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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย

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
อันตราย
ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
2.) อาจจะเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ หากกลืนกินและเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ
3.) อาจจะทาให้เกิดการมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
4.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ า มีผลกระทบในระยะยาว
5.) มีขอ้ สงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริ ญพันธุ์หรื อทารกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) หลีกเลี่ยงการสู ดดม ควัน/ไอ/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์
2.) หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
3.) หากกลืนกิน นาส่ งโรงพยาบาลโดยด่วน
4.) หากเข้าตาให้ลา้ งด้วยน้ าสะอาด 15 นาที
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5.) หากสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออกทันที ล้างผิวด้วยน้ าสะอาด/ใช้น้ าฝักบัว
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
SILICONE EMULSION
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
100

รหัส CAS NO.
160875-66-1

ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุหรื อถ้ารู ้สึกไม่สบาย ให้ปรึ กษาแพทย์เมื่ออาการยังคงอยู่ หรื อ
ในกรณี ใดๆ ที่มีความไม่แน่ใจให้ติดต่อเพื่อรับคาแนะนาจากแพทย์
ถ้าหากสู ดดมหายใจเข้าไป ให้นาออกไปสัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ปรึ กษาแพทย์ถา้ เกิด
อาการเหล่านี้
ล้างด้วยน้ าและสบู่เพื่อความไม่ประมาทปรึ กษาแพทย์ถา้ เกิดอาการเหล่านี้
ในกรณี ที่สัมผัส ให้ลา้ งด้วยน้ าปริ มาณมากเป็ นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถ้าหากสวม
ใส่ คอนแทคเลนส์ ให้ถอดออกถ้าหากสามารถทาได้ง่ายนาไปพบแพทย์
ถ้าหากกลืนกินเข้าไป ให้ทาให้อาเจียนออกมา ปรึ กษาแพทย์ถา้ เกิดอาการเหล่านี้ ล้าง
ปากให้ทวั่ ด้วยน้ า

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม
ไม่เกี่ยวข้องไม่มีการเกิดเพลิงไหม้
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้
ไม่เกี่ยวข้องไม่มีการเกิดเพลิงไหม้
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์
คาร์บอนออกไซด์, ซิ ลิกอน ออกไซด์, ฟอร์มลั ดีไฮด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง
ในกรณี ที่มีอคั คีภยั ให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิดที่มีถงั อากาศในตัวใช้อุปกรณ์ป้องกัยภัยส่ วนบุคคล
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
เคลื่อนย้ายบุคคลไปที่ปลอดภัยและที่ที่อากาศได้ถ่ายเทได้ดี หลีกเลี่ยงการหายใจเอา
ไอสารเข้าไป สัมผัสกับผิวหนัง ตาหรื อเสื้ อผ้า
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันการไหลลงสู่ ท่อระบายน้ า ชั้นใต้ดิน บ่อน้ า
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสมรวมถึงการป้ องกันทางเดินหายใจ หาก
สารหกรั่วไหลให้เช็ดหรื อดูดซับบนวัสดุที่เหมาะสม และใช้พลัว่ ตัก
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงการสู ดหายใจเอาไอระเหยหรื อไอหมอกเข้าไป ห้ามกลืนกิน อย่าให้เข้าตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ผวิ หนังเป็ น
ระยะเวลานานหรื อซ้ าๆ จัดการตามวิธีปฏิบตั ิดา้ นสุ ขอนามัยและความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในภาชนะที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสม จัดเก็บตามข้อกาหนดของประเทศ ห้ามจัดเก็บไว้กบั ผลิตภัณฑ์ชนิด
ต่อไปนี้ : สารออกซิไดส์ที่แรง
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์น้ ีควรใช้งานในตูด้ ูดควันหรื อที่ที่มีพดั ลมระบายอากาศ
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
ต้องสวมใส่ หน้ากากกรองสารเคมี
สวมถุงมือป้ องกันสารเคมีขณะปฏิบตั ิงาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ควรใส่ แว่นตาชนิดป้ องกันสารเคมี อย่าสวมใส่ คอนแทค
เลนส์
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ผูป้ ฏิบตั ิงานควรล้างผิวหนังที่สัมผัสเป็ นเวลานาน ด้วยสบู่และน้ าเสื้ อผ้าทางาน
สกปรกควรซักหรื อซักแห้ง
เปลี่ยนเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนทันที ทาครี มป้ องกันผิวหนัง ล้างมือและล้างหน้า หลังการ
มาตรการสุ ขอนามัย:
ทางาน
การป้องกันระบบหายใจ:
การป้องกันมือ:
การป้องกันดวงตา:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
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ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว สี ขาว ไม่มีกลิ่น

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.980-1.000 g/cm3

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 : ไม่มีขอ้ มูล

จุดวาบไฟ : >101.1°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 :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรที่สภาวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่ถูกจาแนกเป็ นสารอันตรายที่ไวต่อปฏิกิริยา
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: สามารถทาปฏิกิริยากับตัวออกซิ ไดส์ เมื่อถูกทาให้ร้อนถึงอุณหภูมิเหนือ
150°C (300°F) ในกรณี ที่มีอากาศอยูด่ ว้ ย ผลิตภัณฑ์อาจก่อตัวเป็ นฟอร์ มลั ดิไฮด์ในรู ปของไอจานวนเล็กน้อย
จาเป็ นต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ไม่มีขอ้ มูล
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
สารออกซิไดส์
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ฟอร์ มาดีไฮด์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): >500 mg/kg
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
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EC50 - Daphnia magan (Water flea), 48h: >10 -100 mg/l
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
EC50 - Desmodesmus subspicatus (green algae), 72h: >10-100 mg/l
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยง่าย
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

จัดการผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามระเบียบของท้องถิ่น ประเทศ หรื อกฏระเบียบด้าน
สิ่ งแวดล้อม ติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การกาจัดของเสี ยที่ได้รับใบอนุญาตในการกาจัดของ
เสี ยเหล่านี้ ละลายหรื อผสมกับวัสดุดว้ ยตัวทาละลายที่ติดไฟเผาในเตาเผาสารเคมี ที่
มีการติดตั้งเครื่ องฟอกอากาศ

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้ ภาชนะว่างเปล่าควรเก็บไว้สาหรับการรี ไซเคิล การคืน
สภาพหรื อกาจัดเป็ นของเสี ย

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางนา้
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS -ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวัง
ไม่มีขอ้ มูล
สั ญลักษณ์ อันตราย
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ไม่มีขอ้ มูล
R-phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
S-phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวัง
ในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้
วิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

