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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
TOLUENE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
TOLUENE
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.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสู ง
2.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
3.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
4.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง หรื อเวียนหัว
5.) คำดว่ำมีผลต่อระบบเจริ ญพันธุ์และทำรกในครรภ์
6.) อำจทำอันตรำยต่ออวัยวะหรื อระบบอวัยวะต่ำงๆ
7.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ
8.) อำจทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่ออวัยวะ โดยกำรสัมผัสเป็ นระยะเวลำนำนหรื อซ้ ำๆ

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

ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน- ห้ำมสู บบุหรี่
2.) ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
3.) ให้ต่อสำยดินที่ภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
4.) ใช้ระบบไฟฟ้ ำ ระบบระบำยอำกำศและระบบไฟ ที่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิด
5.) ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น
6.) ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรปล่อยไฟฟ้ ำสถิตย์
7.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน ชุดป้ องกัน อุปกรณ์ป้องกันตำและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
8.) ล้ำงมือหลังจำกกำรทำงำน
9.) ควรศึกษำคำแนะนำพิเศษก่อนกำรใช้งำน
10.) ห้ำมปฏิบตั ิกำรใดๆ จนกว่ำจะได้อ่ำนทำควำมเข้ำใจข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยก่อน
11.) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลตำมที่กำหนด
12.) หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควัน/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรย์เข้ำไป
13.) ใช้เฉพำะนอกอำคำรหรื อพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศได้ดี
14.) อย่ำหำยใจเอำฝุ่ น/ควัน/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรย์
15.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
16.) หำกอยูบ่ นผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออก ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ใช้น้ ำฝักบัว
17.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้สำรดับเพลิงที่เหมำะสม
18.) หำกอยูบ่ นผิวหนัง: ล้ำงด้วยสบู่และน้ ำมำกๆ
19.) กำรรักษำเฉพำะ(ดูรำยละเอียดบนฉลำก)
20.) หำกระคำยเคืองผิวหนัง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
21.) ให้เปลี่ยนเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออก และทำกำรล้ำงก่อนนำไปใช้ใหม่
22.) ถ้ำรู ้สึกผิดปกติให้นำตัวส่ งโรงพยำบำลหรื อพบแพทย์
23.) หำกสู ดดม: ให้ออกไปที่อำกำศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่ำที่หำยใจสะดวก
24.) โทรหำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์/แพทย์หำกรู ้สึกไม่สบำย
25.) ปรึ กษำแพทย์หำกรู ้สึกไม่สบำย
26.) หำกกลืนกิน: ให้นำตัวส่ งโรงพยำบำลหรื อพบแพทย์ทนั ที
27.) ห้ำมทำให้อำเจียน
28.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี เก็บไว้ในที่เย็น
29.) จัดเก็บให้มิดชิ ด
30.) ป้ องกันแสงแดด เก็บในที่ที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี
31.) กำจัดสำรและบรรจุภณั ฑ์ให้ถูกต้องตำมระเบียบข้อกำหนด
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3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Methylbenzene, Monomethyl -benzene
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
TOLUENE
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

รหัส CAS NO.
108-88-3

ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยรับอำกำศบริ สุทธิ์ ในกรณี ที่หำยใจไม่สะดวกให้ออกซิ เจนช่วย
หำยใจ ไม่ควรใช้วธิ ี ช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำก ถ้ำผูป้ ่ วยกลืนกิน หรื อหำยใจเอำ
สำรเข้ำไป ถ้ำหยุดหำยใจให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจ และรี บนำส่ งแพทย์ทนั ที
ถอดเสื้ อผ้ำที่มีสำรปนเปื้ อนออก ใช้น้ ำจำนวนมำกล้ำงบริ เวณผิวที่สัมผัสกับสำรเคมี
แล้วล้ำงต่อด้วยน้ ำและสบู่ ถ้ำมี หำกยังคงมีอำกำรระคำยเคือง ให้ปรึ กษำแพทย์
หำกเข้ำตำล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกทันทีอย่ำงน้อย 15 นำที โดยเปิ ดเปลือกตำให้
กว้ำงค้ำงไว้ ให้นำตัวส่ งส่ งศูนย์พยำบำลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับกำรรักษำต่อไป
หำกกลืนกินเข้ำไป ห้ำมล้วงคอให้อำเจียน ให้นำตัวส่ งศูนย์พยำบำลที่ใกล้ที่สุดเพื่อ
กำรรักษำต่อไป หำกอำเจียนขึ้นมำทันที ให้กม้ หัวลงต่ำกว่ำระดับสะโพกเพื่อกันกำร
หำยใจเอำอำเจียนเข้ำไปในปอด ภำยหลังกำรสัมผัสสำรไม่เกิน 6 ช.ม. หำกมีอำกำร
ผิดปกติ ได้แก่ ไข้สูงกว่ำ 101 oF (38.3 oC), หำยใจขัด, แน่นหน้ำอก, ไอไม่หยุด หรื อ
หำยใจดังเสี ยงอืดๆ ให้รีบนำส่ งโรงพยำบำลที่ใกล้ที่สุด

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้สเปรย์น้ ำ หรื อม่ำนน้ ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง หรื อคำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ำมใช้น้ ำฉี ดเป็ นลำโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศ ขยำยตัวไปตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได้ จะลอยตัว และอำจติดไฟได้อีก
บนผิวน้ ำที่ขงั อยูต่ ำมพื้นดิน คำร์ บอนมอนอกไซด์อำจก่อตัวขึ้น หำกกำรเผำไหม้ไม่สมบูรณ์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมใส่ ชุดป้ องกันอันตรำย และเครื่ องมือช่วยหำยใจในตัว
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
หลีกเลี่ยงกำรสู ดดมเอำไอระเหยเข้ำไป และกำรสัมผัสผิวหนังหรื อดวงตำ แยกพื้นที่
อันตรำย และห้ำมให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรื อไม่มีกำรป้ องกันเข้ำไปในพื้นที่ ให้คน
อยูเ่ หนื อลม และออกจำกพื้นที่ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: หำกเป็ นไปได้ให้ปิดรอยรั่วซึ มโดยไม่มีควำมเสี่ ยง นำแหล่งที่อำจติดไฟทั้งหมดออก
จำกบริ เวณพื้ น ที่ โ ดยรอบ ใช้ วิ ธี ค วบคุ ม ขอบเขตที่ เ หมำะสมเพื่ อ ป้ องกัน มิ ใ ห้
สิ่ งแวดล้อมปนเปื้ อนสำรเคมี ป้ องกันมิให้แพร่ หรื อเข้ำไปในท่อระบำยน้ ำ หลุมบ่อ
หรื อโดยใช้ทรำย ดิน หรื อเครื่ องกั้นอื่นๆ ที่เหมำะสม พยำยำมกระจำยไอระเหย หรื อ
บังคับให้ไหลไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย โดยใช้ม่ำนน้ ำเป็ นต้น ดำเนิ นมำตรกำรล่วงหน้ำ
เพื่อกันกำรเกิดประกำยไฟฟ้ ำสถิต ดูแลให้ไฟฟ้ ำเดินต่อเนื่ องกันโดยตลอด โดยเชื่ อม
และต่ออุปกรณ์ท้ งั หมดลงดิน ระบำยอำกำศบริ เวณที่มีกำรปนเปื้ อน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ในกรณี ที่สำรของเหลวหกไม่มำก (<1 ถัง) ให้ถ่ำยเทของเหลวด้วยวิธีกลไกเข้ำสู่
ภำชนะบรรจุที่ติดป้ ำย และปิ ดผนึ กอย่ำงดี เพื่อนำมำใช้ประโยชน์ใหม่ หรื อกำจัดทิ้ง
อย่ำงปลอดภัย ปล่อยของเหลวที่ตกค้ำงทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรื อใช้วสั ดุดูดซับที่
ซับได้ดีซับออก แล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย ขุดดิ นที่ ปนเปื้ อนสำรเคมี ออก
และนำไปกำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย
ในกรณี ที่สำรของเหลวหกมำก (>1 ถัง) ให้ถ่ำยเทโดยวิธีกลไก เช่น ใช้รถบรรทุกสู บ
ของเหลวจำกถังที่หกเพื่อนำมำใช้ประโยชน์ใหม่ หรื อกำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย ห้ำม
ใช้น้ ำ สำดของเหลวที่ ตกค้ำ ง แต่ ใ ห้เก็ บไว้เป็ นของเสี ย ที่ ป นเปื้ อนสำรเคมี ป ล่ อย
ของเหลวที่ตกค้ำงทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรื อใช้วสั ดุ ดูดซับที่ซับได้ดีซับออก แล้ว
นำไปกำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้ อนสำรเคมีออก และนำไปกำจัดทิ้งอย่ำง
ปลอดภัย
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหย และ/หรื อ หมอกควันเข้ำไป ระวังอย่ำให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำ หรื อเสื้ อผ้ำ ดับเปลวไฟ
ห้ำมสู บบุหรี่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกำยไฟ อำจเกิดประจุไฟฟ้ ำสถิตระหว่ำงกำรสู บ กำรปลดปล่อยไฟฟ้ ำ
สถิตอำจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ดูแลให้ไฟฟ้ ำเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่ อมอุปกรณ์ท้ งั หมดเข้ำด้วยกัน และต่อลง
ดินกำจัดควำมเร็ วกำรไหลในท่อในระหว่ำงกำรสู บ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดประกำยไฟฟ้ ำสถิต หลีกเลี่ยงกำรสู บถ่ำยอย่ำง
รวดเร็ ว ห้ำมใช้ลมอัดในกำรเติมสู บถ่ำย หรื อถ่ำยเท อุณหภูมิกำรเก็บ : สภำพแวดล้อมตำมปกติ
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สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ถังเก็บควรเก็บไว้ในบริ เวณซึ่ งมีที่ก้ นั ไม่ควรปล่อยไอระเหยจำกถังเก็บออกสู่ บรรยำกำศ ถ้ำพื้นที่จดั เก็บมีอำกำศหำยใจ
ลดลง ควรมีกำรกำรควบคุมด้วยระบบบำบัดอำกำศ ต้องเก็บไว้ในบริ เวณซึ่ งมีที่ก้ นั มีกำรถ่ำยเทอำกำศอย่ำงดี ห่ำงไกล
จำกแสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งควำมร้อนอื่นๆ เก็บให้ห่ำงจำกละอองลอย, สำรไวไฟ, สำรออกซิไดส์, สำรกัด
กร่ อน และผลิตภัณฑ์ไวไฟอื่นๆ ไม่เป็ นอันตรำย หรื อเป็ นพิษต่อคน หรื อสิ่ งแวดล้อม ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศ ระวัง
กำรสะสมในหลุม หรื อพื้นที่อบั อำกำศ อุณหภูมิกำรเก็บ : สภำพแวดล้อมตำมปกติ ระวังอย่ำสัมผัสกับยำงธรรมชำติ
หรื อยำงสังเครำะห์บิวทิล, นีโอพรี น หรื อไนไตรล์
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: STEL 150 - 160 ppm, TWA 20 - 100 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ระดับกำรป้ องกัน และประเภทของกำรควบคุมที่จำเป็ น จะแตกต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั
สภำวะกำรสัมผัสสำรที่เกิดขึ้น เลือกกำรควบคุมตำมกำรประเมินควำมเสี่ ยงของ
สถำนกำรณ์ มำตรกำรที่เหมำะสม: ใช้ในระบบปิ ดเท่ำที่เป็ นไปได้ มีกำรระบำย
อำกำศที่ป้องกันกำรระเบิดอย่ำงเพียงพอ เพื่อควบคุมควำมเข้มข้นในอำกำศให้ต่ำ
กว่ำระดับ/ขีดจำกัดกำรสัมผัสสำร ข้อแนะนำควรมีตดู้ ูดควัน แนะนำให้ใช้ระบบ
ดับเพลิงหมอกน้ ำ และระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงแบบเปิ ด ควรมีอ่ำงล้ำงตำฉุ กเฉิ น
และฝักบัวล้ำงตัวฉุกเฉิน
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:

ในกรณี ที่สมควรใช้หน้ำกำกช่วยหำยใจแบบกรองอำกำศ ควรเลือกหน้ำกำกนิรภัยที่
มีกรองรวมกัน เลือกกรองที่เหมำะสำหรับก๊ำซอินทรี ยแ์ ละไอระเหย ในกรณี ที่ไม่
สมควรใช้หน้ำกำกช่วยหำยใจแบบกรองอำกำศ (ตัวอย่ำงเช่น ควำมเข้มข้นของสำร
ลอยตัวในอำกำศมีค่ำสู ง เสี่ ยงต่อกำรขำดออกซิ เจน พื้นที่จำกัด) อุปกรณ์ช่วยหำยใจ
ระบบควำมดันที่เหมำะสม

การป้องกันมือ:

สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมี เช่น PVC

การป้องกันดวงตา:

สวมแว่นตำนิ รภัยแบบป้ องกันด้ำนข้ำง แว่นตำป้ องกันสำรเคมี

การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ถุงมือ รองเท้ำบูท๊ และผ้ำกันเปื้ อนสำหรับสวมใส่ ป้องกันสำรเคมี
มาตรการสุ ขอนามัย:

ห้ำมรับประทำนอำหำร ดื่มน้ ำ สู บบุหรี่ บริ เวณที่ทำงำน ควรล้ำงมือก่อนรับประทำน
อำหำรทุกครั้ง
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส กลิ่นอะโรมำติก

อัตราการระเหย : 2 (nBuAc = 1)

จุดหลอมเหลว : (-98) - (-95) °C

ความหนาแน่ น : 0.869-0.873 g/cm3 ที่ 15.6 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : นำมำใช้ไม่ได้

การละลายนา้ : ไม่ละลำยน้ ำ

จุดเดือด : 110 - 111 °C

ความหนืด : 0.63 mm2/s ที่ 25 °C

ความดันไอ : 2.93 - 3.50 kPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 3.1

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.2 - 1.3 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 7.0 - 7.1 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 480 - 536 °C

จุดวาบไฟ : 4.0 - 44.0 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 1.74 ppm

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ: ได้

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 2.65

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ ทำปฏิกิริยำรุ นแรงกับstrong oxidizing agents
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: Strong oxidizing agents
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
แหล่งจุดติดไฟ, ควำมร้อน, พื้นที่อบั อำกำศ, ประกำยไฟ และเปลวไฟ ป้ องกันกำร
สะสมของไอระเหย
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents, acids, rust, catalysts for vinyl polymerization, 2,5dimethyl-2,5-di(terbutylperox) hexane, peroxides, metals salts (e.g., aluminium
chloride, copper chlorate, manganese nitrate, etc.), Nitrogen tetraoxide, Nitric
acid, Sulfuric acid, Silver perchlorate, Sulfur dichloride, Uranium hexafluoride.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2),other pyrolysis
products typical of burning organic material
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

LD50 (Oral, rat): 636 – >5000 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): >5000 - 14100 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): 49000 mg/m3-4h
LCLo (Inhalation, haman): 200 ppm
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อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:

หลังหำยใจเข้ำ: คำดว่ำมีควำมเป็ นพิษต่ำ ปริ มำณควำมเข้มข้นที่สูงอำจทำให้เกิดกำร
กดระบบประสำทส่ วนกลำง เป็ นผลทำให้ปวดศีรษะ เวียรศีรษะ และคลื่นไส้ หลัง
สัมผัสกับผิวหนัง: ระคำยเคืองต่อผิวหนัง หลังสัมผัสกับดวงตำ: ระคำยเคืองต่อ
ดวงตำเล็กน้อย กำรหำยใจเข้ำไปในปอดขณะกลืน หรื ออำเจียนอำจทำให้ปอดอักเสบ
เนื่องด้วยสำรเคมี ซึ่ งอำจเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ
ไม่คำดว่ำก่อให้เกิดมะเร็ ง ก่อให้เกิดพิษต่อตัวอ่อนในครรภ์ของสัตว์ในปริ มำณที่เป็ น
พิษต่อแม่ ระบบประสำทส่ วนกลำง: กำรสัมผัสหรื อได้รับสำรติดต่อกันบ่อยครั้ง จะ
มีผลต่อระบบประสำท ซึ่ งเห็นผลเมื่อสัมผัส/ได้รับสำรปริ มำณที่สูงมำกเท่ำนั้น
ระบบทำงเดินหำยใจ: กำรสัมผัส/ได้รับบ่อยๆ มีผลต่อระบบทำงเดินหำยใจ ซึ่ งเห็น
ผลเมื่อสัมผัส/ได้รับสำรปริ มำณที่สูงมำกเท่ำนั้น ระบบกำรมองเห็น: อำจทำให้
ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นสี ลดลง ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลงนี้ไม่พบว่ำเป็ นสำเหตุทำ
ให้กำรมองเห็นสี เสี ยไป ระบบประสำทกำรฟังเสี ยง: กำรรับฟังเสี ยงที่ดงั และมี
ควำมถี่สูงบ่อยครั้งเป็ นเวลำนำนติดต่อกัน มีผลทำให้หนูสูญเสี ยประสำทกำรรับฟัง
กำรเสพติดสำรทำละลำย และปฏิสัมพันธ์ของเสี ยงในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนอำจ
ทำให้เกิดอำกำรหูตึง
กำรสัมผัส/ได้รับสำรในปริ มำณควำมเข้มข้นสู งในกลุ่มสำรที่เหมือนกัน มีส่วนทำ
ให้หวั ใจเต้นผิดปกติ และหยุดเต้นในคนที่เป็ นโรคหัวใจ กำรใช้ไอระเหยอำจทำให้
เกิดควำมอันตรำยต่ออวัยวะ และเสี ยชีวติ ได้

LC50 - Lebistes reticulates (Fresh fish): 59.3 mg/l-96 h

Toxic: LL/EL/IL50: 1-10 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna (Crustacea): 18 mg/l-48h

Toxic: LL/EL/IL50: 1-10 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
Practically non toxic: LL/EL/IL50: >100 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
คำดว่ำจะสำมำรถย่อยสลำยได้ในตัว เกิดกำรออกซิ เดชัน่ อย่ำงรวดเร็ ว โดยปฏิกิริยำ
เคมีที่เกิดขึ้นด้วยกำรกระตุน้ ของแสงในอำกำศ
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ผลิตภัณฑ์ไม่มีแนวโน้มที่จะสะสมในสิ่ งมีชีวติ
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กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:

ลอยตัวบนผิวน้ ำ หำกผลิตภัณฑ์รั่วซึ มลงดิน มันจะรั่วไหลได้ปำนกลำง และอำจทำ
ให้น้ ำใต้ดินปนเปื้ อน
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ ผูท้ ี่ทำให้เกิดขยะของเสี ยมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
พิจำรณำควำมเป็ นพิษ และคุ ณสมบัติท ำงกำยภำพของสำรที่ เกิ ดขึ้ น เพื่อพิ จำรณำ
จัดแยกประเภทของเสี ย และวิธีกำรกำจัดที่เหมำะสมตำมระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่ำกำจัดทิ้งลงไปในสิ่ งแวดล้อม ในท่อระบำยน้ ำ หรื อในแม่น้ ำลำคลองต่ำงๆ ไม่
ควรให้ผลิตผลของเสี ยปนเปื้ อนดินหรื อน้ ำ ควรกำจัดทิ้งตำมข้อบังคับ และกฎหมำย
ที่ บ ัง คับ ใช้ใ นท้อ งถิ่ น ประเทศหรื อ เขตพื้ น ที่ ระเบี ย บข้อ งบัง คับ ในท้อ งถิ่ น อำจ
เข้มงวดกว่ำข้อบังคับของประเทศหรื อเขตภูมิภำค และต้องยึดถือปฏิบตั ิตำม
ถ่ำยสำรเคมีออกให้หมดจำกภำชนะบรรจุ เมื่อถ่ำยสำรเคมีออกแล้ว ให้ระบำยอำกำศ
ในที่ที่ปลอดภัยห่ ำงไกลจำกประกำยไฟ และไฟ สำรตกค้ำงอำจก่อให้เกิ ดอันตรำย
ระเบิ ดขึ้ น อย่ำ เจำะ ตัด หรื อ เชื่ อมถัง ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ท ำควำมสะอำด ส่ ง ไปให้ผูใ้ ช้ถ ัง
หมุนเวียน หรื อผูท้ ำประโยชน์จำกของเสี ยโลหะ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-NO: 1294
Proper shipping group: TOLUENE
การขนส่ งทางทะเล
UN-NO: 1294
EMS: F-E S-D
Proper shipping group: TOLUENE
การขนส่ งทางอากาศ
UN-NO : 1294
Proper shipping group: TOLUENE

Class: 3

Packing group: II

Class: 3
Marine pollutant : No

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II
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15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.
AICS
: Listed
DSL
: Listed
INV (CN)
: Listed
ENCS (JP)
: Listed
(3)-21
TSCA
: Listed
EINECS
: Listed
203-625-9
KECI (KR)
: Listed
97-1-298
KECI (KR)
: Listed
KE-33936
PICCS (PH)
: Listed

US Toxic Substances Control Act
All components of this product are on the TSCA Inventory.
OSHA:
This product is not considered highly hazardous by OSHA.
NFPA - USA
Health – 2, Flammability – 3, Reactivity – 0
HMIS – USA
Health – 2, Flammability – 3, 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 F, Xn
Symbols

R-Phrases

R11: Highly Flammable
R38: Irritating to skin.
R48/20: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
R63: Possible risk of harm to the unborn child.
R65: Vapours may cause drowsiness and dizziness.
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S2: Keep out of the reach of children.
S36/37: Wear suitable protective clothing and gloves.
S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S62: If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this
container or label.
Canada – WHMIS
This product has a WHMIS classification of B2, D2A, D2B.
S-Phrases

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

