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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
SOLVENT D80 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   SOLVENT D80 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 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.) ของเหลวท่ีเผำไหมไ้ด ้ 
2.) อำจจะเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวติหำกกลืนกินและเขำ้สู่ระบบทำงเดินหำยใจ   
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ พื้นผวิท่ีร้อน—หำ้มสูบบุหร่ี 
2.) สวมใส่ถุงมือป้องกนัและอุปกรณ์ป้องกนัตำและใบหนำ้ 
3.) หำกกลืนกิน:  ใหน้ ำตวัส่งโรงพยำบำลหรือพบแพทยใ์นทนัที   
4.) หำ้มท ำใหอ้ำเจียน   
5.) ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้  ใชล้ะอองน ้ำ โฟม สำรเคมีแหง้ หรือคำร์บอนไดออกไซด ์ในกำรดบัเพลิง 
6.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี เก็บไวใ้นท่ีเยน็   



  บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)                 ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office) 

                               82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 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 
 

 

7.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
8.) ก ำจดัสำรและบรรจุภณัฑ์ใหถู้กตอ้งตำมระเบียบขอ้ก ำหนด  

 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DISTILLATES (PETROLEUM), 
HYDROTREATED LIGHT 

100 64742-47-8 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป: ให้น ำผูป่้วยออกจำกท่ีเกิดเหตุ ส ำหรับท่ำนท่ีเป็นผูท้  ำกำรเขำ้ช่วยเหลือ ให้ป้องกนั

ตวัเองจำกกำรไดรั้บสำรโดยกำรสวมหนำ้กำกท่ีเหมำะสม และถำ้ระคำยเคืองระบบ
ทำงเดินหำยใจ วิงเวียง อำเจียน หรือหมดสติ ให้พบแพทยโ์ดยด่วน ถำ้หยุดหำยใจ 
ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหำยใจ หรือท ำกำรผำยปอดแบบปำกต่อปำก  

การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งบริเวณผิวหนงัท่ีสัมผสัออกดว้ยสบู่และน ้ ำ ถอดเส้ือผำ้ท่ีเป้ือน และน ำไปซกัให้
สะอำดก่อนน ำกลบัมำสวมใส่อีกคร้ัง 

การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งตำทนัทีดว้ยน ้ำ หำกเกิดอำกำรระคำยเคือง ใหป้รึกษำแพทย ์
การกลนืกนิ: พบแพทยด่์วน ห้ามท าให้อาเจียน ถำ้กินเขำ้ไป สำรน้ีอำจถูกดูดเขำ้สู่ปอดและท ำให้

เกิดปอดอกัเสบได ้ใหท้  ำกำรรักษำอยำ่งเหมำะสม 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชล้ะอองน ้ำ โฟมดบัเพลิง ผงเคมีแหง้ หรือคำร์บอนไดออกไซด ์ส ำหรับดบัเพลิง  
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
สำยน ้ำท่ีฉีดเป็นสำย 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ผลิตภณัฑท่ี์เผำไหมไ้ม่สมบูรณ์ ออกไซดข์องคำร์บอน ควนั ไอสำรเคมี 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
พนกังำนท่ีปฏิบติังำนผจญเพลิงตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยมำตรฐำน ประกอบดว้ยเส้ือโคท้ป้องกนัเปลวไฟ 
หมวกนิรภยัท่ีมีแผงกนัหนำ้ ถุงมือ รองเทำ้บูท  กรณีเกิดไฟไหมใ้นพื้นท่ีปิดใหส้วมชุดป้องกนัแบบ SCBA(Self-
contained breathing apparatus) ใชส้เปรยน์ ้ำเพื่อท ำใหพ้ื้นผวิท่ีโดนไฟเยน็ลงและปกป้องบุคคล 
 



  บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)                 ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office) 

                               82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 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 
 

 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: หลีกเล่ียงกำรสัมผสัสำรท่ีปนเป้ือน เตือนผูอ้ยูอ่ำศยัในบริเวณใกลเ้คียง และผูท่ี้อยูใ่ต้

ลมให้ทรำบเก่ียวกับอนัตรำยจำกควำมเป็นพิษ หรือควำมไวไฟของสำร ท ำกำร
อพยพคนออกไปยงัพื้นท่ีปลอดภยัถำ้มีควำมจ ำเป็น ดูท่ีส่วนท่ี 5 เร่ืองกำรผจญเพลิง 
ดูท่ีส่วนท่ี 3 เร่ืองกำรระบุอนัตรำย ดูท่ีส่วนท่ี 4 เร่ืองมำตรกำรปฐมพยำบำล ดูท่ีส่วน
ท่ี 8 ส ำหรับค ำแนะน ำเร่ืองอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลขั้นต ่ำ อำจมีควำม
จ ำเป็นในกำรใชม้ำตรกำรป้องกนัอ่ืนเพิ่มเติม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์เฉพำะหนำ้ 
หรือวจิำรณญำณของผูมี้หนำ้ท่ีรับผดิชอบในกรณีเหตุฉุกเฉิน 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  สำรท่ีหกปนเป้ือนปริมำณมำก: สร้ำงท ำนบกั้นของเหลวท่ีหกปนเป้ือนไกลออกจำก
บริเวณท่ีหก เพื่อน ำเก็บกลบัมำ และก ำจดัทิ้ง ป้องกนัไม่ใชไ้หลลงสู่ทำงเดินของน ้ำ 
ท่อน ้ำเสีย แหล่งน ้ำบนดิน หรือแหล่งน ้ำใตดิ้น หรือบริเวณท่ีอบัอำกำศ 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
การร่ัวไหลลงสู่พืน้ดิน: ก ำจดัแหล่งก่อไฟทั้งหมด (ห้ำมสูบบุหร่ี, ท ำให้เกิดประกำย
ไฟ หรือเปลวไฟใดๆ ในบริเวณใกลเ้คียง) หยุดกำรร่ัวไหลถำ้ท ำไดโ้ดยไม่มีควำม
เส่ียง เคร่ืองมือท่ีใชง้ำนกบัผลิตภณัฑ์น้ีตอ้งมีกำรต่อสำยดิน ห้ำมจบัหรือเดินผำ่นไป
บนสำรท่ีหกเป้ือน ป้องกนัไม่ให้ไหลลงสู่ทำงเดินของน ้ ำ ท่อน ้ ำเสีย แหล่งน ้ ำบนดิน 
หรือแหล่งน ้ ำใตดิ้น หรือบริเวณท่ีอบัอำกำศ อำจใชโ้ฟมระงบัไอเพื่อลดไอหมอกท่ี
เกิดข้ึน ใช้เคร่ืองมือสะอำดท่ีไม่ก่อประกำยไฟ ในกำรดูดซับสำรใช้ดินแห้ง ทรำย 
หรือสำรอ่ืนท่ีไม่เผำไหม ้ซับหรือคลุมสำรท่ีหกปนเป้ือน และยำ้ยไปใส่ในภำชนะ 
สำรท่ีหกเป้ือนปริมำณมำก: สเปร์ยน ้ ำอำจช่วยลดไอระเหย แต่อำจไม่สำมำรถ
ป้องกนักำรติดไฟในบริเวณพื้นท่ีปิดได ้การ 
การร่ัวไหลลงสู่แหล่งน า้: หยดุกำรร่ัวไหลถำ้สำมำรถท ำไดโ้ดยไม่มีควำมเส่ียง ก ำจดั
แหล่งก่อไฟทั้งหมด แจง้เตือนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
ระวงัอยำ่ใหส้ัมผสักบัผวิหนงั เศษฝุ่ นผงโลหะท่ีเกิดจำกงำนช่ำงโลหะนั้นอำจท ำให้เกิดบำดแผลถลอกบริเวณผวิหนงัได ้ 
และมีแนวโนม้ท่ีจะท ำใหเ้กิดโรคผิวหนงัอกัเสบ  ท ำกำรป้องกนักำรหกเป้ือนและร่ัวซึมเพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรำยล่ืนหก 
ลม้ สำรน้ีสำมำรถสะสมประจุไฟฟ้ำซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดประกำยไฟ (แหล่งติดไฟ) เม่ือมีกำรจดักำรสำรจำกภำชนะบรรจุ  
ไฟฟ้ำท่ีเกิดประกำยไฟอำจเกิดกำรลุกติดเป็นเปลวไฟจำกไอของของเหลวหรือส่วนท่ีตกคำ้งน้ีได ้(ตวัอยำ่งเช่น ระหวำ่ง 
กำรถ่ำยเทสำร) ใชว้ธีิกำรท่ีเหมำะสมในกำรยดึและ/หรือต่อสำยดิน อยำ่งไรก็ตำม กำรยึดและต่อสำยดินก็อำจไม่ 
สำมำรถละจำกอนัตรำยท่ีเกิดจำกกำรสะสมไฟฟ้ำสถิตยไ์ด ้ใหศึ้กษำหำมำตรฐำนกำรปฏิบติักำรเพื่อเป็นแนวทำง  
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สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้: 
ประเภทของบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นกำรบรรจุผลิตภณัฑ ์อำจท ำใหเ้กิดไฟฟ้ำสถิตยส์ะสม และสลำยตวัได ้ปิดฝำภำชนะเม่ือ 
ไม่ใชง้ำน เคล่ือนยำ้ยภำชนะดว้ยควำมระมดัระวงั เปิดฝำภำชนะชำ้ๆ เพื่อควำมคุมแรงดนัท่ีอำจปล่อยออกมำ เก็บในท่ี 
เยน็และอำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก ภำชนะเก็บสำรควรมีกำรต่อสำยดิน และยดึรัดใหม้ัน่คง ถงัเก็บสำรภำชนะและอุปกรณ์ 
ต่ำงๆ ท่ีใชถ่้ำยเทสำร จะตอ้งท ำกำรต่อสำยดิน ยึดรัดใหม้ัน่คง เพื่อป้องกนักำรสะสมของไฟฟ้ำสถิตย ์

วสัดุบรรจุภณัฑแ์ละสำรเคลือบผวิท่ีใชท่ี้เหมำะสม(เขำ้กนัไดท้ำงเคมี): เหล็กกลำ้คำร์บอน, สแตนเลส สตีล, 
Teflon, Polyethylene, Polypropylene  
วสัดุบรรจุภณัฑท่ี์ไม่เหมำะสม: ยำงบิวทิล, Polystyrene, Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM),  
ยำงธรรมชำติ    

 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน:     

ช่ือสาร ค่า TWA(ppm) 
DISTILLATES (PETROLEUM), 
HYDROTREATED LIGHT 

165 

การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ควรจดัใหมี้กำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ เพื่อป้องกนัไม่ให้ปริมำณสำรเกิน 
กวำ่ระดบัท่ียนิยอมให้รับได ้ใชอุ้ปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศป้องกนักำรเกิดระเบิด 

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ถำ้ระบบกำรควบคุมทำงวศิวกรรมไม่สำมำรถรักษำระดบัของส่ิงปนเป้ือนในอำกำศ

ท่ีเพียงพอต่อกำรป้องกนัสุขภำพของพนกังำนได ้อำจจ ำเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
ทำงเดินหำยใจท่ีไดรั้บอนุญำต  กำรเลือก กำรใชแ้ละกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ป้องกนั
ทำงเดินหำยใจตอ้งท ำตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ส ำหรับประเภทอุปกรณ์ป้องกนั
ทำงเดินหำยใจท่ีพิจำรณำใชก้บัสำรน้ีไดแ้ก่ : หนำ้กำกกรองสำรเคมีแบบคร่ึงหนำ้  
เคร่ืองกรองชนิด A  

 ใชอุ้ปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศท่ีเหมำะสมเพื่อรักษำระดบัปริมำณสำรใหต้ ่ำกวำ่ระดบัท่ี
ก ำหนดไว ้ในกรณีท่ีควำมเขม้ขน้ของสำรในอำกำศมีค่ำสูง ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
ทำงเดินหำยใจชนิด “ชุดส่งผำ่นอำกำศ” และปรับใหมี้ควำมดนัภำยในหนำ้กำกสูง
กวำ่ภำยนอก ชุดส่งผำ่นอำกำศพร้อมดว้ยถงัอำกำศส ำรองอำจมีควำมจ ำเป็นใน
สถำนกำรณ์ท่ีระดบัของออกซิเจนต ่ำกวำ่มำตรฐำน อุปกรณ์กำรเตือนแก๊ส/ไอไม่
ท ำงำน หรือควำมเขน้ขน้ของสำรในบรรยำกำศมีค่ำสูงเกินกวำ่ระดบัควำมสำมำรถ
ในกำรป้องกนัของหนำ้กำกกรองอำกำศ 
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การป้องกนัมือ: ขอ้มูลเฉพำะของถุงมือท่ีไดใ้หไ้วน้ั้นจดัท ำข้ึนตำมเอกสำรตีพิมพ ์และขอ้มูลจำก
ผูผ้ลิตถุงมือ  สภำพกำรท ำงำนจะมีผลต่อควำมคงทนของถุงมือเป็นอยำ่งมำก ให้
สอบถำมขอ้มูลจำกผูผ้ลิตถุงมือ เร่ืองขอค ำแนะน ำส ำหรับประเภทของถุงมือท่ี
เหมำะสม และอำยกุำรใชง้ำนกบังำนท่ีท่ำนใช ้ใหต้รวจสอบและเปล่ียนถุงมือท่ีขำด 
หรือเสียหำย ประเภทของถุงมือท่ีใช้ส ำหรับกำรท ำงำนกบัสำรเคมีนั้น รวมถึง: ถำ้
ตอ้งสัมผสัสำรเป็นเวลำนำน หรือสัมผสัสำรบ่อยๆ ควรสวมถุงมือท่ีสำมำรถป้องกนั
สำรเคมี และหำกมีโอกำสท่ีตอ้งสัมผสักบัสำรบริเวณแขน ให้สวมใส่ถุงมือท่ีมีควำม
ยำวคลุมถึงบริเวณแขน ถุงมือยำง Nitrile  

การป้องกนัดวงตา:  ถำ้ตอ้งสัมผสักบัสำร ควรสวมแวน่ตำนิรภยัท่ีมีแผงกั้นดำ้นขำ้ง 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ขอ้มูลเฉพำะของเส้ือผำ้ท่ีไดใ้หไ้วน้ั้น จดัท ำเอกสำรตีพิมพ ์และขอ้มูลจำกผูผ้ลิต  

ประเภทของเส้ือผำ้ท่ีใชส้ ำหรับกำรท ำงำนกบัสำรเคมีนั้นรวมถึง: ถำ้ตอ้งสัมผสัสำร 
เป็นเวลำนำน หรือสัมผสัสำรบ่อยๆ ควรสวมเส้ือผำ้ท่ีสำมำรถป้องกนัสำรเคมี  

มาตรการสุขอนามัย:  ใหห้มัน่ตรวจสอบขอ้ปฏิบติัเพื่อสุขอนำมยัส่วนบุคคลท่ีดี เช่น กำรลำ้งมือหลงัจำก 
สัมผสัสำรเคมี และก่อนรับประทำนอำหำร ด่ืมน ้ำ และ/หรือ สูบบุหร่ี ซกัลำ้งชุด 
ท ำงำน และอุปกรณ์ป้องกนัเพื่อก ำจดัสำรปนเป้ือน ก ำจดัเส้ือผำ้ท่ีมีกำรปนเป้ือน  
และรองเทำ้ท่ีสำมำรถท ำควำมสะอำดได ้จดัเก็บส่ิงของต่ำงๆ ใหเ้ป็นระเบียบ 
เรียบร้อยอยูเ่สมอ 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใสไม่มีสี กล่ินปิโตรเลียม อตัราการระเหย :  0.1 (n-butyl acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :   ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่น :  0.798 g/m3   

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ไม่ละลำยน ้ ำ 

จุดเดอืด :   200-250 °C ความหนืด :  1.68 cSt ท่ี 40 °C 

ความดนัไอ :  0.023 kPa ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ :   6.2 ท่ี 101 kPa 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 0.6%โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 5.0 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 251°C จุดวาบไฟ : >=75 °C  

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 
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10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:   เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:    ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่ (Polymerization) ท่ีอนัตรำย 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:   ควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟหรือแหล่งก ำเนิดไฟอ่ืนๆ  
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:    ตวัท ำปฏิกิริยำออกซิเดชัน่รุนแรง 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: สำรน้ีไม่เกิดสลำยตวัท่ีอุณหภูมิบรรยำกำศ 

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): > 5000 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat): >5000 mg/m3   
    LD50 (Skin, rabbit): >5000 mg/kg    
อาการทีป่รากฎ: ควำมเขม้ขน้ของไอ/ละอองสำร (aerosol) ท่ีสูงเกินกวำ่ค่ำจ  ำกดักำรไดรั้บสำรจะท ำ

ให้ระคำยเคืองตำ ทำงเดินหำยใจ อำจท ำให้ปวดศีรษะ วิงเวียน สลบ ง่วง หมดสติ 
และเกิดผลกระทบกบัระบบประสำทส่วนกลำงอ่ืนๆ รวมทั้งถึงขั้นเสียชีวิต  กำร
สัมผสัสำรท่ีควำมหนืดต ่ำเป็นเวลำนำนหรือซ ้ ำ ๆ ติดต่อกนั อำจมีผลท ำให้ผิวหนงั
แห้ง เกิดกำรระคำยเคืองและผิวหนังอกัเสบ  กำรได้รับสำรน้ีเข้ำสู่ปอดแม้เพียง
เล็กนอ้ยโดยอุบติัเหตุจำกกำรกลืนกินหรือขณะท่ีท ำให้อำเจียนเอำสำรน้ีออกมำ อำจ
ท ำใหเ้กิดกำรอกัเสบของปอดหรือท ำใหเ้กิดอำกำรน ้ำท่วมปอดได ้   

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

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:   ไม่มีขอ้มูล 
    
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม  
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  คำดวำ่ไม่เป็นอนัตรำยต่อส่ิงมีชีวติในน ้ำ 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

ไม่คำดวำ่จะก่อใหเ้กิดควำมเป็นพิษเร้ือรังกบัส่ิงมีชีวติในน ้ำ 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล 
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ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  คำดวำ่จะยอ่ยสลำยทำงชีวภำพไดท้นัที 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้มูล 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ผลิตภณัฑ์น้ีควรเผำในภำชนะปิดท่ีได้รับกำรควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิสูง เพื่อ

ป้องกนักำรเกิดผลิตภณัฑท่ี์ไม่ตอ้งกำรจำกกำรเผำไหม ้ 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ค ำเตือนเก่ียวกบัภำชนะบรรจุท่ีใชห้มดแลว้ (ถำ้เก่ียวขอ้ง); ภำชนะบรรจุท่ีใช ้
    หมดแลว้ อำจมีครำบตกคำ้งเหลืออยู ่ และเป็นอนัตรำยได ้อยำ่พยำยำมเติมซ ้ ำ หรือ
    ท ำควำมสะอำดภำชนะ โดยไม่มีวิธีปฏิบติัท่ีเหมำะสม ควรระบำยสำรออกจำกถงั
    เปล่ำจนหมดเกล้ียง และเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยัจนกว่ำจะปรับสภำพ หรือก ำจดัทิ้ง
    อย่ำงเหมำะสม ควรให้ผูรั้บเหมำท่ีมีควำมเช่ียวชำญ หรือได้รับอนุญำตเป็นผูน้ ำ
    ภำชนะเปล่ำไปรีไซเคิล ฟ้ืนสภำพ หรือก ำจดัทิ้งตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบำล 
    ห้ำมอดัควำมดนั ตดั เช่ือม เช่ือมประสำน บดักรี เจำะ บด เจียระไน หรือปล่อยให้
    ภำชนะไดรั้บควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ ไฟฟ้ำสถิต หรือแหล่งจุดระเบิดอ่ืนๆ 
    ภำชนะอำจระเบิด และท ำใหเ้กิดกำรบำดเจบ็ และเสียชีวติได ้
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่ไดค้วบคุมส ำหรับกำรขนส่งทำงบก 
การขนส่งทางน า้/ทางทะเล(IMDG) 
ไม่ไดค้วบคุมส ำหรับกำรขนส่งทำงทะเล IMDG-Code 
 Marine Pollutant: ไม่มี 
SEA (MARPOL 73/78 Convention – Annex II) 
 ช่ือผลติภัณฑ์: ของเหลวพิษ, N.F.,(7) N.O.S., (EXXSOL D80 , มี Iso- และ cycloalkanes (C12+)) 
 Ship Type: 3 
 ประเภทของมลภาวะ: Y 
การขนส่งทางอากาศ(IATA) 
ไม่ไดค้วบคุมส ำหรับกำรขนส่งทำงอำกำศ 
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15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
สำรน้ีเป็นสำรอนัตรำยตำมกฏเกณฑข์อง ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม 
เร่ืองระบบกำรจ ำแนกและกำรส่ือสำรควำมเป็นอนัตรำยของวตัถุอนัตรำย พ.ศ.2555 
 
สถานะทางกฏหมายและกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 
พระราชบัญญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535: ไม่ไดค้วบคุม 
 

จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากรายการ หรือ ประกาศในบัญชีสารเคมี: AICS, DSL, ENCS, IECSC, 
KECI, PICCS, TCSI, TSCA 

 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงั
ในกำรจดักำรผลิตภณัฑ์โดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผิดชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


