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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
SOLVENT 1425
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
SOLVENT 1425
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จำหน่ำย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 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 ปภำพ

คำสัญญำณ

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย
1.) ของเหลวและไอไวไฟ
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
3.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
4.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
5.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
6.) อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์และทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดประกำยไฟ/ ควำมร้อน/ ไฟ/ ผิวสัมผัสที่ร้อน ห้ำมสู บบุหรี่
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2.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
3.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
4.) หำกกลืนกิน นำส่ งโรงพยำบำลโดยด่วน ห้ำมทำให้อำเจียน
5.) หำกเข้ำตำให้ลำ้ งด้วยน้ ำสะอำด 15 นำที
6.) หำกสัมผัสผิวหนัง ให้ลำ้ งออกด้วยน้ ำสะอำด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Naphtha (petroleum), hydrotreated light, Pegasol 1425, Shellsol 60/145, Exxsol DSP 80/100
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
SOLVENT 1425
100
64742-49-0
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

แสดงเอกสำรข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
ให้รับอำกำศบริ สุทธิ์ ในกรณี ที่หำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจถ้ำ
ผูป้ ่ วยหยุดหำยใจหรื ออยูใ่ นกำรดูแลของแพทย์หรื อรับกำรรักษำพยำบำลหรื อใช้วธิ ี
ช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำก ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมำะสม
ถอดเสื้ อผ้ำปนเปื้ อนออกและล้ำงผิวหนังบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำ ทำควำม
สะอำดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนก่อนนำกลับมำใช้
หำกเข้ำตำล้ำงตำ ล้ำงออกทันทีดว้ ยน้ ำปริ มำณมำก นำส่ งจักษุแพทย์
ห้ ามทาให้ อาเจียน พบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ดับเพลิงด้วยคำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้งหรื อโฟม เมื่อเกิดเพลิงไหม้แท็งค์ควรใช้น้ ำละอองฝอยเพื่อหล่อเย็น
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ สวมชุดป้ องกันมำตรฐำน
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อหมอก ควัน
เคลื่อนย้ำยแหล่งกำเนิ ดไฟออกจำกพื้นที่สวมชุดที่มีเครื่ องช่วยหำยใจแบบแรงดัน
อำกำศ สวมชุดหน่วงกำรติดไฟหรื อไม่เกิดไฟฟ้ ำสถิตย์ ต้องเข้ำจำกัดพื้นที่รั่วไหล
เมื่อไม่มีควำมเสี่ ยง ให้บุคคลออกห่ำงจำกพื้นที่และเหนื อพื้นที่รั่วไหล
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ดูดซับกำรรั่วไหลของของเหลวโดยปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญด้วยทรำยหรื อดิน ไม่ควร
ปล่อยสำรเคมีลงสู่ ท่อระบำยน้ ำและแหล่งน้ ำ ในกรณี ที่มีกำรรั่วไหลให้แจ้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลวที่เฉื่อย (เช่น ทรำย หรื อซิ ลิกำเจล)ไม่ควรปล่อย
สำรเคมีลงสู่ ท่อระบำยน้ ำและแหล่งน้ ำ ไอระเหยอำจเกิดระเบิดในชั้นบรรยำกำศ
เคลื่อนย้ำยไปทิง้ ใน steel drums นำไปกำจัดทันที
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงกำรสะสมของไฟฟ้ ำสถิตย์ (ซึ่ งอำจเกิดกำรติดไฟจำกกำรระเหยของสำรอินทรี ย)์ ใช้
ในสถำนที่ที่อำกำศถ่ำยเทสะดวก ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควันเข้ำไป หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำและ
เสื้ อผ้ำ ไม่ทิ้งลงท่อระบำยน้ ำ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในห้องที่ปิดสนิท แห้ง เย็น ระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ เก็บให้พน้ แสงแดด
และวัสดุที่เข้ำกันไม่ได้ เก็บในที่ที่เคยเก็บ ป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์ตำมวิธีมำตรฐำน
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์น้ ีควรใช้ในพื้นที่ปรำศจำกแสงสว่ำงและแหล่งกำเนิดไฟ ใช้งำน
ในตูด้ ูดควันหรื อที่ที่มีพดั ลมดูดควันเมื่อทำงำนเกี่ยวกับสำรอินทรี ยห์ รื อกำร
หลอมเหลวที่มีควำมร้อน
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ควรสวมชุดที่มีอุปกรณ์ช่วยหำยใจในกรณี ที่กำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอ เมื่อต้อง
สัมผัสกับไอระเหยควรสวมหน้ำกำกที่กรองอำกำศ acc. To DIN 3181
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สวมถุงมือขณะปฏิบตั ิงำน ในกรณี ที่สัมผัสโดยตรงควรใช้ถุงมือที่ทำมำจำกยำง
บิวทิลหรื อเลือกถุงมือที่ได้มำตรฐำนตำม EU Directive 89/686 EECและEn 374
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมี
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี/ชุ ดที่หน่วงกำรติดไฟ รองเท้ำเซฟตี้
ใช้ตดู้ ูดควันและพัดลมดูดระบำยอำกำศ เมื่อทำงำนกับตัวทำละลำยอินทรี ยห์ รื อกำร
มาตรการสุ ขอนามัย:
หลอมเหลวที่ตอ้ งใช้ควำมร้อน แยกเสื้ อผ้ำที่ใช้ทำงำน เก็บห่ำงจำกอำหำร เครื่ องดื่ม
สัตว์เลี้ยง
การป้องกันมือ:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 6 (N-Bu Acetate=1)

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.710-0.720 g/cm3 ที่ 15 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่ละลำยน้ ำ

จุดเดือด : 75-115 °C

ความหนืด : 0.43 mm2/sec ที่ 40 °C

ความดันไอ : 19.44 kPa ที่ 38 °C

ความหนาแน่ นของไอ : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.0 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 7.0 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : >200 °C

จุดวาบไฟ : -15 °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:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟหรื อแหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ไม่เกิดสลำยตัวที่อุณหภูมิปกติ
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11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 Oral – rat - 15000 mg/kg
LD50 Inhalation - rat – 3400 mg/l - 4h
LD50 Dermal –rabbit - >3000 mg/kg
หลังกำรหำยใจเข้ำไป: ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ วิงเวียนศีรษะ หลังกำร
สัมผัสกับผิวหนัง: ระคำยเคืองเล็กน้อยทำให้ผวิ หนังแห้ง หยำบกร้ำนและแตก เป็ น
อันตรำยเมื่อซึ มลงสู่ ผวิ หนัง หลังกำรสัมผัสกับดวงตำ: ระคำยเคือเล็กน้อย
หลังกำรกลืนกิน: เกิดอำกำรคลื่นเหี ยน หลังกำรเกิดอุบตั ิเหตุกลืนกินเข้ำไปเป็ น
อันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ จะผ่ำนเข้ำสู่ ปอด(อำเจียน)จะทำให้เกิดอำกำรคล้ำย
ปอดบวม(ปอดอักเสบจำกสำรเคมี) หลังกำรดูดซึม: ทำให้เกิดอำกำรปวดหัว เวียน
ศีรษะ ปั่ นป่ วน กล้ำมเนื้ อกระตุกหมดสติ อำจรวมถึงควำมล้มเหลวของระบบ
หมุนเวียนโลหิต ระบบทำงเดินหำยใจ
กำรทดลองในสัตว์แสดงให้เห็นว่ำสำรนี้ อำจมีผลต่อกำรลดสมรรถภำพของระบบ
สื บพันธุ์ของคน
เมื่อทำงำนกับผลิตภัณฑ์ทำงเคมีน้ ีควรมีกำรจัดกำรที่เหมำะสมและระมัดระวัง

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - Lepomis macrochirus - 1.300 mg/l - 96 h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
IC50 - Desmodesmus subspicatus (green algae) - > 100 mg/l - 24 h
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
LC50 - Pseudomonas putida - 1.170 mg/l - 16 h
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
เกิดกำรย่อยสลำยในอำกำศได้อย่ำงรวดเร็ ว ไม่เกิดกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์น้ ีอำจจะไม่เกิดกำรสะสมทำงชีวภำพ
การเคลือ่ นย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

จะต้องไม่ทิง้ รวมกับขยะในครัวเรื อน ไม่ควรปล่อยให้รั่วไหลลงสู่ ท่อ
ระบำยน้ ำต้องมีกำรจัดกำรที่ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร
ต้องมีกำรจัดกำรที่ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร
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14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
Proper Shipping Name: HYDROCARBON, LIQUID, N.O.S.
Hazard Class: 3
Hazchem Code: 3YE
UN Number: 3295
Packing group: II
Lable(s)/Mark(s): 3, EHS
การขนส่ งทางนา้
Proper Shipping Name: HYDROCARBON, LIQUID, N.O.S.
Hazard Class & Division: 3
EMS Number: F-E,S-D
UN Number: 3295
Packing group: II
Marine Pollutant: Yes
Lable(s): 3
Transport Document Name : UN3295 HYDROCARBON, LIQUID, N.O.S. (Heptane), 3, PG II, (-15ฐC c.c.),
MARINE POLLUTANT
การขนส่ งทางอากาศ
Proper Shipping Name: HYDROCARBON, LIQUID, N.O.S.
Hazard Class & Division: 3
UN Number: 3295
Packing group: II
Lable(s)/Mark(s): 3, EHS
Transport Document Name: UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3, PG II
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS – ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
H225: เป็ นของเหลวและไอไวไฟมำก
H350: อำจเป็ นสำรก่อมะเร็ ง
H304: อำจเป็ นอันตรำยถึงชีวติ เมื่อกลืนกินและอยูใ่ นระบบทำงเดินหำยใจ
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H411: เป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิตในน้ ำในระยะยำว
ข้ อควรระวัง
P201: ทำควำมเข้ำใจคำแนะนำก่อนใช้งำน
P202: ห้ำมปฏิบตั ิงำนหำกยังไม่ได้อ่ำนทำควำมเข้ำใจข้อแนะนำควำมปลอดภัย
P210: เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/ผิวสัมผัสที่มีควำมร้อน – ห้ำมสู บบุหรี่
P233: เก็บในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
P240: พื้นที่บรรทุกและอุปกรณ์รองรับต้องเชื่ อมต่อกัน
P241: อุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิดจำกไฟฟ้ ำ/ระบำยอำกำศ/แสงสว่ำง
P242: ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกำยไฟ
P243: ใช้กำรป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์
P273: หลีกเลี่ยงกำรรั่วไหลสู่ สิ่งแวดล้อม
P280: สวมอุปกรณ์ ถุงมือ/ชุ ดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตำ/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
P301 + P310 : หำกกลืนกินควรโทรปรึ กษำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์ทนั ที
P303 + P361 + P353: หำกสัมผัสกับผิวหนัง (หรื อผม): เคลื่อนย้ำย/ถอดเสื้ อที่ปนเปื้ อนทั้งหมดออกล้ำงผิวหนัง/อำบน้ ำ
P304 + P340: หำกหำยใจเข้ำไป: เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยไปในที่อำกำศบริ สุทธิ์ ให้พกั ในตำแหน่งที่หำยใจสะดวก
P308 + P313 หำกสัมผัสหรื อเกี่ยวข้อง: ขอคำแนะนำจำกแพทย์/พบแพทย์
P331: ห้ำมทำให้อำเจียน
P403 + P235: เก็บในสถำนที่ระบำยอำกำศและเก็บในที่เย็น
P405: สถำนที่เก็บปิ ด
Hazard symbol(s)
F
ไวไฟมำก
Xn อันตรำย
N
อันตรำยต่อสิ่ งแวดล้อม
R - phrase(s)
R11 ไวไฟมำก
R51/53 เป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำในระยะยำวอำจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
R65 อันตรำย: เป็ นอันตรำยต่อปอดหำกกลืนกิน
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S - phrase(s)
S9 เก็บในที่ระบำยอำกำศได้ดี
S16 เก็บให้ห่ำงจำกเปลวไฟ-ห้ำมสู บบุหรี่
S23 ห้ำมหำยใจเอำไอระเหย
S24 หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสผิวหนัง
S33 ป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์
S61 หลีกเลี่ยงกำรรั่วไหลสู่ สิ่งแวดล้อม ควรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำ/เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย
S62 หำกกลืนกินไม่ควรทำให้อำเจียน ควรพบแพทย์ทนั ทีและแสดงฉลำกผลิตภัณฑ์เมื่อพบแพทย์
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวัง
ในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้
วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

