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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
XYLENE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
XYLENE
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ 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

ระวัง

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอไวไฟ
2.) เป็ นอันตรายหากสู ดดม
3.) เป็ นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
4.) ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน- ห้ามสู บบุหรี่
2.) ปิ ดฝาภาชนะให้แน่น
3.) ให้ต่อสายดินที่ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์การรับ
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4.) ใช้ระบบไฟฟ้ า ระบบระบายอากาศและระบบไฟ ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด
5.) ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทาให้เกิดประกายไฟเท่านั้น
6.) ใช้มาตรการป้ องกันการปล่อยไฟฟ้ าสถิตย์
7.) หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่ น/ควัน/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรย์เข้าไป
8.) ล้างมือหลังจากการทางาน
9.) ใช้เฉพาะนอกอาคารหรื อพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
10.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน ชุดป้ องกัน อุปกรณ์ป้องกันตาและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
11.) โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรื อแพทย์ หากรู ้สึกไม่สบาย
12.) หากอยูบ่ นผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ า/ใช้น้ าฝักบัว
13.) หากสู ดดม: ให้ออกไปที่อากาศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่าที่หายใจสะดวก
14.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บไว้ในที่เย็น
15.) กาจัดสารและบรรจุภณั ฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกาหนด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Dimethylbenzene, Methyl toluene
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
XYLENE
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

รหัส CAS NO.
1330-20-7

ไม่มีขอ้ มูล
หากหายใจเอาไอระเหยเข้าไป เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกจากบริ เวณที่มีการปนเปื้ อน
เมื่อผูป้ ่ วยหยุดหายใจใช้ช่วยให้หายใจ
ถอดเสื้ อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้ อนออกทันที และล้างบริ เวณที่สัมผัสด้วยน้ า ให้น้ า
ไหลผ่านร่ างกาย (และสบู่ถา้ มี) พบแพทย์ หากยังมีอาการระคายเคือง
หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ าไหลผ่านตาทันที โดยถ่างเปลือกตาไว้ ดึงเปลือกตาบน และ
ล่างให้กว้าง รี บนาส่ งแพทย์ทนั ที ถ้ามีอาการปวด หรื อเกิดขึ้นอีกครั้งให้พบแพทย์
ห้ ามทาให้ อาเจียน ห้ามให้ของเหลวแก่ผปู ้ ่ วยที่หมดสติ หรื อมีการรับรู ้ลดลง เช่น
การสู ญเสี ยความรู้สึกตัว ถ้าผูป้ ่ วยอาเจียน ให้ผปู้ ่ วยโน้มตัวไปข้างหน้า หรื อนอนใน
ท่าศีรษะต่า ถ้าเป็ นไปได้ เพื่อเปิ ดทางเดินหายใจ และป้ องกันการสาลัก พบแพทย์
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5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ าละอองฝอย หรื อหมอกน้ า, โฟม ,ผงเคมีแห้ง หรื อคาร์ บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตภัณฑ์ไพโรไลซิสอื่นๆ ของการเผาไหม้สารอินทรี ย ์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมเครื่ องช่วยหายใจ, ชุดป้ องกันสารเคมี, ถุงมือป้ องกันสาเคมี
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป และการสัมผัสที่ผวิ หนังและดวงตา
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ไม่มีขอ้ มูล
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
กรณีสารที่หกรั่วไหลมีปริมาณน้ อย: เก็บและดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วยเวอร์ มิ
คูไลท์ หรื อวัสดุเฉื่อยอื่นๆ และใส่ ในภาชนะสาหรับของเสี ยทางสารเคมี ทาความ
สะอาดพื้นให้สะอาดเพื่อขจัดสิ่ งปนเปื้ อนที่ตกค้าง ผลิตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุตอ้ ง
กาจัดเป็ นของเสี ยอันตราย
กรณีสารที่หกรั่วไหลมีปริมาณมาก: ใช้วสั ดุที่ไม่ติดไฟ เช่น เวอร์มิคูไลท์, ทราย หรื อ
ดินในการดูดซับผลิตภัณฑ์ และเก็บใส่ ภาชนะเพื่อนาไปกาจัดต่อไป ป้ องกัน
ผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่ ท่อระบายน้ า ไม่อนุ ญาตให้วสั ดุปนเปื้ อนไหลลงสู่ ระบบน้ าใต้
ดิน และไม่ควรปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ภาชนะบรรจุ หรื อแม้กระทัง่ ภาชนะบรรจุเปล่าอาจมีไอระเหยที่สามารถเกิดระเบิดได้ ห้ามตัด, เจาะ, เจียร, เชื่อม หรื อ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกัน หรื อใกล้ภาชนะบรรจุ ห้ามเข้าไปในพื้นที่อบั อากาศ จนกว่าจะมีการตรวจสอบ
บรรยากาศ ห้ามสู บบุหรี่ , จุดไฟ หรื อแหล่งกาเนิดประกายไฟ หรื อหลีกเลี่ยงการทาให้เกิดไฟฟ้ าสถิต ห้ามใช้ถงั
พลาสติก ป้ องกันความเข้มข้นในแอ่งน้ า หรื อบ่อน้ า
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สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในภาชนะบรรจุเดิม ในบริ เวณที่เก็บของเหลวไวไฟที่ได้รับอนุญาต เก็บให้ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เก็บในห้อง
ที่มีอุณหภูมิที่เย็นและแห้ง ระบายอากาศได้ดี ไม่เก็บในหลุม, บ่อ, ห้องใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อาจมีไอระเหย ป้ องกัน
ภาชนะเสี ยหายทางกายภาพ และตรวจสอบการรั่วไหลอย่างสม่าเสมอ ห้ามสู บบุหรี่ , จุดไฟ หรื อแหล่งกาเนิ ดประกาย
ไฟ ถังเก็บควรอยูบ่ นพื้นดิน และมีเขื่อนกั้นเพื่อกักเก็บสาร
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: STEL 150 ppm, TWA 100 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรมีการระบายอากาศ หรื อการควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อให้ความ
เข้มข้นของไอระเหยในอากาศต่ากว่าค่าขีดจากัดการสัมผัสสาร ตามเกณฑ์ที่
กาหนด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอ่างล้างตา และฝักบัวล้างตัวอยูใ่ กล้สถานที่ทางาน
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ควรสวมหน้ากากป้ องกันชนิด filter A ของการสัมผัสสารที่เพียงพอ การเลือก
ประเภท และชนิดของเครื่ องช่วยหายใจขึ้นอยูก่ บั ระดับการหายใจที่อยูใ่ นเขตที่มี
การปนเปื้ อน และลักษณะทางเคมีของการปนเปื้ อน
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันสารเคมี เช่น PVC สวมรองเท้าเพื่อความปลอดภัย หรื อรองเท้าบูท๊
เช่น ยาง
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตานิ รภัยแบบป้ องกันด้านข้าง แว่นตาป้ องกันสารเคมี
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่ทาจาก PVC อาจต้องใช้หากสัมผัสสารที่รุนแรง ชุดป้ องกัน
สารเคมีกระเซ็น
ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการสุ ขอนามัย:
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -48 - 13°C

ความหนาแน่ น : 0.865 - 0.875 g/cm3 ที่ 15.6 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่สามารถใช้ได้

การละลายนา้ : ไม่ละลายน้ า

จุดเดือด : 138 - 143 °C

ความหนืด : ไม่สามารถใช้ได้

ความดันไอ : 0.5 kPa ที่ 15 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 3.66 ที่ 15 °C

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.1 %โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 7.7 %โดยปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 495 - 516 °C

จุดวาบไฟ : 27 °C
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ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ: ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่สามารถใช้ได้

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ทาปฏิกิริยารุ นแรงกับ strong oxidizing agents
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตภัณฑ์ไพโรไล
ซี สอื่นๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้สารอินทรี ย ์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 4300 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): 1700 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): 5000 ppm - 4h
LDLo (Oral, human): 50 mg/kg
หลังหายใจเอาไอระเหยเข้าไป: อาจทาให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ
และการระคายเคืองอาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อปอด ถ้าสัมผัสกับบรรยากาศที่มี
ความเข้มข้นสู งเป็ นเวลานาน อาจทาให้เกิดอาการง่วงซึ ม, หมดสติได้ หลังสัมผัสกับ
ผิวหนัง: อาจทาให้เกิดการอักเสบในระดับปานกลาง หลังสัมผัสดวงตา: อาจทาให้
เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุ นแรงขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้น หลังการกลืนกิน: อาจทา
ให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบ อาจส่ งผลร้ายแรง
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจยั โรคมะเร็ ง (IARC): Group 3 (ยังจาแนกไม่ได้วา่
เป็ นสารก่อมะเร็ งในมนุษย์)
ไม่มีขอ้ มูล

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

LC50 - Onchorhynchus mykiss: 13.5mg/l - 96h

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
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ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Palaemonetespugio: 1.4 mg/l -24h
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:

ไม่มีขอ้ มูล

ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:

ไม่มีขอ้ มูล

การย่อยสลายทางชีวภาพ:

ผลิตภัณฑ์ถูกย่อยสลายทางชีวภาพ ในตัวอย่างน้ าใต้ดิน ภายใต้สภาวะมีอากาศ และ
อาจถูกย่อยสลายภายใต้สภาวะแบบไร้อากาศ

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่คาดว่าผลิตภัณฑ์น้ ีจะเกิดการสะสมทางชีวภาพในสิ่ งมีชีวติ ในน้ า
การเคลื่อนย้ายในดิน:

คาดว่าผลิตภัณฑ์น้ ี จะมีการเคลื่อนที่ลงดินในระดับปานกลาง

ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ผลิตภัณฑ์น้ ีอาจนามารี ไซเคิลได้ หากไม่ได้ใช้ หรื อถ้าไม่มีการปนเปื้ อน ไม่
เหมาะสมที่จะนามารี ไซเคิล ถ้าผลิตภัณฑ์มีการปนเปื้ อน อาจเป็ นไปได้ที่จะนา
ผลิตภัณฑ์มาใช้ใหม่ โดยวิธีการกรอง, กลัน่ หรื อวิธีอื่นๆ การพิจารณาในการเก็บ
รักษาควรเก็บตามประเภท หมายเหตุ: คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้งาน และการรี ไซเคิล หรื อการนามาใช้ซ้ าอาจไม่เหมาะสม
เสมอไป ไม่อนุ ญาตให้น้ าจากการล้างทาความสะอาด หรื ออุปกรณ์ในการผลิตไหล
ลงสู่ ท่อระบายน้ า อาจจาเป็ นต้องเก็บน้ าที่ใช้ลา้ งทาความสะอาดทั้งหมด มาบาบัด
ก่อนนาไปกาจัดต่อไป ในทุกรณี การกาจัดลงสู่ ท่อระบายน้ าต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมาย
ท้องถิ่น และระเบียบข้อบังคับ ซึ่ งควรนามาพิจารณาเป็ นอันดับแรก
ไม่มีขอ้ มูล

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-NO: 1307
Proper shipping group: XYLENE
การขนส่ งทางนา้
UN-NO: 1307
EMS: F-E S-D
Proper shipping group: XYLENE

Class: 3

Packing group : III

Class: 3
Marine pollutant : No

Packing group : III
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การขนส่ งทางอากาศ
UN-NO: 1307
Proper shipping group: XYLENE

Class: 3

Packing group : III

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
US Toxic Substances Control Act
All components of this product are on the TSCA Inventory.
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 Xn
Symbols

R10: Flammable
R20/21: Harmful by inhalation and in contact with skin.
R38: Irritating to skin.
S-Phrases
S2: Keep out of the reach of children.
S25: Avoid contact with eyes.
Canada – WHMIS
This product has a WHMIS classification of B2, D2A, D2B.
R-Phrases

16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวัง
ในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้
วิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
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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

