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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย

LINSEED OIL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
LINSEED OIL
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22 (นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 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.) ทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
2.) อาจจะเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ หากกลืนกินและเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ
3.) อาจจะทาให้เกิดการมึนงง หรื อวิงเวียนศรี ษะ
4.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ า มีผลกระทบในระยะยาว
5.) มีขอ้ สงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริ ญพันธุ์หรื อทารกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) หลีกเลี่ยงการสู ดดม ควัน/ไอ/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์
2.) หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
3.) หากกลืนกิน นาส่ งโรงพยาบาลโดยด่วน
4.) หากเข้าตาให้ลา้ งด้วยน้ าสะอาด 15 นาที
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5.) หากสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออกทันที ล้างผิวด้วยน้ าสะอาด/ใช้น้ าฝักบัว
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
LINSEED OIL
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
100

รหัส CAS NO.
8001-26-1

ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุหรื อถ้าไม่สบาย ให้ปรึ กษาแพทย์ทนั ที (แสดงลักษณะการใช้
งาน หรื อ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ถ้าเป็ นไปได้)
ไม่มีมาตรการที่จาเป็ น
ในกรณี ที่เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง ควรปรึ กษาแพทย์
ในกรณี ที่เกิดอาการระคายเคือง ปรึ กษาจักษุแพทย์
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัย หรื อเมื่อยังคงมีอาการอยู่ ให้พบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม
ผงดับเพลิงแห้ง, คาร์บอนไดออกไซค์, ทรายแห้ง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้
น้ า น้ าสามารถใช้สาหรับการหล่อเย็นภาชนะเท่านั้น
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์
Acrolein, Carbon monoxide, carbon dioxide.
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง
ให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิดที่มีถงั อากาศในตัว
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
มีความเป็ นอันตรายการลื่นไถล โดยการรั่วไหล/หก ของผลิตภัณฑ์
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ห้ามทิ้งลงสู่ ผิวน้ า หรื อท่อระบายน้ า ห้ามทิ้งลงดิ น/ชั้นดิ น หยุด หยุดและกาจัดการ
หก/การปล่อย ถ้าสามารถทาได้อย่างความปลอดภัย
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วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับวัสดุดว้ ยวัสดุดูดซับของเหลว (เช่น ทราย ดิน สารยึดเกาะกรดหรื อ
เอนกประสงค์) หลีกเลี่ยงความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้ วัสดุที่ปนเปื้ อนทั้งหมด
ควรใส่ ในภาชนะเหล็ก ปิ ดภาชนะถังเหล็กแล้วแช่น้ า จัดการนาวัสดุกลับคืนมาใช้อีก
ครั้ง ปฏิบตั ิตามข้อมูลที่กาหนดในส่ วนของการกาจัดของเสี ย
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ห้ามสัมผัสสารออกซิไดส์ รุนแรง กรณี ที่แพร่ กระจายมากเมื่อสัมผัสอากาศสามารถเกิดอันตรายจากการติดไฟได้เอง
วัสดุที่เลอะผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น ผ้าขี้ริ้ว กระดาษชาระ และชุดป้ องกัน อาจเกิดการติดไฟได้เองภายในไม่กี่ชวั่ โมง
ต่อมาหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงในการเกิดเพลิงไหม้ วัสดุที่ปนเปื้ อนทั้งหมด ควรใส่ ในภาชนะเหล็ก ปิ ดภาชนะถังเหล็กแล้ว
แช่น้ า เก็บให้ห่างจากแหล่งกาเนิดความร้อน ( เช่น ผิวสัมผัสที่ร้อน), ประกายไฟ และเปลวไฟ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ใช้ระบบสปริ งเกอร์ ในการทา ให้ภาชนะที่มีผลิตภัณฑ์อยูเ่ ย็นลงเท่านั้น ไม่เก็บไว้ดว้ ยกันกับ Oxidising agent, strong.
เก็บที่อุณหภูมิ +10°C ถึง +30°C และในที่มืด
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่มีวสั ดุที่มีคุณสมบัติใดๆที่เกี่ยวข้องกับค่าที่เป็ นอันตราย ที่ตอ้ ง
ตรวจสอบในที่ทางาน
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:

ไม่จาเป็ นต้องมีการป้ องกันระบบทางเดินหายใจ

การป้องกันมือ:

ไม่จาเป็ นต้องมีการป้ องกันมือ

การป้องกันดวงตา:

ควรสวมแว่นตานิ รภัย เพื่อป้ องกันของเหลวกระเด็นใส่

การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกัน
มาตรการสุ ขอนามัย:

ไม่มีขอ้ มูล
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว สี เหลือง กลิ่นเฉพาะตัว

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -20°C

ความหนาแน่ น : 0.926-0.933 g/cm3 at 20°C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : <0.001 g/L

จุดเดือด : >350°C

ความหนืด : 0.45-0.5 dPas ที่ 20°C

ความดันไอ : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ นของไอ : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : >300°C

จุดวาบไฟ : >300°C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว : >250°C

ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : >3

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
ผลิตภัณฑ์น้ ีเสถียรภายใต้การเก็บที่อุณหภูมิปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
กรณี ที่แพร่ กระจายมากเมื่อสัมผัสอากาศสามารถเกิดอันตรายจากการติดไฟได้เอง
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่ทราบปฏิกิริยาที่เกิดอันตราย
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Oxidizing agents, strong, Alkali (lye), concentrated, Strong acid
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Acrolein, carbon monoxide, carbon dioxide
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg
ไม่ทาให้เกิดอาการแพ้
ไม่มีขอ้ มูลของอาการ
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
LC50 – Brachydanio rerio(ze-bra-fish), 96h: >1000 mg/l
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
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ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยง่าย
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: Bioconcentration factor (BCF) <10
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

จัดการผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามระเบียบของท้องถิ่น ประเทศ หรื อกฏระเบียบด้าน
สิ่ งแวดล้อม ติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การกาจัดของเสี ยที่ได้รับใบอนุญาตในการกาจัดของ
เสี ยเหล่านี้ ละลายหรื อผสมกับวัสดุดว้ ยตัวทาละลายที่ติดไฟเผาในเตาเผาสารเคมี ที่
มีการติดตั้งเครื่ องฟอกอากาศ

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้ ภาชนะว่างเปล่าควรเก็บไว้สาหรับการรี ไซเคิล การคืน
สภาพหรื อกาจัดเป็ นของเสี ย

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่มีขอ้ มูล
การขนส่ งทางนา้
ไม่มีขอ้ มูล
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่มีขอ้ มูล
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS -ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวัง
ไม่มีขอ้ มูล
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สั ญลักษณ์ อันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
R-phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
S-phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวัง
ในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้
วิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

