่อ
กำรรักษำต่อไป หำกอำเจียนขึ้นมำทันที ให้กม้ หัวลงต่ำกว่ำระดับสะโพกเพื่อกันกำร
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หำยใจเอำอำเจียนเข้ำไปในปอด ภำยหลังกำรสัมผัสสำรไม่เกิน 6 ช.ม. หำกมีอำกำร
ผิดปกติ ได้แก่ ไข้สูงกว่ำ 101 oF (38.3 oC), หำยใจขัด, แน่นหน้ำอก, ไอไม่หยุด หรื อ
หำยใจดังเสี ยงอืดๆ ให้รีบนำส่ งโรงพยำบำลที่ใกล้ที่สุด
5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
โฟม สเปรย์น้ ำ หรื อม่ำนน้ ำ ผงเคมีแห้ง คำร์ บอนไดออกไซด์ อำจใช้ทรำยหรื อดินกับไฟ ที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น
อย่ำปล่อยน้ ำดับเพลิงลงไปในทะเล หรื อแม่น้ ำลำคลองต่ำงๆ
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ำมใช้น้ ำฉี ดเป็ นลำโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์ บอนมอนอกไซด์อำจก่อตัวขึ้น หำกกำรเผำไหม้ไม่สมบูรณ์ จะลอยตัว และอำจติดไฟได้อีกบนผิวน้ ำที่ขงั อยูต่ ำม
พื้นดิน ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศ ขยำยตัวไปตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได้
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมใส่ ชุดป้ องกันอันตรำย และเครื่ องมือช่วยหำยใจในตัว
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ระวังอย่ำสัมผัสกับสำรที่หก หรื อระเหยออกมำ ให้ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนสำรออก
ทันที ดูคำแนะนำเกี่ยวกับกำรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคลได้ในบทที่ 8
และดูคำแนะนำเกี่ยวกับกำรขจัดสำรเคมีหกได้ในบทที่ 13 ของข้อมูลควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับสำรเคมี
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: หำกเป็ นไปได้ให้ปิดรอยรั่วซึ มโดยไม่มีควำมเสี่ ยง นำแหล่งที่อำจติดไฟทั้งหมดออก
จำกบริ เวณพื้นที่โดยรอบ ใช้วธิ ี ควบคุมขอบเขตที่เหมำะสมเพื่อป้ องกันมิให้
สิ่ งแวดล้อมปนเปื้ อนสำรเคมี ป้ องกันมิให้แพร่ หรื อเข้ำไปในท่อระบำยน้ ำ หลุมบ่อ
หรื อโดยใช้ทรำย ดิน หรื อเครื่ องกั้นอื่นๆ ที่เหมำะสม พยำยำมกระจำยไอระเหย หรื อ
บังคับให้ไหลไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย โดยใช้ม่ำนน้ ำเป็ นต้น ดำเนิ นมำตรกำรล่วงหน้ำ
เพื่อกันกำรเกิดประกำยไฟฟ้ ำสถิต ดูแลให้ไฟฟ้ ำเดินต่อเนื่ องกันโดยตลอด โดยเชื่ อม
และต่ออุปกรณ์ท้ งั หมดลงดิน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ในกรณี ที่สำรของเหลวหกไม่มำก (<1 ถัง) ให้ถ่ำยเทของเหลวด้วยวิธีกลไกเข้ำสู่
ภำชนะบรรจุที่ติดป้ ำย และปิ ดผนึกอย่ำงดี เพื่อนำมำใช้ประโยชน์ใหม่ หรื อกำจัดทิ้ง
อย่ำงปลอดภัย ปล่อยของเหลวที่ตกค้ำงทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรื อใช้วสั ดุดูดซับที่
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ซับได้ดีซบั ออก แล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้ อนสำรเคมีออก
และนำไปกำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย
ในกรณี ที่สำรของเหลวหกมำก (>1 ถัง) ให้ถ่ำยเทโดยวิธีกลไก เช่น ใช้รถบรรทุกสู บ
ของเหลวจำกถังที่หกเพื่อนำมำใช้ประโยชน์ใหม่ หรื อกำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย ห้ำม
ใช้น้ ำสำดของเหลวที่ตกค้ำง แต่ให้เก็บไว้เป็ นของเสี ยที่ปนเปื้ อนสำรเคมีปล่อย
ของเหลวที่ตกค้ำงทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรื อใช้วสั ดุดูดซับที่ซบั ได้ดีซบั ออก แล้ว
นำไปกำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้ อนสำรเคมีออก และนำไปกำจัดทิ้งอย่ำง
ปลอดภัย
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ระวังอย่ำให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำ หรื อเสื้ อผ้ำ ดับเปลวไฟ ห้ำมสู บบุหรี่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกำยไฟ
ดูแลให้ไฟฟ้ ำเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ท้ งั หมดเข้ำด้วยกัน และต่อลงดินกำจัดควำมเร็ วกำรไหลใน
ท่อในระหว่ำงกำรสู บ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดประกำยไฟฟ้ ำสถิต หลีกเลี่ยงกำรสู บถ่ำยอย่ำงรวดเร็ ว ห้ำมใช้ลมอัดในกำร
เติมสู บถ่ำย หรื อถ่ำยเท ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศ ขยำยตัวไปตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได้ จับและ
เปิ ดถังบรรจุอย่ำงระมัดระวังในบริ เวณที่มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี ระบำยอำกำศสถำนที่ทำงำนด้วยวิธีที่ทำให้ไม่สัมผัส/
ได้รับ สำรในกำรประกอบอำชีพเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ [Occupational Exposure Limit (OEL)] อย่ำทิง้ ลงไปในท่อ
ระบำยน้ ำ ดูแลให้ไฟฟ้ ำเดินต่อเนื่ องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ท้ งั หมดเข้ำด้วยกัน และต่อลงดินจำกัดควำมเร็ ว
ไหลในท่อในระหว่ำงกำรสู บ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดประกำยไฟฟ้ ำสถิต หลีกเลี่ยงกำรสู บถ่ำยอย่ำงรวดเร็ ว ห้ำมใช้ลมอัด
ในกำรเติมสู บถ่ำย หรื อถ่ำยเท ในช่วงกำรสู บอำจมีประกำยไฟฟ้ ำสถิตเกิดขึ้น ประกำยไฟฟ้ ำสถิต อำจทำให้เกิดไฟไหม้
ได้ หำกมีกำรใช้ปั๊มลูกสู บต้องประกอบวำล์วระบำยควำมดันที่มิได้ติดตั้งในตัว เข้ำกับปั๊ มเหล่ำนี้
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ต้องเก็บไว้ในบริ เวณซึ่ งมีที่ก้ นั มีกำรถ่ำยเทอำกำศอย่ำงดี ห่ำงไกลจำกแสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งควำมร้อนอื่นๆ
อุณหภูมิกำรเก็บ : สภำพแวดล้อมตำมปกติ ระวังอย่ำสัมผัสกับยำงธรรมชำติ หรื อยำงสังเครำะห์ไนไตรล์ หรื อบิวทิล
เป็ นระยะเวลำนำน
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 25 - 100 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่สมควรใช้หน้ำกำกช่วยหำยใจแบบกรองอำกำศ ควรเลือกหน้ำกำกนิรภัยที่
มีกรองรวมกัน เลือกกรองที่เหมำะสำหรับก๊ำซอินทรี ยแ์ ละไอระเหย [จุดเดือด <65oC

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

(149 oF)] และได้มำตรฐำน EN371 ในกรณี ที่ไม่สมควรใช้หน้ำกำกช่วยหำยใจแบบ
กรองอำกำศ (ตัวอย่ำงเช่น ควำมเข้มข้นของสำรลอยตัวในอำกำศมีค่ำสู ง เสี่ ยงต่อกำร
ขำดออกซิ เจน พื้นที่จำกัด) อุปกรณ์ช่วยหำยใจระบบควำมดันที่เหมำะสม
การป้องกันมือ:
กำรป้ องกันระยะยำว: ถุงมือยำงเทียมไนไตรล์ กำรสัมผัสโดยบังเอิญ/กำรป้ องกัน
สำรกระเด็น: ถุงมือยำงนีโอพรี น หรื อ PVC
การป้องกันดวงตา:
แว่นตำนิรภัย (EN166)
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ถุงมือ รองเท้ำบูท๊ และผ้ำกันเปื้ อนสำหรับสวมใส่ ป้องกันสำรเคมี
ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการสุ ขอนามัย:
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่น Aromatic

อัตราการระเหย : < 1.0 ( n-BuAc = 1)

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.8600-0.8900 g/cm3 ที่ 15 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : นำมำใช้ไม่ได้

การละลายนา้ : ไม่ละลำยน้ ำ

จุดเดือด : 150 - 185 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : < 1.3 kPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 4.3

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.6 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 7.0 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 507 °C

จุดวาบไฟ : 38 - 50 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ :ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว : เสถียรภำยใต้กำรใช้งำนปกติ

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 3.7 – 4.5

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
คงตัวในสภำพกำรใช้งำนตำมปกติทวั่ ไป
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
สำรอ็อกซิ ไดซิ่ งแก่
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: กำรสลำยตัวเพรำะควำมร้อนขึ้นอยูก่ บั สภำวะเป็ นอย่ำงยิง่ ส่ วนผสม
เชิงซ้อนของสำรแข็ง สำรเหลว และก๊ำซที่ลอยตัวในอำกำศ ซึ่งมีคำร์บอนมอน็อกไซด์, คำร์บอนไดอ็อกไซด์ และ
ส่ วนประกอบอินทรี ยส์ ำรอื่นๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่สำรนี้กำลังลุกไหม้ หรื อสลำยตัวเนื่ องด้วยกำรรวมกับอ็อกซิ เจน
หรื อเพรำะควำมร้อน
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11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): >2000 - <=5000 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): >2000 mg/kg
กำรหำยใจเข้ำไป: กำรได้รับสำรในระดับควำมเข้มข้นสู ง อำจทำให้กดระบบ
ประสำทส่ วนกลำง เกิดอำกำรปวดศีรษะ วิงเวียน และคลื่นไส้ สัมผัสกับผิวหนัง:
อำจทำให้ผวิ ระคำยเคืองพอสมควร (แต่ไม่มำกพอที่จะจัดแยกประเภท) กำรสัมผัส
บ่อยๆ เป็ นระยะเวลำนำน อำจทำให้ผวิ หนังขำดไขมัน และกลำยเป็ นโรคผิวหนังได้
พิษต่อตำ: ปกติจะไม่ทำให้ดวงตำระคำยเคือง คำดว่ำกำรสู ดดมไอระเหย และละออง
ฝอยเข้ำไปติดต่อกัน บ่อยครั้งจะก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจ กำร
หำยใจเข้ำไปในปอดขณะกลืนกิน หรื ออำเจียนอำจทำให้ ปอดอักเสบ เนื่องด้วย
สำรเคมีซ่ ึ งอำจเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ
พบอุบตั ิกำรกำรเกิดเนื้องอกเพิ่มขึ้นในกลุ่มสัตว์ทดลองที่ได้รับสำร แต่ไม่พบ
หลักฐำนชัดเจนที่สำมำรถอ้ำงอิงถึงกำรเกิดเนื้องอกในคนที่สัมผัส (Cumene)
ก่อให้เกิดพิษต่อตัวอ่อนในครรภ์ของสัตว์ในปริ มำณที่เป็ นพิษต่อแม่ ไม่คำดว่ำจะไม่
ทำให้ควำมสำมำรถในกำรมีลูกลดลง อำจทำให้ง่วงซึ ม หรื อเวียนศีรษะ ระบบ
ประสำทกำรฟังเสี ยง: กำรรับฟังเสี ยงที่ดงั และมีควำมถี่สูงบ่อยครั้งเป็ นเวลำนำน
ติดต่อกัน มีผลทำให้หนูสูญเสี ยประสำทกำรรับฟัง กำรเสพติดสำรตัวทำละลำย และ
ปฏิสัมพันธ์ของเสี ยงในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนอำจทำให้เกิดอำกำรหูตึง (Xylene)
ไต: มีผลต่อไตในหนูตวั ผู ้ ซึ่ งไม่คิดว่ำเกี่ยวข้องกับคน
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
มีควำมเป็ นพิษ: LL/EL/IL50 1 - 10 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: มีควำมเป็ นพิษ: LL/EL/IL50 1 - 10 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
มีควำมเป็ นพิษ: LL/EL/IL50 1 - 10 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
เป็ นอันตรำย: LL/EL/IL50 50 - 100 mg/l
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
คำดว่ำจะย่อยสลำยได้ในตัว
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีแนวโน้มที่จะสะสมในสิ่ งมีชีวติ
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ลอยตัวบนผิวน้ ำ หำกผลิตภัณฑ์รั่วซึ มลงดิน มันจะรั่วไหลได้ปำนกลำง และอำจทำ
ให้น้ ำใต้ดินปนเปื้ อน
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
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13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ ผูท้ ี่ทำให้เกิดขยะของเสี ยมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
พิจำรณำ ควำมเป็ นพิษ และคุ ณสมบัติทำงกำยภำพของสำรที่ เกิ ดขึ้ น เพื่อพิจำรณำ
จัดแยกประเภทของเสี ย และวิธีกำรกำจัดที่เหมำะสมตำมระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่ำกำจัดทิ้งลงไปในสิ่ งแวดล้อม ในท่อระบำยน้ ำ หรื อในแม่น้ ำ น้ ำลำคลองต่ำงๆ ไม่
ควรให้ผลิตผลของเสี ยปนเปื้ อนดินหรื อน้ ำ
ถ่ำยสำรเคมีออกให้หมดจำกภำชนะบรรจุ เมื่อถ่ำยสำรเคมีออกแล้ว ให้ระบำยอำกำศ
ในที่ที่ปลอดภัย ห่ำงไกลจำกประกำยไฟ และไฟ สำรตกค้ำงอำจก่อให้เกิดอันตรำย
ระเบิดขึ้น อย่ำเจำะ ตัด หรื อเชื่อมถังที่ยงั ไม่ได้ทำควำมสะอำด ส่ งไปให้ผใู ้ ช้ถงั
หมุนเวียน หรื อผูท้ ำประโยชน์จำกของเสี ยโลหะ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
Proper Shipping Name: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
Hazard Class: 3
Hazchem Code: 30
UN Number: 1268
Packing Group: III
Label(s) / Mark(s): 3, EHS
การขนส่ งทางนา้
Proper Shipping Name: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
Hazard Class & Division: 3
EMS Number: F-E, S-E
UN Number: 1268
Packing Group: III
Label(s): 3
Transport Document Name: UN1268, PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., 3, PG III, (41ฐC c.c.)
การขนส่ งทางอากาศ
Proper Shipping Name: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
Hazard Class & Division: 3
UN Number: 1268
Packing Group: III
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Label(s) / Mark(s): 3
Transport Document Name: UN1268, PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., 3, PG III
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับมิได้มุ่งที่จะครอบคลุมครบทุกด้ำน อำจมีระเบียบข้อมูลข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้กบั สำรนี้อีก
Chemical Inventory Status
DSL
:
Listed.
INV (CN)
:
Listed.
TSCA
:
Listed.
EINECS
:
Listed.
265-199-0
KECI (KR)
:
Listed.
KE-31662
PICCS (PH)
:
Listed.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวัง
ในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้
วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิ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

