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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
CYCLOHEXANONE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
CYCLOHEXANONE
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.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
2.) อันตรำยหำกกลืนกิน เมื่อสัมผัสผิวหนังหรื อสู ดดม
3.) ทำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองผิวหนัง
4.) ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดอื่นๆ- ห้ำมสู บบุหรี่
2.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดมละออง ควันไอ สเปรย์
3.) สวมถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตำ/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
4.) ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรปล่อยไฟฟ้ ำสถิตย์
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5.) หำกเข้ำดวงตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละสำมำรถ
ทำได้ ให้ลำ้ งดวงตำต่อ
6.) ถ้ำสัมผัสหรื อรู ้สึกไม่สบำย: โทรหำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์ / ปรึ กษำแพทย์
7.) หำกสัมผัสผิวหนัง: ล้ำงด้วยน้ ำมำกๆ
8.) ปิ ดภำชนะบรรจุให้แน่นสนิท
9.)ให้ต่อสำยดินที่ภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
10.)ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดประกำยไฟ
11.) หำกอยูบ่ นผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำหรื อใช้ฝักบัว
12.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี เก็บไว้ในที่เย็น
13.) กำจัดสำร ภำชนะบรรจุภณั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Pimelic ketone, Cyclohexyl ketone, Ketohexamethylene, anone, sextone
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
CYCLOHEXANONE
100
108-94-1
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

แสดงเอกสำรข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
กรณี ที่หำยใจเอำไอระเหยเข้ำไปให้เคลื่อนย้ำยรับอำกำศบริ สุทธิ์ ให้ผปู ้ ่ วยพักฟื้ นตัว
ในกรณี ที่หำยใจไม่สะดวกให้ออกซิ เจนช่วยหำยใจ ถ้ำหยุดหำยใจให้ใช้อุปกรณ์ช่วย
หำยใจหรื อให้อยูใ่ นกำรดูแลของแพทย์ ไม่ควรใช้วธิ ี ช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำก
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมำะสม
ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออก ล้ำงบริ เวณผิวหนังที่สัมผัสออกด้วยสบู่และน้ ำ อย่ำงน้อย
15 นำที พบแพทย์ หำกระคำยเคืองผิวหนัง ให้ไปพบแพทย์
หำกสำรเคมีน้ ี เข้ำตำ ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกทันทีอย่ำงน้อย 15 นำที พบแพทย์
ล้ำงปำกด้วยน้ ำ ห้ ามทาให้ อาเจียน ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ รักษำ
ควำมอบอุ่นของผูป้ ่ วย ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมำะสม พบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ดับเพลิงด้วยคำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้งหรื อโฟม ในกรณี เพลิงไหม้ในแทงค์หล่อเย็นด้วยน้ ำละอองฝอย
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สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่ควรใช้กระแสน้ ำที่เป็ นลำตรง อำจจะทำให้เปลวไฟกระจำยและลุกลำม
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไอระเหยอำจระเบิดเมื่อสัมผัสกับอำกำศ อำจเป็ นประกำยไฟที่ยอ้ นกลับมำและเป็ นบริ เวณกว้ำง
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจและสวมชุดป้ องกันมำตรฐำน
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อหมอกควัน เคลื่อนย้ำย
แหล่งกำเนิดไฟ สวมอุปกรณ์ช่วยในกำรหำยใจ สวมชุดป้ องกันที่หน่วงกำรติดไฟ
จำกไฟฟ้ ำสถิตย์ ปิ ดทำงรั่วไหลหำกมีควำมเสี่ ยง และนำคนออกจำกที่บริ เวณนี้ อยู่
เหนื อลมและกำรหกรั่วไหล
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันกำรไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ ชั้นใต้ผวิ ดิน บ่อน้ ำ หำกมีกำรรั่วไหลปริ มำณมำก
ลงสู่ แหล่งน้ ำ ท่อน้ ำหรื อปนเปื้ อนดิน ควรแจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้ทรำบ ในกรณี ที่มีปริ มำณ
มำกในระบบบำบัดน้ ำเสี ยหรื อดิน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
เมื่อหกรั่วไหล: อำจเกิดปฏิกิริยำกับสำรที่ติดไฟเกิดไฟหรื อระเบิดและเกิดควันพิษ
ทำกำรป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์ (ซึ่ งอำจเกิดกำรจุดไฟของไอระเหยของ
สำรอินทรี ย)์ ดูดซับด้วยวัสดุที่เฉื่อย ( เช่น ทรำย,ซิลิกำเจล ) ป้ องกันกำรไหลลงสู่ ท่อ
ระบำยน้ ำ ใต้ผวิ ดิน แหล่งน้ ำ ; ไอระเหยอำจเกิดกำรระเบิดในชั้นบรรยำกำศ ขนย้ำย
เก็บใน steel drums เพื่อกำจัดทันที
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท ป้ องกันกำรปลดปล่อยไฟฟ้ ำสถิตย์ (ซึ่ งไอระเหยของสำรอินทรี ยน์ ้ ีอำจติดไฟ) ใช้พ้นื ที่ที่มี
อำกำศถ่ำยเทสะดวก ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควันเข้ำไป หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำและเสื้ อผ้ำ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปิ ดภำชนะบรรจุ ใ ห้แ น่ นเก็ บ ที่ อุณ หภู มิ ห้องในที่ แห้ ง เย็น และ ระบำยอำกำศได้ดี เก็ บ ให้ห่ำ งจำกควำมร้ อนและ
แหล่ งกำเนิ ดไฟ เก็บให้พน้ จำกแสงแดดและวัสดุ ที่เข้ำกันไม่ได้ เก็บในภำชนะเดิ ม อุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ ำควรป้ องกันตำม
มำตรฐำนที่เหมำะสม
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8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 50 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์น้ ีควรใช้ในพื้นที่ที่ระบำยอำกำศเพียงพอ โดยเฉพำะพื้นที่อบั
อำกำศ อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ, ตูด้ ูดควัน และหลอดไฟ ควรใช้แบบป้ องกันกำร
ระเบิด
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
หำกสัมผัสเกินค่ำที่กำหนด หรื อถ้ำระคำยเคือง หรื อมีอำกำรที่เกิดขึ้น สวมเครื่ อง
ป้ องกันระบบหำยใจ แบบเต็มหน้ำ ชนิดเอนกประสงค์ (US)
การป้องกันมือ:
ป้ องกันด้วยถุงมือ ในกรณี ที่สัมผัสโดยตรงควรใช้ถุงมือที่ทำมำจำกวัสดุ butyl
rubber
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมีที่มีที่ครอบตำ
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี/หน่วงกำรติดไฟจำกไฟฟ้ ำสถิตย์ สวม
รองเท้ำเซฟตี้
มาตรการสุ ขอนามัย:
ห้ำมสู บบุหรี่ , กินอำหำร และดื่มน้ ำ ในพื้นที่ทำงำน หลังจำกเลิกงำนควรอำบน้ ำ และ
เปลี่ยนเสื้ อผ้ำ
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : N/A

จุดหลอมเหลว : (-47) –( -26) °C

ความหนาแน่ น : 0.946 - 0.948 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 7

การละลายนา้ : ละลำยได้ 90 g/l ที่ 20 °C

จุดเดือด : 153-156 °C

ความหนืด : 2.2 mPas

ความดันไอ : 4.5 mbar ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 3.4 (อำกำศ = 1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.1 – 1.3 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 9.4 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 420 – 520 °C

จุดวาบไฟ : 43 - 44 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 3 ppm

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 0.81

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
การเกิดปฏิกริ ิยา:

เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
ไม่มีขอ้ มูล
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ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: สำมำรถผสมกับอำกำศ เกิดระเบิดได้ที่อุณหภูมิสูง, Oxidizing agents,
Hydrogen peroxide, Nitric acid
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
วัสดุที่เข้ำกันไม่ได้, แหล่งกำเนิดไฟ, ควำมร้อน, เปลวไฟ, ประกำยไฟ,
ไฟฟ้ ำสถิตย์
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Reducing agents, plastics, Oxidants, chloroform, bromoform และother
organic solvent
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คำร์บอนมอนอกไซด์ คำร์บอนไดออกไซด์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:

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

LD50 (Oral, rat): 1800-1890 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >6.2 - 32.111 mg/l - 4h
LC50 (Inhalation, rat): 19000 mg/m3
LD50 (Dermal, rabbit): >794 - < 3160 mg/kg
ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง เกิดอำกำรระคำยต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง เสี่ ยงต่อ
กำรเกิดควำมเสี ยหำยต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง อันตรำยโดยกำรหำยใจ เมื่อสัมผัส
ผิวหนัง และกลืนกิน นอกจำกเกิดระคำยเคืองแดงแล้ว ทำให้มีอำกำรมึนหมดสติ
เมื่อสู ดดมที่ควำมเข้มข้นสู ง มีควำมเป็ นอันตรำยทำให้ระบบทำงเดินหำยใจหยุด
ทำงำน
สำรนี้ไม่จดั อยูใ่ นกลุ่มสำรก่อมะเร็ งในมนุษย์
เมื่อทำงำนกับผลิตภัณฑ์ทำงเคมีน้ ีควรมีกำรจัดกำรที่เหมำะสมและระมัดระวัง

LC50 - Pimephales promelas: 527 - 732 mg/l - 96h
LC50 - Fish, 96h: 630 mg/L
LC50 - Fathead Minnow, 96h: 527 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna: 820 mg/l - 96h
EC50 - Daphnia magna: 800 mg/l - 24h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
EC50 - Chlamydomonas: 32.9 mg/l - 72h
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
EC50 - Activated sludge: >1000 mg/l – 30min
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
90 – 100% / 28d, 87% / 14d
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ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: เนื่องจำกค่ำสัมประสิ ทธิ์ n-octanol/น้ ำ ค่ำกำรเกิดกำรสะสมทำงชีวภำพ ไม่คำดว่ำจะ
เกิด (log P(o/w): <1)
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีส่วนร่ วมค่ำ AOX ของน้ ำเสี ย และไม่อนุ ญำตให้ผลิตภัณฑ์ลงสู่ ดิน,
แหล่งน้ ำ, ระบบบำบัดน้ ำเสี ย หรื อดิน
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ห้ำมทิ้งรวมกับขยะครัวเรื อน อย่ำให้ผลิตภัณฑ์เข้ำสู่ ระบบบำบัดน้ ำเสี ย กำรจำกัด
ต้องปฏิบตั ิตำมกฏข้อบังคับของรัฐ รหัสของเสี ยตำมบัญชีรำยชื่อของยุโรป(EWC)
อำจไม่รวมผลิตภัณฑ์น้ ี ดังนั้นสำมำรถจัดประเภทได้ เมื่อมีกำรใช้งำน ตำม
วัตถุประสงค์บำงอย่ำง ในข้อตกลงเกี่ยวกับรหัสของเสี ยต้องถูกกำหนดโดย
สำนักงำนหรื อบริ ษทั กำจัดของเสี ย
บรรจุภณั ฑ์ อำจยังมีควำมเป็ นอันตรำยทำงเคมี เมื่อว่ำงเปล่ำ เก็บให้ห่ำงจำกแหล่ง
ควำมร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ ส่ งกลับไปยังผูจ้ ำหน่ำยสำหรับกำรรี ไซเคิลหำก
เป็ นไปได้

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-NO: 1915
Proper shipping name: CYCLOHEXANONE
การขนส่ งทางนา้
UN-NO: 1915
Ems: F-E S-D
Proper shipping name: CYCLOHEXANONE
การขนส่ งทางอากาศ
UN-NO: 1915
Proper shipping name: CYCLOHEXANONE

Class: 3

Packing group: III

Class: 3

Packing group: III

Class: 3

Packing group: III

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture.
TSCA (Toxic Substances Control Act): Substance is listed
National regulations
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Information on occupational restrictions:
Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work
Council Directive 92/85/EEC Employment restrictions concerning pregnant and lactating women must be observed
Major Accident Hazard - Seveso Directive 96/82/EC:
Annex I - Categorie: 6
FLAMMABLE
(where the substance or preparation falls within the definition given in Note 3 (a))
Other regulations, imitations and prohibitive regulations
Regulation (EC) No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer not regulated
Regulation (EC) No 850/2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/ EEC
not regulated
Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57
This product contains no SVHC above the legal limit of concentration ≥0,1% (w /w)
REGULATION (EU) No 649/2012 concerning the export and import of dangerous chemicals (PIC
procedure): not regulated
Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.
Regulalatory information
COMPONENT
A
Cyclohexanone Listed

B
C
D
E
F
G
H
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
[A] Catalog of Hazardous Chemicals (2015 Edition), Notice 5th 2015, China State Administration of Work Safety.
[B] Catalog of Priority Hazardous Chemicals for Environment Management, Notice 33th 2014, Ministry of
Environmental Protection of PRC.
[C] List of Toxic Chemicals Restricted to be Imported/Exported in China, Notice 85th 2013, Ministry of
Environmental Protection of PRC.
[D] Catalog of Stupefacient and Psychotropic Substances (2013Edition), Notice 230th 2013, China Food and Drug
Administration.
[E] Catalog of Hazardous Chemicals for Priority Management( First and Second batches), Notice 95th, 2011, Notice
12th 2013, China State Administration of Work Safety
[F] List of Ozone Depletion Chemicals Controlled to be Imported/Exported in China( First to Sixth batches), Notice
from 2000 to 2012 Ministry of Environmental Protection of PRC.
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[G] Dangerous Chemicals Directory Used to Manufacure Exploder(2011 Edition), Notice 25th Nov. 2011, Ministry
of Public Security of PRC1.
[H] Catalog of Highly Toxic Chemicals, Notice 142th 2003, China Ministry of Health.
European/ International Regulations
European Labeling in Accordance with EC Directives
Hazard Symbols: XN
Risk Phrases:
R 10 Flammable
R 20 Harmful by inhalation.
Safety Phrases:
S 25 Avoid contact with eyes.
WGK (Water Danger/Protection): CAS#108-94-1: 1
Canada CAS#108-94-1 is listed on Canada’S DSL List
US Federal
TSCA; CAS#108-94-1 is listed on TSCA inventory
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

