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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
LINSEED OIL 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   LINSEED OIL 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั 
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 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: 
ผลิตภณัฑน้ี์ไม่จ  าเป็นตอ้งติดฉลากตามระเบียบ (EU) เลขท่ี 1272/2008 [CLP] 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
ไม่มีขอ้มูล 
ข้อควรระวงั:  
ไม่มีขอ้มูล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
LINSEED OIL 100 8001-26-1 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป: ในกรณีเกิดอุบติัเหตุหรือไม่สบาย ใหรี้บไปพบแพทยท์นัที (แสดงเอกสารขอ้มูล

ความปลอดภยัถา้เป็นไปได)้ 
การหายใจเข้าไป: ไม่จ  าเป็นตอ้งมีมาตรการพิเศษ  
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การสัมผสัผวิหนัง: ในกรณีท าปฏิกิริยากบัผวิหนงั ควรปรึกษาแพทย ์
การสัมผสัดวงตา:  ในกรณีท่ีเกิดการระคายเคืองดวงตา ควรปรึกษาจกัษุแพทย ์
การกลนืกนิ: ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือ ยงัมีอาการอยูใ่หไ้ปพบแพทยท์นัที 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ผงดบัเพลิงแหง้, คาร์บอนไดออกไซด,์ ทราย  
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
น ้า น ้าสามารถใชใ้นการหล่อเยน็ภาชนะบรรจุภณัฑ ์หลีกเล่ียงการสัมผสักบัพื้นผวิท่ีกดักร่อน ระบบสปริงเกอร์ควรใช้
ส าหรับระบายความร้อนภาชนะปิดท่ีเตม็ไปดว้ยผลิตภณัฑ์ 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
กรณีท่ีเกิดเพลิงไหมอ้าจเกิด: Acrolein, carbon monoxide, carbon dioxide 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
กรณีเกิดเพลิงไหม:้ สวมอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจ 
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: อนัตรายจากการล่ืนไถล โดยผลิตภณัฑท่ี์ร่ัว/หก 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  อย่าทิ้งลงแหล่งน ้ า หรือท่อระบายน ้ า ไม่ปล่อยสู่ดิน/ใต้ผิวดิน หยุด/จ ากัดการ

ร่ัวไหล/การปลดปล่อย สามารถท าไดด้ว้ยความปลอดภยั  
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  

ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัของเหลว( เช่น ทรายแหง้, ดินเบา, สารยดึเกาะท่ีเป็นกรด, สาร
ยดึเกาะทัว่ไป หลีกเล่ียงความเส่ียงต่อไฟไหม ้วสัดุท่ีปนเป้ือนทั้งหมดควรใส่ใน
ภาชนะโลหะท่ีปิดแช่ดว้ยน ้า การน ากลบัมาใชใ้หม่ก าหนดไวใ้นส่วนของการก าจดั
ขยะ 

  
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
อยา่สัมผสักบัสารออกซิไดส์รุนแรง มีการกระจายตวัดี การสัมผสักบัอากาศ อาจเกิดอนัตรายจากการจุดติดไฟไดเ้อง  
วสัดุท่ีปนเป้ือนผลิตภณัฑ ์เช่น เศษผา้ กระดาษ ท าความสะอาด และชุดป้องกนัท่ีอาจติดไฟเองได ้ ภายในไม่ก่ีชัว่โมง  
เพื่อหลีกเล่ียงจากไฟไหม ้วสัดุท่ีปนเป้ือนทั้งหมดควรใส่ในภาชนะโลหะท่ีปิดสนิทท่ีจุ่มในน ้า เก็บใหห่้างจากแหล่ง 
ความร้อน (เช่น พื้นผวิท่ีร้อน)  ประกายไฟและเปลวไฟ 
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สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ใชร้ะบบสปริงเกอร์ในการระบายความร้อนภาชนะปิดท่ีเต็มไปดว้ยผลิตภณัฑเ์ท่านั้น อยา่เก็บไวด้ว้ยกนักบั: Oxidising 
agent, strong. เก็บท่ีอุณหภูมิท่ี  +10° C ถึง +30° C และมืด  
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้มูล 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัปริมาณของวสัดุท่ีมีค่าวกิฤตท่ีตอ้งตรวจสอบ

ในท่ีท างาน  
มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ไม่จ  าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ 
การป้องกนัมือ: ไม่จ  าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัมือ 
การป้องกนัดวงตา:  แวน่ตานิรภยัแบบป้องกนั ส าหรับของเหลวกระเด็น ใส่ได ้   
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีเหมาะสม 
มาตรการสุขอนามัย:  ไม่มีขอ้มูล 

  
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส สีเหลือง กล่ินเฉพาะ อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้ก าหนด 

จุดหลอมเหลว :  -20 °C ความหนาแน่น :    0.926 – 0.933 g/cm3 at  20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  <0.001 g/l 

จุดเดอืด  :   >350°C ความหนืด  :   0.45 - 0.5 dPas ท่ี 20 °C 

ความดนัไอ :  ไม่มีขอ้ก าหนด ความหนาแน่นของไอ  : ไม่มีขอ้ก าหนด 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ก าหนด ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ก าหนด 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : >300 °C จุดวาบไฟ : >300°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล 

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: วสัดุน้ีเผา
ไหมไ้ด ้และสามารถติดไฟจากความร้อน ประกายไฟ, เปลวไฟ หรือ
แหล่งก าเนิดประกายไฟอ่ืนๆ( เช่น ไฟฟ้าสถิตย,์ สญัญาณน าร่อง หรืออุปกรณ์
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ไฟฟ้า 

อุณหภูมขิองการสลายตวั : >250 °C ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : >3 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  ผลิตภณัฑน้ี์เสถียรภายใตส้ภาวะการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิบรรยากาศ 
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การเกดิปฏิกริิยา:   มีการกระจายตวัดี การสัมผสักบัอากาศ อาจเกิดอนัตรายจากการจุดติดไฟไดเ้อง 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไมมี่ปฏิกิริยาอนัตรายท่ีทราบ 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  เก็บใหห่้างจากแหล่งความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Oxidising agent, strong, Alkali (lye), concentrated, Strong acid 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: Acrolein, carbon monoxide, carbon dioxide 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg 
อาการทีป่รากฎ:   ไม่มีขอ้บ่งช้ีของการกลายพนัธ์ุของเซลลสื์บพนัธ์ุมนุษย ์
ความเป็นพษิเร้ือรัง:  ไม่มีหลกัฐานความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุในสัตวท์ดลอง 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 

 
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  LC50 - Brachydanio rerio (zebra-fish): >1000 mg/l-96h 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: 

ไม่มีความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเฉียบพลนัในระดบัความเขม้ขน้จนถึง
ความสามารถในการละลายน ้า 

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ไม่มีความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเฉียบพลนัในระดบัความเขม้ขน้จนถึง 
ความสามารถในการละลายน ้า 

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: EC10 - Pseudomonas putida: 67000 mg/l 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ยอ่ยสลายไดง่้ายทางชีวภาพ 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: Bioconcentration factor (BCF): < 10  
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: อย่าทิ้งรวมกบัขยะในครัวเรือน ห้ามทิ้งลงสู่ท่อระบายน ้ า ก าจดัขยะตามกฏหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: การจัดการบรรจุภัณฑ์ท่ีปนเป้ือน เช่นเดียวกับสารเคมี สารท าความสะอาดท่ี

เหมาะสม: น ้า และสบู่ เก็บน ้าท่ีลา้งท่ีปนเป้ือนและท าการก าจดัทิ้ง 
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14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก  
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
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. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงัในการจดัการ
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


