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 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
SILICONE OIL 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   SILICONE OIL 
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  อนัตราย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) ท าใหเ้กิดการระคายเคืองผวิหนงั  
2.) อาจจะเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติหากกลืนกินและเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ  
3.) อาจจะท าใหเ้กิดการมึนงง วงิเวยีนศรีษะ  
4.) เป็นพิษกบัส่ิงมีชีวติในน ้า มีผลกระทบในระยะยาว 
5.) อาจสร้างความเสียหายต่อระบบสืบพนัธ์ุและทารกในครรภ ์
ข้อควรระวงั :  
1.) หลีกเล่ียงการสูดดม ควนั ไอ หมอก ไอระเหย 
2.) หลีกเล่ียงการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
3.) หากกลืนกิน น าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน หา้มท าใหอ้าเจียน  
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4.) หากเขา้ตาใหล้า้งดว้ยน ้าสะอาด 15 นาที 
5.) หากสัมผสัผวิหนงั ใหล้า้งออกดว้ยน ้าสะอาด 
 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
SILICONE OIL 100 - 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป: สวมอุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม ปรึกษาแพทย ์แสดงเอกสารขอ้มูลความ

ปลอดภยัเม่ือพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป: ถา้สูดดมเขา้ไป เคล่ือนยา้ยผูป่้วยใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ ถา้ไม่หายใจใหใ้ช้

เคร่ืองช่วยหายใจ ปรึกษาแพทย ์
การสัมผสัผวิหนัง:  ลา้งออกดว้ยสบู่และน ้าปริมาณมากๆ ปรึกษาแพทย ์
การสัมผสัดวงตา:  ลา้งดว้ยน ้าปริมาณมากทนัทีอยา่งนอ้ย 15 นาที พบแพทย ์
การกลนืกนิ: ถา้กลืนกินเขา้ไป ใหท้  าใหอ้าเจียนออกมา ปรึกษาแพทยถ์า้เกิดอาการเหล่าน้ี 

ลา้งปากใหท้ัว่ดว้ยน ้า 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้าละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม  ผงเคมีแหง้หรือคาร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
คาร์บอนไดออกไซด,์ ซิลิกอนออกไซค,์ ฟอร์มลัดิไฮด์ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจท่ีมีอยูส่ าหรับการดบัเพลิงในกรณีท่ีจ าเป็น 
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล:  หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอระเหย ควนัหรือแก๊ส 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: หา้มปล่อยผลิตภณัฑล์งสู่ท่อระบายน ้า 
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วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด: เก็บในภาชนะท่ีเหมาะสมและปิดสนิทส าหรับน าไปก าจดั 
 

7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
ใชม้าตรการการป้องกนัในการผจญเพลิงทัว่ไป 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
เก็บในท่ีเยน็ เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิทในท่ีระบายอากาศไดดี้ 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้มูล  
การควบคุมทางงวิศวกรรมที่เหมาะสม: ตามหลกัชีวอนามยัทัว่ไปในอุตสาหกรรม 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ตอ้งสวมใส่หนา้กากกรองสารเคมี 

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสารเคมี ถา้ตอ้งสัมผสัสารเป็นเวลานาน หากมีโอกาสท่ีตอ้ง

สัมผสักบัสารบริเวณแขน ให้สวมใส่ถุงมือท่ีมีความยาวคลุมถึงบริเวณแขน ถุง

มือยาง Neoprene ถุงมือยาง Nitrile 

การป้องกนัดวงตา:  ควรสวมแวน่ตานิรภยัท่ีมีแผงกั้นดา้นขา้ง 

การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนั หรือเส้ือผา้กนัสารเคมี/หน่วงการติดไฟจากไฟฟ้าสถิตย ์และ

สวมรองเทา้เซฟต้ี 

มาตรการสุขอนามัย:  ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนออก ลา้งมือและใบหนา้หลงัการท างาน ไม่ควรกิน

อาหาร/เคร่ืองด่ืมหรือสูบบุหร่ีในพื้นท่ีท างาน 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินเฉพาะตวั อตัราการระเหย :    ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่น : 0.966-0.972 g/cm3  

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ไม่มีขอ้มูล 

จุดเดอืด :  >35°C ความหนืด :   350 cSt 

ความดนัไอ : ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่นของไอ : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : ไม่มีขอ้มูล จุดวาบไฟ : >120°C 
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ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรท่ีสภาวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีถูกจ าแนกเป็นสารอนัตรายท่ีไวต่อปฏิกิริยา  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: สามารถท าปฏิกิริยากบัตวัออกซิไดส์  
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ไม่มีขอ้มูล 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  สารออกซิไดส์ 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: Formaldehyde 

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, Rat): >15400 mg/kg 
    LD50 (Dermal, Rabbit): >2000 mg/kg 
อาการทีป่รากฏ:   อาจเป็นตรายหากหายใจเขา้ไป อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 
    อาจเป็นอนัตรายหากกลืนกิน อาจเป็นอนัตรายหากซึมลงสู่ผวิหนงั 

อาจระคายเคืองหากซึมลงสู่ผวิหนงั อาจระคายเคืองผวิหนงั อาจระคายเคือง
ผวิหนงั อาจระคายเคืองดวงตา 

ความเป็นพษิเร้ือรัง:  ไม่มีขอ้มูล 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา: ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวน์ ้าท่ีไม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

EC50 - Daphnla magans(Water flea): >200 mg/l-48h 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ไม่มีขอ้มูล 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้มูล 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
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ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: ส่วนท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือน ากลบัมาใชไ้ม่ไดส่้งใหบ้ริษทัรับก าจดัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ก าจดัเช่นเดียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
GHS -ระบบการติดฉลาก: 
ข้อความแสดงอนัตราย 
ไม่มีขอ้มูล 
ข้อควรระวงั 
ไม่มีขอ้มูล 
สัญลกัษณ์อันตราย 
ไม่มีขอ้มูล 
R-phrase(s) 
ไม่มีขอ้มูล 
S-phrase(s)  
ไม่มีขอ้มูล 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และ
น่าเช่ือถือ แต่อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทาง
ของขอ้ควรระวงัในการจดัการผลิตภณัฑ์โดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลากรท่ี
ไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 
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บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 


