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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
METHYLCYCLOHEXANE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   METHYLCYCLOHEXANE 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั 

82/80 ซอยเอกมยั 22 (นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 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 
รูปภาพ 

        
ค าสัญญาณ อนัตราย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง 
2.) อาจจะเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติหากกลืนกินและเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ  
3.) ท าใหเ้กิดการระคายเคืองผวิหนงั 
4.) อาจจะท าใหเ้กิดการมึนงง หรือวงิเวยีนศรีษะ  
5.) เป็นพิษกบัส่ิงมีชีวติในน ้า 
6.) เป็นพิษกบัส่ิงมีชีวติในน ้า มีผลกระทบในระยะยาว 
ข้อควรระวงั: 
1.) เก็บใหห่้างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผวิท่ีร้อน/แหล่งก าเนิดไฟอ่ืนๆ- หา้มสูบบุหร่ี  
2.) ปิดฝาภาชนะใหแ้น่น  
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3.) ใหต่้อสายดินท่ีภาชนะบรรจุและอุปกรณ์การรับ 
4.) ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศและระบบไฟป้องกนัการระเบิด 
5.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ท าใหเ้กิดประกายไฟเท่านั้น 
6.) มีมาตรการป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์
7.) หลีกเล่ียงการสูดดมฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย ์
8.) ลา้งผวิหนงัหลงัการปฏิบติัการ 
9.) ใชเ้ฉพาะนอกอาคารหรือพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศไดดี้ 
10.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตา/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้ 
11.) หากกลืนกิน: ใหน้ าตวัส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทยใ์นทนัที 
12.) หากสัมผสัผวิหนงั(หรือศีรษะ): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลา้งผวิหนงัดว้ยน ้าหรือโดยใชฝั้กบวั 
13.) หากสูดดม: ใหน้ าตวัออกสู่ในท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ และพกัอยูใ่นท่าท่ีหายใจสะดวก 
14.) โทรหาศูนยพ์ิษวทิยาหรือแพทย/์ หากรู้สึกไม่สบาย 
15.) หา้มท าใหอ้าเจียน 
16.) หากระคายเคืองผิวหนงั: ใหพ้บแพทย ์/หมอ  
17.) เปล่ียนชุดท่ีปนเป้ือนออกและชกัลา้งก่อนน ้าไปใชซ้ ้ า 
18.) ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้ ใชล้ะอองน ้า,โฟม, คาร์บอนไดออกไซด,์ ทรายแหง้, ผงเคมีแหง้ หรือโฟมแอลกอฮอล ์

ส าหรับการดบัเพลิง 
19.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี ปิดฝาภาชนะให้แน่น  
20.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี เก็บไวใ้นท่ีเยน็ 
21.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
22.) หลีกเล่ียงการปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
23.) หากสัมผสัผวิหนงั: ลา้งดว้ยสบู่และน ้ามากๆ 
24.) การดูแลพิเศษ (ดูบนรายละเอียดบนฉลาก) 
25.) เก็บรวบรวมสารท่ีหกเลอะเทอะ 
26.) ไม่อนุญาตใหส้วมเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนออกนอกในสถานท่ีท างาน 
27.) ก าจดัสารและภาชนะบรรจุภณัฑ ์ตามขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภาค/ประเทศ/สากล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Cyclohexane; methyl-; Cyclohexylmethane; Hexahydrotoluene; MCH; Methylcyclohaxane (pure grade) 

 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
METHYLCYCLOHEXANE 100 108-87-2 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ตอ้งไดรั้บการรักษาทนัที และแสดงเอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยั   
การหายใจเข้าไป: ใหเ้คล่ือนยา้ยผูป่้วยรับอากาศบริสุทธ์ิ ในกรณีท่ีหายใจไม่สะดวกใหอ้อกซิเจนช่วย

หายใจ ไม่ควรใชว้ธีิช่วยหายใจแบบปากต่อปาก ถา้ผูป่้วยกลืนกิน หรือหายใจเอา
สารเขา้ไป ถา้หยดุหายใจใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยหายใจ และรีบน าส่งแพทยท์นัที 

การสัมผสัผวิหนัง: ลา้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยน ้าปริมาณมากอยา่งนอ้ย 15 นาที ถอดเส้ือและรองเทา้ท่ี
ปนเป้ือนออก ท าความสะอาดเส้ือผา้ก่อนน ากลบัมาใชง้าน รีบน าส่งแพทยท์นัที 

การสัมผสัดวงตา: ลา้งออกดว้ยน ้าปริมาณมากอยา่งนอ้ย 15 นาที และพบแพทย ์หากมีรู้สึกไม่สบาย 

การกลนืกนิ: หา้มท าใหอ้าเจียน ไม่ควรให้ส่ิงใดๆ เขา้ปากผูป่้วยท่ีหมดสติ พบแพทย ์หรือโทรหา
ศูนยค์วบคุมสารพิษทนัที 

    
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
แอลกอฮอลโ์ฟม,ผงเคมีแหง้ หรือคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ในการดบัเพลิง  
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่ควรใชก้ระแสน ้าท่ีเป็นล าตรง อาจจะท าใหเ้ปลวไฟกระจายและลุกลาม 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
จะเกิดการระเบิดเม่ือสัมผสักบัอากาศ บรรจุภณัฑท่ี์สัมผสักบัไฟ อาจจะปล่อยความดนัออกทางวาลว์ โดยไปเพิ่มความ
รุนแรงของไฟ และ/หรือ ความเขม้ขน้ของไอระเหย ไอระเหยอาจเคล่ือนท่ีไปยงัแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟ เกิดเป็นไฟ
ยอ้นกลบั ของเหลวและไอระเหยท่ีไวไฟ ภาชนะอาจเกิดระเบิดไดเ้ม่ือถูกความร้อน ไฟสัมผสัภาชนะอาจระบายความ
ดนัผา่นวาลว ์อาจขยายตวั หรือสลายตวั เม่ือถูกความร้อนหรือเก่ียวกบัไฟ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมอุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ (ท่ีไดรั้บการรับรองจาก MSHA/NIOSH หรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกนั
เตม็รูปแบบ สามารถดบัเพลิงระยะไกลไดป้ลอดภยั มีการป้องกนัท่ีเพียงพอ ป้องกนัน ้าท่ีใชใ้นการดบัเพลิง ไม่ให้
ปนเป้ือนไปยงัน ้าผวิดิน หรือระบบน ้าใตดิ้น 
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป และการสัมผสัผิวหนงั และดวงตา ไอระเหย

อาจสะสมถึงความเขม้ขน้ท่ีเกิดระเบิดได ้ไอระเหยสามารถสะสมในพื้นท่ีต ่า มีเหตุ
ฉุกเฉินบุคคลควรสวมใส่อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ สวมอุปกรณ์ป้องกนัและชุด
ป้องกนัท่ีหน่วงการติดไฟ สวมถุงมือป้องกนัสารเคมี ตรวจสอบวา่มีการระบาย
อากาศท่ีเพียงพอ ถอดแหล่งก าเนิดไฟออกทั้งหมด อพยพคนไปยงัพื้นท่ีปลอดภยั ให้
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อยูเ่หนือลม และห่างจากการหกร่ัวไหลใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ไม่ควรหายใจ
เอาไอระเหย, หมอก, ก๊าซ หรือฝุ่ น 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนัไม่ใหผ้ลิตภณัฑไ์หลลงสู่ท่อระบายน ้า ป้องกนัการร่ัวไหล หรือหกร่ัวไหล 
หากกระท าอยา่งปลอดภยั ถา้ผลิตภณัฑป์นเป้ือนลงในแม่น ้า และทะเลสาบ หรือท่อ
ระบายน ้า ควรแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
ดูดซบัดว้ยทรายแหง้ หรือวสัดุท่ีเฉ่ือย ถา้สารหกร่ัวไหลมีปริมาณมาก ใหร้วมสารท่ี
หกร่ัวไหล วสัดุท่ีเก็บรวบรวมได ้ควรน าไปก าจดัทนัทีตามกฎหมาย และระเบียบ
ขอ้บงัคบั ถอดแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟออกทั้งหมด ใชเ้คร่ืองมือป้องกนัประกาย
ไฟ และอุปกรณ์ป้องกนัการระเบิด  
 

7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป ใชเ้คร่ืองมือป้องกนัประกายไฟ ป้องกนัไฟไหมท่ี้เกิดโดยไฟฟ้าสถิตย,์อุปกรณ์ 
ท่ีเป็นโลหะทั้งหมดควรต่อสายดิน ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการระเบิด การจดัเก็บ ควรเก็บในท่ีมีการระบายอากาศไดดี้ สวม 
อุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงการสัมผสักบัผวิหนงั และดวงตา เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ  
/พื้นผวิท่ีร้อน ใชม้าตรการป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:    
ปิดภาชนะใหแ้น่นสนิท  เก็บในหอ้งท่ีปิดมีอุณหภูมิท่ีแหง้, เยน็ และระบายอากาศไดดี้ เก็บใหห่้างจากความร้อน  
ประกายไฟ เปลวไฟ พื้นผวิท่ีร้อน วสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้และภาชนะใส่อาหาร 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 400 - 500 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ตรวจสอบวา่มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีจ  ากดั และ
    มีอา้งลา้งตา ฝักบวัลา้งตวัอยูใ่กลส้ถานท่ีท างาน ใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์
    ระบายอากาศ/หลอดไฟ ชนิดป้องกนัการระเบิด มีทางออกฉุกเฉิน และมีการขจดั
    ความเส่ียงภายในพื้นท่ีท่ีจ  าเป็น 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ในกรณีท่ีตอ้งใชบ้่อย หรือไดรั้บสารเป็นเวลานานจ าเป็นตอ้งสวมชุดป้องกนัระบบ

ทางเดินหายใจ การป้องกนัทางเดินหายใจมีการจดัล าดบัจากต ่าสุดถึงสูงสุด พิจารณา
คุณสมบติั ขอ้ควรระวงั ก่อนใชง้าน หนา้กากป้องกนัสารเคมีใดๆ กบัตลบักรองไอ
ระเหยสารอินทรีย,์ หนา้กากป้องกนัสารเคมีใดๆ กบัหนา้กากแบบเตม็หนา้ และตลบั
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กรองไอระเหยสารอินทรีย,์ เคร่ืองช่วยหายใจแบบกรองอากาศใดๆ กบัหนา้กากแบบ
เตม็หนา้ และตลบักรองไอระเหยสารอินทรีย ์ 

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสารเคมีท่ีเหมาะสม 
การป้องกนัดวงตา: สวมแวน่ตานิรภยัเพื่อป้องกนัดวงตา เช่น แวน่ตานิรภยัท่ีมีท่ีครอบตา กบัหนา้กาก

ป้องกนัใบหนา้ ควรมีอ่างลา้งตาฉุกเฉิน และฝักบวัลา้งตวัฉุกเฉินอยูใ่นพื้นท่ีท างาน 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีสามารถป้องกนัไฟ/เปลวไฟ/หน่วงการติดไฟจากไฟฟ้าสถิตยแ์ละ

สวมรองเทา้ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์
มาตรการสุขอนามัย: หา้มสูบบุหร่ี, กินอาหาร และด่ืมน ้าในสถานท่ีท างาน หลงัเลิกงานควรอาบน ้า และ

เปล่ียนเส้ือผา้ เพื่อรักษาสุขอนามยัท่ีดี 
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินไฮโดรคาร์บอน อตัราการระเหย :   280 (n-BuAc = 100) 

จุดหลอมเหลว :   -126.7 °C ความหนาแน่น : 0.772 –  0.776 g/cm3 ท่ี 15.56 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  14 mg/L ท่ี 25°C 

จุดเดอืด :  100.4 – 101 °C ความหนืด :  0.732 mPas ท่ี 20 °C 

ความดนัไ :  5.73 kPa ท่ี 25°C, 1.6 PSI ท่ี 37.8°C ความหนาแน่นของไอ :  3 – 3.4 (อากาศ = 1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.2%โดยปริมาตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 6.7 %โดยปริมาตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 258 – 285 °C จุดวาบไฟ : (-6) – (-3) °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 3.61 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภายใตส้ภาวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ถงัท่ีถูกไฟไหมอ้าจมีการระบาย และปล่อยก๊าซไวไฟได ้
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  วสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได,้ ความร้อน, เปลวไฟ, ประกายไฟ, การสะสมของไฟฟ้าสถิตย,์ 
    พื้นผวิท่ีร้อน และแหล่งก าเนิดไฟ 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   อาจท าปฏิกิริยากบัออกซิเจน และ Strong oxidizing agents เช่น chlorates,  
    nitrates, peroxides เป็นตน้ 



  บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ากดั (ส านกังานใหญ่)                 ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office) 

                               82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110โทร.0-2715-0897-9 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 
 

 

 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  ภายใตก้ารจดัเก็บ และการใชง้านตามปกติ ไม่ควรผลิตผลิตภณัฑ์
      ท่ีเกิดการสลายตวัท่ีเป็นอนัตราย อาจปล่อยไอระเหยไวไฟ หากเกิด
      เพลิงไหมเ้กิดไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอน ออกไซด์ 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 3200  mg/kg  
                                                       LD50 (Oral, rabbit): 4000-4500 mg/kg 
                                                       LD50 (Dermal, rabbit): >86700 mg/kg 
                                                       LC50 (Inhalation, mouse): 41 mg/l –2h 
อาการทีป่รากฏ:  อาจเป็นอนัตรายถึงชีวติ หากกลืนกิน และเขา้สู่ทางเดินหายใจ ท าใหเ้กิดการระคาย

 เคืองผวิหนงั อาจท าใหเ้กิดอาการ ง่วงซึมหรือเวยีนศีรษะ  ท าใหเ้กิดการระคายเคือง
ดวงตา 

ความเป็นพษิเร้ือรัง: การก่อใหเ้กิดมะเร็ง: ไม่มีขอ้มูล  
 การทดสอบเพาะเล้ียงเซลล์เช้ือแบคทีเรีย หรือสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ไม่ได้แสดงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดจากการกลายพนัธ์ุ ทดสอบในสัตวไ์ม่มีผลต่อพฒันาการของทารก
ในครรภ ์ทดสอบในสัตวไ์ม่มีผลต่อภาวะเจริญพนัธ์ุ 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  การรับสัมผสัมากเกินไป อาจท าใหป้วดศีรษะ, เวยีนศีรษะ, อ่อนเพลีย, คล่ืนไส้ และ
 อาเจียน ความเขม้ขน้สูงของค่า TLV อาจเกิดผลกระทบในการเสพติด สารละลาย
 อาจส่งผลเสียต่อผิวหนงั  
   
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  LC50 - Fish: 2.07 - 5.80 mg/l -96 h 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    EC50 - Crustaceans: 0.33 mg/l - 48h 

LC50 - Crustaceans: 3.3 mg/l-96h 
    EC50 - Daphnia magna(water flea): 0.326 mg/l-48h 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ErC50 - Algae: 0.34 mg/l-72h 
    EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata(green algae): 0.134 mg/l-72h 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: IC50 - Bacterial: 29 mg/l -15h 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  สภาวะมีอากาศ 0% ,ระยะเวลาทดสอบ 28 วนั 
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ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: Bioconcentration factor: BCF 321 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตในน ้าโดยมีผลกระทบในระยะยาว 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 

               ผลติภัณฑ์: ไม่ควรปล่อยผลิตภณัฑล์งสู่ท่อระบายน ้า, แหล่งน ้า หรือดิน หา้มมีการปนเป้ือนบ่อ
น ้า, ทางน ้า หรือคูน ้า ดว้ยสารเคมี หรือภาชนะท่ีใชแ้ลว้ ส่งไปยงับริษทัก าจดัของเสีย
ท่ีไดรั้บอนุญาต  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: อาจมีผลิตภณัฑเ์หลืออยู ่ก  าจดัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้ม่ได ้ห้ามน าบรรจุภณัฑ์เปล่า
กลบัมาใชใ้หม่ หา้มเผา หรือใชเ้คร่ืองตดัถงัเปล่า 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN No: 2296      Class: 3     Packing group: II 
Label(s): 3     Marine pollutant: Yes     
Proper shipping name: Methylcyclohexane 
การขนส่งทางน า้ 
UN No: 2296      Class 3      Packing group: II 
Label(s): 3     EMS No.: F-E, S-D   Marine pollutant: Yes 
Proper shipping name: METHYLCYCLOHEXANE 
การขนส่งทางอากาศ 
UN No: 2296      Class: 3     Packing group: II 
Label(s): 3     Marine pollutant: Yes     
Proper shipping name: Methylcyclohexane 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Regulatory information 

COMPONENT A B C D E F G H 
Methylcyclohexane Listed Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
[A] Catalog of Hazardous Chemicals (2015 Edition), Notice 5th 2015, China State Administration of Work Safety.  
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[B] Catalog of Priority Hazardous Chemicals for Environment Management, Notice 33th 2014, Ministry of 
Environmental Protection of PRC. 
[C] List of Toxic Chemicals Restricted to be Imported/Exported in China, Notice 85th 2013, Ministry of 
Environmental Protection of PRC.  
[D] Catalog of Stupefacient and Psychotropic Substances (2013Edition), Notice 230th 2013, China Food and Drug 
Administration.  
[E] Catalog of Hazardous Chemicals for Priority Management( First and Second batches), Notice 95th, 2011, Notice 
12th 2013, China State Administration of Work Safety  
[F] List of Ozone Depletion Chemicals Controlled to be Imported/Exported in China( First to Sixth batches), Notice 
from 2000 to 2012 Ministry of Environmental Protection of PRC.  
[G] Dangerous Chemicals Directory Used to Manufacure Exploder(2011 Edition), Notice 25th Nov. 2011, Ministry 
of Public Security of PRC1.  
[H] Catalog of Highly Toxic Chemicals, Notice 142th 2003, China Ministry of Health.  
 

Safety, health and environmental regulations specific for the product in question: 

 POPs Management Law 
- Not applicable 

 Information of EU Classification 
*Classification 
-[ Methylcyclohexane ]: F R11 Xn R65 Xi R38 R67 N R51-53 
*Risk Phrases 
-[ Methylcyclohexane ]: R11, R38, R51/53, R65, R67  
*Safety Phrase 
-[ Methylcyclohexane ]: S2,S9,S16,S33,S61,S62 

 U.S. Federal regulations 
*OSHA PROCESS SAFETY (29CFR1910.119) 
- Not applicable 
*CERCLA Section 103(40CFR302.4) 
- Not applicable 
*EPCRA Section 302 (40CFR355.30) 
- Not applicable 
*EPCRA Section 304 (40CFR355.40) 
- Not applicable 
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*EPCRA Section 313 (40CFR372.65) 
- Not applicable 

 Rotterdam Convention listed ingredients 
- Not applicable 

 Stockholm Convention listed ingredients 
- Not applicable 

 Montreal Protocol listed ingredients 
- Not applicable 
 

National legislation 
SARA 311/312 Hazards  : Flammable (gases, aerosols, liquids, or solids) 
      Skin corrosion or irritation 
      Specific target organ toxicity (single or repeated exposure) 
      Aspiration hazard 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงั
ในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


