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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
SOLVENT 3040
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
SOLVENT 3040
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ ผูจ้ ำหน่ำย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22 (นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพฯ 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.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
2.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงชีวิตหำกกลืนเข้ำไปหรื อเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
3.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนังเล็กน้อย
4.) อำจจะทำให้ง่วงนอน หรื อเวียนหัว
5.) อำจทำให้ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ
6.) คำดว่ำเป็ นสำรก่อมะเร็ ง
7.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำระยะยำว
ข้ อควรระวัง :
1.) ควรศึกษำคำแนะนำพิเศษก่อนกำรใช้งำน
2.) ห้ำมปฏิบตั ิกำรใดๆ จนกว่ำจะได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อควรระมัดระวังด้ำนควำมปลอดภัยก่อน
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3.) เก็บให้ห่ำงจำก แหล่งกำเนิ ดประกำยไฟ เช่น ควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน -ห้ำมสู บบุหรี่
4.) เก็บภำชนะบรรจุให้แน่น
5.) ให้ต่อสำยดินเชื่อมต่อกับภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
6.) ใช้ระบบไฟฟ้ ำ ระบบระบำยอำกำศ และระบบไฟ ที่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิด
7.) ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น
8.) มีมำตรกำร กำรป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์
9.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดมละออง ไอ
10.) ใช้เฉพำะภำยนอกอำคำรหรื อพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศได้ดี
11.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
12.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน /อุปกรณ์ป้องกันดวงตำ และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
13.) หำกกลืนกิน: ให้นำตัวส่ งโรงพยำบำลหรื อพบแพทย์ในทันที
14.) หำกสัมผัสผิวหนัง (หรื อขน) : ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ฝักบัว
15.) หำกสู ดดม: ให้ยำ้ ยไปยังที่ที่อำกำศบริ สุทธิ์ และให้อยูใ่ นท่ำที่หำยใจได้สะดวก
16.) หำกสัมผัสหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง: ให้พบแพทย์หรื อเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
17.) ถ้ำรู้สึกผิดปกติให้นำตัวส่ งโรงพยำบำล หรื อปรึ กษำแพทย์
18.) ห้ำมทำให้อำเจียน
19.) หำกระคำยเคืองผิวหนัง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
20.) ในกรณี เกิดเพลิงไหม้: ใช้ละอองน้ ำ โฟม สำรเคมีแห้ง หรื อสำรคำร์ บอนไดออกไซค์ในกำรดับเพลิง
21.) เก็บรวบรวมส่ วนที่หกเลอะเทอะ
22.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี เก็บไว้ในที่เย็น
23.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี เก็บภำชนะบรรจุให้แน่น
24.) จัดเก็บให้มิดชิ ด
25.) กำจัดสำร/ภำชนะบรรจุ ตำมข้อบังคับที่เหมำะสม
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Pegasol 3040, WS200, Mineral spirits, White Spirits
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
SOLVENT 3040
100
64742-82-1
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:

ให้นำผูป้ ่ วยออกจำกที่เกิดเหตุ สำหรับท่ำนที่เป็ นผูเ้ ข้ำทำกำรช่วยเหลือให้ป้องกัน
ตัวเองจำกกำรได้รับสำรโดยกำรสวมหน้ำกำกชนิดที่เหมำะสม และถ้ำระคำยเคือง
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การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ระบบทำงเดินหำยใจ วิงเวียน อำเจียน หรื อหมดสติ ให้พบแพทย์โดยด่วน ถ้ำหยุด
หำยใจให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจหรื อทำกำรผำยปอดแบบปำกต่อปำก
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำ ถอดเสื้ อผ้ำที่เปื้ อน และนำไปซักให้สะอำดก่อน
กลับมำสวมใส่ อีกครั้ง
ล้ำงตำทันทีดว้ ยน้ ำ หำกเกิดอำกำรระคำยเคือง ให้ปรึ กษำแพทย์
ห้ำมทำให้อำเจียน ถ้ำอำเจียนให้ผปู้ ่ วยโน้มตัวไปข้ำงหน้ำ หรื อตะแคงไปด้ำนซ้ำย
(ก้มศีรษะลง, ถ้ำเป็ นไปได้) ทำกำรเปิ ดทำงเดินหำยใจ และป้ องกันกำรสำลัก

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้ละอองน้ ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรื อคำร์บอนไดออกไซด์ สำหรับดับเพลิง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
สำยน้ ำที่ฉีดเป็ นสำย
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไอระเหยของสำรมีควำมไวไฟ และหนักกว่ำอำกำศ อำจเคลื่อนที่ไปตำมพื้น และไปถึงยังแหล่งที่มีประกำยไฟ ทำให้
เกิดไฟย้อนกลับไปยังแหล่งต้นกำเนิดได้ สำรอันตรำยนักผจญเพลิงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตำมที่ระบุในส่ วนที่ 8
ผลิตภัณฑ์ที่เผำไหม้ไม่สมบูรณ์, ควัน, ไอสำรเคมี, คำร์บอนมอนนอกไซด์, คำร์บอนไดออกไซด์, ซัลเฟอร์ออกไซด์,
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกไพโรไลซิสอื่นๆ ของกำรเผำไหม้สำรเคมี
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนผจญเพลิงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยตำมมำตรฐำน ประกอบด้วยเสื้ อโค้ทป้ องกันเปลวไฟ,
หมวกนิรภัยที่มีแผงกันหน้ำ, ถุงมือนีโอพรี ม หรื อไนไตรเพื่อป้ องกันผิวหนัง และรองเท้ำบูท กรณี ที่เกิดไฟไหม้ใน
พื้นที่ปิด ให้สวมชุดป้ องกันแบบ SCBA (self-contained breathing apparatus)
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ห้ำมสู ดดมเอำไอระเหยเข้ำไปและหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสผิวหนัง และดวงตำ หลีกเลี่ยง
กำรสัมผัสสำรที่ปนเปื้ อน สำหรับผูท้ ี่มีหน้ำที่รับผิดชอบกรณี เหตุฉุกเฉิ น กำรป้ องกัน
ระบบทำงเดิ นหำยใจ อุ ปกรณ์ ป้องกันทำงหำยใจแบบครึ่ งหน้ำหรื อเต็มหน้ำพร้ อม
กับ ไส้ ก รองส ำหรั บ กัน ไอสำรระเหยของสำรอิ น ทรี ย ์ หรื อ ไฮโดรเจนซัล ไฟด์
สำมำรถใช้เครื่ องช่ วยหำยใจได้ดว้ ยตัวเอง (SCBA) ขึ้นอยูก่ บั ควำมรุ นแรงของกำร
รั่วไหล และระดับควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น ถ้ำหำกไม่สำมำรถประเมินควำมรุ นแรง
ของควำมเสี่ ยงได้ หรื ออำจเกิ ดสภำวะกำรขำดออกซิ เจนในอำกำศแนะนำให้ใ ช้
เครื่ องช่วยหำยใจได้ดว้ ยตัวเอง (SCBA) แนะนำให้ใช้ถุงมือทำงำนที่ทนต่อสำรอะโร
มำติกไฮโดรคำร์บอน ถุงมือที่ทำด้วยโพลิไวนิลอะซิเตต (PVA) นั้นไม่กนั น้ ำ และ
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ไม่เหมำะในกำรใช้เมื่ อเกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ น แนะนำให้ใช้แว่นตำกันสำรเคมี ถ้ำมีควำม
เป็ นไปได้ที่ ส ำรจะกระเด็ น หรื อ สั ม ผัส กับ ดวงตำ ส ำหรั บ กำรหกรั่ ว ไหลเพี ย ง
เล็ ก น้อย กำรสวมชุ ดป้ องกันไฟฟ้ ำสถิ ตย์ ธรรมดำก็ พอเพีย ง ถ้ำ กำรหกรั่ วไหลมี
ปริ มำณมำก แนะนำใช้ชุดป้ องกันสำรเคมี และป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์แบบทั้งตัว
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: สำรที่หกเปื้ อนปริ มำณมำก: สร้ำงทำนบกั้นของเหลวที่หกเปื้ อนไกลออกจำกบริ เวณ
ที่หกเพื่อนำเก็บกลับมำ และกำจัดทิ้ง ป้ องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทำงเดินของน้ ำ ท่อน้ ำ
เสี ย แหล่งน้ ำบนดิน หรื อแหล่งน้ ำใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อำกำศ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
การรั่วไหลลงสู่ พนื้ ดิน: กำจัดแหล่งก่อไฟทั้งหมด (ห้ำมสู บบุหรี่ , ทำให้เกิดประกำย
ไฟหรื อเปลวไฟใดๆในบริ เวณใกล้เคียง) หยุดกำรรั่วไหลถ้ำสำมำรถทำได้โดยไม่มี
ควำมเสี่ ยง เครื่ องมือที่ใช้งำนกับผลิตภัณฑ์น้ ีตอ้ งมีกำรต่อสำยดิน ห้ำมจับหรื อเดิน
ผ่ำนไปบนสำรที่หกเปื้ อน ป้ องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทำงเดินของน้ ำ ท่อน้ ำเสี ย แหล่งน้ ำ
บนดิน หรื อแหล่งน้ ำใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อำกำศ อำจใช้โฟมระงับไอเพื่อลดไอ
หมอกที่เกิดขึ้น ใช้เครื่ องมือสะอำดที่ไม่ก่อประกำยไฟในกำรดูดซับสำร ใช้ดินแห้ง
ทรำย หรื อสำรอื่นที่ไม่เผำไหม้ซบั หรื อคลุมสำรที่หกปนเปื้ อน และย้ำยไปใส่ ใน
ภำชนะ สำรที่หกเปื้ อนปริ มำณมำก: สเปรย์น้ ำอำจช่วยลดไอระเหย แต่อำจไม่
สำมำรถป้ องกันกำรติดไฟในบริ เวณพื้นที่ปิดได้ นำเก็บกลับมำโดยกำรสู บด้วยปั๊ ม
หรื อซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมำะสม
การรั่วไหลลงสู่ แหล่ งนา้ : หยุดกำรรั่วไหลถ้ำสำมำรถทำได้โดยไม่มีควำมเสี่ ยง กำจัด
แหล่งก่อไฟทั้งหมด แจ้งเตือนผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ถ้ำจุดวำบไฟของสำรมีค่ำสู งกว่ำ
อุณหภูมิภำยนอกมำกกว่ำ 10 องศำเซลเซี ยส ให้ใช้ทุ่นกักเก็บน้ ำมัน และเอำสำรออก
จำกผิวน้ ำโดยวิธีกำรกวำดหรื อใช้สำรดูดซับที่เหมำะสมตำมแต่สถำนกำรณ์ที่
เอื้ออำนวย ถ้ำจุดวำบไฟของสำรมีค่ำสู งกว่ำอุณหภูมิภำยนอกไม่เกิน 10 องศำ
เซลเซี ยส ให้ใช้ทุ่นกักเก็บน้ ำมัน จำกัดบริ เวณของสำรเพื่อป้ องกันแนวชำยฝั่งและ
ปล่อยให้สำรนั้นระเหยไปเอง ขอคำแนะนำจำกผูเ้ ชี่ยวชำญก่อนใช้สำรดูดซับ
สำรเคมี คำแนะนำสำหรับกำรรั่วไหลของสำรลงสู่ แหล่งน้ ำ และพื้นดินนี้ จัดทำขึ้น
จำกกำรจำลองสถำนกำรณ์ของกำรรั่วไหลที่มีโอกำสเกิดขึ้น ทั้งนี้สภำพทำง
ภูมิศำสตร์ ลม อุณหภูมิ ทิศทำงของคลื่น กระแสน้ ำ และควำมเร็ วที่แตกต่ำงกันไป
นั้นมีผลอย่ำงมำกในกำรจัดกำรที่ต่ำงออกไป ดังนั้นจึงควรปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญ
หมำยเหตุ : กฎหมำยแต่ละท้องถิ่นอำจระบุหรื อจำกัดข้อปฏิบตั ิบำงประกำร

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 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

7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ห้ำมตัด, เจำะ, บด, เชื่ อมหรื อดำเนินในลักษณะเดียวกันใกล้ภำชนะบรรจุ กำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์ในระหว่ำงกำรสู บสำร
อำจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ห้ำมใช้เครื่ องอัดอำกำศเพื่อเติมสำร หรื อกำรเก็บรักษำ ห้ำมเข้ำไปในพื้นที่อบั อำกำศจนกว่ำจะ
มีกำรตรวจสอบบรรยำกำศ หลีกเลี่ยงกำรสู บบุหรี่ , เปลวไฟ หรื อแหล่งกำเนิดไฟ หลีกเลี่ยงกำรทำให้เกิดไฟฟ้ ำสถิตย์
หลีกเลี่ยงบุคคลในกำรสัมผัสสำรทั้งหมด รวมถึงกำรสู ดดม
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ อำจทำให้เกิดไฟฟ้ ำสถิตย์สะสม และสลำยตัวได้ ปิ ดฝำภำชนะเมื่อ
ไม่ใช้งำน เคลื่อนย้ำยภำชนะด้วยควำมระมัดระวัง เปิ ดฝำภำชนะช้ำๆ เพื่อควบคุมแรงดันที่อำจปล่อยออกมำ เก็บในที่
เย็นและอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ควรเก็บสำรภำยนอกหรื อบริ เวณที่แยกออกไป ภำชนะเก็บควรมีกำรต่อสำยดิน และยึด
รัดให้มนั่ คง ถังเก็บสำร ภำชนะและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ถ่ำยเทสำรจะต้องทำกำรต่อสำยดิน ยึดรัดให้มนั่ คง เพื่อป้ องกัน
กำรสะสมไฟฟ้ ำสถิตย์
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 52 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม:

ใช้อุปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศที่เหมำะสมเพื่อรักษำระดับปริ มำณสำรให้ต่ำกว่ำ
ระดับที่กำหนดไว้

อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:

ไม่จำเป็ นต้องใช้ภำยใต้กำรใช้งำนปกติ และมีกำรระบำยอำกำศอย่ำงเพียงพอ ใช้
ตลับกรองไอสำรอินทรี ยท์ ี่ได้รับกำรรับรอง หรื อแนะนำให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจ

การป้องกันมือ:

สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมี

การป้องกันดวงตา:

สวมแว่นตำนิรภัยที่มีที่ครอบตำ หรื อหน้ำกำกกันสำรเคมี

การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่ทำจำก PVC อำจจำเป็ นเมื่อได้รับสำรอย่ำงรุ นแรง
มาตรการสุ ขอนามัย:

ให้หมัน่ ตรวจสอบข้อปฏิบตั ิเพื่อสุ ขอนำมัยส่ วนบุคคลที่ดี เช่น กำรล้ำงมือหลังจำก
สัมผัสสำรเคมี และก่อนรับประทำนอำหำร ดื่มน้ ำ และ/หรื อ สู บบุหรี่ ซักล้ำงชุด
ทำงำนและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อกำจัดสำรปนเปื้ อน กำจัดเสื้ อผ้ำที่มีกำรปนเปื้ อนและ
รองเท้ำที่ไม่สำมำรถทำควำมสะอำดได้ จัดเก็บสิ่ งของต่ำงๆให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
อยูเ่ สมอ
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส กลิ่นปี โตรเลียม/ตัวทำละลำย

อัตราการระเหย : 0.14 (n-Butyl acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.7700 - 0.7950 g/cm3 ที่ 15.6 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่ละลำย

จุดเดือด : 145 - 200 °C

ความหนืด : 1.13 cSt ที่ 25 °C

ความดันไอ : 248 - 370 Pa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : > 1 ที่ 101 kPa

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.47 - 0.60 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 7.0 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 200 - 250 °C

จุดวาบไฟ : 35 - 40 °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: ไม่เกิดโพลิเมอไรเซชัน่ ที่อนั ตรำย
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงควำมร้อน ประกำยไฟ กองไฟ แหล่งก่อไฟอื่นๆ และไฟฟ้ ำสถิตย์
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizers; nitrates, oxidizing acids, chlorine bleaches
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คำร์บอนมอนอกไซด์ และคำร์บอนไดออกไซด์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:

LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): >3160 mg/kg
หลังสัมผัสผิวหนัง: กำรสัมผัสซ้ ำๆ อำจทำให้ผวิ หนังแตก, ลอก หรื อแห้ง ตำมกำร
จัดกำร และกำรใช้งำนปกติ หลังสัมผัสที่ดวงตำ: อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคือง
ดวงตำ หำสัมผัสเป็ นเวลำนำนอำจทำให้เกิดกำรอักเสบ โดยทำให้ตำร้อนและแดง
เป็ นอำกำรของโรคตำแดง หลังสู ดดมเข้ำไป: อำจทำให้เกิดอำกำรง่วงนอน และเวียน
ศีรษะ หลังกลืนกินสำร: อำจเป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพของแต่ละบุคคล ถ้ำได้รับสำร
ในปริ มำณมำกทำให้มีอำกำรคลื่นไส้ อำเจียน ง่วงนอน อ่อนแอ และเวียนศีรษะ กำร
ได้รับสำรนี้ เข้ำสู่ ปอดแม้เพียงเล็กน้อยโดยอุบตั ิเหตุจำกำรกลืนกิน หรื อขณะที่ทำให้

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 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

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

อำเจียนเอำสำรนี้ออกมำอำจทำให้เกิดกำรอักเสบของปอด หรื อทำให้เกิดอำกำรน้ ำ
ท่วมปอดได้
คำดว่ำมีผลต่อสุ ขภำพจำกภำวะกึ่งเรื้ อรัง เรื้ อรัง ระบบทำงเดินหำยใจ หรื ออำกำรแพ้
ทำงผิวหนัง กำรกลำยพันธุ์ เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ก่อให้เกิดมะเร็ ง เป็ นพิษต่อ
อวัยวะเป้ ำหมำย (จำกกำรสัมผัสครั้งเดียว หรื อหลำยครั้ง) เป็ นพิษต่อระบบหำยใจ
และผลกระทบอื่นๆ เนื่องจำกประสบกำรณ์ของบุคคล และข้อมูลกำรทดลอง
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
ควำมเป็ นพิษต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ:
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ:

13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ไม่มีขอ้ มูล
LC50 - Crangon crangon (crustacea): 4.3 mg/l - 96 h
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
คำดว่ำย่อยสลำยได้ทำงธรรมชำติ
คำดว่ำจะลดลงอย่ำงรวดเร็ วเมื่ออยูใ่ นอำกำศ
ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่น่ำจะสะสมในสิ่ งมีชีวติ ทำงชีวภำพ
ระเหยได้ดี จะเข้ำไปในชั้นอำกำศอย่ำงรวดเร็ ว จะไม่เข้ำไปในชั้นน้ ำเสี ย
และตะกอนที่เป็ นของแข็ง ผลิตภัณฑ์น้ ีอำจแทรกซึมลงดินได้
ฟิ ล์มที่เกิดขึ้นบนผิวน้ ำ อำจส่ งผลต่อกำรถ่ำยเทออกซิ เจน และเป็ นอันตรำย
ต่อสิ่ งมีชีวติ

กำจัดตำมระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กำจัดผลิตภัณฑ์น้ ี และภำชนะบรรจุ
เป็ นของเสี ยอันตรำย หรื อรวบรวมเป็ นของเสี ยพิเศษ ผลิตภัณฑ์น้ ีควรเผำในภำชนะ
ปิ ดที่ได้รับกำรควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิสูง เพื่อป้ องกันกำรเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ต้องกำรจำกกำรเผำไหม้
คำเตือนเกี่ยวกับภำชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว (ถ้ำเกี่ยวข้อง); ภำชนะบรรจุที่ใช้
หมดแล้ว อำจมีสำรตกค้ำงเหลืออยู่ และเป็ นอันตรำยได้ อย่ำพยำยำมเติมซ้ ำ หรื อ
ทำควำมสะอำดภำชนะ โดยไม่มีวธิ ี ปฏิบตั ิที่เหมำะสม ควรระบำยสำรออกจำกถัง
เปล่ำจนหมดเกลี้ยง และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่ำจะปรับสภำพ หรื อกำจัดทิ้ง
อย่ำงเหมำะสม ควรให้ผรู ้ ับเหมำที่มีควำมเชี่ยวชำญ หรื อได้รับอนุญำตเป็ นผูน้ ำ
ภำชนะเปล่ำไปรี ไซเคิล ฟื้ นสภำพ หรื อกำจัดทิ้งตำมกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบำล
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ห้ำมอัดควำมดัน ตัด เชื่อม เชื่อมประสำน บัดกรี เจำะ บด เจียระไน หรื อปล่อยให้
ภำชนะได้รับควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ ไฟฟ้ ำสถิต หรื อแหล่งจุดระเบิดอื่นๆ
ภำชนะอำจระเบิด และทำให้เกิดกำรบำดเจ็บ และเสี ยชีวติ ได้
14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN No: 1300
Class: 3
Proper shipping name: TURPENTINE SUBSTITUTE
การขนส่ งทางนา้
UN No: 1300
Class: 3
Marine pollutant: No
Proper shipping name: TURPENTINE SUBSTITUTE
การขนส่ งทางอากาศ
UN No: 1300
Class: 3
Proper shipping name: TURPENTINE SUBSTITUTE

Packing group: III

Packing group: III

Packing group: III

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
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. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวัง
ในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้
วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

