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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
SOLVENT D80
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
SOLVENT D80
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.) ของเหลวที่เผำไหม้ได้
2.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน—ห้ำมสู บบุหรี่
2.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกันและอุปกรณ์ป้องกันตำและใบหน้ำ
3.) หำกกลืนกิน: ให้นำตัวส่ งโรงพยำบำลหรื อพบแพทย์ในทันที
4.) ห้ำมทำให้อำเจียน
5.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้ละอองน้ ำ โฟม สำรเคมีแห้ง หรื อคำร์บอนไดออกไซด์ ในกำรดับเพลิง
6.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี เก็บไว้ในที่เย็น
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7.) จัดเก็บให้มิดชิด
8.) กำจัดสำรและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ถูกต้องตำมระเบียบข้อกำหนด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
DISTILLATES (PETROLEUM),
HYDROTREATED LIGHT
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
100

รหัส CAS NO.
64742-47-8

ให้นำผูป้ ่ วยออกจำกที่ เกิ ดเหตุ สำหรับท่ำนที่เป็ นผูท้ ำกำรเข้ำช่ วยเหลื อ ให้ป้องกัน
ตัวเองจำกกำรได้รับสำรโดยกำรสวมหน้ำกำกที่เหมำะสม และถ้ำ ระคำยเคืองระบบ
ทำงเดิ นหำยใจ วิงเวียง อำเจียน หรื อหมดสติ ให้พบแพทย์โดยด่วน ถ้ำหยุดหำยใจ
ให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจ หรื อทำกำรผำยปอดแบบปำกต่อปำก
ล้ำงบริ เวณผิวหนังที่สัมผัสออกด้วยสบู่และน้ ำ ถอดเสื้ อผ้ำที่เปื้ อน และนำไปซักให้
สะอำดก่อนนำกลับมำสวมใส่ อีกครั้ง
ล้ำงตำทันทีดว้ ยน้ ำ หำกเกิดอำกำรระคำยเคือง ให้ปรึ กษำแพทย์
พบแพทย์ด่วน ห้ ามทาให้ อาเจียน ถ้ำกินเข้ำไป สำรนี้ อำจถูกดูดเข้ำสู่ ปอดและทำให้
เกิดปอดอักเสบได้ ให้ทำกำรรักษำอย่ำงเหมำะสม

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้ละอองน้ ำ โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง หรื อคำร์บอนไดออกไซด์ สำหรับดับเพลิง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
สำยน้ ำที่ฉีดเป็ นสำย
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ผลิตภัณฑ์ที่เผำไหม้ไม่สมบูรณ์ ออกไซด์ของคำร์ บอน ควัน ไอสำรเคมี
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนผจญเพลิงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยมำตรฐำน ประกอบด้วยเสื้ อโค้ทป้ องกันเปลวไฟ
หมวกนิรภัยที่มีแผงกันหน้ำ ถุงมือ รองเท้ำบูท กรณี เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ปิดให้สวมชุดป้ องกันแบบ SCBA(Selfcontained breathing apparatus) ใช้สเปรย์น้ ำเพื่อทำให้พ้นื ผิวที่โดนไฟเย็นลงและปกป้ องบุคคล
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสสำรที่ปนเปื้ อน เตือนผูอ้ ยูอ่ ำศัยในบริ เวณใกล้เคียง และผูท้ ี่อยูใ่ ต้
ลมให้ท รำบเกี่ ย วกับ อันตรำยจำกควำมเป็ นพิ ษ หรื อควำมไวไฟของสำร ทำกำร
อพยพคนออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้ำมีควำมจำเป็ น ดูที่ส่วนที่ 5 เรื่ องกำรผจญเพลิง
ดูที่ส่วนที่ 3 เรื่ องกำรระบุอนั ตรำย ดูที่ส่วนที่ 4 เรื่ องมำตรกำรปฐมพยำบำล ดูที่ส่วน
ที่ 8 สำหรั บคำแนะนำเรื่ องอุ ปกรณ์ ป้องกันอันตรำยส่ วนบุ คคลขั้นต่ ำ อำจมี ควำม
จำเป็ นในกำรใช้มำตรกำรป้ องกันอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ
หรื อวิจำรณญำณของผูม้ ีหน้ำที่รับผิดชอบในกรณี เหตุฉุกเฉิน
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: สำรที่หกปนเปื้ อนปริ มำณมำก: สร้ำงทำนบกั้นของเหลวที่หกปนเปื้ อนไกลออกจำก
บริ เวณที่หก เพื่อนำเก็บกลับมำ และกำจัดทิง้ ป้ องกันไม่ใช้ไหลลงสู่ ทำงเดินของน้ ำ
ท่อน้ ำเสี ย แหล่งน้ ำบนดิน หรื อแหล่งน้ ำใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อำกำศ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
การรั่ วไหลลงสู่ พนื้ ดิน: กำจัดแหล่งก่อไฟทั้งหมด (ห้ำมสู บบุหรี่ , ทำให้เกิดประกำย
ไฟ หรื อเปลวไฟใดๆ ในบริ เวณใกล้เคียง) หยุดกำรรั่วไหลถ้ำทำได้โดยไม่มีควำม
เสี่ ยง เครื่ องมือที่ใช้งำนกับผลิตภัณฑ์น้ ี ตอ้ งมีกำรต่อสำยดิน ห้ำมจับหรื อเดินผ่ำนไป
บนสำรที่หกเปื้ อน ป้ องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทำงเดินของน้ ำ ท่อน้ ำเสี ย แหล่งน้ ำบนดิน
หรื อแหล่งน้ ำใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อำกำศ อำจใช้โฟมระงับไอเพื่อลดไอหมอกที่
เกิ ดขึ้น ใช้เครื่ องมือสะอำดที่ ไม่ก่อประกำยไฟ ในกำรดูดซับสำรใช้ดินแห้ง ทรำย
หรื อสำรอื่นที่ไม่เผำไหม้ ซับหรื อคลุ มสำรที่หกปนเปื้ อน และย้ำยไปใส่ ในภำชนะ
สำรที่ หกเปื้ อนปริ ม ำณมำก: สเปร์ ย น้ ำอำจช่ วยลดไอระเหย แต่ อำจไม่ สำมำรถ
ป้ องกันกำรติดไฟในบริ เวณพื้นที่ปิดได้ การ
การรั่วไหลลงสู่ แหล่ งนา้ : หยุดกำรรั่วไหลถ้ำสำมำรถทำได้โดยไม่มีควำมเสี่ ยง กำจัด
แหล่งก่อไฟทั้งหมด แจ้งเตือนผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ระวังอย่ำให้สัมผัสกับผิวหนัง เศษฝุ่ นผงโลหะที่เกิดจำกงำนช่ำงโลหะนั้นอำจทำให้เกิดบำดแผลถลอกบริ เวณผิวหนังได้
และมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ ทำกำรป้ องกันกำรหกเปื้ อนและรั่วซึ มเพื่อไม่ให้เกิดอันตรำยลื่นหก
ล้ม สำรนี้สำมำรถสะสมประจุไฟฟ้ ำซึ่ งอำจทำให้เกิดประกำยไฟ (แหล่งติดไฟ) เมื่อมีกำรจัดกำรสำรจำกภำชนะบรรจุ
ไฟฟ้ ำที่เกิดประกำยไฟอำจเกิดกำรลุกติดเป็ นเปลวไฟจำกไอของของเหลวหรื อส่ วนที่ตกค้ำงนี้ได้ (ตัวอย่ำงเช่น ระหว่ำง
กำรถ่ำยเทสำร) ใช้วธิ ีกำรที่เหมำะสมในกำรยึดและ/หรื อต่อสำยดิน อย่ำงไรก็ตำม กำรยึดและต่อสำยดินก็อำจไม่
สำมำรถละจำกอันตรำยที่เกิดจำกกำรสะสมไฟฟ้ ำสถิตย์ได้ ให้ศึกษำหำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิกำรเพื่อเป็ นแนวทำง
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สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ อำจทำให้เกิดไฟฟ้ ำสถิตย์สะสม และสลำยตัวได้ ปิ ดฝำภำชนะเมื่อ
ไม่ใช้งำน เคลื่อนย้ำยภำชนะด้วยควำมระมัดระวัง เปิ ดฝำภำชนะช้ำๆ เพื่อควำมคุมแรงดันที่อำจปล่อยออกมำ เก็บในที่
เย็นและอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ภำชนะเก็บสำรควรมีกำรต่อสำยดิน และยึดรัดให้มนั่ คง ถังเก็บสำรภำชนะและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่ใช้ถ่ำยเทสำร จะต้องทำกำรต่อสำยดิน ยึดรัดให้มนั่ คง เพื่อป้ องกันกำรสะสมของไฟฟ้ ำสถิตย์
วัสดุบรรจุภณั ฑ์และสำรเคลือบผิวที่ใช้ที่เหมำะสม(เข้ำกันได้ทำงเคมี): เหล็กกล้ำคำร์บอน, สแตนเลส สตีล,
Teflon, Polyethylene, Polypropylene
วัสดุบรรจุภณั ฑ์ที่ไม่เหมำะสม: ยำงบิวทิล, Polystyrene, Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM),
ยำงธรรมชำติ
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน:
ชื่อสาร
ค่ า TWA(ppm)
DISTILLATES (PETROLEUM),
165
HYDROTREATED LIGHT
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรจัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ เพื่อป้ องกันไม่ให้ปริ มำณสำรเกิน
กว่ำระดับที่ยนิ ยอมให้รับได้ ใช้อุปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศป้ องกันกำรเกิดระเบิด
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ถ้ำระบบกำรควบคุมทำงวิศวกรรมไม่สำมำรถรักษำระดับของสิ่ งปนเปื้ อนในอำกำศ
ที่เพียงพอต่อกำรป้ องกันสุ ขภำพของพนักงำนได้ อำจจำเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ทำงเดินหำยใจที่ได้รับอนุญำต กำรเลือก กำรใช้และกำรบำรุ งรักษำอุปกรณ์ป้องกัน
ทำงเดินหำยใจต้องทำตำมข้อกำหนดของกฎหมำย สำหรับประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
ทำงเดินหำยใจที่พิจำรณำใช้กบั สำรนี้ได้แก่ : หน้ำกำกกรองสำรเคมีแบบครึ่ งหน้ำ
เครื่ องกรองชนิด A
ใช้อุปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศที่เหมำะสมเพื่อรักษำระดับปริ มำณสำรให้ต่ำกว่ำระดับที่
กำหนดไว้ ในกรณี ที่ควำมเข้มข้นของสำรในอำกำศมีค่ำสู ง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ทำงเดินหำยใจชนิด “ชุดส่ งผ่ำนอำกำศ” และปรับให้มีควำมดันภำยในหน้ำกำกสู ง
กว่ำภำยนอก ชุดส่ งผ่ำนอำกำศพร้อมด้วยถังอำกำศสำรองอำจมีควำมจำเป็ นใน
สถำนกำรณ์ที่ระดับของออกซิ เจนต่ำกว่ำมำตรฐำน อุปกรณ์กำรเตือนแก๊ส/ไอไม่
ทำงำน หรื อควำมเข้นข้นของสำรในบรรยำกำศมีค่ำสู งเกินกว่ำระดับควำมสำมำรถ
ในกำรป้ องกันของหน้ำกำกกรองอำกำศ
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ข้อมูลเฉพำะของถุงมือที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทำขึ้นตำมเอกสำรตีพิมพ์ และข้อมูลจำก
ผูผ้ ลิตถุงมือ สภำพกำรทำงำนจะมีผลต่อควำมคงทนของถุงมือเป็ นอย่ำงมำก ให้
สอบถำมข้อมูลจำกผูผ้ ลิตถุงมือ เรื่ องขอคำแนะนำสำหรับประเภทของถุงมือที่
เหมำะสม และอำยุกำรใช้งำนกับงำนที่ท่ำนใช้ ให้ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงมือที่ขำด
หรื อเสี ยหำย ประเภทของถุ งมือที่ใช้สำหรับกำรทำงำนกับสำรเคมีน้ นั รวมถึง: ถ้ำ
ต้องสัมผัสสำรเป็ นเวลำนำน หรื อสัมผัสสำรบ่อยๆ ควรสวมถุงมือที่สำมำรถป้ องกัน
สำรเคมี และหำกมีโอกำสที่ตอ้ งสัมผัสกับสำรบริ เวณแขน ให้สวมใส่ ถุงมือที่มีควำม
ยำวคลุมถึงบริ เวณแขน ถุงมือยำง Nitrile
การป้องกันดวงตา:
ถ้ำต้องสัมผัสกับสำร ควรสวมแว่นตำนิรภัยที่มีแผงกั้นด้ำนข้ำง
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ข้อมูลเฉพำะของเสื้ อผ้ำที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทำเอกสำรตีพิมพ์ และข้อมูลจำกผูผ้ ลิต
ประเภทของเสื้ อผ้ำที่ใช้สำหรับกำรทำงำนกับสำรเคมีน้ นั รวมถึง: ถ้ำต้องสัมผัสสำร
เป็ นเวลำนำน หรื อสัมผัสสำรบ่อยๆ ควรสวมเสื้ อผ้ำที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี
ให้หมัน่ ตรวจสอบข้อปฏิบตั ิเพื่อสุ ขอนำมัยส่ วนบุคคลที่ดี เช่น กำรล้ำงมือหลังจำก
มาตรการสุ ขอนามัย:
สัมผัสสำรเคมี และก่อนรับประทำนอำหำร ดื่มน้ ำ และ/หรื อ สู บบุหรี่ ซักล้ำงชุด
ทำงำน และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อกำจัดสำรปนเปื้ อน กำจัดเสื้ อผ้ำที่มีกำรปนเปื้ อน
และรองเท้ำที่สำมำรถทำควำมสะอำดได้ จัดเก็บสิ่ งของต่ำงๆ ให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
การป้องกันมือ:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใสไม่มีสี กลิ่นปิ โตรเลียม

อัตราการระเหย : 0.1 (n-butyl acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.798 g/m3

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่ละลำยน้ ำ

จุดเดือด : 200-250 °C

ความหนืด : 1.68 cSt ที่ 40 °C

ความดันไอ : 0.023 kPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 6.2 ที่ 101 kPa

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.6%โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 5.0 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 251°C

จุดวาบไฟ : >=75 °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

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

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

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร.0-2715-0897-9 แฟกซ์.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

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่ (Polymerization) ที่อนั ตรำย
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟหรื อแหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
ตัวทำปฏิกิริยำออกซิ เดชัน่ รุ นแรง
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: สำรนี้ไม่เกิดสลำยตัวที่อุณหภูมิบรรยำกำศ
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): > 5000 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >5000 mg/m3
LD50 (Skin, rabbit): >5000 mg/kg
ควำมเข้มข้นของไอ/ละอองสำร (aerosol) ที่สูงเกินกว่ำค่ำจำกัดกำรได้รับสำรจะทำ
ให้ระคำยเคืองตำ ทำงเดิ นหำยใจ อำจทำให้ปวดศีรษะ วิงเวียน สลบ ง่ วง หมดสติ
และเกิ ดผลกระทบกับระบบประสำทส่ วนกลำงอื่ นๆ รวมทั้งถึ ง ขั้นเสี ยชี วิต กำร
สัมผัสสำรที่ควำมหนื ดต่ ำเป็ นเวลำนำนหรื อซ้ ำ ๆ ติดต่อกัน อำจมีผลทำให้ผิวหนัง
แห้ง เกิ ดกำรระคำยเคื องและผิวหนัง อัก เสบ กำรได้รับ สำรนี้ เข้ำ สู่ ป อดแม้เพี ย ง
เล็กน้อยโดยอุบตั ิเหตุจำกกำรกลืนกินหรื อขณะที่ทำให้อำเจียนเอำสำรนี้ ออกมำ อำจ
ทำให้เกิดกำรอักเสบของปอดหรื อทำให้เกิดอำกำรน้ ำท่วมปอดได้
คำดว่ำมีผลต่อสุ ขภำพจำกภำวะกึ่งเรื้ อรัง เรื้ อรัง ระบบทำงเดินหำยใจ หรื ออำกำรแพ้
ทำงผิวหนัง กำรกลำยพันธุ์ เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ ก่อให้เกิดมะเร็ ง เป็ นพิษต่อ
อวัยวะเป้ ำหมำย (จำกกำรสัมผัสครั้งเดียว หรื อหลำยครั้ง) เป็ นพิษต่อระบบหำยใจ
และผลกระทบอื่นๆ เนื่องจำกประสบกำรณ์ของบุคคล และข้อมูลกำรทดลอง
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
คำดว่ำไม่เป็ นอันตรำยต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
ไม่คำดว่ำจะก่อให้เกิดควำมเป็ นพิษเรื้ อรังกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
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ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
คำดว่ำจะย่อยสลำยทำงชีวภำพได้ทนั ที
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้ มูล
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ผลิ ต ภัณฑ์ น้ ี ค วรเผำในภำชนะปิ ดที่ ไ ด้รับ กำรควบคุ ม อุ ณหภู มิ ที่ อุ ณหภู มิ สู ง เพื่ อ
ป้ องกันกำรเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอ้ งกำรจำกกำรเผำไหม้
คำเตือนเกี่ยวกับภำชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว (ถ้ำเกี่ยวข้อง); ภำชนะบรรจุที่ใช้
หมดแล้ว อำจมีครำบตกค้ำงเหลืออยู่ และเป็ นอันตรำยได้ อย่ำพยำยำมเติมซ้ ำ หรื อ
ทำควำมสะอำดภำชนะ โดยไม่มีวิธีปฏิ บตั ิที่เหมำะสม ควรระบำยสำรออกจำกถัง
เปล่ ำ จนหมดเกลี้ ยง และเก็บ ไว้ในที่ ปลอดภัยจนกว่ำจะปรั บ สภำพ หรื อกำจัดทิ้ ง
อย่ำ งเหมำะสม ควรให้ผูร้ ั บ เหมำที่ มีค วำมเชี่ ย วชำญ หรื อได้รับ อนุ ญำตเป็ นผูน้ ำ
ภำชนะเปล่ำไปรี ไซเคิล ฟื้ นสภำพ หรื อกำจัดทิ้งตำมกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบำล
ห้ำมอัดควำมดัน ตัด เชื่ อม เชื่ อมประสำน บัดกรี เจำะ บด เจียระไน หรื อปล่อยให้
ภำชนะได้รับควำมร้ อน เปลวไฟ ประกำยไฟ ไฟฟ้ ำสถิ ต หรื อแหล่งจุดระเบิดอื่นๆ
ภำชนะอำจระเบิด และทำให้เกิดกำรบำดเจ็บ และเสี ยชีวติ ได้

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่ได้ควบคุมสำหรับกำรขนส่ งทำงบก
การขนส่ งทางนา้ /ทางทะเล(IMDG)
ไม่ได้ควบคุมสำหรับกำรขนส่ งทำงทะเล IMDG-Code
Marine Pollutant: ไม่มี
SEA (MARPOL 73/78 Convention – Annex II)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ของเหลวพิษ, N.F.,(7) N.O.S., (EXXSOL D80 , มี Iso- และ cycloalkanes (C12+))
Ship Type: 3
ประเภทของมลภาวะ: Y
การขนส่ งทางอากาศ(IATA)
ไม่ได้ควบคุมสำหรับกำรขนส่ งทำงอำกำศ
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15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
สำรนี้เป็ นสำรอันตรำยตำมกฏเกณฑ์ของ ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม
เรื่ องระบบกำรจำแนกและกำรสื่ อสำรควำมเป็ นอันตรำยของวัตถุอนั ตรำย พ.ศ.2555
สถานะทางกฏหมายและกฏหมายและกฏเกณฑ์ ที่เกีย่ วข้ อง
พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ.2535: ไม่ได้ควบคุม
จดทะเบียนหรือได้ รับการยกเว้นจากรายการ หรือ ประกาศในบัญชีสารเคมี: AICS, DSL, ENCS, IECSC,
KECI, PICCS, TCSI, TSCA
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

