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 OIL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
SILICONE OIL
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.) อาจสร้างความเสี ยหายต่อระบบสื บพันธุ์และทารกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) หลีกเลี่ยงการสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
2.) หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
3.) หากกลืนกิน นาส่ งโรงพยาบาลโดยด่วน ห้ามทาให้อาเจียน
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4.) หากเข้าตาให้ลา้ งด้วยน้ าสะอาด 15 นาที
5.) หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยน้ าสะอาด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
SILICONE OIL
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

รหัส CAS NO.
-

สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ปรึ กษาแพทย์ แสดงเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
ถ้าสู ดดมเข้าไป เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยให้รับอากาศบริ สุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้ใช้
เครื่ องช่วยหายใจ ปรึ กษาแพทย์
ล้างออกด้วยสบู่และน้ าปริ มาณมากๆ ปรึ กษาแพทย์
ล้างด้วยน้ าปริ มาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที พบแพทย์
ถ้ากลืนกินเข้าไป ให้ทาให้อาเจียนออกมา ปรึ กษาแพทย์ถา้ เกิดอาการเหล่านี้
ล้างปากให้ทวั่ ด้วยน้ า

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ าละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม ผงเคมีแห้งหรื อคาร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คาร์บอนไดออกไซด์, ซิลิกอนออกไซค์, ฟอร์มลั ดิไฮด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจที่มีอยูส่ าหรับการดับเพลิงในกรณี ที่จาเป็ น
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย ควันหรื อแก๊ส
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ห้ามปล่อยผลิตภัณฑ์ลงสู่ ท่อระบายน้ า
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วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด: เก็บในภาชนะที่เหมาะสมและปิ ดสนิทสาหรับนาไปกาจัด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ใช้มาตรการการป้ องกันในการผจญเพลิงทัว่ ไป
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในที่เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทในที่ระบายอากาศได้ดี
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางงวิศวกรรมที่เหมาะสม: ตามหลักชีวอนามัยทัว่ ไปในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ต้องสวมใส่ หน้ากากกรองสารเคมี
สวมถุงมือป้ องกันสารเคมี ถ้าต้องสัมผัสสารเป็ นเวลานาน หากมีโอกาสที่ตอ้ ง

การป้องกันมือ:

สัมผัสกับสารบริ เวณแขน ให้สวมใส่ ถุงมือที่มีความยาวคลุมถึงบริ เวณแขน ถุง
มือยาง Neoprene ถุงมือยาง Nitrile
ควรสวมแว่นตานิ รภัยที่มีแผงกั้นด้านข้าง

การป้องกันดวงตา:

การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกัน หรื อเสื้ อผ้ากันสารเคมี/หน่วงการติดไฟจากไฟฟ้ าสถิตย์ และ
สวมรองเท้าเซฟตี้
ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออก ล้างมือและใบหน้าหลังการทางาน ไม่ควรกิน

มาตรการสุ ขอนามัย:

อาหาร/เครื่ องดื่มหรื อสู บบุหรี่ ในพื้นที่ทางาน
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพาะตัว

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.966-0.972 g/cm3

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่มีขอ้ มูล

จุดเดือด : >35°C

ความหนืด : 350 cSt

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 : >120°C
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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:
ไม่มีถูกจาแนกเป็ นสารอันตรายที่ไวต่อปฏิกิริยา
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: สามารถทาปฏิกิริยากับตัวออกซิ ไดส์
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ไม่มีขอ้ มูล
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
สารออกซิไดส์
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Formaldehyde
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, Rat): >15400 mg/kg
LD50 (Dermal, Rabbit): >2000 mg/kg
อาจเป็ นตรายหากหายใจเข้าไป อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ
อาจเป็ นอันตรายหากกลืนกิน อาจเป็ นอันตรายหากซึ มลงสู่ ผวิ หนัง
อาจระคายเคืองหากซึ มลงสู่ ผวิ หนัง อาจระคายเคืองผิวหนัง อาจระคายเคือง
ผิวหนัง อาจระคายเคืองดวงตา
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnla magans(Water flea): >200 mg/l-48h
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
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ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :
ส่ วนที่ไม่ใช้แล้วหรื อนากลับมาใช้ไม่ได้ส่งให้บริ ษทั รับกาจัดที่ได้รับใบอนุ ญาต
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:
กาจัดเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว
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
ไม่มีขอ้ มูล
R-phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
S-phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และ
น่าเชื่อถือ แต่อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทาง
ของข้อควรระวังในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่
ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้วิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
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82/80 Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

