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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
KEROSENE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
KEROSENE
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.) ไอและของเหลวไวไฟ
2.) อาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากกลืนกินเข้าไปหรื อเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ
3.) เป็ นสาเหตุให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
4.) อาจทาให้ง่วงนอน หรื อเวียนหัว
5.) น่าสงสัยว่าจะก่อให้เกิดมะเร็ ง
6.) เป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ าในระยะยาว
ข้ อควรระวัง:
1.) ควรศึกษาคาแนะนาพิเศษก่อนการใช้งาน
2.) ห้ามปฏิบตั ิงานใดๆ จนกว่าจะได้อ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อน

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.) เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน- ห้ามสู บบุหรี่
4.) ปิ ดฝาภาชนะให้แน่น
5.) ให้ต่อสายดินที่ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์การรับ
6.) ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดจากไฟฟ้ า ระบายอากาศและเบา
7.) ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทาให้เกิดประกายไฟเท่านั้น
8.) มีมาตรการป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์
9.) หลีกเลี่ยงการสู ดดมละออง ไอ
10.) ล้างผิวหนังโดยตลอดหลังการปฏิบตั ิการ
11.) ใช้เฉพาะนอกอาคารหรื อพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
12.) หลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
13.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน
14.) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลตามที่จาเป็ น
15.) หากกลืนกิน: ให้นาตัวส่ งโรงพยาบาลหรื อพบแพทย์ในทันที
16.) หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ ามากๆ
17.) หากสัมผัสผิวหนัง(หรื อศีรษะ): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ าหรื อโดยใช้ฝักบัว
18.) หากสู ดดม: ให้นาตัวออกสู่ ในที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และพักอยูใ่ นท่าที่หายใจสะดวก
19.) หากสัมผัสหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ารับการรักษาพยาบาล
20.) ถ้ารู ้สึกผิดปกติให้นาตัวส่ งโรงพยาบาลหรื อพบแพทย์
21.) ห้ามทาให้อาเจียน
22.) หากระคายเคืองผิวหนัง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ารับการรักษาพยาบาล
23.) เปลี่ยนชุดที่ปนเปื้ อนออกและชักล้างก่อนน้ าไปใช้ซ้ า
24.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้ละอองน้ า โฟม สารเคมีแห้ง หรื อคาร์บอนไดออกไซด์ สาหรับการดับเพลิง
25.) เก็บรวบรวมสารที่หกเลอะเทอะ
26.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บไว้ในที่เย็น
27.) จัดเก็บให้มิดชิ ด
28.) การกาจัดวัสดุและบรรจุภณ
ั ฑ์ภายใต้ระเบียบข้อกาหนด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Coal oil, Fuel Oil, Kerosine, Petroleum, Hydrodesulfurized
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
KEROSENE
100

รหัส CAS NO.
8008-20-6
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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
ทางเดินหายใจ วิงเวียน อาเจียน หรื อหมดสติ ให้พบแพทย์โดยด่วน ถ้าหยุดหายใจ
ให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจ หรื อทาการผายปอดแบบปากต่อปาก
ล้างบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ า ถอดเสื้ อผ้าที่เปื้ อนและนาไปซักให้สะอาดก่อน
นากลับมาสวมใส่ อีกครั้ง ถ้าผลิตภัณฑ์น้ ีถูกฉี ดเข้าไปในหรื อใต้ผิวหนัง หรื อเข้าส่ วน
อื่ น ของร่ า งกาย ไม่ ว่ า ลัก ษณะหรื อ ขนาดของแผลจะเป็ นเท่ า ไร ต้อ งให้ แ พทย์
ศัลยกรรมฉุ กเฉิ นประเมิ นเป็ นรายบุ คคลทันที แม้ว่าอาการเริ่ มต้นจากการฉี ดด้วย
ความดันสู งอาจน้อยหรื อไม่มีเลยก็ตาม การรักษาทางศัลยกรรมตั้งแต่แรกภายใน 2-3
ชัว่ โมง จะลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บได้
ล้างตาทันทีดว้ ยน้ า หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ปรึ กษาแพทย์
พบแพทย์ด่วน ห้ ามทาให้ อาเจียน

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้ละอองน้ า โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง หรื อคาร์บอนไดออกไซด์ สาหรับดับเพลิง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
สายน้ าที่ฉีดเป็ นเส้นตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ควัน, ไอสารเคมี, Aldehydes, ซัลเฟอร์ ออกไซด์, ผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์, ออกไซด์ของคาร์ บอน
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
ย้ายคนออกจากพื้นที่ ป้ องกันน้ า และของเหลวที่เกิดจากการดับเพลิงไหลลงสู่ แม่น้ า, ท่อระบายน้ า หรื อแหล่งน้ าดื่ม
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานผจญเพลิงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามมาตรฐาน ประกอบด้วยเสื้ อโค้ทป้ องกันเปลวไฟ
หมวกนิรภัยที่มีแผงกันหน้า ถุงมือ รองเท้าบูท กรณี ที่เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ปิด ให้สวมชุ ดป้ องกันแบบ SCBA (Selfcontained breathing apparatus) ใช้สเปรย์น้ าเพื่อทาให้พ้นื ผิวที่โดนไฟเย็นลง และปกป้ องบุคคล
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่เปื้ อน เตือนผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้เคียง และผูท้ ี่อยูใ่ ต้ลม
ให้ทราบเกี่ ยวกับอันตรายจากความเป็ นพิษ หรื อความไวไฟของสาร ทาการอพยพ
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คนออกไปยังที่ปลอดภัยถ้ามีความจาเป็ น ดูที่ส่วนที่ 5 เรื่ องการผจญเพลิง ดูส่วนที่ 3
เรื่ องการระบุอนั ตราย ดูที่ส่วนที่ 4 เรื่ องมาตรการปฐมพยาบาล ดูที่ส่วนที่ 8 สาหรับ
คาแนะนาเรื่ องอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุ คคลอย่างน้อยที่ สุด การเพิ่มการวัด
เพื่อป้ องกันตามความจาเป็ นที่ข้ ึนกับสภาพแวดล้อมจาเพาะและ/หรื อ การตอบสนอง
ฉุ กเฉิ นของค าตัดสิ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ส าหรับ เหตุ ฉุกเฉิ น ติ ดต่อกลับ การป้ องกัน
ระบบทางเดิ นหายใจ อุ ปกรณ์ ป้องกันทางหายใจแบบครึ่ งหน้าหรื อเต็มหน้าพร้ อม
กับ ไส้ ก รองส าหรั บ กัน ไอระเหยแบบออร์ ก านิ ก ตามความเหมาะสม ส าหรั บ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่ องช่วยหายใจได้ดว้ ยตัวเองสามารถถูกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของ
รั่วไหล และระดับการปล่อยที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าการปล่อยสารออกไม่สามารถแยก
เฉพาะตัวได้อย่างสมบูรณ์ หรื อขาดออกซิ เจนในอากาศที่เป็ นไปได้หรื อคาดได้วา่
เครื่ องช่วยหายใจได้ดว้ ยตัวเองจะถูกแนะนาให้ใช้ ถุงมือทางานควรทนต่อสารอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอนควรถูกแนะนา ถุงมือที่ทาด้วยโพลิไวนิลอะซิเตต (PVA) ไม่
ทนต่อน้ าและไม่เหมาะสมต่อเหตุฉุกเฉิ น แว่นตากันสารเคมีถูกแนะนาถ้ามีการ
กระเด็นหรื อสัมผัสกับดวงตาถ้ามันเป็ นไปได้ รั่วหกไหลเล็กน้อย สวมชุดป้ องกัน
ไฟฟ้ าสถิตย์ธรรมดาก็เพียงพอ รั่วไหลปริ มาณมาก แนะนาชุดป้ องกันสารเคมี และ
ป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์แบบทั้งตัว
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม:

สารที่หกเปื้ อนปริ มาณมาก: สร้างทานบกั้นของเหลวที่หกเปื้ อนไกลออกจากบริ เวณ
ที่หก เพื่อนาเก็บกลับมา และกาจัดทิ้ง ป้ องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทางเดินของน้ า ท่อน้ า
เสี ย แหล่งน้ าบนดิน หรื อแหล่งน้ าใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อากาศ

วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
การรั่ วไหลลงสู่ พนื้ ดิน: กาจัดแหล่งก่อไฟทั้งหมด (ห้ามสู บบุหรี่ , ทาให้เกิดประกาย
ไฟ หรื อเปลวไฟใดๆ ในบริ เวณใกล้เคียง) หยุดการรั่วไหลถ้าสามารถทาได้โดยไม่มี
ความเสี่ ยง เครื่ องมือที่ ใช้งานกับผลิ ตภัณฑ์น้ ี ตอ้ งมีการต่อสายดิ น ห้ามจับหรื อเดิ น
ผ่านไปบนสารที่หกเปื้ อน ป้ องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทางเดินของน้ า ท่อน้ าเสี ย แหล่งน้ า
บนดิ น หรื อแหล่ งน้ าใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อากาศ อาจใช้โฟมระงับไอเพื่อลดไอ
หมอกที่เกิ ดขึ้น ใช้เครื่ องมือสะอาดที่ไม่ก่อประกายไฟในการดูดซับสาร ใช้ดินแห้ง
ทราย หรื อสารอื่นที่ไม่เผาไหม้ซับหรื อคลุมสารที่หกเปื้ อน และย้ายไปใส่ ในภาชนะ
สารที่ หกเปื้ อนปริ ม าณมาก: สเปรย์น้ าอาจช่ วยลดไอระเหย แต่ อาจไม่ส ามารถ
ป้ องกันการติดไฟในบริ เวณพื้นที่ปิดได้
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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
ก่ อนใช้ส ารกระจายตัว ค าแนะน าส าหรั บ การรั่ ว ไหลของสารลงสู่ แหล่ ง น้ า และ
พื้นดิน จะต้องจัดทาขึ้นตามการจาลองสถานการณ์ของการรั่วไหลที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ทั้งนี้ สภาพทางภูมิศาสตร์ ลม อุณหภูมิ ทิศทางของคลื่น กระแสน้ า และความเร็ ว มี
ผลอย่างมากต่อการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ดังนั้นจึงควรปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
หมายเหตุ: กฎหมายแต่ละท้องถิ่นอาจระบุหรื อจากัดข้อปฏิบตั ิบางประการ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลี กเลี่ ยงการสัมผัสกับสาร ทาการป้ องกันการหกเปื้ อน และรั่วซึ ม เพื่อไม่ให้เกิ ดอันตรายลื่ นหกล้ม สารนี้ สามารถ
สะสมประจุไฟฟ้ า ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดประกายไฟ (แหล่งติดไฟ) ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการยึดและ/หรื อต่อสายดิ น
อย่างไรก็ตาม การยึดและต่อสายดิน ก็อาจไม่สามารถละจากอันตรายที่เกิดจากการสะสมไฟฟ้ าสถิ ตย์ได้ ให้ศึกษาหา
มาตรฐานการปฏิ บตั ิการเพื่อเป็ นแนวทาง หรื 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) หรื อ CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of
practice for the avoidance of hazards due to static electricity)
การเก็บสะสมไฟฟ้ าสถิ ตย์: สารนี้ เป็ นสารสะสมไฟฟ้ าสถิตย์ โดยปกติในสภาวะของเหลวจะไม่นาไฟฟ้ า หรื อสะสม
ประจุไฟฟ้ าถ้าค่าการนาไฟฟ้ าต่ากว่า 100 pS/m (100x10E-12 Siemens per meter) และจะเป็ นสารกึ่งตัวนาถ้าค่าการนา
ไฟฟ้ าต่ ากว่า 10,000 pS/m ของเหลวนั้นไม่ว่าจะมีสภาพไม่นาไฟฟ้ า หรื อในสภาพสารกึ่ งตัวนาจะมีขอ้ ควรระวังที่
เหมือนกัน ปั จจัยที่มีผลต่อการนาไฟฟ้ า ตัวอย่างเช่ น อุณหภูมิของเหลว ลักษณะของการปนเปื้ อน ความต้านทานการ
เกิดประจุไฟฟ้ าของสารเพิ่มคุณภาพ และการกรอง สามารถมีผลต่อการนาไฟฟ้ าของของเหลวทั้งสิ้ น
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารทีเ่ ข้ ากันไม่ ได้ :
ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ ตัวอย่างเช่น ถังบรรจุ อาจทาให้เกิดไฟฟ้ าสถิตย์สะสม และกระจายตัวได้ ปิ ดฝาภาชนะเมื่อไม่
ใช้งาน เปิ ดฝาภาชนะช้าๆ เพื่อควบคุมแรงดันที่อาจปล่อยออกมา เก็บในที่เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ภาชนะเก็บ
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สารควรมีการต่อสายดิน และยึดรัดให้มนั่ คง ถังเก็บสาร ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ถ่ายเทสารจะต้องทาการต่อสาย
ดิน ยึดรัดให้มนั่ คง เพื่อป้ องกันการสะสมของไฟฟ้ าสถิตย์
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 200 mg/m3
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ระดับการป้ องกันและวิธีการควบคุมที่จาเป็ นนั้นแตกต่างไปจาก
สถานการณ์ ที่มี โอกาสได้รับสารมาตรการควบคุมที่นามาพิจารณา: ใช้
อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศที่ เหมาะสมเพื่อรักษาระดับปริ มาณสารให้ต่ากว่า
ระดับที่กาหนดไว้
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ถ้าระบบการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรักษาระดับของสิ่ งปนเปื้ อนในอากาศ
ที่เพียงพอต่อการป้ องกันสุ ขภาพของพนักงานได้ อาจจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ทางเดินหายใจที่ได้รับอนุ ญาต การเลื อก การใช้และการบารุ งรักษาอุปกรณ์ ป้องกัน
ทางเดิ นหายใจต้องทาตามข้อกาหนดของกฎหมาย สาหรับประเภทอุปกรณ์ ป้องกัน
ทางเดินหายใจที่พิจารณาใช้กบั สารนี้ ได้แก่ : ไม่มีขอ้ กาหนดพิเศษ เมื่อใช้ตามปกติ
และมีการระบายอากาศที่เพียงพอ ให้ใช้ตลับกรองไอสารอินทรี ย ์ ใช้ อุปกรณ์ถ่ายเท
อากาศที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับปริ มาณสารให้ต่ากว่าระดับที่กาหนดไว้ ในกรณี ที่
ความเข้ม ข้น ของอากาศมี ค่ า สู ง ให้ใ ช้อุ ป กรณ์ ป้ องกันทางเดิ น หายใจชนิ ด “ชุ ด
ส่ งผ่านอากาศ” และปรับให้มีความดันภายในหน้ากากสู งกว่าภายนอก ชุ ดส่ งผ่าน
อากาศพร้ อมด้วยถังอากาศสารอง อาจมีความจาเป็ นในสถานการณ์ ที่ ระดับของ
ออกซิ เจนต่ ากว่ามาตรฐาน อุปกรณ์ การเตือนแก๊ส/ไอ ไม่ทางาน หรื อความเข้มข้น
ของสารในบรรยากาศมี ค่ า สู ง เกิ น กว่า ระดับ ความสามารถในการป้ องกัน ของ
หน้ากากกรองอากาศ
การป้องกันมือ:
ข้อมูลเฉพาะของถุ งมื อที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทาขึ้นตามเอกสารตี พิมพ์ และข้อมูลจาก
ผูผ้ ลิ ตถุ งมื อ สภาพการทางานจะมี ผ ลต่อความคงทนของถุ งมื อเป็ นอย่างมาก ให้
สอบถามข้อ มู ล จากผู้ผ ลิ ต ถุ ง มื อ เพื่ อ ขอค าแนะน าส าหรั บ ประเภทของถุ ง มื อ ที่
เหมาะสม และอายุการใช้งานกับงานที่ท่านใช้งาน ให้ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงมือที่
ขาดหรื อเสี ยหาย ประเภทของถุงมือ ที่ใช้สาหรับการทางานกับสารเคมีน้ นั รวมถึ ง:
ควรใช้ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี หากมีโอกาสที่สารจะถูกสัมผัสถูกแขนให้ใช้ถุงมือที่
หนา และยาวคลุมถึงบริ เวณแขน ถุงมือยาง Nitrile, ถุงมือยาง Viton
การป้องกันดวงตา:
ถ้าต้องสัมผัสกับสาร ควรสวมแว่นตานิรภัยที่มีแผงกั้นด้านข้าง
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การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ข้อมูลเฉพาะของเสื้ อผ้าที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทาตามเอกสารตีพิมพ์ และข้อมูลจากผูผ้ ลิต
ประเภทของเสื้ อผ้าที่ใช้สาหรับการทางานกับสารเคมีน้ นั รวมถึง: หากมีโอกาสที่ตอ้ ง
สัมผัสถูกสาร ใช้เสื้ อผ้าที่ทนต่อสารเคมี/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 สี และกลิน่ : ของเหลว ใส มีกลิ่นปิ โตรเลียม/ตัวทาละลาย อัตราการระเหย : ไม่ได้กาหนด
จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.775 - 0.840 g/cm3 ที่ 15.6 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : น้อยมากไม่ตอ้ งนามาพิจารณา

จุดเดือด : 150 - 300 °C

ความหนืด : < 1 cSt ที่ 40 °C

ความดันไอ : 0.064 kPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 4.5 ที่ 101 kPa

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.7 %โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 5.0 %โดยปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 250 °C

จุดวาบไฟ : 38 - 45 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่ได้กาหนด

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : >3.5

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:

สารนี้คงตัวภายใต้การใช้งานปกติ
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่เกิดโพริ เมอไรเซชัน่ (Polymerization) ที่อนั ตราย
หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ กองไฟ และแหล่งก่อไฟอื่นๆ
ฮาโลเจน, กรดแก่, ด่าง, ตัวเร่ งปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ รุ นแรง
สารนี้ไม่สลายตัวที่อุณหภูมิบรรยากาศ

LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg
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อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Dermal, rabbit): >2000 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >5000 mg/kg
ความเข้มข้นของไอ/ละอองสาร (aerosol) ที่สูงเกินกว่าค่าจากัดการได้รับสารจะทา
ให้ระคายเคืองตา ทางเดินหายใจ อาจทาให้ปวดศีรษะ วิงเวียน สลบ ง่วง หมดสติ
และเกิดผลกระทบกับระบบประสาทส่ วนกลางอื่นๆ รวมทั้งถึงขั้นเสี ยชีวติ การ
ได้รับสารนี้ เข้าสู่ ปอดแม้เพียงเล็กน้อยโดยอุบตั ิเหตุจากการกลืนกิน หรื อขณะที่ทา
ให้อาเจียนเอาสารนี้ออกมา อาจทาให้เกิดการอักเสบของปอด หรื อทาให้เกิดอาการ
น้ าท่วมปอดได้
คาดว่ามีผลต่อสุ ขภาพจากภาวะกึ่ งเรื้ อรัง เรื้ อรัง ระบบทางเดินหายใจ หรื ออาการ
แพ้ทางผิวหนัง การกลายพันธุ์ เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ ก่อให้เกิดมะเร็ ง เป็ นพิษ
ต่ออวัยวะเป้ าหมาย (จากการสัมผัสครั้งเดี ยว หรื อหลายครั้ง) เป็ นพิษต่อระบบ
หายใจ และผลกระทบอื่ น ๆ เนื่ อ งจากประสบการณ์ ข องบุ ค คล และข้อ มู ล การ
ทดลอง
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
LL50 - Oncorthynchus mykiss: 1 - 100 mg/l - 96h
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
EL50 - Pseudokirchneriella subcapitata: 1 - 100 mg/l - 72h
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EL50 - Daphnia magna: 1 - 100 mg/l - 48h
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
คาดว่าย่อยสลายทางชีวภาพได้ตามธรรมชาติ คาดว่าจะสลายตัวอย่างรวดเร็ วใน
อากาศ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: มีความเป็ นไปได้ที่มีการสะสมทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม ปริ มาณความเข้มข้นของ
สารหรื อโอกาสในการสัมผัสสารนี้ต่อสิ่ งมีชีวติ ทางชีวภาพ อาจลดน้อยลงเนื่องจาก
กระบวนการ metabolism หรื อคุณสมบัติทางกายภาพของสารนี้
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ระเหยได้ดี จะเข้าไปในชั้นอากาศอย่างรวดเร็ ว จะไม่เข้าไปในชั้นน้ าเสี ย และ
ตะกอนที่เป็ นของแข็ง ที่มีศกั ยภาพต่าในการโยกย้ายผ่านดิน
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: คาดว่ามีความเป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวติ ในแหล่งน้ า และอาจทาให้เกิดผลกระทบในระยะ
ยาวต่อระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ าได้
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13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ี ควรเผาในภาชนะปิ ดที่ ไ ด้รั บ การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ที่ อุ ณหภู มิ สู ง เพื่ อ
ป้ องกันการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอ้ งการจากการเผาไหม้
คาเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว (ถ้าเกี่ยวข้อง): ภาชนะบรรจุที่ใช้
หมดแล้ว อาจมีคราบตกค้างเหลื ออยู่ และเป็ นอันตรายได้ อย่าพยายามเติมซ้ า หรื อ
ทาความสะอาดภาชนะ โดยไม่มีวิธีปฏิ บตั ิที่เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถัง
เปล่ า จนหมดเกลี้ ยง และเก็บ ไว้ในที่ ปลอดภัยจนกว่าจะปรั บ สภาพ หรื อกาจัดทิ้ ง
อย่า งเหมาะสม ควรใช้ผูร้ ั บ เหมาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ ได้รั บ อนุ ญ าตเป็ นผูน้ า
ภาชนะเปล่าไปรี ไซเคิล ฟื้ นสภาพ หรื อกาจัดทิ้งตามกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล
ห้ามอัดความดัน ตัด เชื่ อม เชื่ อมประสาน บัดกรี เจาะ บด เจียระไน หรื อปล่อยให้
ภาชนะได้รับความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้ าสถิตย์ หรื อแหล่งจุดระเบิดอื่นๆ
ภาชนะอาจระเบิด และทาให้เกิดการบาดเจ็บและเสี ยชีวติ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1223
Class: 3
Packing group: III
Label(s)/Mark(S): 3, EHS
Hazchem Code: 3Y
Proper shipping name: KEROSENE
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1223
Class: 3
Packing group: III
Ems: F-E, S-E
Label(S): 3
Marine Pollutant: Yes
Proper shipping name: UN1223, KEROSENE, 3, PG III, (38°C c.c.), MARINE POLLUTANT
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1223
Class: 3
Packing group: III
Label(s)/Mark(S): 3
Proper shipping name: UN1223, KEROSENE, 3, PG III
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15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
สารนี้เป็ นสารอันตรายตามกฏเกณฑ์ของ Hazard Classification and communication system for hazardous Material
BE2555.
สถานะทางกฏหมายและกฏหมายและกฏเกณฑ์ ที่เกีย่ วข้ อง
สารอันตราย Act BE2535: ไม่ได้ควบคุม
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดด้ านรายการสารเคมีในประเทศ/ภูมิภาค ต่ อไปนี:้ AICS, DSL, ENCS, KECI, PICCS, 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

