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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ISOPAR H FLUID
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
ISOPAR H FLUID
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.) ทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
2.) อาจจะเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ หากกลืนกินและเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ
3.) อาจจะทาให้เกิดการมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
4.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ า มีผลกระทบในระยะยาว
5.) อาจสร้างความเสี ยหายต่อระบบสื บพันธุ์และทารกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) หลีกเลี่ยงการสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
2.) หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม

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, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

3.) หากกลืนกิน นาส่ งโรงพยาบาลโดยด่วน ห้ามทาให้อาเจียน
4.) หากเข้าตาให้ลา้ งด้วยน้ าสะอาด 15 นาที
5.) หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยน้ าสะอาด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
ISOPAR H FLUID
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
100

รหัส CAS NO.
64742-48-9

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
กรณี ที่หายใจเอาไอระเหยเข้าไปให้เคลื่อนย้ายรับอากาศบริ สุทธิ์ ให้อยู่ในการดูแล
ของแพทย์
ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออก ล้างบริ เวณผิวหนังที่สัมผัสออกด้วยสบู่และน้ า พบแพทย์
หากยังมีอาการแพ้ปรากฎอยู่
หากสารเคมีน้ ี เข้าตาล้างตาด้วยน้ าปริ มาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที
นาส่ งจักษุแพทย์
ล้างปากด้วยน้ า ห้ ามทาให้ อาเจียน ให้ผปู้ ่ วยพักฟื้ นตัว ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่
เหมาะสม รี บนาส่ งแพทย์ ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้าปากผูป้ ่ วยที่หมดสติ

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ าละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล์ เคมีแห้ง คาร์ บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจสาหรับการดับเพลิงในกรณี ที่จาเป็ น
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรื อหมอกควัน สวมอุปกรณ์ช่วยในการหายใจ สวมชุ ด
ป้ องกันที่หน่วงการติดไฟจากไฟฟ้ าสถิตย์ปิดทางรั่วไหลหากมีความเสี่ ยง และนาคน
ออกจากที่บริ เวณนี้ อยูเ่ หนือลมและการหกรั่วไหล
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันการไหลลงสู่ ท่อระบายน้ า ชั้นใต้ผวิ ดิน บ่อน้ า
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่ อย (เช่น ทรายหรื อซิ ลิกาเจล) ป้ องกันการรั่วไหลสู่ แหล่ง
ท่อระบายน้ า ชั้นใต้ดิน บ่อน้ า ไอระเหยอาจเกิดการระเบิดในชั้นบรรยากาศ ขนย้าย
เก็บในถังเหล็ก เพื่อนาไปกาจัดทันที
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ควรอ่านข้อแนะนาการปฏิบตั ิงานให้เข้าใจ หลีกเลี่ยงการเกิดไอระเหยและละออง ดี เก็บให้ห่างจากความร้อนและ.
แหล่งกาเนิดไฟ มีมาตรการป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปิ ดฝาให้แน่น และเก็บในสถานที่มีอุณหภูมิที่แห้งและเย็น และระบายอากาศได้ดี
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: การจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ ีปริ มาณน้อย ควรใช้อุปกรณ์ระบายอากาศทัว่ ไป
สาหรับการจัดเก็บปริ มาณมาก แยกผูป้ ฏิบตั ิงานและพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่ สั ม ผัส สารไม่ น าน หรื อ มี ม ลพิ ษ ต่ า ให้ ส วมชุ ด ป้ องกัน ระบบ
ทางเดิ น หายใจ ในกรณี ที่ มี ค วามเข้ม ข้น หรื อ สั ม ผัส สารนาน ให้ใ ช้
เครื่ องช่วยหายใจที่มีระบบหมุนเวียนอากาศ
การป้องกันมือ:
ป้ องกันด้วยถุงมือ ควรใช้ถุงมือที่ทามาจากวัสดุ Butyl rubber, Saranex หรื อ
Viton
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตาป้ องกันสารเคมี
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย:
สวมชุดป้ องกันที่สามารถป้ องกันสารเคมี และรองเท้าเซฟตี้ ที่ทามาจาก
วัสดุ Butyl rubber, Saranex หรื อ Viton
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มาตรการสุ ขอนามัย:

ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออกทันที หลังจากเลิกงาน ไม่สูบบุหรี่ หรื อไม่กินอาหารใน
พื้นที่ทางาน หลังจากจัดการกับสารเรี ยบร้อย ให้ลา้ งมือให้สะอาดทุกครั้ง ดูแลพื้นที่
ทางานให้สะอาด

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.756-0.761 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่ละลาย

จุดเดือด : 171-191 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ นของไอ(อากาศ=1) : 5.4 ที่ 101 kPa

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.7%โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 5.4%โดยปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 365°C

จุดวาบไฟ : >49°C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
ไม่มีขอ้ มูล
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ความร้อน
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้ มูล
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:

LD50 (Oral –rat): >5000 mg/kg
LD50 (Dermal – rabbit): >5000 mg/kg
LC50 (Inhalation- rat): >5000 mg/m3
หลังหายใจเข้าไป: อาจจะเป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ทาให้ระคายเคือง
หากกลืนกิน: เป็ นอันตรายหากกลืนกิน
สัมผัสผิวหนัง: อาจจะทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
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ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

หากสัมผัสดวงตา: อาจจะทาให้เกิดการระคายเคืองดวงตา
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

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:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

เราแนะนาให้ติดต่อกับผูร้ ับผิดชอบหรื อบริ ษทั ที่ได้รับการอนุ ญาตให้กาจัดของเสี ย
ประเภทนี้ ซึ่ งสามารถให้คาแนะนาการจัดการหรื อเผาทาลายสารเคมี ต้องได้รับการ
ดูแลเป็ นพิเศษจากหน่วยงานของรัฐกฎระเบียบของสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
การกาจัดต้องจัดการตามระเบียบข้อบังคับ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN- NO: 3295
Class: 3
Packing Group: III
Hazchem Code: 3Y
Label(s): 3
Proper shipping Name: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
การขนส่ งทางทะเล
UN- NO: 3295
Class: 3
Packing Group: III
Label(s): 3
EMS Number: F-E, S-D
Marine Pollutant: No
Proper shipping Name: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Transport Document Name: UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3 PG III, (54°C c.c.)

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, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

SEA (MARPOL 73/78 Convention – Annex II)
Product Name: ของเหลวพิษ, N.F.,(7) N.O.S., (ISOPAR H, มี iso-and cycloalkanes (C10-C11))
Ship type: 3
Pollution category: Y
การขนส่ งทางอากาศ
UN- NO: 3295
Class: 3
Packing Group: III
Label(s): 3
Proper shipping Name: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Transport Document Name: UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3 PG III
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS – ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวัง
ไม่มีขอ้ มูล
สั ญลักษณ์อันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
R - phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
S - phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ าเชื่อถือ
แต่อาจไม่ครอบคลุ มข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวังในการ
จัดการผลิ ตภัณฑ์ โดยบุ ค ลากรที่ มี ค วามช านาญอย่า งถู ก ต้องในการใช้ผ ลิ ตภัณฑ์ บุ ค ลากรที่ ไ ด้รับ ข้อมู ล นี้ ต้องใช้
วิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมีเคิ ล จากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

