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 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
SOLVENT 3040 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   SOLVENT 3040 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
 ผูผ้ลิต/ ผูจ้  ำหน่ำย:  บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั 

82/80 ซอยเอกมยั 22 (นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ 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 
รูปภำพ 

        
ค ำสัญญำณ อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ  
2.) อำจจะเป็นอนัตรำยถึงชีวิตหำกกลืนเขำ้ไปหรือเขำ้สู่ระบบทำงเดินหำยใจ  
3.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงัเล็กนอ้ย 
4.) อำจจะท ำใหง่้วงนอน หรือเวยีนหวั  
5.) อำจท ำให้ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ 
6.) คำดวำ่เป็นสำรก่อมะเร็ง 
7.) เป็นพิษกบัส่ิงมีชีวติในน ้ำระยะยำว 
ข้อควรระวงั :  
1.) ควรศึกษำค ำแนะน ำพิเศษก่อนกำรใชง้ำน 
2.) หำ้มปฏิบติักำรใดๆ จนกวำ่จะไดอ่้ำนและท ำควำมเขำ้ใจขอ้ควรระมดัระวงัดำ้นควำมปลอดภยัก่อน 
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3.) เก็บใหห่้ำงจำก แหล่งก ำเนิดประกำยไฟ เช่น ควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผวิท่ีร้อน -หำ้มสูบบุหร่ี 
4.) เก็บภำชนะบรรจุใหแ้น่น 
5.) ใหต่้อสำยดินเช่ือมต่อกบัภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
6.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยอำกำศ และระบบไฟ ท่ีมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนักำรระเบิด  
7.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น 
8.) มีมำตรกำร กำรป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์
9.) หลีกเล่ียงกำรสูดดมละออง ไอ 
10.) ใชเ้ฉพำะภำยนอกอำคำรหรือพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศไดดี้ 
11.) หลีกเล่ียงกำรปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
12.) สวมใส่ถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั /อุปกรณ์ป้องกนัดวงตำ และอุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
13.) หำกกลืนกิน: ใหน้ ำตวัส่งโรงพยำบำลหรือพบแพทยใ์นทนัที 
14.) หำกสัมผสัผวิหนงั (หรือขน)  : ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ฝักบวั 
15.) หำกสูดดม: ใหย้ำ้ยไปยงัท่ีท่ีอำกำศบริสุทธ์ิและใหอ้ยูใ่นท่ำท่ีหำยใจไดส้ะดวก 
16.) หำกสัมผสัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง: ใหพ้บแพทยห์รือเขำ้รับกำรรักษำพยำบำล 
17.) ถำ้รู้สึกผดิปกติใหน้ ำตวัส่งโรงพยำบำล หรือปรึกษำแพทย ์
18.) หำ้มท ำใหอ้ำเจียน 
19.) หำกระคำยเคืองผิวหนงั: ใหพ้บแพทย ์หรือเขำ้รับกำรรักษำพยำบำล 
20.) ในกรณีเกิดเพลิงไหม:้ ใชล้ะอองน ้ำ โฟม สำรเคมีแหง้ หรือสำรคำร์บอนไดออกไซคใ์นกำรดบัเพลิง 
21.) เก็บรวบรวมส่วนท่ีหกเลอะเทอะ 
22.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี เก็บไวใ้นท่ีเยน็ 
23.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี เก็บภำชนะบรรจุใหแ้น่น 
24.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
25.) ก ำจดัสำร/ภำชนะบรรจุ ตำมขอ้บงัคบัท่ีเหมำะสม 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Pegasol 3040, WS200, Mineral spirits, White Spirits       

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
SOLVENT 3040 100 64742-82-1 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป: ใหน้ ำผูป่้วยออกจำกท่ีเกิดเหตุ ส ำหรับท่ำนท่ีเป็นผูเ้ขำ้ท ำกำรช่วยเหลือใหป้้องกนั

ตวัเองจำกกำรไดรั้บสำรโดยกำรสวมหนำ้กำกชนิดท่ีเหมำะสม และถำ้ระคำยเคือง
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ระบบทำงเดินหำยใจ วงิเวยีน อำเจียน หรือหมดสติ ใหพ้บแพทยโ์ดยด่วน ถำ้หยดุ
หำยใจใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหำยใจหรือท ำกำรผำยปอดแบบปำกต่อปำก  

การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยสบู่และน ้ำ ถอดเส้ือผำ้ท่ีเป้ือน และน ำไปซกัใหส้ะอำดก่อน
กลบัมำสวมใส่อีกคร้ัง  

การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งตำทนัทีดว้ยน ้ำ หำกเกิดอำกำรระคำยเคือง ใหป้รึกษำแพทย ์
การกลนืกนิ: หำ้มท ำใหอ้ำเจียน ถำ้อำเจียนใหผู้ป่้วยโนม้ตวัไปขำ้งหนำ้ หรือตะแคงไปดำ้นซำ้ย 

(กม้ศีรษะลง, ถำ้เป็นไปได)้ ท ำกำรเปิดทำงเดินหำยใจ และป้องกนักำรส ำลกั 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชล้ะอองน ้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือคำร์บอนไดออกไซด ์ส ำหรับดบัเพลิง 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
สำยน ้ำท่ีฉีดเป็นสำย 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ไอระเหยของสำรมีควำมไวไฟ และหนกักวำ่อำกำศ อำจเคล่ือนท่ีไปตำมพื้น และไปถึงยงัแหล่งท่ีมีประกำยไฟ ท ำให้
เกิดไฟยอ้นกลบัไปยงัแหล่งตน้ก ำเนิดได ้สำรอนัตรำยนกัผจญเพลิงควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตำมท่ีระบุในส่วนท่ี 8 
ผลิตภณัฑท่ี์เผำไหมไ้ม่สมบูรณ์, ควนั, ไอสำรเคมี, คำร์บอนมอนนอกไซด,์ คำร์บอนไดออกไซด์, ซลัเฟอร์ออกไซด์, 
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ำกไพโรไลซิสอ่ืนๆ ของกำรเผำไหมส้ำรเคมี  
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
พนกังำนท่ีปฏิบติังำนผจญเพลิงตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยตำมมำตรฐำน ประกอบดว้ยเส้ือโคท้ป้องกนัเปลวไฟ, 
หมวกนิรภยัท่ีมีแผงกนัหนำ้, ถุงมือนีโอพรีม หรือไนไตรเพื่อป้องกนัผวิหนงั และรองเทำ้บูท กรณีท่ีเกิดไฟไหมใ้น
พื้นท่ีปิด ใหส้วมชุดป้องกนัแบบ SCBA (self-contained breathing apparatus)  
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: หำ้มสูดดมเอำไอระเหยเขำ้ไปและหลีกเล่ียงกำรสัมผสัผิวหนงั และดวงตำ หลีกเล่ียง

กำรสัมผสัสำรท่ีปนเป้ือน ส ำหรับผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรับผดิชอบกรณีเหตุฉุกเฉิน กำรป้องกนั
ระบบทำงเดินหำยใจ อุปกรณ์ป้องกนัทำงหำยใจแบบคร่ึงหน้ำหรือเต็มหน้ำพร้อม
กับไส้กรองส ำหรับกันไอสำรระเหยของสำรอินทรีย์ หรือไฮโดรเจนซัลไฟด ์
สำมำรถใชเ้คร่ืองช่วยหำยใจไดด้ว้ยตวัเอง (SCBA) ข้ึนอยูก่บัควำมรุนแรงของกำร
ร่ัวไหล และระดบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน ถำ้หำกไม่สำมำรถประเมินควำมรุนแรง
ของควำมเส่ียงได้ หรืออำจเกิดสภำวะกำรขำดออกซิเจนในอำกำศแนะน ำให้ใช้
เคร่ืองช่วยหำยใจไดด้ว้ยตวัเอง (SCBA) แนะน ำใหใ้ชถุ้งมือท ำงำนท่ีทนต่อสำรอะโร
มำติกไฮโดรคำร์บอน ถุงมือท่ีท ำดว้ยโพลิไวนิลอะซิเตต (PVA) นั้นไม่กนัน ้ำ และ 
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ไม่เหมำะในกำรใช้เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน แนะน ำให้ใช้แว่นตำกนัสำรเคมี ถำ้มีควำม
เป็นไปได้ท่ีสำรจะกระเด็น หรือสัมผสักับดวงตำ ส ำหรับกำรหกร่ัวไหลเพียง
เล็กน้อย กำรสวมชุดป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์ธรรมดำก็พอเพียง ถ้ำกำรหกร่ัวไหลมี
ปริมำณมำก แนะน ำใชชุ้ดป้องกนัสำรเคมี และป้องกนัไฟฟ้ำสถิตยแ์บบทั้งตวั 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  สำรท่ีหกเป้ือนปริมำณมำก: สร้ำงท ำนบกั้นของเหลวท่ีหกเป้ือนไกลออกจำกบริเวณ
ท่ีหกเพื่อน ำเก็บกลบัมำ และก ำจดัทิ้ง ป้องกนัไม่ใหไ้หลลงสู่ทำงเดินของน ้ำ ท่อน ้ำ
เสีย แหล่งน ้ำบนดิน หรือแหล่งน ้ำใตดิ้น หรือบริเวณท่ีอบัอำกำศ 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    การร่ัวไหลลงสู่พืน้ดิน: ก ำจดัแหล่งก่อไฟทั้งหมด (หำ้มสูบบุหร่ี, ท ำใหเ้กิดประกำย
    ไฟหรือเปลวไฟใดๆในบริเวณใกลเ้คียง) หยดุกำรร่ัวไหลถำ้สำมำรถท ำไดโ้ดยไม่มี
    ควำมเส่ียง เคร่ืองมือท่ีใชง้ำนกบัผลิตภณัฑน้ี์ตอ้งมีกำรต่อสำยดิน หำ้มจบัหรือเดิน
    ผำ่นไปบนสำรท่ีหกเป้ือน ป้องกนัไม่ใหไ้หลลงสู่ทำงเดินของน ้ำ ท่อน ้ำเสีย แหล่งน ้ำ
    บนดิน หรือแหล่งน ้ำใตดิ้น หรือบริเวณท่ีอบัอำกำศ อำจใชโ้ฟมระงบัไอเพื่อลดไอ
    หมอกท่ีเกิดข้ึน ใชเ้คร่ืองมือสะอำดท่ีไม่ก่อประกำยไฟในกำรดูดซบัสำร ใชดิ้นแหง้ 
    ทรำย หรือสำรอ่ืนท่ีไม่เผำไหมซ้บัหรือคลุมสำรท่ีหกปนเป้ือน และยำ้ยไปใส่ใน
    ภำชนะ สำรท่ีหกเป้ือนปริมำณมำก: สเปรยน์ ้ำอำจช่วยลดไอระเหย แต่อำจไม่ 
    สำมำรถป้องกนักำรติดไฟในบริเวณพื้นท่ีปิดได ้น ำเก็บกลบัมำโดยกำรสูบดว้ยป๊ัม
    หรือซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเหมำะสม 
    การร่ัวไหลลงสู่แหล่งน า้: หยดุกำรร่ัวไหลถำ้สำมำรถท ำไดโ้ดยไม่มีควำมเส่ียง ก ำจดั
    แหล่งก่อไฟทั้งหมด แจง้เตือนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ถำ้จุดวำบไฟของสำรมีค่ำสูงกวำ่
    อุณหภูมิภำยนอกมำกกวำ่ 10 องศำเซลเซียส ใหใ้ชทุ้่นกกัเก็บน ้ำมนั และเอำสำรออก
    จำกผวิน ้ำโดยวธีิกำรกวำดหรือใชส้ำรดูดซบัท่ีเหมำะสมตำมแต่สถำนกำรณ์ท่ี 
    เอ้ืออ ำนวย ถำ้จุดวำบไฟของสำรมีค่ำสูงกวำ่อุณหภูมิภำยนอกไม่เกิน 10 องศำ 
    เซลเซียส ใหใ้ชทุ้่นกกัเก็บน ้ำมนั จ  ำกดับริเวณของสำรเพื่อป้องกนัแนวชำยฝ่ังและ
    ปล่อยใหส้ำรนั้นระเหยไปเอง ขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ช่ียวชำญก่อนใชส้ำรดูดซบั 
    สำรเคมี ค ำแนะน ำส ำหรับกำรร่ัวไหลของสำรลงสู่แหล่งน ้ ำ และพื้นดินน้ี จดัท ำข้ึน     

จำกกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ของกำรร่ัวไหลท่ีมีโอกำสเกิดข้ึน ทั้งน้ีสภำพทำง 
   ภูมิศำสตร์ ลม อุณหภูมิ ทิศทำงของคล่ืน กระแสน ้ำ และควำมเร็วท่ีแตกต่ำงกนัไป
   นั้นมีผลอยำ่งมำกในกำรจดักำรท่ีต่ำงออกไป ดงันั้นจึงควรปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญ  

หมำยเหตุ : กฎหมำยแต่ละทอ้งถ่ินอำจระบุหรือจ ำกดัขอ้ปฏิบติับำงประกำร 
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7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
หำ้มตดั, เจำะ, บด, เช่ือมหรือด ำเนินในลกัษณะเดียวกนัใกลภ้ำชนะบรรจุ กำรเกิดไฟฟ้ำสถิตยใ์นระหวำ่งกำรสูบสำร 
อำจท ำใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้หำ้มใชเ้คร่ืองอดัอำกำศเพื่อเติมสำร หรือกำรเก็บรักษำ หำ้มเขำ้ไปในพื้นท่ีอบัอำกำศจนกวำ่จะ 
มีกำรตรวจสอบบรรยำกำศ หลีกเล่ียงกำรสูบบุหร่ี, เปลวไฟ หรือแหล่งก ำเนิดไฟ หลีกเล่ียงกำรท ำใหเ้กิดไฟฟ้ำสถิตย ์
หลีกเล่ียงบุคคลในกำรสัมผสัสำรทั้งหมด รวมถึงกำรสูดดม    
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้: 
ประเภทของบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นกำรบรรจุผลิตภณัฑ์ อำจท ำใหเ้กิดไฟฟ้ำสถิตยส์ะสม และสลำยตวัได ้ปิดฝำภำชนะเม่ือ 
ไม่ใชง้ำน เคล่ือนยำ้ยภำชนะดว้ยควำมระมดัระวงั เปิดฝำภำชนะชำ้ๆ เพื่อควบคุมแรงดนัท่ีอำจปล่อยออกมำ   เก็บในท่ี 
เยน็และอำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก ควรเก็บสำรภำยนอกหรือบริเวณท่ีแยกออกไป ภำชนะเก็บควรมีกำรต่อสำยดิน และยดึ 
รัดใหม้ัน่คง ถงัเก็บสำร ภำชนะและอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีใชถ่้ำยเทสำรจะตอ้งท ำกำรต่อสำยดิน ยดึรัดใหม้ัน่คง เพื่อป้องกนั 
กำรสะสมไฟฟ้ำสถิตย ์
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 52 ppm 

การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ใชอุ้ปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศท่ีเหมำะสมเพื่อรักษำระดบัปริมำณสำรใหต้ ่ำกวำ่

ระดบัท่ีก ำหนดไว ้ 

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ: ไม่จ  ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตก้ำรใชง้ำนปกติ และมีกำรระบำยอำกำศอยำ่งเพียงพอ ใช้

ตลบักรองไอสำรอินทรียท่ี์ไดรั้บกำรรับรอง หรือแนะน ำใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหำยใจ 

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมี  

การป้องกนัดวงตา: สวมแวน่ตำนิรภยัท่ีมีท่ีครอบตำ หรือหนำ้กำกกนัสำรเคมี 

การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีท ำจำก PVC อำจจ ำเป็นเม่ือไดรั้บสำรอยำ่งรุนแรง 

มาตรการสุขอนามัย: ใหห้มัน่ตรวจสอบขอ้ปฏิบติัเพื่อสุขอนำมยัส่วนบุคคลท่ีดี เช่น กำรลำ้งมือหลงัจำก

สัมผสัสำรเคมี และก่อนรับประทำนอำหำร ด่ืมน ้ำ และ/หรือ สูบบุหร่ี ซกัลำ้งชุด

ท ำงำนและอุปกรณ์ป้องกนัเพื่อก ำจดัสำรปนเป้ือน ก ำจดัเส้ือผำ้ท่ีมีกำรปนเป้ือนและ

รองเทำ้ท่ีไม่สำมำรถท ำควำมสะอำดได ้จดัเก็บส่ิงของต่ำงๆใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย

อยูเ่สมอ 
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลวใส กล่ินปีโตรเลียม/ตวัท ำละลำย อตัราการระเหย  :  0.14 (n-Butyl acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :   ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่น :  0.7700 - 0.7950 g/cm3 ท่ี 15.6 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ไม่ละลำย 

จุดเดอืด :   145 - 200 °C ความหนืด :   1.13 cSt ท่ี 25 °C 

ความดนัไอ :  248 - 370 Pa  ท่ี  20 °C ความหนาแน่นของไอ :   > 1 ท่ี 101 kPa 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 0.47 - 0.60 %โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 7.0 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 200 - 250 °C จุดวาบไฟ : 35 - 40 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั : ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:   เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:    ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่เกิดโพลิเมอไรเซชัน่ ท่ีอนัตรำย 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:   หลีกเล่ียงควำมร้อน ประกำยไฟ กองไฟ แหล่งก่อไฟอ่ืนๆ และไฟฟ้ำสถิตย ์
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:    Strong oxidizers; nitrates, oxidizing acids, chlorine bleaches 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  คำร์บอนมอนอกไซด ์และคำร์บอนไดออกไซด ์ 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg   
  LD50 (Dermal, rabbit): >3160 mg/kg   
อาการทีป่รากฎ: หลงัสัมผสัผวิหนงั: กำรสัมผสัซ ้ ำๆ อำจท ำใหผ้วิหนงัแตก, ลอก หรือแหง้ ตำมกำร

จดักำร และกำรใชง้ำนปกติ หลงัสัมผสัท่ีดวงตำ: อำจท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคือง
ดวงตำ หำสัมผสัเป็นเวลำนำนอำจท ำให้เกิดกำรอกัเสบ โดยท ำใหต้ำร้อนและแดง
เป็นอำกำรของโรคตำแดง หลงัสูดดมเขำ้ไป: อำจท ำใหเ้กิดอำกำรง่วงนอน และเวยีน
ศีรษะ หลงักลืนกินสำร: อำจเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพของแต่ละบุคคล ถำ้ไดรั้บสำร
ในปริมำณมำกท ำใหมี้อำกำรคล่ืนไส้ อำเจียน ง่วงนอน อ่อนแอ และเวยีนศีรษะ กำร
ไดรั้บสำรน้ีเขำ้สู่ปอดแมเ้พียงเล็กนอ้ยโดยอุบติัเหตุจำกำรกลืนกิน หรือขณะท่ีท ำให้
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อำเจียนเอำสำรน้ีออกมำอำจท ำใหเ้กิดกำรอกัเสบของปอด หรือท ำใหเ้กิดอำกำรน ้ำ
ท่วมปอดได ้  

ความเป็นพษิเร้ือรัง:                คำดวำ่มีผลต่อสุขภำพจำกภำวะก่ึงเร้ือรัง เร้ือรัง ระบบทำงเดินหำยใจ หรืออำกำรแพ้
ทำงผวิหนงั กำรกลำยพนัธ์ุ เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุก่อใหเ้กิดมะเร็ง เป็นพิษต่อ
อวยัวะเป้ำหมำย (จำกกำรสัมผสัคร้ังเดียว หรือหลำยคร้ัง) เป็นพิษต่อระบบหำยใจ 
และผลกระทบอ่ืนๆ เน่ืองจำกประสบกำรณ์ของบุคคล และขอ้มูลกำรทดลอง 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:    ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม  
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:   ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั:  LC50 - Crangon crangon (crustacea):  4.3 mg/l - 96 h 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:    ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย:   ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:   คำดวำ่ยอ่ยสลำยไดท้ำงธรรมชำติ 

คำดวำ่จะลดลงอยำ่งรวดเร็วเม่ืออยูใ่นอำกำศ 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ผลิตภณัฑน้ี์ไม่น่ำจะสะสมในส่ิงมีชีวติทำงชีวภำพ  
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน: ระเหยไดดี้ จะเขำ้ไปในชั้นอำกำศอยำ่งรวดเร็ว จะไม่เขำ้ไปในชั้นน ้ำเสีย

และตะกอนท่ีเป็นของแขง็ ผลิตภณัฑน้ี์อำจแทรกซึมลงดินได ้
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ:  ฟิลม์ท่ีเกิดข้ึนบนผวิน ้ำ อำจส่งผลต่อกำรถ่ำยเทออกซิเจน และเป็นอนัตรำย
     ต่อส่ิงมีชีวติ 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์:  ก ำจดัตำมระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ก ำจดัผลิตภณัฑน้ี์ และภำชนะบรรจุ

 เป็นของเสียอนัตรำย หรือรวบรวมเป็นของเสียพิเศษ ผลิตภณัฑน้ี์ควรเผำในภำชนะ
 ปิดท่ีไดรั้บกำรควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิสูง เพื่อป้องกนักำรเกิดผลิตภณัฑท่ี์ไม่
 ตอ้งกำรจำกกำรเผำไหม ้

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ค ำเตือนเก่ียวกบัภำชนะบรรจุท่ีใชห้มดแลว้ (ถำ้เก่ียวขอ้ง); ภำชนะบรรจุท่ีใช ้
หมดแลว้ อำจมีสำรตกคำ้งเหลืออยู ่และเป็นอนัตรำยได ้อยำ่พยำยำมเติมซ ้ ำ หรือ 
ท ำควำมสะอำดภำชนะ โดยไม่มีวธีิปฏิบติัท่ีเหมำะสม ควรระบำยสำรออกจำกถงั 
เปล่ำจนหมดเกล้ียง และเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยัจนกวำ่จะปรับสภำพ หรือก ำจดัทิ้ง 
อยำ่งเหมำะสม ควรใหผู้รั้บเหมำท่ีมีควำมเช่ียวชำญ หรือไดรั้บอนุญำตเป็นผูน้ ำ 
ภำชนะเปล่ำไปรีไซเคิล ฟ้ืนสภำพ หรือก ำจดัทิ้งตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบำล  
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หำ้มอดัควำมดนั ตดั เช่ือม เช่ือมประสำน บดักรี เจำะ บด เจียระไน หรือปล่อยให ้
ภำชนะไดรั้บควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ ไฟฟ้ำสถิต หรือแหล่งจุดระเบิดอ่ืนๆ  

    ภำชนะอำจระเบิด และท ำใหเ้กิดกำรบำดเจบ็ และเสียชีวติได ้
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก  
UN No: 1300      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: TURPENTINE SUBSTITUTE 
การขนส่งทางน า้ 
UN No: 1300      Class: 3     Packing group: III 
Marine pollutant: No 
Proper shipping name: TURPENTINE SUBSTITUTE 
การขนส่งทางอากาศ 
UN No: 1300      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: TURPENTINE SUBSTITUTE 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
US Toxic Substances Control Act 
All components of this product are on the TSCA Inventory. 
NFPA - USA 
Health – 1, Flammability – 2, Reactivity – 0 
HMIS – USA 
Health – 1, Flammability – 2, Reactivity – 0 
European  Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) 
The components of this product are on the EINECS inventory. 
EU Directives 67/548/EEC 
Classification T 
R-Phrases  R45: May cause cancer. 
  R46: May cause heritable genetic damage. 
  R65: Harmful: may cause lung damage if swallowed. 
S-Phrases  S53: Avoid exposure – obtain special instructions before use. 
  S45: In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately 
  (show the label where possible). 
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This material is considered hazardous according to the classification criteria of the Hazard Classification and 
Communication System for Hazardous Materials BE 2555. 
 
REGULATORY STATUS AND APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS 
Hazardous Substance Act BE2535: Regulated 
 

Listed or exempt from listing / notification on the following chemical inventories: AICS, DSL, ENCS, 
IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA 

 
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 ์ 
 


