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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
SOLVENT D110
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
SOLVENT D110
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22 (นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครฯ 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 ปภาพ

คาสัญญาณ

อันตราย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) อาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ หากกลืนกินหรื อเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ
ข้ อควรระวัง:
1.) หากกลืนกิน: ให้นาตัวส่ งโรงพยาบาลหรื อพบแพทย์ในทันที
2.) ห้ามทาให้อาเจียน
3.) จัดเก็บให้มิดชิ ด
4.) กาจัดสารและบรรจุภณั ฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกาหนด
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3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
SOLVENT D110
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

รหัส CAS NO.
64742-47-8

ไม่มีขอ้ มูล
ให้นาผูป้ ่ วยออกจากที่ เกิ ดเหตุ สาหรับท่านที่เป็ นผูท้ าการเข้าช่ วยเหลื อ ให้ป้องกัน
ตัวเองจากการได้รับสารโดยการสวมหน้ากากที่เหมาะสม และถ้าระคายเคืองระบบ
ทางเดินหายใจ วิงเวียน อาเจียน หรื อหมดสติ ให้พบแพทย์โดยด่วน ถ้าหยุดหายใจ
ให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจ หรื อทาการผายปอดแบบปากต่อปาก
ล้า งบริ เ วณผิวหนัง ที่ สั ม ผัส ด้ว ยสบู่ และน้ า ถอดเสื้ อผ้า ที่ เปื้ อน และนาไปซัก ให้
สะอาดก่อนนากลับมาสวมใส่ อีกครั้ง
ล้างตาทันทีดว้ ยน้ า หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ปรึ กษาแพทย์
พบแพทย์ด่วน ห้ ามทาให้ อาเจียน

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้ละอองน้ า โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง หรื อคาร์บอนไดออกไซด์ สาหรับดับเพลิง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
สายน้ าที่ฉีดเป็ นสาย
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์, ออกไซด์ของคาร์ บอน, ควัน, ไอสารเคมี
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานผจญเพลิงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามมาตรฐาน ประกอบด้วยเสื้ อโค้ทป้ องกันเปลวไฟ,
หมวกนิรภัยที่มีแผงกันหน้า, ถุงมือ, รองเท้าบูท กรณี ที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ปิด ให้สวมชุดป้ องกันแบบ SCBA (selfcontained breathing apparatus) ใช้เสปรย์น้ าเพื่อทาให้พ้นื ผิวที่โดนไฟเย็นลง และป้ องกันบุคคล
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
หลี กเลี่ ยงการสัมผัสสารที่เปื้ อน ดูที่ส่วนที่ 5 เรื่ องการผจญเพลิ ง ดูที่ส่วนที่ 3 เรื่ อง
การระบุ อนั ตราย ดู ที่ ส่ วนที่ 4 เรื่ องมาตรการปฐมพยาบาล ดู ที่ ส่ วนที่ 8 ส าหรั บ
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คาแนะนาเรื่ องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลขั้นต่า อาจมีความจาเป็ นในการใช้
มาตรการป้ องกั น อื่ น เพิ่ ม เติ ม ทั้ ง นี้ ขึ้ นอยู่ ก ั บ สถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า หรื อ
วิจารณญาณของผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในกรณี เหตุฉุกเฉิน
สาหรับผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณี เหตุฉุกเฉิ น การป้ องกันระบบทางเดิ นหายใจ
อุปกรณ์ ป้องกันทางหายใจแบบครึ่ งหน้าหรื อเต็มหน้าพร้ อมกับไส้กรองสาหรับกัน
ไอสารระเหยของสารอินทรี ย ์ หรื อไฮโดรเจนซัลไฟด์ สามารถใช้เครื่ องช่ วยหายใจ
ได้ดว้ ยตัวเอง (SCBA) ขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของการรั่วไหล และระดับความเสี่ ยงที่
อาจเกิดขึ้น ถ้าหากไม่สามารถประเมินความรุ นแรงของความเสี่ ยงได้ หรื ออาจเกิ ด
สภาวะการขาดออกซิ เจนในอากาศแนะนาให้ใช้เครื่ องช่ วยหายใจได้ด้วยตัวเอง
(SCBA) แนะนาให้ใช้ถุงมือทางานที่ทนต่อสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน ถุงมือที่
ทาด้วยโพลิไวนิลอะซิ เตต (PVA) นั้นไม่กนั น้ า และไม่เหมาะในการใช้เมื่อเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ น แนะนาให้ใช้แว่นตากันสารเคมี ถ้ามีความเป็ นไปได้ที่สารจะกระเด็น หรื อ
สัม ผัสกับ ดวงตา ส าหรั บ การหกรั่ วไหลเพีย งเล็ก น้อย การสวมชุ ดป้ องกันไฟฟ้ า
สถิ ตย์ธ รรมดาก็ พ อเพี ย ง ถ้า การหกรั่ วไหลมี ป ริ ม าณมาก แนะน าใช้ชุ ด ป้ องกัน
สารเคมี และป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์แบบทั้งตัว
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: สารที่หกเปื้ อนปริ มาณมาก: สร้างทานบกั้นของเหลวที่หกเปื้ อนไกลออกจากบริ เวณ
ที่หกเพื่อนาเก็บกลับมา และกาจัดทิ้ง ป้ องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทางเดิ นของน้ า ท่อน้ า
เสี ย แหล่งน้ าบนดิน หรื อแหล่งน้ าใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อากาศ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
การรั่วไหลลงสู่ พนื้ ดิน: หยุดการรั่วไหล ถ้าสามารถทาได้โดยไม่มีความเสี่ ยง ใช้ดิน
แห้ง ทราย หรื อสารอื่นที่ไม่เผาไหม้ ซับหรื อคลุมสารที่หกเปื้ อน และย้ายไปใส่ ใน
ภาชนะ นาเก็บกลับมาโดยการสู บด้วยปั๊ ม หรื อซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม
การรั่วไหลลงสู่ แหล่ งนา้ : หยุดการรั่วไหลถ้าสามารถทาได้โดยไม่มีความเสี่ ยง แจ้ง
เตือนผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ เอกสารที่หกเปื้ อนออกจากผิวหน้าโดยการกวาด หรื อใช้สาร
ดูดซับที่เหมาะสม ขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนใช้สารดูดซับสารเคมี
คาแนะนาสาหรับการรั่วไหลของสารลงสู่ แหล่งน้ า และพื้นดินนี้ จัดทาขึ้นจากการ
จาลองสถานการณ์ของการรั่วไหลที่มีโอกาสเกิดขึ้น ทั้งนี้ สภาพทางภูมิศาสตร์ ลม
อุณหภูมิ ทิศทางของคลื่น กระแสน้ า และความเร็ วที่แตกต่างกันไปนั้นมีผลอย่างมาก
ในการจัดการที่ต่างออกไป ดังนั้นจึงควรปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หมายเหตุ : กฎหมายแต่
ละท้องถิ่นอาจระบุหรื อจากัดข้อปฏิบตั ิบางประการ
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7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง เศษฝุ่ นผงโลหะที่เกิดจากงานช่างโลหะนั้นอาจทาให้เกิดบาดแผลลอกบริ เวณผิวหนังได้
และมีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ ทาการป้ องกันการหกปนเปื้ อน และรั่วซึ มเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายลื่น
หกล้ม สารนี้สามารถสะสมประจุไฟฟ้ า ซึ่ งอาจทาให้เกิดประกายไฟ (แหล่งติดไฟ) เมื่อมีการจัดการสารจากภาชนะ
บรรจุ ไฟฟ้ าที่เกิดประกายไฟอาจเกิดการลุกติดเป็ นเปลวไฟจากไอของของเหลว หรื อส่ วนที่ตกค้างนี้ได้ (ตัวอย่างเช่น
ระหว่างการถ่ายเทสาร)ใช้วธิ ีการที่เหมาะสมในการยึดและ/หรื อต่อสายดิน อย่างไรก็ตามการยึดและต่อสายดินก็อาจไม่
สามารถละจากอันตรายที่เกิดจากการสะสมไฟฟ้ าสถิตย์ได้ ให้ศึกษาหามาตรฐานการปฏิบตั ิการเพื่อเป็ นแนวทางหรื อ
หาข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมได้จาก 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)
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ อาจทาให้เกิดไฟฟ้ าสถิตย์สะสม และสลายตัวได้ อย่าเก็บใน
ภาชนะเปิ ดหรื อไม่ติดฉลาก ปิ ดฝาภาชนะเมื่อไม่ใช้งาน เคลื่อนย้ายภาชนะด้วยความระมัดระวัง เปิ ดฝาภาชนะช้าๆ เพื่อ
ความคุมแรงดันที่อาจปล่อยออกมา เก็บในที่เย็นและอากาศถ่ายเทได้
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: ที่สภาพแวดล้อมปกติ (Ambient)
ความดันทีใ่ ช้ จัดเก็บ: ที่สภาพแวดล้อมปกติ (Ambient)
ภาชนะ/บรรจุทเี่ หมาะสม: ถัง, ตูร้ ถไฟ, รถบรรทุกน้ ามัน หรื อสารเคมี, เรื อบรรทุก
วัสดุบรรจุภัณฑ์ และสารเคลือบผิวทีใ่ ช้ ทเี่ หมาะสม (การเข้ากันได้ทางเคมี): เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส สตีล,
Teflon, Polyethylene, Polypropylene.
วัสดุบรรจุภัณฑ์ ทไี่ ม่ เหมาะสม: Butyl Rubber, Polystyrene, Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM), ยาง
ธรรมชาติ
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 143 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อป้ องกันไม่ให้ปริ มาณสารเกินกว่า
ระดับที่ยนิ ยอมให้รับได้
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ถ้าระบบการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรักษาระดับของสิ่ งปนเปื้ อนในอากาศ
ที่เพียงพอต่อการป้ องกันสุ ขภาพของพนักงานได้อาจจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ทางเดินหายใจที่ได้รับอนุญาต การเลือกการใช้และการบารุ งรักษาอุปกรณ์ป้องกัน
ทางเดินหายใจต้องทาตามข้อกาหนดของกฎหมายสาหรับประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
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ทางเดินหายใจที่พิจารณาใช้กบั สารนี้ได้แก่: หน้ากากกรองสารเคมีแบบครึ่ งหน้า
เครื่ องกรองชนิด A
การป้องกันมือ:
ข้อมูลเฉพาะของถุงมือที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทาขึ้นตามเอกสารตีพิมพ์ และข้อมูลจาก
ผูผ้ ลิตถุงมือ สภาพการทางานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็ นอย่างมาก ให้
สอบถามข้อมูลจากผูผ้ ลิตถุงมือ เรื่ องขอคาแนะนาสาหรับประเภทของถุงมือที่
เหมาะสม และอายุการใช้งานกับงานที่ท่านใช้ ให้ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงมือที่ขาด
หรื อเสี ยหาย ประเภทของถุงมือที่ใช้สาหรับการทางานกับสารเคมีน้ นั รวมถึง: ถ้า
ต้องสัมผัสสารเป็ นเวลานาน หรื อสัมผัสสารบ่อยๆ ควรสวมถุงมือที่สามารถป้ องกัน
สารเคมี และหากมีโอกาสที่ตอ้ งสัมผัสกับสารบริ เวณแขน ให้สวมใส่ ถุงมือที่มีความ
ยาวคลุมถึงบริ เวณแขน ถุงมือยาง Nitrile
การป้องกันดวงตา:
ถ้าต้องสัมผัสกับสาร ควรสวมแว่นตานิรภัยที่มีแผงกั้นด้านข้าง
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ข้อมูลเฉพาะของเสื้ อผ้าที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทาเอกสารตีพิมพ์ และข้อมูลจากผูผ้ ลิต
ประเภทของเสื้ อผ้าที่ใช้สาหรับการทางานกับสารเคมีน้ นั รวมถึง: ถ้าต้องสัมผัสสาร
เป็ นเวลานาน หรื อสัมผัสสารบ่อยๆ ควรสวมเสื้ อผ้าที่สามารถป้ องกันสารเคมี และ
น้ ามัน
ให้หมัน่ ตรวจสอบข้อปฏิบตั ิเพื่อสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลที่ดี เช่น การล้างมือหลังจาก
มาตรการสุ ขอนามัย:
สัมผัสสารเคมี และก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ า และ/หรื อ สู บบุหรี่ ซักล้างชุด
ทางาน และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อกาจัดสารปนเปื้ อน กาจัดเสื้ อผ้าที่มีการปนเปื้ อน
และรองเท้าที่สามารถทาความสะอาดได้ จัดเก็บสิ่ งของต่างๆ ให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส มีกลิ่นเล็กน้อย

อัตราการระเหย : < 0.01 (n-butyl acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : ไม่เกี่ยวข้อง

ความหนาแน่ น : 0.780 - 0.830 g/cm3 ที่ 15.6 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง

การละลายนา้ : น้อยมากไม่นามาพิจารณา

จุดเดือด : 248 - 269 °C

ความหนืด : 2.6 cSt ที่ 40 °C

ความดันไอ : 0.001 kPa (0.01 mm Hg) ที่ 20°C

ความหนาแน่ นของไอ (อากาศ=1) : 7 ที่ 101 kPa

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.5 % โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 5.0 %โดยปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 234 °C

จุดวาบไฟ : 115 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่ได้กาหนด

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่
เกี่ยวข้อง
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อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่ได้กาหนด

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่เกี่ยวข้อง

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : > 4

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
สารนี้คงตัวภายใต้การใช้ปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่เกิดขึ้นโพริ เมอไรเซชัน่ (polymerization) ที่อนั ตราย
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
กองไฟ และแหล่งก่อไฟพลังงานสู ง
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
ตัวทาปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ รุ นแรง
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: สารนี้ไม่สลายตัวที่อุณหภูมิบรรยากาศ
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): >5,000 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >5,000 mg/m3
LD50 (Skin, rabbit): >5,000 mg/kg
ความเข้มข้นของไอ/ละอองสาร (aerosol) ที่สูงเกินกว่าค่าจากัดการได้รับสารจะทา
ให้ระคายเคืองตา ทางเดินหายใจ อาจทาให้ปวดศีรษะ วิงเวียน สลบ ง่วง หมดสติ
และเกิดผลกระทบกับระบบประสาทส่ วนกลางอื่นๆ รวมทั้งถึงขั้นเสี ยชีวติ การ
สัมผัสสารที่ความหนืดต่าเป็ นเวลานานหรื อซ้ าๆติดต่อกัน อาจมีผลทาให้ผวิ หนัง
แห้ง เกิดการระคายเคือง และผิวหนังอักเสบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ ปอดแม้เพียง
เล็กน้อยโดยอุบตั ิเหตุจากการกลืนกิน หรื อขณะที่ทาให้อาเจียนเอาสารนี้ออกมา อาจ
ทาให้เกิดการอักเสบของปอด หรื อทาให้เกิดอาการน้ าท่วมปอดได้
คาดว่ามีผลต่อสุ ขภาพจากภาวะกึ่งเรื้ อรัง เรื้ อรัง ระบบทางเดินหายใจ หรื ออาการแพ้
ทางผิวหนัง การกลายพันธุ์ เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ ก่อให้เกิ ดมะเร็ ง เป็ นพิษต่อ
อวัยวะเป้ าหมาย (จากการสัมผัสครั้งเดียว หรื อหลายครั้ง) เป็ นพิษต่อระบบหายใจ
และผลกระทบอื่นๆ เนื่องจากประสบการณ์ของบุคคล และข้อมูลการทดลอง
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:

คาดว่าไม่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ า

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
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ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
ไม่คาดว่าจะก่อให้เกิดความเป็ นพิษเรื้ อรัง กับสิ่ งมีชีวติ ในน้ า
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
คาดว่าจะย่อยสลายทางชีวภาพได้ทนั ที คาดว่าจะสลายตัวอย่างรวดเร็ วในอากาศ
คาดว่าไม่เกิดการเปลี่ยนรู ปจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ สและปฏิกิริยาโฟโตไลซิ ส
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลื่อนย้ายในดิน:
สารนี้มีการละลายต่าและลอยน้ า คาดว่าจะซึ มจากชั้นน้ าไปยังชั้นดิน คาดว่าจะเข้า
ไปในชั้นน้ าเสี ย และตะกอนที่เป็ นของแข็ง
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ผลิ ตภัณฑ์น้ ี ค วรเผาในภาชนะปิ ดที่ ไ ด้รับ การควบคุ ม อุ ณหภู มิ ที่ อุณหภู มิ สู ง เพื่ อ
ป้ องกันการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอ้ งการจากการเผาไหม้
คาเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว (ถ้าเกี่ยวข้อง); ภาชนะบรรจุที่ใช้
หมดแล้ว อาจมีคราบตกค้างเหลืออยู่ และเป็ นอันตรายได้ อย่าพยายามเติมซ้ า หรื อ
ทาความสะอาดภาชนะ โดยไม่มีวธิ ี ปฏิบตั ิที่เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถัง
เปล่าจนหมดเกลี้ยง และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะปรับสภาพ หรื อกาจัดทิ้ง
อย่างเหมาะสม ควรให้ผรู ้ ับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ หรื อได้รับอนุญาตเป็ นผูน้ า
ภาชนะเปล่าไปรี ไซเคิล ฟื้ นสภาพ หรื อกาจัดทิง้ ตามกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล
ห้ามอัดความดัน ตัด เชื่อม เชื่อมประสาน บัดกรี เจาะ บด เจียระไน หรื อปล่อยให้
ภาชนะได้รับความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้ าสถิต หรื อแหล่งจุดระเบิดอื่นๆ
ภาชนะอาจระเบิด และทาให้เกิดการบาดเจ็บ และเสี ยชีวติ ได้

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่ได้ควบคุมสาหรับการขนส่ งทางบก
การขนส่ งทางนา้
ไม่ได้ควบคุมสาหรับการขนส่ งทางทะเลตาม 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
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่ได้ควบคุมสาหรับการขนส่ งทางอากาศ
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
สารนี้จดั เป็ นวัตถุอนั ตรายตามกฎเกณฑ์ของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง ระบบการจาแนกและการสื่ อสาร
ความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย พ.ศ.2555
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2532 ไม่ ได้ ควบคุม
จดทะเบียนหรือได้ รับการยกเว้นจากรายการ หรือ ประกาศในบัญชีสารเคมี: AICS, DSL, ENCS, IECSC,
KECI, PICCS, TCSI, TSCA
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวังในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

