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 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
SILICONE EMULSION 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   SILICONE EMULSION 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั 

82/80 ซอยเอกมยั 22 (นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 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 
รูปภาพ 

 
ค าสัญญาณ       ระวงั 
 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง 
ข้อควรระวงั:  
1.) หลีกเล่ียงการสูดดมละออง 
2.) ลา้งผวิใหท้ัว่หลงัจากการสัมผสั  
3.) ใชภ้ายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณท่ีมีการระบายอากาศดี 
4.) สวมอุปกรณ์ป้องกนัตา/ หนา้ 
5.) หากเขา้ตา ลา้งตาดว้ยน ้าเป็นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถา้ถอดไดง่้าย ลา้งตาต่อไป 
6.) หากยงัระคายเคือง: รับค าแนะน าจากแพทย ์/ พบแพทย ์ 
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
SILICONE EMULSION 100 160875-66-1 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป: ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือถา้รู้สึกไม่สบาย ใหป้รึกษาแพทย ์เม่ืออาการยงัคงอยู ่

หรือในกรณีใดๆ ท่ีมีความไม่แน่ใจ ใหติ้ดต่อเพื่อรับค าแนะน าจากแพทย ์
การหายใจเข้าไป:  ถา้หากสูดหายใจเขา้ไป ใหน้ าออกไปสัมผสัอากาศบริสุทธ์ิ ปรึกษาแพทยถ์า้เกิด
    อาการเหล่าน้ี 
การสัมผสัผวิหนัง:  ลา้งดว้ยน ้าและสบู่เพื่อความไม่ประมาท ปรึกษาแพทยถ์า้เกิดอาการเหล่าน้ี 
การสัมผสัดวงตา: ในกรณีท่ีสัมผสั ใหล้า้งตาดว้ยน ้าปริมาณมากเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที  ถา้

หากสวมใส่คอนแทคเลนส์ ใหถ้อดออกถา้หากสามารถท าไดง่้ายน าไปพบ
แพทย ์ 

การกลนืกนิ:   ถา้หากกลืนกินเขา้ไป ใหท้  าใหอ้าเจียนออกมา ปรึกษาแพทยถ์า้เกิดอาการ 
    เหล่าน้ี  ลา้งปากใหท้ัว่ดว้ยน ้า 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เกิดการไหม ้
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เกิดการไหม ้
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
คาร์บอน ออกไซด,์ ซิลิกอน ออกไซด,์ ฟอร์มลัดีไฮด์ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
ในกรณีท่ีมีอคัคีภยั ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหายใจชนิดท่ีมีถงัอากาศในตวั ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล ปฏิบติัตามค าแนะน าในการจดัการเพื่อความ

ปลอดภยัและขอ้ช้ีแนะอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: จะตอ้งหลีกเล่ียงการปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัการร่ัวไหลอยา่ใหข้ยายวง
    ออกไป ถา้สามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภยั ป้องกนัการแพร่ไปทัว่บริเวณกวา้ง  
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    (ตวัอยา่งเช่น โดยการเก็บไวใ้นท่ีจ ากดัหรือท่ีกั้นน ้ามนั) เก็บและก าจดัน ้าลา้งท่ี
    ปนเป้ือน ควรแจง้เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน ถา้หากไม่สามารถเก็บสารท่ีหกจ านวนมาก
    ได ้
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด: ซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือย ส าหรับกรณีท่ีมีการหกปริมาณมาก
    ใหก้ั้นหรือใชว้ธีิการกกับริเวณอ่ืนๆ ตามท่ีเหมาะสม เพื่อใหว้สัดุไม่  
    แพร่กระจายออกไป ถา้หากวสัดุท่ีถูกกั้นสามารถสูบออกได ้ท าความสะอาด 
    วสัดุท่ีเหลือท่ีหกอยูด่ว้ยอยูด่ว้ยสารดูดซบัท่ีเหมาะสม ขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินหรือ 
    ประเทศอาจใชบ้งัคบักบัการทิ้ง หรือท าลายวสัดุน้ี และวสัดุ และรายการส่ิงของ
    เหล่าน้ีท่ีใชใ้นการท าความสะอาด และการทิ้ง คุณอาจจ าเป็นตอ้งพิจารณาวา่มี 
    ขอ้บงัคบัใดบา้งท่ีมีการใชบ้งัคบั  มาตรา 13 และ 15 ของ SDS ใหข้อ้มูล 
    เก่ียวกบัขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินและประเทศบางขอ้ 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
ดูมาตรการทางวศิวกรรมในหวัขอ้ การควบคุมการสัมผสัสาร/การป้องกนัส่วนบุคคล ใชเ้ฉพาะเม่ือมีการระบาย
อากาศท่ีดีพอเท่านั้น หลีกเล่ียงการสูดหายใจเอาไอระเหยหรือไอหมอกเขา้ไป หา้มกลืนกิน อยา่ใหเ้ขา้ตา หลีกเล่ียง
การสัมผสัท่ีผวิหนงัเป็นระยะเวลานานหรือซ ้ าๆ จดัการตามวธีิปฏิบติัดา้นสุขอนามยัและปลอดภยัทาง
อุตสาหกรรม โดยอา้งอิงผลการประเมินการสัมผสัสารในสถานท่ีท างาน ระวงัอยา่ใหมี้การหกลน้ อยา่ใหมี้ของ
เสีย และลดการปล่อยสารออกสู่ส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
เก็บในภาชนะท่ีมีการติดฉลากอยา่งเหมาะสม จดัเก็บตามขอ้ก าหนดของประเทศ หา้มจดัเก็บไวก้บัผลิตภณัฑช์นิด
ต่อไปน้ี: สารออกซิไดส์ท่ีแรง 

 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีสารท่ีมีค่าขีดจ ากดัท่ีให้รับสัมผสัไดข้ณะปฏิบติังาน  
การควบคุมทางงวิศวกรรมที่เหมาะสม: การด าเนินการอาจท าให้เกิดสารประกอบอนัตราย (ดูหวัขอ้ 10) ใหมี้การ
    ระบายอากาศท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีท่ีก าหนดไว ้ลดความเขม้ขน้
    ของสารท่ีสัมผสัในสถานท่ีท างานลงใหม้ากท่ีสุด 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจหากการระบายอากาศไม่เพียงพอ หรือมี

การประเมินวา่ การสัมผสัอยูใ่นขอบเขตท่ีแนะน า  
การป้องกนัมือ: ถุงมือทนสารเคมี 
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การป้องกนัดวงตา:  สวมอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลดีงต่อไปน้ี: แวน่ตานิรภยั 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: เลือกชุดป้องกนัตามขอ้มูลการตา้นทานเคมี และการประเมินความสัมผสัท่ี

เป็นไปไดใ้นสถานท่ี ตอ้งหลีกเล่ียงการสัมผสักบัผวิหนงัโดยการใชชุ้ดป้องกนั
ท่ีไม่ใหมี้การซึมผา่น (ถุงมือ, ชุดกนัเป้ือน, รองเทา้บู๊ด ฯลฯ) 

มาตรการสุขอนามัย: ท าใหแ้น่ใจวา่ระบบลา้งตาและฝักบวัระบบรักษาความปลอดภยัตั้งอยูใ่กล้
สถานท่ีท างาน ขณะใชง้านหา้มรับประทานอาหาร ด่ืม หรือสูบบุหร่ี ท าความ
สะอาดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนก่อนน าไปใชใ้หม่ ขอ้ควรระวงัเบ้ืองตน้เหล่าน้ีใช้
ส าหรับการใชง้านในอุณหภูมิหอ้ง การใชง้านในอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน หรือการใช้
งานสเปรย/์การฉีดพน่ อาจตอ้งมีขอ้ควรระวงัเพิ่มเติม ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการใชซิ้ลิโคน/น ้ามนัสารชีวภาพในการใชง้านสเปรยฉี์ดพน่ส าหรับ
ผูบ้ริโภค โปรดอา้งอิงเอกสารค าแนะน าเก่ียวกบัการใชง้านวสัดุชนิดเหล่าน้ีใน
งานสเปรยฉี์ดพน่ ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีพฒันาโดยอุตสาหกรรมซิลิโคน  

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลว สีขาว ไม่มีกล่ิน อตัราการระเหย :    ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่น : 0.980 – 1.000  

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ไม่มีขอ้มูล 

จุดเดอืด :  >35°C ความหนืด :   <100 mPa.s 

ความดนัไอ : ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่นของไอ : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : สารหรือสารผสมไม่จดัเป็นสารติดไฟ
ไดเ้อง สารหรือสารผสมไม่จดัเป็นสารท่ีเกิดความร้อนไดเ้อง 

จุดวาบไฟ : >101.1°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่สามารถ
ใชไ้ด ้

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภายใตส้ภาวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่ถูกจ าแนกเป็นสารอนัตรายท่ีไวต่อปฏิกิริยา  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: สามารถท าปฏิกิริยากบัสารออกซิไดซ์ เม่ือถูกท าใหร้้อนถึงอุณหภูมิ 
    เหนือ 150oC (300oF) ในกรณีท่ีมีอากาศอยูด่ว้ย ผลิตภณัฑอ์าจก่อตวัเป็นฟอร์มลั 
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    ดีไฮดใ์นรูปของไอจ านวนเล็กนอ้ย จ าเป็นตอ้งมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  
    ผลิตภณัฑจ์ากการสลายตวัท่ีเป็นอนัตรายจะเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ไม่ทราบขอ้มูล 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  สารออกซิไดส์ 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: ฟอร์มาดีไฮล ์

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): >500 mg/kg 
อาการทีป่รากฏ:   ไม่มีการระคายเคืองผวิหนงั, ท าใหร้ะคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง 
ความเป็นพษิเร้ือรัง:  ไม่มีการจ าแนกโดยข้ึนกบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา: ไม่มีขอ้มูล 

 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวน์ ้าท่ีไม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    EC50 - Daphnla magans (Water flea): >10 - 100 mg/l - 48h 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  EC50 - Desmodesmus subspicatus (Green alge): >10 – 100 mg/l-72h 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ยอ่ยสลายทางชีวภาพไดโ้ดยง่าย  
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้มูล 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 

    
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: ก าจดัใหส้อดคลอ้งตามขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ควรส่งภาชนะเปล่าไปยงัสถานท่ีจดัการของเสียท่ีไดรั้บรองแลว้ เพื่อน ากลบัมา
    ใชใ้หม่หรือก าจดัทิ้ง ใหก้ าจดัทิ้งผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดใ้ชง้าน หากไม่ไดร้ะบุเป็น 
    อ่ืน 
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14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่จดัเป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่จดัเป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่จดัเป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC  
ไม่สามารถใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑต์ามท่ีใหม้า 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
ข้อบังคับ/กฏหมายเกีย่วกบัความปลอดภัย/สุขภาพและส่ิงแวดล้อมทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับสารเดี่ยวและสารผสม 

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535    : Acetic acid 

พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ.2533  : ไม่เก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนประกอบของผลติภัณฑ์ทีม่ีการระบุไว้อยู่ในบัญชีรายการต่อไปนี้: 
NZIoC   : ส่วนผสมทุกชนิดมีช่ือแสดงไว ้หรือไดรั้บการยกเวน้ 
AICS   : ส่วนผสมทุกชนิดมีช่ือแสดงไว ้หรือไดรั้บการยกเวน้ 
IECSC   : ส่วนผสมทุกชนิดมีช่ือแสดงไว ้หรือไดรั้บการยกเวน้ 
ENCS/ISHL  : ทุกองคป์ระกอบไดถู้กท ารายการเอาไวใ้น ENCS/ISHL หรือไดรั้บการยกเวน้        

                                         จากรายการส่ิงของ 
KECI   : ส่วนประกอบทุกชนิดอยูใ่นรายการ, ไดรั้บการยกเวน้ หรือ มีการแจง้ไว ้ 
PICCS   : ส่วนผสมทุกชนิดมีช่ือแสดงไว ้หรือไดรั้บการยกเวน้ 
DSL   : สารเคมีทุกชนิดในผลิตภณัฑ์น้ีเป็นไปตามกฏหมาย CEPA 1999 และ NSNR  
                                                      และอยูใ่นรายการ หรือไดรั้บการยกเวน้จากการข้ึนรายช่ือบนรายการสารเคมีใน 
                                                      ประเทศของแคนนาดา(DSL) 
TSCA   : สารเคมีทุกชนิดในผลิตภณัฑ์น้ีจะอยูใ่นบญัชีรายการ TSCA หรือ เป็นไปตาม 
                                                      ขอ้ยกเวน้ของบญัชีรายการ TSCA 
TCSI   : ส่วนผสมทุกชนิดมีช่ือแสดงไว ้หรือไดรั้บการยกเวน้ 
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16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษัทโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ให้ข้อมูลและข้อแนะน าในเอกสารน้ีอ้างอิงตามข้อมูลท่ีผูผ้ลิตมี และ
น่าเช่ือถือ แต่อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทาง
ของขอ้ควรระวงัในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ี
ไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้จิารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 


