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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
WHITE OIL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
WHITE OIL
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จำหน่ำย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 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 ปภำพ

คำสัญญำณ

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
2.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
3.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
4.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
5.) อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์และทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
2.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
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3.) หำกกลืนกิน นำส่ งโรงพยำบำลโดยด่วน ห้ำมทำให้อำเจียน
4.) หำกเข้ำตำให้ลำ้ งด้วยน้ ำสะอำด 15 นำที
5.) หำกสัมผัสผิวหนัง ให้ลำ้ งออกด้วยน้ ำสะอำด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Paraffin oil, White mineral oil
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
WHITE OIL
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

รหัส CAS NO.
8042-47-5

ปรึ กษำแพทย์ แสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อแพบแพทย์
หำกหำยใจเข้ำไป ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยออกไปที่อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำหำกผูป้ ่ วยไม่
หำยใจให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจ พบแพทย์
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำปริ มำณมำก พบแพทย์
ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที พบจักษุแพทย์
ห้ ามทาให้ อาเจียน ไม่ควรสิ่ งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ ล้ำงปำกด้วยน้ ำ
นำไปพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม ผงเคมีแห้งหรื อคำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์บอนไดออกไซด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจที่มีอยูส่ ำหรับกำรดับเพลิงในกรณี ที่จำเป็ น
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหย ควันหรื อแก๊ส
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ห้ำมปล่อยผลิตภัณฑ์ลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด: เก็บในภำชนะที่เหมำะสมและปิ ดสนิทสำหรับนำไปกำจัด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ใช้มำตรกำรกำรป้ องกันในกำรผจญเพลิงทัว่ ไป
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในที่เย็น เก็บในภำชนะที่ปิดสนิทในที่ระบำยอำกำศได้ดี
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางงวิศวกรรมที่เหมาะสม: ตำมหลักชีวอนำมัยทัว่ ไปในอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
อำจไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ป้องกันกำรหำยใจ หำกต้องสัมผัสใช้อุปกรณ์กรองอำกำศ
ชนิด OV/AG (US) หรื อชนิด ABEK (EU EN 14387) ใช้อุปกรณ์ป้องกันกำร
หำยใจและทดสอบองค์ประกอบและได้กำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH (US)
หรื อ CEN (EU).
การป้องกันดวงตา:
ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตำที่ผำ่ นกำรทดสอบและได้รับกำรรับรองมำตรฐำน เช่น
NIOSH (US) or EN 166(EU).
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมถุงมือขณะปฏิบตั ิงำน ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งำน ใช้เทคนิคในกำรถอด
ถุงมือ (ถอดถุงมือโดยไม่สัมผัสกับด้ำนนอก) เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสของ
ผิวหนังกับผลิตภัณฑ์ กำจัดถุงมือที่ปนเปื้ อนหลังกำรใช้งำนตำมข้อกำนดของ
กฏหมำยและมำตำกำรจัดกำรที่ดีของห้องปฏิบตั ิกำร ล้ำงมือและเช็ดมือให้แห้ง
เลือกถุงมือป้ องกันที่ได้รับกำรรับรองจำก EU Directive 89/686/EEC และ
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำก EN 374
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -95 °C

ความหนาแน่ น : 0.818-0.840 g/cm3 ที่ 30 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่ละลำยน้ ำ

จุดเดือด : 260-330 °C

ความหนืด : 12.5-17.5 mm2/s at 40 °C

ความดันไอ : <0.5 mHg ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 9 g/l

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 260-270 °C

จุดวาบไฟ : >150 °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:
ไม่มีขอ้ มูล
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ไม่มีขอ้ มูล
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว:ผลิตภัณฑ์อนั ตรำยอื่นๆ ที่เกิดจำกกำรสลำยตัว – ไม่มีขอ้ มูล
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล
อำจเป็ นตรำยหำกหำยใจเข้ำไป อำจระคำยเคืองระบบทำงเดินหำยใจ
อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน อำจเป็ นอันตรำยหำกซึ มลงสู่ ผวิ หนัง
อำจระคำยเคืองหำกซึ มลงสู่ ผวิ หนัง อำจระคำยเคืองผิวหนัง อำจระคำยเคือง
ผิวหนัง อำจระคำยเคืองดวงตำ
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
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12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์น้ ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลือ่ นย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:
14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่มีขอ้ มูล
การขนส่ งทางนา้
ไม่มีขอ้ มูล
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่มีขอ้ มูล
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS -ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวัง
ไม่มีขอ้ มูล
สั ญลักษณ์ อันตราย
ไม่มีขอ้ มูล

ส่ วนที่ไม่ใช้แล้วหรื อนำกลับมำใช้ไม่ได้ส่งให้บริ ษทั รับกำจัดที่ได้รับใบอนุ ญำต
กำจัดเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว
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R-phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
S-phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมีและน่ำเชื่อถือ
แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุ มข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อ
ควรระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่ มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับ
ข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วจิ ำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

