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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
SOLVENT D110 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   SOLVENT D110 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั 
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22 (นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 

 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 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 
รูปภาพ 

 
ค าสัญญาณ          อนัตราย 

 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) อาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติหากกลืนกินหรือเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ 
ข้อควรระวงั:  
1.) หากกลืนกิน: ใหน้ าตวัส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทยใ์นทนัที 
2.) หา้มท าใหอ้าเจียน 
3.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
4.) ก าจดัสารและบรรจุภณัฑใ์หถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้ก าหนด 
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
SOLVENT D110 100 64742-47-8 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ไม่มีขอ้มูล 
การหายใจเข้าไป: ให้น าผูป่้วยออกจากท่ีเกิดเหตุ ส าหรับท่านท่ีเป็นผูท้  าการเขา้ช่วยเหลือ ให้ป้องกนั

ตวัเองจากการไดรั้บสารโดยการสวมหนา้กากท่ีเหมาะสม และถา้ระคายเคืองระบบ
ทางเดินหายใจ วิงเวียน อาเจียน หรือหมดสติ ให้พบแพทยโ์ดยด่วน ถา้หยุดหายใจ 
ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหายใจ หรือท าการผายปอดแบบปากต่อปาก  

การสัมผสัผวิหนัง: ล้างบริเวณผิวหนังท่ีสัมผสัด้วยสบู่และน ้ า ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือน และน าไปซักให้
สะอาดก่อนน ากลบัมาสวมใส่อีกคร้ัง 

การสัมผสัดวงตา:  ลา้งตาทนัทีดว้ยน ้า หากเกิดอาการระคายเคือง ใหป้รึกษาแพทย ์
การกลนืกนิ: พบแพทยด่์วน ห้ามท าให้อาเจียน  
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชล้ะอองน ้า โฟมดบัเพลิง ผงเคมีแหง้ หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ส าหรับดบัเพลิง 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
สายน ้าท่ีฉีดเป็นสาย 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ผลิตภณัฑท่ี์เผาไหมไ้ม่สมบูรณ์, ออกไซดข์องคาร์บอน, ควนั, ไอสารเคมี 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
พนกังานท่ีปฏิบติังานผจญเพลิงตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายตามมาตรฐาน ประกอบดว้ยเส้ือโคท้ป้องกนัเปลวไฟ, 
หมวกนิรภยัท่ีมีแผงกนัหนา้, ถุงมือ, รองเทา้บูท กรณีท่ีเกิดเพลิงไหมใ้นพื้นท่ีปิด ใหส้วมชุดป้องกนัแบบ SCBA (self-
contained breathing apparatus) ใชเ้สปรยน์ ้าเพื่อท าใหพ้ื้นผวิท่ีโดนไฟเยน็ลง และป้องกนับุคคล 
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : หลีกเล่ียงการสัมผสัสารท่ีเป้ือน ดูท่ีส่วนท่ี 5 เร่ืองการผจญเพลิง ดูท่ีส่วนท่ี 3 เร่ือง

การระบุอนัตราย ดูท่ีส่วนท่ี 4 เร่ืองมาตรการปฐมพยาบาล ดูท่ีส่วนท่ี 8 ส าหรับ
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ค าแนะน าเร่ืองอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขั้นต ่า อาจมีความจ าเป็นในการใช้
มาตรการป้องกันอ่ืนเพิ่มเ ติม ทั้ ง น้ี  ข้ึนอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า  หรือ
วจิารณญาณของผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในกรณีเหตุฉุกเฉิน 

 ส าหรับผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบกรณีเหตุฉุกเฉิน การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ 
อุปกรณ์ป้องกนัทางหายใจแบบคร่ึงหน้าหรือเต็มหนา้พร้อมกบัไส้กรองส าหรับกนั
ไอสารระเหยของสารอินทรีย ์หรือไฮโดรเจนซลัไฟด์ สามารถใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ
ไดด้ว้ยตวัเอง (SCBA) ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการร่ัวไหล และระดบัความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึน ถา้หากไม่สามารถประเมินความรุนแรงของความเส่ียงได ้หรืออาจเกิด
สภาวะการขาดออกซิเจนในอากาศแนะน าให้ใช้เคร่ืองช่วยหายใจได้ด้วยตวัเอง 
(SCBA) แนะน าให้ใชถุ้งมือท างานท่ีทนต่อสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ถุงมือท่ี
ท าดว้ยโพลิไวนิลอะซิเตต (PVA) นั้นไม่กนัน ้ า และไม่เหมาะในการใช้เม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน แนะน าให้ใช้แว่นตากนัสารเคมี ถา้มีความเป็นไปไดท่ี้สารจะกระเด็น หรือ
สัมผสักับดวงตา ส าหรับการหกร่ัวไหลเพียงเล็กน้อย การสวมชุดป้องกันไฟฟ้า
สถิตย์ธรรมดาก็พอเพียง ถ้าการหกร่ัวไหลมีปริมาณมาก แนะน าใช้ชุดป้องกัน
สารเคมี และป้องกนัไฟฟ้าสถิตยแ์บบทั้งตวั 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  สารท่ีหกเป้ือนปริมาณมาก: สร้างท านบกั้นของเหลวท่ีหกเป้ือนไกลออกจากบริเวณ
ท่ีหกเพื่อน าเก็บกลบัมา และก าจดัทิ้ง ป้องกนัไม่ให้ไหลลงสู่ทางเดินของน ้ า ท่อน ้ า
เสีย แหล่งน ้าบนดิน หรือแหล่งน ้าใตดิ้น หรือบริเวณท่ีอบัอากาศ  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    การร่ัวไหลลงสู่พืน้ดิน: หยดุการร่ัวไหล ถา้สามารถท าไดโ้ดยไม่มีความเส่ียง ใชดิ้น
    แหง้ ทราย หรือสารอ่ืนท่ีไม่เผาไหม ้ซบัหรือคลุมสารท่ีหกเป้ือน และยา้ยไปใส่ใน
    ภาชนะ น าเก็บกลบัมาโดยการสูบดว้ยป๊ัม หรือซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเหมาะสม 
    การร่ัวไหลลงสู่แหล่งน า้: หยดุการร่ัวไหลถา้สามารถท าไดโ้ดยไม่มีความเส่ียง แจง้
    เตือนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เอกสารท่ีหกเป้ือนออกจากผวิหนา้โดยการกวาด หรือใชส้าร
    ดูดซบัท่ีเหมาะสม ขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญก่อนใชส้ารดูดซบัสารเคมี 
    ค าแนะน าส าหรับการร่ัวไหลของสารลงสู่แหล่งน ้า และพื้นดินน้ี จดัท าข้ึนจากการ
    จ าลองสถานการณ์ของการร่ัวไหลท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน ทั้งน้ีสภาพทางภูมิศาสตร์ ลม 
    อุณหภูมิ ทิศทางของคล่ืน กระแสน ้า และความเร็วท่ีแตกต่างกนัไปนั้นมีผลอยา่งมาก
    ในการจดัการท่ีต่างออกไป ดงันั้นจึงควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หมายเหตุ : กฎหมายแต่
    ละทอ้งถ่ินอาจระบุหรือจ ากดัขอ้ปฏิบติับางประการ 
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7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
ระวงัอยา่ใหส้ัมผสักบัผวิหนงั เศษฝุ่ นผงโลหะท่ีเกิดจากงานช่างโลหะนั้นอาจท าให้เกิดบาดแผลลอกบริเวณผวิหนงัได ้ 
และมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดโรคผิวหนงัอกัเสบ ท าการป้องกนัการหกปนเป้ือน และร่ัวซึมเพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรายล่ืน 
หกลม้ สารน้ีสามารถสะสมประจุไฟฟ้า ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดประกายไฟ (แหล่งติดไฟ) เม่ือมีการจดัการสารจากภาชนะ 
บรรจุ ไฟฟ้าท่ีเกิดประกายไฟอาจเกิดการลุกติดเป็นเปลวไฟจากไอของของเหลว หรือส่วนท่ีตกคา้งน้ีได ้(ตวัอยา่งเช่น  
ระหวา่งการถ่ายเทสาร)ใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมในการยดึและ/หรือต่อสายดิน อยา่งไรก็ตามการยดึและต่อสายดินก็อาจไม่ 
สามารถละจากอนัตรายท่ีเกิดจากการสะสมไฟฟ้าสถิตยไ์ด ้ใหศึ้กษาหามาตรฐานการปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทางหรือ 
หาขอ้มูลอา้งอิงเพิ่มเติมไดจ้าก American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static,  
Lightning and Stray Currents) or National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity)  
or CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics-Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity)  
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ประเภทของบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการบรรจุผลิตภณัฑ ์อาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าสถิตยส์ะสม และสลายตวัได ้อยา่เก็บใน 
ภาชนะเปิดหรือไม่ติดฉลาก ปิดฝาภาชนะเม่ือไม่ใชง้าน เคล่ือนยา้ยภาชนะดว้ยความระมดัระวงั เปิดฝาภาชนะชา้ๆ เพื่อ 
ความคุมแรงดนัท่ีอาจปล่อยออกมา เก็บในท่ีเยน็และอากาศถ่ายเทได ้
อุณหภูมิในการจัดเกบ็: ท่ีสภาพแวดลอ้มปกติ (Ambient) 
ความดันทีใ่ช้จัดเกบ็: ท่ีสภาพแวดลอ้มปกติ (Ambient) 
ภาชนะ/บรรจุทีเ่หมาะสม: ถงั, ตูร้ถไฟ, รถบรรทุกน ้ามนั หรือสารเคมี, เรือบรรทุก 
วสัดุบรรจุภัณฑ์ และสารเคลือบผวิทีใ่ช้ทีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคมี): เหล็กกลา้คาร์บอน, สแตนเลส สตีล,  
Teflon, Polyethylene, Polypropylene.   
วสัดุบรรจุภัณฑ์ทีไ่ม่เหมาะสม: Butyl Rubber, Polystyrene, Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM), ยาง 
ธรรมชาติ 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 143 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ควรจดัใหมี้การระบายอากาศท่ีเพียงพอ เพื่อป้องกนัไม่ใหป้ริมาณสารเกินกวา่
    ระดบัท่ียนิยอมให้รับได ้
มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ถา้ระบบการควบคุมทางวศิวกรรมไม่สามารถรักษาระดบัของส่ิงปนเป้ือนในอากาศ

ท่ีเพียงพอต่อการป้องกนัสุขภาพของพนกังานไดอ้าจจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
ทางเดินหายใจท่ีไดรั้บอนุญาต การเลือกการใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกนั
ทางเดินหายใจตอ้งท าตามขอ้ก าหนดของกฎหมายส าหรับประเภทอุปกรณ์ป้องกนั
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ทางเดินหายใจท่ีพิจารณาใชก้บัสารน้ีไดแ้ก่: หนา้กากกรองสารเคมีแบบคร่ึงหนา้ 
เคร่ืองกรองชนิด A 

การป้องกนัมือ: ขอ้มูลเฉพาะของถุงมือท่ีไดใ้หไ้วน้ั้นจดัท าข้ึนตามเอกสารตีพิมพ ์และขอ้มูลจาก
ผูผ้ลิตถุงมือ  สภาพการท างานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็นอยา่งมาก ให้
สอบถามขอ้มูลจากผูผ้ลิตถุงมือ เร่ืองขอค าแนะน าส าหรับประเภทของถุงมือท่ี
เหมาะสม และอายกุารใชง้านกบังานท่ีท่านใช ้ใหต้รวจสอบและเปล่ียนถุงมือท่ีขาด
หรือเสียหาย ประเภทของถุงมือท่ีใชส้ าหรับการท างานกบัสารเคมีนั้น รวมถึง: ถา้
ตอ้งสัมผสัสารเป็นเวลานาน หรือสัมผสัสารบ่อยๆ ควรสวมถุงมือท่ีสามารถป้องกนั
สารเคมี และหากมีโอกาสท่ีตอ้งสัมผสักบัสารบริเวณแขน ใหส้วมใส่ถุงมือท่ีมีความ
ยาวคลุมถึงบริเวณแขน ถุงมือยาง Nitrile  

การป้องกนัดวงตา:  ถา้ตอ้งสัมผสักบัสาร ควรสวมแวน่ตานิรภยัท่ีมีแผงกั้นดา้นขา้ง 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ขอ้มูลเฉพาะของเส้ือผา้ท่ีไดใ้หไ้วน้ั้น จดัท าเอกสารตีพิมพ ์และขอ้มูลจากผูผ้ลิต  

ประเภทของเส้ือผา้ท่ีใชส้ าหรับการท างานกบัสารเคมีนั้นรวมถึง: ถา้ตอ้งสัมผสัสาร 
เป็นเวลานาน หรือสัมผสัสารบ่อยๆ ควรสวมเส้ือผา้ท่ีสามารถป้องกนัสารเคมี และ 
น ้ามนั 

มาตรการสุขอนามัย:  ใหห้มัน่ตรวจสอบขอ้ปฏิบติัเพื่อสุขอนามยัส่วนบุคคลท่ีดี เช่น การลา้งมือหลงัจาก 
สัมผสัสารเคมี และก่อนรับประทานอาหาร ด่ืมน ้า และ/หรือ สูบบุหร่ี ซกัลา้งชุด 
ท างาน และอุปกรณ์ป้องกนัเพื่อก าจดัสารปนเป้ือน ก าจดัเส้ือผา้ท่ีมีการปนเป้ือน  
และรองเทา้ท่ีสามารถท าความสะอาดได ้จดัเก็บส่ิงของต่างๆ ใหเ้ป็นระเบียบ 
เรียบร้อยอยูเ่สมอ  

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส มีกล่ินเลก็นอ้ย อตัราการระเหย :   < 0.01 (n-butyl acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :   ไม่เก่ียวขอ้ง ความหนาแน่น :   0.780 - 0.830 g/cm3 ท่ี 15.6 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่เก่ียวขอ้ง การละลายน า้ :  นอ้ยมากไม่น ามาพิจารณา 

จุดเดอืด :  248 - 269 °C ความหนืด :   2.6 cSt ท่ี 40 °C 

ความดนัไอ :  0.001 kPa (0.01 mm Hg) ท่ี 20°C    ความหนาแน่นของไอ (อากาศ=1)  : 7 ท่ี 101 kPa   

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 0.5 % โดยปริมาตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 5.0 %โดยปริมาตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 234 °C จุดวาบไฟ  : 115 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่ไดก้ าหนด 
ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่
เก่ียวขอ้ง 
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อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่ไดก้ าหนด ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่เก่ียวขอ้ง 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : > 4 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  สารน้ีคงตวัภายใตก้ารใชป้กติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่เกิดข้ึนโพริเมอไรเซชัน่ (polymerization) ท่ีอนัตราย 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  กองไฟ และแหล่งก่อไฟพลงังานสูง 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  ตวัท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน่รุนแรง 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: สารน้ีไม่สลายตวัท่ีอุณหภูมิบรรยากาศ 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): >5,000 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat): >5,000 mg/m3 
    LD50 (Skin, rabbit): >5,000 mg/kg 
อาการทีป่รากฎ:   ความเขม้ขน้ของไอ/ละอองสาร (aerosol) ท่ีสูงเกินกวา่ค่าจ  ากดัการไดรั้บสารจะท า
    ใหร้ะคายเคืองตา ทางเดินหายใจ อาจท าใหป้วดศีรษะ วงิเวยีน สลบ ง่วง หมดสติ 
    และเกิดผลกระทบกบัระบบประสาทส่วนกลางอ่ืนๆ รวมทั้งถึงขั้นเสียชีวติ การ
    สัมผสัสารท่ีความหนืดต ่าเป็นเวลานานหรือซ ้ าๆติดต่อกนั อาจมีผลท าใหผ้วิหนงั
    แหง้ เกิดการระคายเคือง และผวิหนงัอกัเสบ การไดรั้บสารน้ีเขา้สู่ปอดแมเ้พียง
    เล็กนอ้ยโดยอุบติัเหตุจากการกลืนกิน หรือขณะท่ีท าใหอ้าเจียนเอาสารน้ีออกมา อาจ
    ท าใหเ้กิดการอกัเสบของปอด หรือท าใหเ้กิดอาการน ้าท่วมปอดได ้
ความเป็นพษิเร้ือรัง:  คาดวา่มีผลต่อสุขภาพจากภาวะก่ึงเร้ือรัง เร้ือรัง ระบบทางเดินหายใจ หรืออาการแพ้

ทางผิวหนงั การกลายพนัธ์ุ เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ ก่อให้เกิดมะเร็ง เป็นพิษต่อ
อวยัวะเป้าหมาย (จากการสัมผสัคร้ังเดียว หรือหลายคร้ัง) เป็นพิษต่อระบบหายใจ 
และผลกระทบอ่ืนๆ เน่ืองจากประสบการณ์ของบุคคล และขอ้มูลการทดลอง 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:   ไม่มีขอ้มูล 
  
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  คาดวา่ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้า 
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ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    ไม่คาดวา่จะก่อใหเ้กิดความเป็นพิษเร้ือรัง กบัส่ิงมีชีวติในน ้า  
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ: คาดวา่จะยอ่ยสลายทางชีวภาพไดท้นัที คาดวา่จะสลายตวัอยา่งรวดเร็วในอากาศ  

คาดวา่ไม่เกิดการเปล่ียนรูปจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและปฏิกิริยาโฟโตไลซิส 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้มูล 
การเคล่ือนยา้ยในดิน: สารน้ีมีการละลายต ่าและลอยน ้า คาดวา่จะซึมจากชั้นน ้าไปยงัชั้นดิน คาดวา่จะเขา้

ไปในชั้นน ้าเสีย และตะกอนท่ีเป็นของแขง็  
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์:  ผลิตภณัฑ์น้ีควรเผาในภาชนะปิดท่ีได้รับการควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิสูง เพื่อ

 ป้องกนัการเกิดผลิตภณัฑท่ี์ไม่ตอ้งการจากการเผาไหม ้ 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ค าเตือนเก่ียวกบัภาชนะบรรจุท่ีใชห้มดแลว้ (ถา้เก่ียวขอ้ง); ภาชนะบรรจุท่ีใช ้

หมดแลว้ อาจมีคราบตกคา้งเหลืออยู ่และเป็นอนัตรายได ้อยา่พยายามเติมซ ้ า หรือ 
ท าความสะอาดภาชนะ โดยไม่มีวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสม ควรระบายสารออกจากถงั 
เปล่าจนหมดเกล้ียง และเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยัจนกวา่จะปรับสภาพ หรือก าจดัทิ้ง 
อยา่งเหมาะสม ควรใหผู้รั้บเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือไดรั้บอนุญาตเป็นผูน้ า 
ภาชนะเปล่าไปรีไซเคิล ฟ้ืนสภาพ หรือก าจดัทิ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบาล  
หา้มอดัความดนั ตดั เช่ือม เช่ือมประสาน บดักรี เจาะ บด เจียระไน หรือปล่อยให้ 
ภาชนะไดรั้บความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถิต หรือแหล่งจุดระเบิดอ่ืนๆ  

    ภาชนะอาจระเบิด และท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ และเสียชีวติได ้ 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่ไดค้วบคุมส าหรับการขนส่งทางบก 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่ไดค้วบคุมส าหรับการขนส่งทางทะเลตาม IMDG-Code 
SEA (MARPOL 73/78 Convention – Annex II) 
 Product Name: ของเหลวพิษ, N.F., (7) N.O.S., (EXXSOL D110, มี alkyl (C5-C8) benzenes) 

 Ship Type: 3 
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 Pollution category: Y 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่ไดค้วบคุมส าหรับการขนส่งทางอากาศ 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
สารน้ีจดัเป็นวตัถุอนัตรายตามกฎเกณฑข์อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบการจ าแนกและการส่ือสาร
ความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย พ.ศ.2555 
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
พระราชบัญญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2532 ไม่ได้ควบคุม 
 
 จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากรายการ หรือ ประกาศในบัญชีสารเคมี: AICS, DSL, ENCS, IECSC, 
KECI, PICCS, TCSI, TSCA 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงัในการจดัการ
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


