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, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
SILICONE EMULSION
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
SILICONE EMULSION
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

ระวัง

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
ข้ อควรระวัง:
1.) หลีกเลี่ยงการสู ดดมละออง
2.) ล้างผิวให้ทวั่ หลังจากการสัมผัส
3.) ใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นหรื อบริ เวณที่มีการระบายอากาศดี
4.) สวมอุปกรณ์ป้องกันตา/ หน้า
5.) หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ าเป็ นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าถอดได้ง่าย ล้างตาต่อไป
6.) หากยังระคายเคือง: รับคาแนะนาจากแพทย์ / พบแพทย์
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3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
SILICONE EMULSION
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:

การกลืนกิน:

รหัส CAS NO.
160875-66-1

ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อถ้ารู ้สึกไม่สบาย ให้ปรึ กษาแพทย์ เมื่ออาการยังคงอยู่
หรื อในกรณี ใดๆ ที่มีความไม่แน่ใจ ให้ติดต่อเพื่อรับคาแนะนาจากแพทย์
ถ้าหากสู ดหายใจเข้าไป ให้นาออกไปสัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ปรึ กษาแพทย์ถา้ เกิด
อาการเหล่านี้
ล้างด้วยน้ าและสบู่เพื่อความไม่ประมาท ปรึ กษาแพทย์ถา้ เกิดอาการเหล่านี้
ในกรณี ที่สัมผัส ให้ลา้ งตาด้วยน้ าปริ มาณมากเป็ นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถ้า
หากสวมใส่ คอนแทคเลนส์ ให้ถอดออกถ้าหากสามารถทาได้ง่ายนาไปพบ
แพทย์
ถ้าหากกลืนกินเข้าไป ให้ทาให้อาเจียนออกมา ปรึ กษาแพทย์ถา้ เกิดอาการ
เหล่านี้ ล้างปากให้ทวั่ ด้วยน้ า

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกิดการไหม้
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกิดการไหม้
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คาร์บอน ออกไซด์, ซิลิกอน ออกไซด์, ฟอร์มลั ดีไฮด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
ในกรณี ที่มีอคั คีภยั ให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิดที่มีถงั อากาศในตัว ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในการจัดการเพื่อความ
ปลอดภัยและข้อชี้แนะอุปกรณ์ปกป้ องส่ วนบุคคล
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: จะต้องหลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม ป้ องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวง
ออกไป ถ้าสามารถทาได้อย่างปลอดภัย ป้ องกันการแพร่ ไปทัว่ บริ เวณกว้าง
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(ตัวอย่างเช่น โดยการเก็บไว้ในที่จากัดหรื อที่ก้ นั น้ ามัน) เก็บและกาจัดน้ าล้างที่
ปนเปื้ อน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น ถ้าหากไม่สามารถเก็บสารที่หกจานวนมาก
ได้
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด: ซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย สาหรับกรณี ที่มีการหกปริ มาณมาก
ให้ก้ นั หรื อใช้วธิ ี การกักบริ เวณอื่นๆ ตามที่เหมาะสม เพื่อให้วสั ดุไม่
แพร่ กระจายออกไป ถ้าหากวัสดุที่ถูกกั้นสามารถสู บออกได้ ทาความสะอาด
วัสดุที่เหลือที่หกอยูด่ ว้ ยอยูด่ ว้ ยสารดูดซับที่เหมาะสม ข้อบังคับท้องถิ่นหรื อ
ประเทศอาจใช้บงั คับกับการทิ้ง หรื อทาลายวัสดุน้ ี และวัสดุ และรายการสิ่ งของ
เหล่านี้ที่ใช้ในการทาความสะอาด และการทิง้ คุณอาจจาเป็ นต้องพิจารณาว่ามี
ข้อบังคับใดบ้างที่มีการใช้บงั คับ มาตรา 13 และ 15 ของ SDS ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับข้อบังคับท้องถิ่นและประเทศบางข้อ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ดูมาตรการทางวิศวกรรมในหัวข้อ การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้ องกันส่ วนบุคคล ใช้เฉพาะเมื่อมีการระบาย
อากาศที่ดีพอเท่านั้น หลีกเลี่ยงการสู ดหายใจเอาไอระเหยหรื อไอหมอกเข้าไป ห้ามกลืนกิน อย่าให้เข้าตา หลีกเลี่ยง
การสัมผัสที่ผวิ หนังเป็ นระยะเวลานานหรื อซ้ าๆ จัดการตามวิธีปฏิบตั ิดา้ นสุ ขอนามัยและปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม โดยอ้างอิงผลการประเมินการสัมผัสสารในสถานที่ทางาน ระวังอย่าให้มีการหกล้น อย่าให้มีของ
เสี ย และลดการปล่อยสารออกสู่ สิ่งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุด
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในภาชนะที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสม จัดเก็บตามข้อกาหนดของประเทศ ห้ามจัดเก็บไว้กบั ผลิตภัณฑ์ชนิด
ต่อไปนี้ : สารออกซิไดส์ที่แรง
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีสารที่มีค่าขีดจากัดที่ให้รับสัมผัสได้ขณะปฏิบตั ิงาน
การควบคุมทางงวิศวกรรมที่เหมาะสม: การดาเนินการอาจทาให้เกิดสารประกอบอันตราย (ดูหวั ข้อ 10) ให้มีการ
ระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่ที่กาหนดไว้ ลดความเข้มข้น
ของสารที่สัมผัสในสถานที่ทางานลงให้มากที่สุด
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจหากการระบายอากาศไม่เพียงพอ หรื อมี
การประเมินว่า การสัมผัสอยูใ่ นขอบเขตที่แนะนา
การป้องกันมือ:
ถุงมือทนสารเคมี
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การป้องกันดวงตา:
สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคลดีงต่อไปนี้ : แว่นตานิ รภัย
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: เลือกชุดป้ องกันตามข้อมูลการต้านทานเคมี และการประเมินความสัมผัสที่
เป็ นไปได้ในสถานที่ ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยการใช้ชุดป้ องกัน
ที่ไม่ให้มีการซึ มผ่าน (ถุงมือ, ชุดกันเปื้ อน, รองเท้าบู๊ด ฯลฯ)
มาตรการสุ ขอนามัย:
ทาให้แน่ใจว่าระบบล้างตาและฝักบัวระบบรักษาความปลอดภัยตั้งอยูใ่ กล้
สถานที่ทางาน ขณะใช้งานห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรื อสู บบุหรี่ ทาความ
สะอาดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนก่อนนาไปใช้ใหม่ ข้อควรระวังเบื้องต้นเหล่านี้ใช้
สาหรับการใช้งานในอุณหภูมิหอ้ ง การใช้งานในอุณหภูมิที่สูงขึ้น หรื อการใช้
งานสเปรย์/การฉี ดพ่น อาจต้องมีขอ้ ควรระวังเพิ่มเติม สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้ซิลิโคน/น้ ามันสารชีวภาพในการใช้งานสเปรย์ฉีดพ่นสาหรับ
ผูบ้ ริ โภค โปรดอ้างอิงเอกสารคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุชนิดเหล่านี้ใน
งานสเปรย์ฉีดพ่น สาหรับผูบ้ ริ โภคที่พฒั นาโดยอุตสาหกรรมซิ ลิโคน
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว สี ขาว ไม่มีกลิ่น

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.980 – 1.000

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่มีขอ้ มูล

จุดเดือด : >35°C

ความหนืด : <100 mPa.s

ความดันไอ : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ นของไอ : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : สารหรื อสารผสมไม่จดั เป็ นสารติดไฟ
ได้เอง สารหรื อสารผสมไม่จดั เป็ นสารที่เกิดความร้อนได้เอง

จุดวาบไฟ : >101.1°C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่สามารถ
ใช้ได้

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่ถูกจาแนกเป็ นสารอันตรายที่ไวต่อปฏิกิริยา
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: สามารถทาปฏิกิริยากับสารออกซิ ไดซ์ เมื่อถูกทาให้ร้อนถึงอุณหภูมิ
เหนือ 150oC (300oF) ในกรณี ที่มีอากาศอยูด่ ว้ ย ผลิตภัณฑ์อาจก่อตัวเป็ นฟอร์ มลั
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ดีไฮด์ในรู ปของไอจานวนเล็กน้อย จาเป็ นต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็ นอันตรายจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ไม่ทราบข้อมูล
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
สารออกซิไดส์
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ฟอร์มาดีไฮล์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): >500 mg/kg
ไม่มีการระคายเคืองผิวหนัง, ทาให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
ไม่มีการจาแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnla magans (Water flea): >10 - 100 mg/l - 48h
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
EC50 - Desmodesmus subspicatus (Green alge): >10 – 100 mg/l-72h
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยง่าย
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

กาจัดให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น
ควรส่ งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จดั การของเสี ยที่ได้รับรองแล้ว เพื่อนากลับมา
ใช้ใหม่หรื อกาจัดทิ้ง ให้กาจัดทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งาน หากไม่ได้ระบุเป็ น
อื่น
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14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่จดั เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางนา้
ไม่จดั เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่จดั เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC
ไม่สามารถใช้ได้กบั ผลิตภัณฑ์ตามที่ให้มา
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
ข้ อบังคับ/กฏหมายเกีย่ วกับความปลอดภัย/สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อมทีเ่ ฉพาะเจาะจงสาหรับสารเดี่ยวและสารผสม
พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ.2535

: Acetic acid

พระราชกาหนดป้ องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533

: ไม่เกี่ยวข้อง

ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีการระบุไว้ อยู่ในบัญชี รายการต่ อไปนี้:
NZIoC
:
ส่ วนผสมทุกชนิดมีชื่อแสดงไว้ หรื อได้รับการยกเว้น
AICS
:
ส่ วนผสมทุกชนิดมีชื่อแสดงไว้ หรื อได้รับการยกเว้น
IECSC
:
ส่ วนผสมทุกชนิดมีชื่อแสดงไว้ หรื อได้รับการยกเว้น
ENCS/ISHL
:
ทุกองค์ประกอบได้ถูกทารายการเอาไว้ใน ENCS/ISHL หรื อได้รับการยกเว้น
จากรายการสิ่ งของ
KECI
:
ส่ วนประกอบทุกชนิดอยูใ่ นรายการ, ได้รับการยกเว้น หรื อ มีการแจ้งไว้
PICCS
:
ส่ วนผสมทุกชนิดมีชื่อแสดงไว้ หรื อได้รับการยกเว้น
DSL
:
สารเคมีทุกชนิดในผลิตภัณฑ์น้ ีเป็ นไปตามกฏหมาย CEPA 1999 และ NSNR
และอยูใ่ นรายการ หรื อได้รับการยกเว้นจากการขึ้นรายชื่อบนรายการสารเคมีใน
ประเทศของแคนนาดา(DSL)
TSCA
:
สารเคมีทุกชนิดในผลิตภัณฑ์น้ ีจะอยูใ่ นบัญชี รายการ TSCA หรื อ เป็ นไปตาม
ข้อยกเว้นของบัญชีรายการ TSCA
TCSI
:
ส่ วนผสมทุกชนิดมีชื่อแสดงไว้ หรื อได้รับการยกเว้น
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16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษ ัท โมเดอนเคมี เ คิ ล จากัด ให้ข ้อ มู ล และข้อ แนะน าในเอกสารนี้ อ้า งอิ ง ตามข้อมู ล ที่ ผูผ้ ลิ ต มี และ
น่าเชื่อถือ แต่อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทาง
ของข้อควรระวังในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่
ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วจิ ารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

