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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
WHITE OIL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
WHITE OIL
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครฯ 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

ระวัง

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) อันตรายหากกลืนกิน
2.) ทาให้เกิดการระคายเคืองดวงตา
3.) ทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย
ข้ อควรระวัง :
1.) สวมถุงมือป้ องกัน/เสื้ อผ้า (ตามที่ระบุโดยผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย)
2.) ล้างมือหลังปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
3.) อย่าหายใจเอา ฟูม//หมอก/ไอระเหย/สเปรย์
4.) ถ้าสัมผัสผิวหนัง ล้างด้วยสบู่และน้ า
5.) ล้างทาความสะอาดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อน ก่อนนามากลับมาใช้ใหม่
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6.) ถ้าเข้าตา ล้างด้วยความระมัดระวังและล้างด้วยน้ าเป็ นเวลาหลายนาที
7.) ถ้าหายใจเข้าไป เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และพักในท่าที่สบายสาหรับการพักหายใจ
8.) โทรหาศูนย์แพทย์ หรื อหมอ/แพทย์ ถ้ารู ้สึกไม่สบาย
9.) เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและติดฉลาก
10.) กาจัดในลักษณะที่สอดคล้องกับกฏระเบียบข้อบังคับ
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.
64742-55-8

ไม่มีขอ้ มูล
การสู ดดมไอระเหยใจที่สภาพแวดล้อมปกติ ไม่เป็ นปั ญหา เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
ออกไปที่อากาศบริ สุทธิ์ ทนั ที ถ้าหากผูป้ ่ วยไม่หายใจให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจ
และให้ออกซิเจนถ้าจาเป็ น
ถอด และทาความสะอาดเสื้ อผ้า และรองเท้าที่ปนเปื้ อน ล้างบริ เวณที่สัมผัสด้วย
สบู่และน้ า การสัมผัสกับผิวหนังเป็ นเวลานานเกินไป อาจทาให้เกิดความ
ผิดปกติของผิวหนังต่างๆ เช่นโรคผิวหนัง, สิ วและ ผิวหนังแดง
ล้างออกด้วยน้ าปริ มาณมากอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิ ดเปลือกตา นาส่ งแพทย์
นาส่ งแพทย์ การกลืนกินอาจทาให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินอาหาร,
คลื่นไส้, อาเจียน และโรคท้องร่ วง

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้ โฟม ผงเคมีแห้ง หรื อคาร์ บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
เป็ นสารที่ติดไฟได้, ความเสี่ ยงต่า ผลิตภัณฑ์สามารถเป็ นส่ วนผสมที่ติดไฟได้ หรื อสามารถเผาไหม้ได้เฉพาะเมื่อมี
ความร้อนสู งกว่าจุดวาบไฟ อย่างไรก็ตาม การปนเปื้ อนไฮโดรคาร์ บอนเพียงเล็กน้อยด้วยการระเหยที่สูงอาจทาให้
มีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น
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อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
ห้ามเข้าไปในพื้นที่ดบั เพลิง โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ประกอบด้วย อุปกรณ์ช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก
NIOSH ใช้น้ าในการหล่อเย็นภาชนะบรรจุภณั ฑ์เท่านั้น
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ห้ามปล่อยผลิตภัณฑ์ลงสู่ ท่อระบายน้ า ใช้วสั ดุดูดซับสาร เช่น ขี้เลื่อย, ทราย
ให้ใส่ สารลงในภาชนะสาหรับกาจัด
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด: สู บออกด้วยรถบรรทุกสู ญญากาศ หรื อใช้ป้ ั มสู บเข้าไว้ในที่
เก็บ สารที่เหลืออยูด่ ูดซับด้วยตัวดูดซับ เช่น Vermiculite กาจัดสารดูดซับ และดินที่ปนเปื้ อน ในลักษณะเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ ล้างพื้นให้ลงในท่อระบายสารเคมีเพื่อกาจัดสารเคมีตกค้าง ให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอใน
ระหว่างการทาความสะอาด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ให้ใช้อุปกรณ์เชิงกลที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการยกถังและบรรจุภณั ฑ์ที่หนัก ปิ ดภาชนะเมื่อไม่ใช้งาน
ป้ องกันการหก และการรั่วไหลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการลื่นล้ม
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในที่แห้งที่อุณหภูมิห้อง ต้องปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน ของโรงงานอุตสาหกรรมน้ ามันแร่ อาจจาเป็ นต้องมี
การระบายอากาศที่เพียงพอในพื้นที่ทางาน
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 5 mg/m3
การควบคุมทางงวิศวกรรมที่เหมาะสม: ต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอตามแนวทางปฏิบตั ิทางวิศวกรรม
เพื่อให้ความเข้มข้นของละอองน้ ามันต่ากว่าค่า PEL
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ไม่จาเป็ นต้องใช้ ภายใต้การใช้งานปกติ หากการจัดการผลิตภัณฑ์มีการเกิดไอ
ระเหย หรื อหมอก ควรใช้เครื่ องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH ควร
ใช้เพื่อป้ องกันการสัมผัสสารมากเกินไป ให้สอดคล้องกับ 29 CFR 1910.134
ใช้แบบครอบเต็มหน้า และแบบส่ งอากาศภายนอกเข้าไปในหน้ากาก หรื อ แบบ
ที่ทาให้อากาศสะอาด สาหรับไอระเหยอินทรี ย ์
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การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตาป้ องกันสารเคมีเพื่อป้ องกันดวงตา
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมถุงมือป้ องกันสารเคมี ถ้าจาเป็ น
มาตรการสุ ขอนามัย:
ไม่มีขอ้ มูล
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.8370 g/cm3 ที่ 15 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่มีขอ้ มูล

จุดเดือด : 200 - 580 °C

ความหนืด : 13 - 16 cst ที่ 40 °C

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 : >200 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ: 0.9-7.0%

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: อันตรายจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชัน่ จะไม่เกิดขึ้น
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ไม่มีขอ้ มูล
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ Strong oxidants เช่น liquid chlorine และ
concentrated oxygen.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Carbon monoxide, carbon dioxide, aldehydes & ketones,
ผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ของ nitrogen และ sulfur.
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:

LD50 (Oral, rat): > 15000 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): > 5000 mg/kg
ไม่มีขอ้ มูล
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ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ผลิตภัณฑ์น้ ีคาดว่าจะทนต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ และอยูใ่ น
สิ่ งแวดล้อม
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ:
ส่ วนใหญ่จะอยูบ่ นผิวดิน บนผิวน้ า และในน้ า
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ:
ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:
14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่มีขอ้ กาหนด
การขนส่ งทางนา้
ไม่มีขอ้ กาหนด
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่มีขอ้ กาหนด

ใส่ วสั ดุที่ปนเปื้ อนในภาชนะสาหรับกาจัด และกาจัดให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบที่บงั คับใช้ ติดต่อหน่วยงานด้านสิ่ งแวดล้อม หรื อเจ้าหน้าที่
สาธารณะสุ ขที่ได้รับการกาจัดของเสี ย ผลิตภัณฑ์ควรทิ้ง หรื อฝังไว้ใน
พื้นที่ฝังกลบขยะที่ผา่ นการรับรองจากอุตสาหกรรม ถ้ามีปริ มาณมาก
อาจกาจัดโดยการเผาในเตาเผาที่เหมาะสม
ไม่มีขอ้ มูล

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
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15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Regulatory lists
o Stockholm convention on Persistent Organic Pollutants: N/A
o EU Regulations
- Directive 67/548/EEC: Not Classified as hazardous
o US Regulations
- OSHA (29 CFR 1910, 119): Not Classified as hazardous
- CERCLA 103 (40CFR302.4): N/A
- EPCRA302 (40CFR355.30): N/A
- EPCRA304 (40CFR355.40): N/A
- EPCRA313 (40CFR372.65): N/A
- Rotterdam Convention Substances: N/A
- Sotckholm Convention Substances: N/A
- Montreal Protocol on Ozone-Depleting Substances: N/A
o All the components of this material are listed on TSCA, DSL, ENICS, AICS, ENCS, PICCS, NOMs,
NZIoC, SWISS, IECSC, ASIA-PAC and ECL.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมีและน่าเชื่อถือ
แต่อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อ
ควรระวังในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับ
ข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วจิ ารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

