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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
STYRENE MONOMER
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
STYRENE MONOMER
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

อันตราย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
2.) เป็ นอันตรายหากสู ดดม
3.) ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
4.) ก่อให้เกิดการระคายเคืองดวงตาอย่างรุ นแรง
5.) อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ
6.) ทาให้เกิดความเสี ยหายต่ออวัยวะเมื่อสัมผัสเป็ นเวลานานหรื อซ้ า
7.) อาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ หากกลืนกินและเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่างจากความร้อน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ/ พื้นผิวที่ร้อน – ห้ามสู บบุหรี่
2.) ไม่สูดดม ฝุ่ น/ควัน/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์
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3.) สวมถุงมือป้ องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันตา/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
4.) ในกรณี เกิดเพลิงไหม้: ใช้หมอกน้ าหรื อละอองน้ า, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์ดบั เพลิง หรื อผงเคมีแห้งสาหรับ
ดับเพลิง
5.) หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ าอย่างระมัดระวังหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ หากใส่ อยูแ่ ละถอดออกได้ง่าย ล้างตาต่อไป
6.) หากสู ดดม: เคลื่อนย้ายบุคคลไปยังที่ที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และพักผ่อนอยูใ่ นท่าที่สะดวกต่อการหายใจ
7.) หากกลืนกิน: ล้างปาก ห้ามทาให้อาเจียน
8.) จัดเก็บในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดี เก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปิดสนิท จัดเก็บให้มิดชิด
9.) กาจัดสารและภาชนะบรรจุภณั ฑ์ไปยังเตาเผาที่มีใบอนุญาต, ได้รับการรับรอง หรื ออุปกรณ์สาหรับทาลายด้วยความ
ร้อนอื่นๆ
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
STYRENE MONOMER
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:

เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
100

CAS NO.
100-42-5

ผูใ้ ห้การปฐมพยาบาลควรใส่ ใจต่อการป้ องกันตนเองและใช้ชุดป้ องกันที่แนะนา (ถุง
มือทนสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น) หากมีโอกาสได้รับสัมผัสให้ดูขอ้ มูล
จากหัวข้อที่ 8 สาหรับอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลโดยเฉพาะ

การหายใจเข้ าไป:

เคลื่อนย้ายให้รับอากาศบริ สุทธิ์ ถ้าไม่หายใจ ให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจ หากใช้วิธีช่วย
หายใจแบบเป่ าปากให้ใ ช้อุ ป กรณ์ ป้ องกัน (เช่ น หน้า กากกันสั ม ผัส ) หากหายใจ
ลาบาก ควรให้ออกซิ เจนโดยบุคคลกรที่มีคุณสมบัติ โทรหาแพทย์หรื อนาส่ งศูนย์
รักษาพยาบาล

การสั มผัสผิวหนัง:

ล้างผิวหนังด้วยน้ าปริ มาณมาก

การสั มผัสดวงตา:

ล้างตาด้วยน้ าทันที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่ อยู่ หลังจาก 5 นาทีแรก หลังจาก
นั้นล้างตาต่อไปอย่างน้อย 15 นาที ไปพบแพทย์อย่าได้ชกั ช้า โดยเฉพาะจักษุแพทย์
ควรมีอุปกรณ์ลา้ งตาฉุกเฉินที่เหมาะสมทันที

การกลืนกิน:

ห้ามทาให้อาเจียน โทรหาแพทย์หรื อนาส่ งศูนย์แพทย์ฉุกเฉิ นทันที

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด (สานักงานใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ์.0-2392-3410-3
82/80 Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
หมอกน้ าหรื อละอองน้ า ผงเคมีแห้งสาหรับดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ดบั เพลิง โฟม โฟมสังเคราะห์แบบทัว่ ไป
(รวมถึงประเภท AFFF) หรื อโฟมโปรตีนเป็ นที่ตอ้ งการ ถ้ามี โฟมทนแอลกอฮอล์ (ประเภท ATC ) อาจใช้ได้
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่ควรใช้กระแสน้ าที่เป็ นลาตรง น้ าที่เป็ นกระแสหรื อลาตรงอาจไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการดับเพลิง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ผลิตภัณฑ์ จากการเผาไหม้ ทเี่ ป็ นอันตราย: ในระหว่างการเกิดเพลิงไหม้ ควันอาจมีวสั ดุด้ งั เดิมนอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่แตกต่างกัน ซึ่ งอาจเป็ นพิษและ/หรื อระคายเคือง ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้อาจรวมและ
ไม่จากัดถึง: คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
อันตรายจากเพลิงไหม้ และการระเบิดที่ผิดปกติ : บรรจุภณ
ั ฑ์อาจแตกออกจากการเกิดพอลิ เมอไรเซชัน่ การ
เกิ ดไอน้ า ที่ รุนแรงหรื อการปะทุ อาจเกิ ดขึ้ นเมื่ อฉี ดน้ าโดยตรงไปยัง ของเหลวร้ อน ต่อสายดิ นไฟฟ้ าและเชื่ อมต่ อ
อุปกรณ์ท้ งั หมด สารผสมที่ติดไฟของผลิตภัณฑ์ติดไฟได้อย่างรวดเร็ วโดยการปลดปล่อยประจุไฟฟ้ าสถิตย์ ไอระเหย
หนักกว่าอากาศและอาจเคลื่อนที่ไกลออกไปและสะสมในพื้นที่ต่า การจุดติดไฟและ/หรื อเกิดไฟย้อนกลับอาจเกิดขึ้น
ได้ สารผสมที่ติดไฟอาจอยู่ภายในพื้นที่ไอของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่อุณหภูมิห้อง ความเข้มข้นของไอระเหยติดไฟสามารถ
สะสมที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ; ดูหวั ข้อทิ่ 9 ควันที่หนาแน่นอาจเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์เผาไหม้
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจที่มีความดันเป็ นบวก (SCBA) และชุ ดป้ องกันการผจญเพลิง (รวมถึง หมวกนิ รภัยดับเพลิง เสื้ อ
โค้ท กางเกง รองเท้าบูท และถุงมือ) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุในระหว่างการดับเพลิง หากเป็ นไปได้ที่จะสัมผัสให้
เปลี่ ยนเป็ นชุ ดผจญเพลิ งแบบป้ องกันสารเคมี เต็มรู ปแบบพร้ อมอุ ปกรณ์ ช่วยหายใจ ถ้า ไม่พ ร้ อมใช้ง านให้สวมชุ ด
ป้ องกันที่ทนสารเคมีพร้ อมเครื่ องช่ วยหายใจเต็มรู ปแบบ และดับเพลิ งจากบริ เวณไกลๆ สาหรั บอุปกรณ์ ป้องกันใน
สถานการณ์ทาความสะอาดหลังจากไฟไหม้หรื อที่ไม่ใช่ไฟไหม้ ให้ดูส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
แยกพื้นที่ออกมา ให้บุคคลที่ไม่จาเป็ นและไม่มีการป้ องกันออกจากภายในพื้นที่ ให้
บุคลลออกจากพื้นที่ต่า อยูเ่ หนือลมจากการรั่วไหล ระบายอากาศในพื้นที่ของการหก
และรั่ ว ไหล ไม่ สู บ บุ ห รี่ ใ นพื้ น ที่ อ้า งอิ ง หัว ข้อ ที่ 7 การจัด การส าหรั บ มาตรการ
ป้ องกัน เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การรั่ ว ไหลปริ ม าณมาก เตื อ นผูค้ นที่ อ ยู่ใ ต้ล มเกี่ ย วกับ
อันตรายการระเบิด กาจัดแหล่งกาเนิ ดการติดไฟในบริ เวณใกล้เคียงของการรั่วไหล
หรื อการปล่อยไอระเหย เพื่อหลี กเลี่ ยงไฟไหม้หรื อการระเบิด อันตรายจากระเบิ ด

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด (สานักงานใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ์.0-2392-3410-3
82/80 Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

ของไอ เก็บออกจากท่อระบายน้ า ตรวจสอบพื้นที่ดว้ ยเครื่ องตรวจจับแก๊สที่ติดไฟ
ก่อนเข้าสู่ พ้นื ที่ ต่อสายดินและเชื่ อมต่อกับบรรจุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ขนย้ายทั้งหมด ดู
หัวข้อที่ 10 สาหรั บข้อมู ลเพิ่ มเติ ม ใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัยที่ เหมาะสม สาหรั บ
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูหวั ข้อที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม:

ป้ องกันไม่ให้เข้าสู่ ดิน ท้องร่ อง ท่อระบายน้ า ทางน้ า และ/หรื อน้ าใต้ดิน ดูหัวข้อที่
12 ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม

วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
จากัดการรั่วไหลถ้าสามารถทาได้ ต่อสายดินและเชื่ อมต่อกับบรรจุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
ขนย้ายทั้งหมด สู บด้วยอุปกรณ์ที่ป้องกันการระเบิด ถ้าเป็ นไปได้ใช้โฟมเพื่อกลบ
หรื อยับยั้ง เก็บในบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะสมและติดฉลาก ดูหวั ข้อที่ 13 ข้อมูลการกาจัด
บรรจุภณั ฑ์สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บให้ห่างจากความร้ อน ประกายไฟและเปลวไฟ ใช้เฉพาะเมื่อการระบายอากาศเพียงพอ เก็บในภาชนะที่ปิดสนิ ท
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนังและเสื้ อผ้า ไม่สูดดมไอระเหย ไม่กลืนกิน ทาความสะอาดให้ทวั่ หลังการใช้งาน
ไม่สูบบุหรี่ เกิดเปลวไฟและแหล่งกาเนิดไฟเมื่อใช้งานและในพื้นที่จดั เก็บ ต่อสายดินไฟฟ้ าและยึดภาชนะบรรจุ บุคคล
หรื ออุปกรณ์ ต่างๆก่อนการขนย้ายหรื อใช้งานวัสดุ ใช้อุปกรณ์ ที่ไม่เกิ ดประกายไฟและป้ องกันการระเบิดเท่านั้นอาจ
จาเป็ นขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการทางาน ไอระเหยหนักกว่าอากาศและอาจเคลื่อนที่ไกลออกไปและสะสมในพื้นที่ต่า การจุด
ติดไฟและ/หรื อเกิดไฟย้อนกลับอาจเกิดขึ้นได้ ภาชนะบรรจุที่วา่ งเปล่าสามารถเกิดไอระเหย ไม่ตดั เจาะ บด ดัด เชื่ อม
หรื อปฏิ บตั ิงานที่คล้ายกันบนหรื อใกล้กบั ภาชนะเปล่า อย่าใช้แรงดันอากาศเพื่อถ่ายโอนผลิ ตภัณฑ์ การรั่ วไหลของ
สารอินทรี ยเ์ หล่านี้บนเส้นใยฉนวนร้อนอาจนาไปสู่ การลดลงของอุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง ซึ่ งอาจทาให้เกิดการเผาไหม้ที่
เกิดขึ้นเอง ผลิตภัณฑ์น้ ีเป็ นตัวนาไฟฟ้ าที่ไม่ดีและสามารถเกิดไฟฟ้ าสถิตย์แม้จะต่อสายหรื อเชื่ อมสายดินอุปกรณ์ หาก
การสะสมประจุ เพียงพอ สามารถเกิ ดการติดไฟของสารผสมที่ติ ดไฟได้ การจัดการที่สามารถเกิ ดการสะสมไฟฟ้ า
สถิตย์รวมถึงและไม่จากัดในการผสม การกรอง สู บด้วยอัตราเร็ วสู ง เติมแบบสาด เกิดหมอกหรื อละออง เติมใส่ แท็งค์
หรื อภาชนะ การทาความสะอาดแท็งค์ เก็บตัวอย่าง วัดปริ มาตร การสวิซโหลด การทางานของรถบรรทุกสู ญญากาศ
ดูหวั ข้อที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
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สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ลดแหล่งกาเนิดไฟ เช่น การเกิดไฟฟ้ าสถิตย์ ความร้อน ประกายไฟ หรื อเปลวไฟ เก็บในภาชนะที่ปิดสนิ ท รักษาระดับ
ของตัวยับยั้งและออกซิ เจนที่เจือจาง ห้ามล้างภาชนะบรรจุสารนี้ ดว้ ยไนโตรเจน ระดับของออกซิ เจนที่แนะนาคือ O2
ต่าสุ ด10-15 ppm ระดับของตัวยับยั้งที่แนะนาคือ10-20 ppm ดูหวั ข้อที่ 10 สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะ ป้ องกันการก่อ
ตัวของสารผสมที่ระเบิดโดยรักษาอุณหภูมิให้ต่ากว่า 29°C (84°F) หรื อการเติมส่ วนผสมของ ไนโตรเจน/ออกซิ เจนใน
อัตราส่ วน 95%/5% ถึง 92%/8% ของ ไนโตรเจน/ออกซิเจน
ระยะเวลาการเก็บรักษา: 24 เดือน

อุณหภูมิการเก็บรักษา: < 30 °C

ระยะเวลาการเก็บรักษา: 24 เดือน

อุณหภูมิการเก็บรักษาสู งสุ ด: 30 °C

8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 20-100 ppm, STEL 40-200 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ใช้การควบคุมทางวิศวะกรรมเพื่อควบคุมระดับในอากาศให้ต่ากว่าข้อกาหนด
หรื อข้อแนะนาของขีดจากัดการรับสัมผัส หากข้อกาหนดหรื อข้อแนะนาของ
ขีดจากัดการรับสัมผัสไม่ได้บงั คับ ให้ใช้การระบายอากาศที่เพียงพอเท่านั้น
การระบายอากาศเฉพาะที่อาจจาเป็ นต้องใช้สาหรับการทางานบางอย่าง
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:

อุปกรณ์ป้องการหายใจควรสวมเมื่ออาจเกินค่าที่กาหนดหรื อข้อแนะนาของขีดจากัด
การรับ สัมผัส หากไม่มีขอ้ กาหนดหรื อแนวทางในการจากัดการรั บสัมผัส ให้ใ ช้
เครื่ องช่ วยหายใจที่ผ่านการรับรอง การเลือกหน้ากากแบบฟอกอากาศหรื อมีอากาศ
ในตัวจะขึ้นอยู่กบั การใช้งานเฉพาะและความเข้มข้นของสารในอากาศที่อาจเกิดขึ้น
สาหรับสถานการณ์ฉุกเฉิ นใช้ครื่ องช่วยหายใจมีอากาศในตัวแบบแรงดันบวกที่ได้รับ
การรับรอง ใช้พ้นื ที่อบั อากาศหรื อมีการระบายอากาศได้นอ้ ย ใช้เครื่ องช่วยหายใจที่
ได้รับรองแบบมีถงั อากาศหรื อแบบแรงดันบวกพร้ อมแหล่งจ่ายอากาศสารองในตัว
ควรจะมีตวั ช่วยฟอกอากาศดังต่อไปนี้; ตลับกรองไอระเหยสารอินทรี ย ์

การป้องกันมือ:

ใช้ถุงมือทนสารเคมีของวัสดุน้ ี เมื่อต้องสัมผัสสารเป็ นเวลานานหรื อซ้ า ตัวอย่างของ
วัสดุ ถุงมือป้ องกันที่ตอ้ งการดังนี้ : Polyethylene, Ethyl vinyl alcohol laminate
(“EVAL”), Polyvinyl alcohol (“PVA”), Polyvinyl chloride (“PVC” or “vinyl”),
Styrene/ butadiene rubber, Viton ตัวอย่างของวัสดุถุงมือป้ องกันที่ยอมรับได้ดงั นี้:
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การป้องกันดวงตา:

Butyl rubber, Chlorinated polyethylene, Natural rubber (“latex”), Neoprene,
Nitrile/butadiene rubber (“nitrile” หรื อ “NBR”)
ใช้แว่นตากันสารเคมี หากการสัมผัสทาให้ไม่สบายตา ใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบ
เต็มหน้า

การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ถ้าหากอาจเกิดการสัมผัสเป็ นเวลานานหรื อซ้ าๆ ให้ใช้ชุดป้ องกันที่ทนสารเคมีของ
วัสดุน้ ี การเลือกใช้อุปกรณ์เฉพาะ เช่น หน้ากากกันใบหน้า บูท ผ้ากันเปื้ อน หรื อชุด
ป้ องกันร่ างกายแบบเต็มรู ปแบบจะขึ้นอยูก่ บั งาน
มาตรการสุ ขอนามัย:

หลีกเลี่ยงการกินแม้เพียงเล็กน้อย อย่ากินหรื อเก็บอาหารหรื อสู บบุหรี่ ในพื้นที่ทางาน
ล้างมือและใบหน้าก่อนสู บบุหรี่ หรื อกินอาหาร

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส มีกลิ่นหอม

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -30.6 °C

ความหนาแน่ น : 0.906 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : 0.032 % ที่ 25 oC

จุดเดือด : 145 °C

ความหนืด : <= 0.73 mPa.s (Dynamic)

ความดันไอ : 6.62 hPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 3.6 (อากาศ = 1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.9 %ปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 6.8 %ปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 470 °C

จุดวาบไฟ : 31 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 2.95

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภายใต้สภาวะการจัดเก็บที่แนะนา ดูการจัดเก็บ หัวข้อที่7
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายที่ทราบภายใต้สภาวะการใช้ปกติ
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: สามารถเกิดขึ้นได้ รักษาระดับของตัวยับยั้งและออกซิ เจนที่เจือจาง อย่า
ล้างภาชนะของผลิตภัณฑ์น้ ี ดว้ ยไนโตรเจน ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน่ สามารถเร่ ง
ปฏิกิริยาได้โดย: ไม่มีอากาศ เกลือของโลหะ เปอร์ ออกไซด์ สนิม ผลิตภัณฑ์น้ ีถูก
ยับยั้งโดย: p-Tertiary butylcatechol ไอของโมโนเมอที่ไม่ถูกยังยั้งจะสามารถเกิดพอ
ลิเมอไรซ์และอุดตันอุปกรณ์ได้
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หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงกว่า 30 °C (86 °F) การสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นสามารถทา
ให้ผลิตภัณฑ์สลายตัว หลีกเลี่ยงการปล่อยไฟฟ้ าสถิตย์ อย่าคลุมหรื อล้างด้วยแก็ส
เฉื่อยเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้มข้นของออกซิเจน หลีกเลี่ยงจากการถูกแสงแดดโดยตรง
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
หลีกเลี่ยงจาก oxidizing materials หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ Acids, Caustic potash,
Caustic soda, Metal halides หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุดูดซับเช่น Cellulose, Claybased absorbents, Sawdust หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเปอร์ ออกไซด์
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ อากาศและวัสุดุ
อื่นๆ ที่อยูใ่ กล้เคียง
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:

11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:

LD50 (Oral, rat): 5000 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): 11.8 mg/l-4h
LD50 (Skin, rat): 1331 mg/l
การกลืนกิน: เป็ นพิษต่ามากเมื่อกลืนกิน การกลืนกินสารปริ มาณเล็กน้อยโดยบังเอิญ
เนื่องจากการจัดการตามปกติไม่น่าจะทาให้เกิดอันตราย อย่างไรก็ตามการกลืนกิน
ปริ มาณมากอาจทาให้เกิดอันตราย การกลืนกินอาจทาให้ระคายเคืองต่อปาก ลาคอ
และทางเดินอาหาร
อันตรายจากการสาลัก: การสาลักเข้าไปในปอดอาจเกิดขึ้นในระหว่างการกลืนกิน
หรื ออาเจียน ทาให้ปอดเสี ยหายหรื อเสี ยชีวติ เนื่องจากโรคปอดอักเสบจากสารเคมี
ผิวหนัง: การสัมผัสเป็ นเวลานานอาจทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังโดยเป็ นรอย
แดงเฉพาะที่ การสัมผัสซ้ าหลายครั้งอาจทาให้เกิดผิวหนังไหม้ อาการอาจรวมถึง
อาการปวด เป็ นรอยแดงอย่างรุ นแรง บวม และเนื้ อเยื่อเสี ยหาย อาจทาให้ผวิ หนัง
แห้งและลอกเป็ นขุย
การสู ดดม: ความเข้นข้นของไอระเหยที่มากพอ สามารถเกิ ดอันตรายจากการรั บ
สัมผัสเพียงครั้งเดียว การได้รับสารมากเกินไปอาจทาให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดิ นหายใจส่ วนบน (จมูกและลาคอ) อาการจากการรับสัมผัสมากเกินไปอาจทา
ให้เกิดอาการชาหรื อเกิดการเสพติด; อาจมีอาการวิงเวียนศรี ษะและง่วงซึ ม
ดวงตา: อาจทาให้เกิ ดการระคายเคื องดวงตาได้ปานกลาง อาจท าให้กระจกตา
เสี ยหายได้ปานกลาง ไอระเหยอาจทาให้เกิ ดการระคายเคืองต่อดวงตาซึ่ งมีอาการ
เจ็บปวดเล็กน้อยและตาแดง ไอระเหยอาจทาให้เกิดอาการน้ าตาไหล (tears)
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ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

พบการเพิ่มขึ้นของเนื้ องอกปอดในหนูจากการศึกษาการสู ดดม styrene ความ
เกี่ยวข้องของการศึกษานี้ กบั มนุ ษย์มีความไม่แน่นอนเนื่ องจากข้อมูลการสารวจของ
เนื้ องอกปอดในหนูควบคู่กบั การศึกษาในสัตว์อื่นในระยะยาว และในการศึกษาการ
ระบาดวิทยาในคนงานที่สัมผัส styrene ไม่ได้เป็ นส่ วนสาคัญในการสรุ ปว่า styrene
ทาให้เกิดมะเร็ ง
การจาแนกประเภทสารก่อมะเร็ ง: IARC- อาจก่อมะเร็ งต่อมนุษย์; 2B
ไม่มีขอ้ มูล

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

LC50 - Oncorhynchus mykiss (rainbow trout): 4.1 mg/l -96 h

ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
LC50 - Daphnia magna (Water flea): 23 mg/l -48 h
EC50 - Daphnia magna (Water flea): 4.7 mg/l -48 h
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:

ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (green algae): 4.9 mg/l -72 h

ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:

LC50 - Eisenia fetida (earthworms): 120 mg/kg -14 d

การย่อยสลายทางชีวภาพ:

วัสดุน้ ีมีการย่อยสลายทางชีวภาพได้มากที่สุด ( การย่อยสลายทางชีวภาพได้ >70%
ในการทดสอบ OECD โดยการย่อยสลายตามธรรมชาติ) มีการย่อยสลายทางชีวภาพ
ในห้องทดลองภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนสู ง (BOD20 หรื อ BOD28/ThOD > 40%)
คาดว่าวัสดุน้ ีจะย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ ว

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ศักยภาพการสะสมในสิ่ งมีชีวติ ต่า (BCF < 100 หรื อ Log Pow < 3)
การเคลื่อนย้ายในดิน:

ศักยภาพการเคลื่อนที่ในดินต่า

ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: สารนี้ไม่อยูใ่ นข้อบังคับของ Annex I (EC) No 1005/2009 ว่าด้วยสารที่ทาลายชั้น
โอโซน
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

อย่าทิ้ งลงในท่อระบายน้ า บนพื้ นดิ น หรื อทิ้ งลงแหล่ ง น้ า การปฏิ บตั ิ ใ นการกาจัด
ทั้ง หมดต้อ งเป็ นไปตามกฎหมายและข้อ บัง คับ ของสหพันธ์ รัฐ รั ฐ/ภูมิ ภาค และ
ท้องถิ่ น ข้อบังคับอาจแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ การจาแนกลักษณะของเสี ยและ
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การ) ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้เป็ นความรั บผิดชอบของผูท้ ี่ทาให้เกิ ดของเสี ย
เท่ า นั้น ในฐานะของผลิ ต เรามี ก ารควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง านด้า นการจัด การและ
กระบวนการผลิตของฝ่ ายต่างๆที่มีการปฏิบตั ิและใช้งานวัสดุน้ ี ข้อมูลที่นาเสนอนี้ จะ
เกี่ ย วข้องเฉพาะกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ตามที่ จ ัด ส่ ง ในสภาวะที่ เ ตรี ย มไว้ต ามที่ อธิ บ ายใน
MSDS ส่ วน:ข้อมูลองค์ประกอบ สาหรั บ ผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ไ ด้ใช้หรื อไม่ปนเปื้ อน,
ตัวเลือกที่ตอ้ งการ รวมถึงการส่ งให้ผไู ้ ด้รับอนุ ญาติหรื อการรับรอง: เตาเผาขยะหรื อ
อุปกรณ์ทาลายด้วยความร้อนอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ไม่มีขอ้ มูล

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 2055
Class: 3
Proper shipping name: STYRENE MONOMER, STABILIZED
การขนส่ งทางนา้

Packing group: III

UN-No: 2055
Class: 3
EMS-No: F-E, S-D
Marine pollutant: No
Proper shipping name: STYRENE MONOMER, STABILIZED
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code
Product Name: STYRENE MONOMER
Ship Type: 3
Pollution Category: Y
การขนส่ งทางอากาศ

Packing group: III

UN-No: 2055
Class: 3
Proper shipping name: STYRENE MONOMER, STABILIZED
Cargo Packing Instruction: 366
Passenger Packing Instruction: 355

Packing group: III

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Thailand: Hazardous Substance Act, B.E. 2535
A component(s) of this product is classified according to Thai Hazardous Substance Acts- type 2.
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Thailand: Notification of Department of Labour Protection and Welfare (List of Hazardous Chemicals)
One or more components of this product are listed.
Thailand: Munitions Control Act B.E.2530
All components of this product are not listed.
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
วิจารณญาณในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิ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

