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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
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
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:
ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่จาเป็ นต้องติดฉลากตามระเบียบ (EU) เลขที่ 1272/2008 [CLP]
ข้ อความแสดงอันตราย:
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวัง:
ไม่มีขอ้ มูล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
LINSEED OIL
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

รหัส CAS NO.
8001-26-1

ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุหรื อไม่สบาย ให้รีบไปพบแพทย์ทนั ที (แสดงเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยถ้าเป็ นไปได้)
ไม่จาเป็ นต้องมีมาตรการพิเศษ
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การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ในกรณี ทาปฏิกิริยากับผิวหนัง ควรปรึ กษาแพทย์
ในกรณี ที่เกิดการระคายเคืองดวงตา ควรปรึ กษาจักษุแพทย์
ในกรณี มีขอ้ สงสัยหรื อ ยังมีอาการอยูใ่ ห้ไปพบแพทย์ทนั ที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ผงดับเพลิงแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, ทราย
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
น้ า น้ าสามารถใช้ในการหล่อเย็นภาชนะบรรจุภณั ฑ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวที่กดั กร่ อน ระบบสปริ งเกอร์ ควรใช้
สาหรับระบายความร้อนภาชนะปิ ดที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
กรณี ที่เกิดเพลิงไหม้อาจเกิด: Acrolein, carbon monoxide, carbon dioxide
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
กรณี เกิดเพลิงไหม้: สวมอุปกรณ์เครื่ องช่วยหายใจ
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
อันตรายจากการลื่นไถล โดยผลิตภัณฑ์ที่รั่ว/หก
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: อย่า ทิ้ ง ลงแหล่ ง น้ า หรื อ ท่ อ ระบายน้ า ไม่ ป ล่ อ ยสู่ ดิ น /ใต้ผิ ว ดิ น หยุด /จ ากัด การ
รั่วไหล/การปลดปล่อย สามารถทาได้ดว้ ยความปลอดภัย
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว( เช่น ทรายแห้ง, ดินเบา, สารยึดเกาะที่เป็ นกรด, สาร
ยึดเกาะทัว่ ไป หลีกเลี่ยงความเสี่ ยงต่อไฟไหม้ วัสดุที่ปนเปื้ อนทั้งหมดควรใส่ ใน
ภาชนะโลหะที่ปิดแช่ดว้ ยน้ า การนากลับมาใช้ใหม่กาหนดไว้ในส่ วนของการกาจัด
ขยะ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
อย่าสัมผัสกับสารออกซิไดส์รุนแรง มีการกระจายตัวดี การสัมผัสกับอากาศ อาจเกิดอันตรายจากการจุดติดไฟได้เอง
วัสดุที่ปนเปื้ อนผลิตภัณฑ์ เช่น เศษผ้า กระดาษ ทาความสะอาด และชุดป้ องกันที่อาจติดไฟเองได้ ภายในไม่กี่ชวั่ โมง
เพื่อหลีกเลี่ยงจากไฟไหม้ วัสดุที่ปนเปื้ อนทั้งหมดควรใส่ ในภาชนะโลหะที่ปิดสนิทที่จุ่มในน้ า เก็บให้ห่างจากแหล่ง
ความร้อน (เช่น พื้นผิวที่ร้อน) ประกายไฟและเปลวไฟ
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สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ใช้ระบบสปริ งเกอร์ในการระบายความร้อนภาชนะปิ ดที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์เท่านั้น อย่าเก็บไว้ดว้ ยกันกับ: Oxidising
agent, strong. เก็บที่อุณหภูมิที่ +10° C ถึง +30° C และมืด
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับปริ มาณของวัสดุที่มีค่าวิกฤตที่ตอ้ งตรวจสอบ
ในที่ทางาน
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ไม่จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
การป้องกันมือ:
ไม่จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันมือ
การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยแบบป้ องกัน สาหรับของเหลวกระเด็นใส่ ได้
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่เหมาะสม
ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการสุ ขอนามัย:
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส สี เหลือง กลิ่นเฉพาะ

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ กาหนด

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 กาหนด

ความหนาแน่ นของไอ : ไม่มีขอ้ กาหนด

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ กาหนด

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ กาหนด

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : >300 °C

จุดวาบไฟ : >300°C
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ: วัสดุน้ ีเผา

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ไหม้ได้ และสามารถติดไฟจากความร้อน ประกายไฟ, เปลวไฟ หรื อ
แหล่งกาเนิ ดประกายไฟอื่นๆ( เช่น ไฟฟ้ าสถิตย์, สัญญาณนาร่ อง หรื ออุปกรณ์
เครื่ องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้ า

อุณหภูมขิ องการสลายตัว : >250 °C

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : >3

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
ผลิตภัณฑ์น้ ีเสถียรภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิบรรยากาศ
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การเกิดปฏิกริ ิยา:
มีการกระจายตัวดี การสัมผัสกับอากาศ อาจเกิดอันตรายจากการจุดติดไฟได้เอง
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายที่ทราบ
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Oxidising agent, strong, Alkali (lye), concentrated, Strong acid
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Acrolein, carbon monoxide, carbon dioxide
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg
ไม่มีขอ้ บ่งชี้ของการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์มนุษย์
ไม่มีหลักฐานความเป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ในสัตว์ทดลอง
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
LC50 - Brachydanio rerio (zebra-fish): >1000 mg/l-96h
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
ไม่มีความเป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อมเฉี ยบพลันในระดับความเข้มข้นจนถึง
ความสามารถในการละลายน้ า
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีความเป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อมเฉี ยบพลันในระดับความเข้มข้นจนถึง
ความสามารถในการละลายน้ า
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
EC10 - Pseudomonas putida: 67000 mg/l
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ย่อยสลายได้ง่ายทางชีวภาพ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: Bioconcentration factor (BCF): < 10
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

อย่าทิ้งรวมกับขยะในครัวเรื อน ห้ามทิ้งลงสู่ ท่อระบายน้ า กาจัดขยะตามกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง
การจัด การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ ป นเปื้ อน เช่ น เดี ย วกับ สารเคมี สารท าความสะอาดที่
เหมาะสม: น้ า และสบู่ เก็บน้ าที่ลา้ งที่ปนเปื้ อนและทาการกาจัดทิง้
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14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางนา้
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
* Water Hazard Class (Ger.)
allgemein wassergefährdend (awg)
Identification number:
9442
Source:
Classification according to AwSV.
Chemical safety assessment
Safety assessment
For this substance a chemical safety assessment is not required.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวังในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
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

