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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
TOLUENE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   TOLUENE 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 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 
รูปภำพ 

      
ค ำสัญญำณ อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง  
2.) อำจจะเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวติหำกกลืนกินและเขำ้สู่ระบบทำงเดินหำยใจ  
3.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงั  
4.) อำจจะท ำใหเ้กิดกำรมึนงง หรือเวยีนหวั  
5.) คำดวำ่มีผลต่อระบบเจริญพนัธ์ุและทำรกในครรภ ์
6.) อำจท ำอนัตรำยต่ออวยัวะหรือระบบอวยัวะต่ำงๆ 
7.) เป็นพิษกบัส่ิงมีชีวติในน ้ำ  
8.) อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่ออวยัวะ โดยกำรสัมผสัเป็นระยะเวลำนำนหรือซ ้ ำๆ 
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ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน/ ประกำยไฟ/ เปลวไฟ/ พื้นผวิท่ีร้อน- หำ้มสูบบุหร่ี 
2.) ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
3.) ใหต่้อสำยดินท่ีภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
4.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ/ ระบบระบำยอำกำศ/ ระบบไฟท่ีมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนักำรระเบิด 
5.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ท ำใหเ้กิดประกำยไฟเท่ำนั้น 
6.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์
7.) สวมใส่ถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/ อุปกรณ์ป้องกนัตำ/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
8.) ลำ้งมือหลงัจำกกำรท ำงำน 
9.) ควรศึกษำค ำแนะน ำพิเศษก่อนกำรใชง้ำน 
10.) หำ้มปฏิบติักำรใดๆ จนกวำ่จะไดอ่้ำนท ำควำมเขำ้ใจขอ้ควรระวงัดำ้นควำมปลอดภยัก่อน 
11.) ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลตำมท่ีก ำหนด 
12.) หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรยเ์ขำ้ไป 
13.) ใชเ้ฉพำะนอกอำคำรหรือพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศไดดี้ 
14.) หลีกเล่ียงกำรปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
15.) หำกอยูบ่นผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออก ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ใชน้ ้ำฝักบวั 
16.) ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้ ใชส้ำรดบัเพลิงท่ีเหมำะสม 
17.) หำกอยูบ่นผวิหนงั: ลำ้งดว้ยสบู่และน ้ำมำกๆ 
18.) กำรรักษำเฉพำะ(ดูรำยละเอียดบนฉลำก) 
19.) หำกระคำยเคืองผิวหนงั: ใหพ้บแพทย ์หรือเขำ้รับกำรรักษำพยำบำล 
20.) ใหเ้ปล่ียนเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออก และท ำกำรลำ้งก่อนน ำไปใชใ้หม่ 
21.) ถำ้รู้สึกผดิปกติใหน้ ำตวัส่งโรงพยำบำลหรือพบแพทย ์
22.) หำกสูดดม: ใหอ้อกไปท่ีอำกำศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่ำท่ีหำยใจสะดวก 
23.) โทรหำศูนยพ์ิษวทิยำหรือแพทย/์แพทยห์ำกรู้สึกไม่สบำย 
24.) ปรึกษำแพทยห์ำกรู้สึกไม่สบำย 
25.) หำกกลืนกิน: ใหน้ ำตวัส่งโรงพยำบำลหรือพบแพทยท์นัที 
26.) หำ้มท ำใหอ้ำเจียน 
27.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี เก็บไวใ้นท่ีเยน็ 
28.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
29.) ป้องกนัแสงแดด เกบ็ในท่ีท่ีอำกำศถ่ำยเทไดดี้ 
30.) ก ำจดัสำรและบรรจุภณัฑใ์ห้ถูกตอ้งตำมระเบียบขอ้ก ำหนด 
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Methylbenzene, Monomethyl -benzene       

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
TOLUENE 100 108-88-3 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป:  ใหเ้คล่ือนยำ้ยผูป่้วยรับอำกำศบริสุทธ์ิ ในกรณีท่ีหำยใจไม่สะดวกใหอ้อกซิเจนช่วย
    หำยใจ ไม่ควรใชว้ธีิช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำก ถำ้ผูป่้วยกลืนกิน หรือหำยใจเอำ
    สำรเขำ้ไป ถำ้หยดุหำยใจใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจ และรีบน ำส่งแพทยท์นัที 
การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผำ้ท่ีมีสำรปนเป้ือนออก ใชน้ ้ำจ  ำนวนมำกลำ้งบริเวณผวิท่ีสัมผสักบัสำรเคมี 

แลว้ลำ้งต่อดว้ยน ้ำและสบู่ ถำ้มี หำกยงัคงมีอำกำรระคำยเคือง ใหป้รึกษำแพทย ์
การสัมผสัดวงตา:  หำกเขำ้ตำลำ้งตำดว้ยน ้ำปริมำณมำกทนัทีอยำ่งนอ้ย 15 นำที โดยเปิดเปลือกตำให้
    กวำ้งคำ้งไว ้ใหน้ ำตวัส่งส่งศูนยพ์ยำบำลท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อรับกำรรักษำต่อไป 
การกลนืกนิ:  หำกกลืนกินเขำ้ไป หำ้มลว้งคอใหอ้ำเจียน ใหน้ ำตวัส่งศูนยพ์ยำบำลท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อ

 กำรรักษำต่อไป หำกอำเจียนข้ึนมำทนัที ใหก้ม้หวัลงต ่ำกวำ่ระดบัสะโพกเพื่อกนักำร
 หำยใจเอำอำเจียนเขำ้ไปในปอด ภำยหลงักำรสัมผสัสำรไม่เกิน 6 ช.ม. หำกมีอำกำร
 ผดิปกติ ไดแ้ก่ ไขสู้งกวำ่ 101 oF (38.3 oC), หำยใจขดั, แน่นหนำ้อก, ไอไม่หยดุ หรือ
 หำยใจดงัเสียงอืดๆ ใหรี้บน ำส่งโรงพยำบำลท่ีใกลท่ี้สุด 

      
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชส้เปรยน์ ้ำ หรือม่ำนน ้ำ, โฟม, ผงเคมีแหง้ หรือคำร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หำ้มใชน้ ้ำฉีดเป็นล ำโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศ ขยำยตวัไปตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได ้จะลอยตวั และอำจติดไฟไดอี้ก
บนผวิน ้ำท่ีขงัอยูต่ำมพื้นดิน คำร์บอนมอนอกไซดอ์ำจก่อตวัข้ึน หำกกำรเผำไหมไ้ม่สมบูรณ์ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรำย และเคร่ืองมือช่วยหำยใจในตวั 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : หลีกเล่ียงกำรสูดดมเอำไอระเหยเขำ้ไป และกำรสัมผสัผวิหนงัหรือดวงตำ แยกพื้นท่ี

อนัตรำย และหำ้มใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือไม่มีกำรป้องกนัเขำ้ไปในพื้นท่ี ใหค้น
อยูเ่หนือลม และออกจำกพื้นท่ีต ่ำ 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  หำกเป็นไปไดใ้หปิ้ดรอยร่ัวซึมโดยไม่มีควำมเส่ียง น ำแหล่งท่ีอำจติดไฟทั้งหมดออก
จำกบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ ใช้วิธีควบคุมขอบเขตท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้
ส่ิงแวดลอ้มปนเป้ือนสำรเคมี ป้องกนัมิให้แพร่หรือเขำ้ไปในท่อระบำยน ้ ำ หลุมบ่อ 
หรือโดยใชท้รำย ดิน หรือเคร่ืองกั้นอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสม พยำยำมกระจำยไอระเหย หรือ
บงัคบัใหไ้หลไปยงัพื้นท่ีท่ีปลอดภยั โดยใชม้่ำนน ้ ำเป็นตน้ ด ำเนินมำตรกำรล่วงหนำ้
เพื่อกนักำรเกิดประกำยไฟฟ้ำสถิต ดูแลใหไ้ฟฟ้ำเดินต่อเน่ืองกนัโดยตลอด โดยเช่ือม
และต่ออุปกรณ์ทั้งหมดลงดิน ระบำยอำกำศบริเวณท่ีมีกำรปนเป้ือน 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
ในกรณีท่ีสำรของเหลวหกไม่มำก (<1 ถงั) ให้ถ่ำยเทของเหลวดว้ยวิธีกลไกเขำ้สู่
ภำชนะบรรจุท่ีติดป้ำย และปิดผนึกอยำ่งดี เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือก ำจดัทิ้ง
อย่ำงปลอดภยั ปล่อยของเหลวท่ีตกคำ้งทิ้งไวใ้ห้ระเหยไปเอง หรือใช้วสัดุดูดซับท่ี
ซับได้ดีซับออก แล้วน ำไปก ำจดัทิ้งอย่ำงปลอดภยั ขุดดินท่ีปนเป้ือนสำรเคมีออก 
และน ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั 
ในกรณีท่ีสำรของเหลวหกมำก (>1 ถงั) ใหถ่้ำยเทโดยวธีิกลไก เช่น ใชร้ถบรรทุกสูบ
ของเหลวจำกถงัท่ีหกเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ใหม่ หรือก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั ห้ำม
ใช้น ้ ำสำดของเหลวท่ีตกค้ำง แต่ให้เก็บไวเ้ป็นของเสียท่ีปนเป้ือนสำรเคมีปล่อย
ของเหลวท่ีตกคำ้งทิ้งไวใ้ห้ระเหยไปเอง หรือใช้วสัดุดูดซับท่ีซับไดดี้ซับออก แล้ว
น ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั ขดุดินท่ีปนเป้ือนสำรเคมีออก และน ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่ง
ปลอดภยั 
  

7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหย และ/หรือ หมอกควนัเขำ้ไป ระวงัอยำ่ใหส้ัมผสักบัผวิหนงั ดวงตำ หรือเส้ือผำ้ ดบัเปลวไฟ  
หำ้มสูบบุหร่ี หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีท ำใหเ้กิดประกำยไฟ อำจเกิดประจุไฟฟ้ำสถิตระหวำ่งกำรสูบ กำรปลดปล่อยไฟฟ้ำ 
สถิตอำจท ำใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้ดูแลใหไ้ฟฟ้ำเดินต่อเน่ืองกนัโดยตลอด โดยเช่ือมอุปกรณ์ทั้งหมดเขำ้ดว้ยกนั และต่อลง 
ดินก ำจดัควำมเร็วกำรไหลในท่อในระหวำ่งกำรสูบ เพื่อหลีกเล่ียงกำรเกิดประกำยไฟฟ้ำสถิต หลีกเล่ียงกำรสูบถ่ำยอยำ่ง 
รวดเร็ว หำ้มใชล้มอดัในกำรเติมสูบถ่ำย หรือถ่ำยเท อุณหภูมิกำรเก็บ : สภำพแวดลอ้มตำมปกติ 
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สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ถงัเก็บควรเก็บไวใ้นบริเวณซ่ึงมีท่ีกั้น ไม่ควรปล่อยไอระเหยจำกถงัเก็บออกสู่บรรยำกำศ ถำ้พื้นท่ีจดัเก็บมีอำกำศหำยใจ 
ลดลง ควรมีกำรกำรควบคุมดว้ยระบบบ ำบดัอำกำศ ตอ้งเก็บไวใ้นบริเวณซ่ึงมีท่ีกั้น มีกำรถ่ำยเทอำกำศอยำ่งดี ห่ำงไกล 
จำกแสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งควำมร้อนอ่ืนๆ เก็บใหห่้ำงจำกละอองลอย, สำรไวไฟ, สำรออกซิไดส์, สำรกดั 
กร่อน และผลิตภณัฑไ์วไฟอ่ืนๆ ไม่เป็นอนัตรำย หรือเป็นพิษต่อคน หรือส่ิงแวดลอ้ม ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศ ระวงั 
กำรสะสมในหลุม หรือพื้นท่ีอบัอำกำศ อุณหภูมิกำรเก็บ: สภำพแวดลอ้มตำมปกติ ระวงัอยำ่สัมผสักบัยำงธรรมชำติ 
หรือยำงสังเครำะห์บิวทิล, นีโอพรีน หรือไนไตรล ์ 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: STEL 150 - 160 ppm, TWA 20 - 100 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม: ระดบักำรป้องกนั และประเภทของกำรควบคุมท่ีจ ำเป็น จะแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บั
    สภำวะกำรสัมผสัสำรท่ีเกิดข้ึน เลือกกำรควบคุมตำมกำรประเมินควำมเส่ียงของ
    สถำนกำรณ์ มำตรกำรท่ีเหมำะสม: ใช้ในระบบปิดเท่ำท่ีเป็นไปได้ มีกำรระบำย
    อำกำศท่ีป้องกนักำรระเบิดอย่ำงเพียงพอ เพื่อควบคุมควำมเขม้ขน้ในอำกำศให้ต ่ำ
    กว่ำระดบั/ขีดจ ำกดักำรสัมผสัสำร ขอ้แนะน ำควรมีตูดู้ดควนั แนะน ำให้ใช้ระบบ
    ดบัเพลิงหมอกน ้ำ และระบบหวักระจำยน ้ำดบัเพลิงแบบเปิด ควรมีอ่ำงลำ้งตำฉุกเฉิน 
    และฝักบวัลำ้งตวัฉุกเฉิน 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ: ในกรณีท่ีสมควรใชห้นำ้กำกช่วยหำยใจแบบกรองอำกำศ ควรเลือกหนำ้กำกนิรภยัท่ี

มีกรองรวมกนั เลือกกรองท่ีเหมำะส ำหรับก๊ำซอินทรียแ์ละไอระเหย ในกรณีท่ีไม่

สมควรใชห้นำ้กำกช่วยหำยใจแบบกรองอำกำศ (ตวัอยำ่งเช่น ควำมเขม้ขน้ของสำร

ลอยตวัในอำกำศมีค่ำสูง เส่ียงต่อกำรขำดออกซิเจน พื้นท่ีจ  ำกดั) อุปกรณ์ช่วยหำยใจ

ระบบควำมดนัท่ีเหมำะสม 

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมี เช่น PVC 

การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำนิรภยัแบบป้องกนัดำ้นขำ้ง แวน่ตำป้องกนัสำรเคมี 

การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ถุงมือ รองเทำ้บูท๊ และผำ้กนัเป้ือนส ำหรับสวมใส่ป้องกนัสำรเคมี 

มาตรการสุขอนามัย:  หำ้มรับประทำนอำหำร ด่ืมน ้ ำ สูบบุหร่ี บริเวณท่ีท ำงำน ควรลำ้งมือก่อนรับประทำน

    อำหำรทุกคร้ัง 
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส กล่ินอะโรมำติก อตัราการระเหย : 2 (nBuAc = 1) 

จุดหลอมเหลว :   (-98)  - (-95) °C ความหนาแน่น : 0.869-0.873 g/cm3 ท่ี 15.6 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  น ำมำใชไ้ม่ได ้ การละลายน า้  :  ไม่ละลำยน ้ ำ 

จุดเดอืด :   110 - 111 °C ความหนืด :  0.63 mm2/s ท่ี  25 °C 

ความดนัไอ :  2.93 - 3.50 kPa ท่ี  20 °C ความหนาแน่นของไอ :  3.1   

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด :  1.2 - 1.3 %โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 7.0 - 7.1 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 480 - 536 °C จุดวาบไฟ : 4.0 - 4.4 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 1.74 ppm ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ได ้

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 2.65 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ ท ำปฏิกิริยำรุนแรงกบัstrong oxidizing agents 
การเกดิปฏิกริิยา: ไม่มีขอ้มลู 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: Strong oxidizing agents 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  แหล่งจุดติดไฟ, ควำมร้อน, พื้นท่ีอบัอำกำศ, ประกำยไฟ และเปลวไฟ ป้องกนักำร
    สะสมของไอระเหย 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Strong oxidizing agents, acids, rust, catalysts for vinyl polymerization, 2,5-

dimethyl-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. 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2),other pyrolysis 
products typical of burning organic material 

  
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั: LD50 (Oral, rat):  636 – >5000 mg/kg 

LD50 (Dermal, rabbit):  >5000 - 14100 mg/kg 
LC50 (Inhalation, rat):  49000 mg/m3-4h  
LCLo (Inhalation, human): 200 ppm 
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อาการทีป่รากฎ: หลงัหำยใจเขำ้: คำดวำ่มีควำมเป็นพิษต ่ำ ปริมำณควำมเขม้ขน้ท่ีสูงอำจท ำใหเ้กิดกำร
กดระบบประสำทส่วนกลำง เป็นผลท ำใหป้วดศีรษะ เวยีรศีรษะ และคล่ืนไส้ หลงั
สัมผสักบัผวิหนงั: ระคำยเคืองต่อผวิหนงั หลงัสัมผสักบัดวงตำ: ระคำยเคืองต่อ
ดวงตำเล็กนอ้ย กำรหำยใจเขำ้ไปในปอดขณะกลืน หรืออำเจียนอำจท ำใหป้อดอกัเสบ 
เน่ืองดว้ยสำรเคมี ซ่ึงอำจเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวติ           

ความเป็นพษิเร้ือรัง:                     ไม่คำดวำ่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง ก่อใหเ้กิดพิษต่อตวัอ่อนในครรภข์องสัตวใ์นปริมำณท่ีเป็น
พิษต่อแม่ ระบบประสำทส่วนกลำง: กำรสัมผสัหรือไดรั้บสำรติดต่อกนับ่อยคร้ัง จะ
มีผลต่อระบบประสำท ซ่ึงเห็นผลเม่ือสัมผสั/ไดรั้บสำรปริมำณท่ีสูงมำกเท่ำนั้น 
ระบบทำงเดินหำยใจ: กำรสัมผสั/ไดรั้บบ่อยๆ มีผลต่อระบบทำงเดินหำยใจ ซ่ึงเห็น
ผลเม่ือสัมผสั/ไดรั้บสำรปริมำณท่ีสูงมำกเท่ำนั้น ระบบกำรมองเห็น: อำจท ำให้  
ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นสีลดลง ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ีไม่พบวำ่เป็นสำเหตุท ำให้
กำรมองเห็นสีเสียไป ระบบประสำทกำรฟังเสียง: กำรรับฟังเสียงท่ีดงั และมีควำมถ่ี
สูงบ่อยคร้ังเป็นเวลำนำนติดต่อกนั มีผลท ำใหห้นูสูญเสียประสำทกำรรับฟัง กำรเสพ
ติดสำรท ำละลำย และปฏิสัมพนัธ์ของเสียงในสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนอำจท ำให้
เกิดอำกำรหูตึง 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  กำรสัมผสั/ไดรั้บสำรในปริมำณควำมเขม้ขน้สูงในกลุ่มสำรท่ีเหมือนกนั มีส่วนท ำ  
ใหห้วัใจเตน้ผดิปกติ และหยดุเตน้ในคนท่ีเป็นโรคหวัใจ กำรใชไ้อระเหยอำจท ำให้ 
เกิดควำมอนัตรำยต่ออวยัวะ  และเสียชีวติได ้

                                      
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ: LC50 -  Lebistes reticulates (Fresh fish): 59.3 mg/l-96 h 

 Toxic: LL/EL/IL50:  1-10 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
 EC50 -  Daphnia magna (Crustacea):  18 mg/l-48h  
 Toxic: LL/EL/IL50: 1-10 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย: Practically non toxic: LL/EL/IL50:  >100 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  คำดวำ่จะสำมำรถยอ่ยสลำยไดใ้นตวั เกิดกำรออกซิเดชัน่อยำ่งรวดเร็ว โดยปฏิกิริยำ

เคมีท่ีเกิดข้ึนดว้ยกำรกระตุน้ของแสงในอำกำศ 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ผลิตภณัฑไ์ม่มีแนวโนม้ท่ีจะสะสมในส่ิงมีชีวติ 
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กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน: ลอยตวับนผวิน ้ำ หำกผลิตภณัฑร่ั์วซึมลงดิน มนัจะร่ัวไหลไดป้ำนกลำง และอำจท ำ
ใหน้ ้ำใตดิ้นปนเป้ือน 

ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล  
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ควรน ำกลบัไปใชห้มุนเวียนใหม่ ผูท่ี้ท  ำให้เกิดขยะของเสียมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำร

พิจำรณำควำมเป็นพิษ และคุณสมบติัทำงกำยภำพของสำรท่ีเกิดข้ึน เพื่อพิจำรณำ
จดัแยกประเภทของเสีย และวธีิกำรก ำจดัท่ีเหมำะสมตำมระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
อย่ำก ำจดัทิ้งลงไปในส่ิงแวดลอ้ม ในท่อระบำยน ้ ำ หรือในแม่น ้ ำล ำคลองต่ำงๆ ไม่
ควรให้ผลิตผลของเสียปนเป้ือนดินหรือน ้ ำ ควรก ำจดัทิ้งตำมขอ้บงัคบั และกฎหมำย
ท่ีบังคับใช้ในท้องถ่ิน ประเทศหรือเขตพื้นท่ี ระเบียบข้องบังคับในท้องถ่ินอำจ
เขม้งวดกวำ่ขอ้บงัคบัของประเทศหรือเขตภูมิภำค และตอ้งยดึถือปฏิบติัตำม 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: ถ่ำยสำรเคมีออกให้หมดจำกภำชนะบรรจุ เม่ือถ่ำยสำรเคมีออกแลว้ ให้ระบำยอำกำศ
ในท่ีท่ีปลอดภยัห่ำงไกลจำกประกำยไฟ และไฟ สำรตกคำ้งอำจก่อให้เกิดอนัตรำย
ระเบิดข้ึน อย่ำเจำะ ตดั หรือเช่ือมถังท่ียงัไม่ได้ท  ำควำมสะอำด ส่งไปให้ผูใ้ช้ถัง
หมุนเวยีน หรือผูท้  ำประโยชน์จำกของเสียโลหะ 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-NO:  1294                 Class: 3                                     Packing group: II 
Proper shipping group:     TOLUENE  
การขนส่งทางทะเล 
UN-NO: 1294     Class: 3                                     Packing group: II 
EMS:  F-E     S-D                 Marine  pollutant : No 
Proper shipping group:      TOLUENE   
การขนส่งทางอากาศ 
UN-NO :  1294     Class:  3   Packing group: II 
Proper shipping group:     TOLUENE 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.  
AICS     : Listed 
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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. 
S-Phrases  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. 
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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. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงั
ในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


