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เอกสารข้อมู ลความปลอดภัย
ส่ วน 1

ผลิตภัณฑ์ และการระบุบริ ษทั

ผลิตภัณฑ์
ชือผลิตภัณฑ์: EXXSOL™ DSP 80/100 TH FLUID
รายละเอียดผลิตภัณฑ์: ไฮโดรคาร์ บอนทีก ําจัดอะโรมาติ กออก (Dearomatized Hydrocarbons)
แนะนําให้ใช้:

การระบุบริ ษัท
ผูจ้ าํ หน่าย:

ตัวทําละลาย

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุ งเทพ ฯ . 10110 ประเทศไทย

ติดต่อฉุ กเฉินได้ 24 ชัวโมง
เบอร์โทรติดต่ อทัวไป
ส่ วน 2

001-800-13-203-9987
+662 120 8609 / 1800 010 152 (เบอร์โทรฟรี )

การระบุอนั ตราย

สารนีเป็ นสารอันตรายตามแนวทางการก ําก ับดูแล (ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ((M)SDS) ส่ วนที 15)
การจัดประเภท:
ของเหลวไวไฟ: ประเภทที 2.
ระคายเคืองผิวหนัง : ประเภทที 2 เป็ น พิษต่อระบบเจริ ญพันธุ์ (ภาวะเจริ ญพันธุ์) : ประเภทที 2 เป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง (ระบบประสาท
ส่ วนกลาง) : ประเภทที 3 เป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง (การรับซําๆ) : ประเภทที 2 เป็ นพิษจากการสู ดดม : ประเภทที 1
เป็ นพิษทางนําอย่างเฉี ยบพลัน : ประเภทที 2 เป็ นพิษ ทางนําอย่างเรื อรั ง : ประเภทที 2
องค์ประกอบฉลาก:
รู ปสัญลักษณ์:
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คําสัญญาณ (Signal Word): อัน ตราย
คําชีแจงถึงอันตราย
H225: ไอและของเหลวไวไฟมาก
H304: อาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ หากกลืนเข้าไปหรื อเข้าสู่ ร่า งการทางระบบหายใจ H315: เป็ นสาเหตุให้เกิดการระคายเคืองทางผิวหนัง H336: อาจทําให้ง่วง

นอนหรื อเวียนหัว H361: คาดว่าจะเป็ นอันตรายต่ อภาวะเจริ ญพันธุ์ H373: อาจจะเป็ นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ โดยการสัม ผัสเป็ นระยะเวลานานหรื อบ่อยๆ
H411: เป็ นพิษต่อสิ งมีชี วิตในนําในระยะยาว
คําชีแจงถึงข้อควรระวัง
P201: ควรศึกษาคําแนะนําพิเศษก่อนการใช้งาน P202: ห้ามปฏิบตั ิการใดๆจนกว่าจะได้อ่านและทําความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ก่อน P210:

เก็บให้ห่างจากความร้ อน ประกายไฟ เปลวไฟ พืนผิวทีร้ อน -- ห้ามสู บบุหรี P233: ปิ ดฝาภาชนะให้แน่น P240: ให้ต่อสายดินที ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์
การรับ P241: ใช้ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ และระบบไฟ ทีมี การติดตังอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด P242: ใช้อุปกรณ์ทีไม่ ทาํ ให้เกิดประกายไฟ
เท่านัน P243: มีมาตรการการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ P260: ห้ามสู ดดมละออง ไอ P264: ล้างผิวหนังให้ทัวหลังการปฏิบตั ิการ P271: ใช้เฉพาะนอก
อาคารหรื อพืนทีทีมีการระบายอากาศได้ดี P273: หลีกเลียงการปล่อยออกสู่สิงแวดล้อม P280: สวมใส่ ถุงมือป้ องก ัน ชุดป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันตา และ
อุปกรณ์ป้องก ันใบหน้า
P301 + P310: หากกลืนกิน: ให้นาํ ตัวส่ งโรงพยาบาลหรื อพบแพทย์ในทันที P302 + P352: หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และนํามากๆ P303 +
P361 + P353: หากสัมผัสผิวหนัง: ให้เปลียนชุด ทีเปื อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยนําหรื อโดยใช้ฝักบัว P304 + P340: หากสู ดดม: ให้นาํ บุคคลออก
สู่ ทีมีอากาศบริ สุทธิ และอยู่ในท่าทีหายใจสะดวก P308 + P313: หากสัมผัสหรื อมีส่วนเกียวข้อง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ารั บการรักษาพยาบาล P312:
ถ้ารู ้สึกผิด ปกติให้นาํ ตัวส่ งโรงพยาบาลหรื อพบแพทย์ P331: ห้ามทําให้อาเจียน P332 + P313: หากระคายเคืองผิวหนัง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ารั บการ
รักษาพยาบาล P362 + P364: ให้เปลียนชุด ทีเปื อนออก และทําการล้าง ก่อนนํากลับมาใช้ใหม่ P370 + P378: ในกรณีทีเกิดเพลิงไหม้: ใช้ละอองนํา
โฟม สารเคมีแห้ง หรื อคาร์ บอนไดออกไซด์ ในการดับเพลิง P391: เก็บรวบรวมส่ วนทีหกเลอะเทอะ
P403 + P235: จัดเก็บในพืนทีทีมี การระบายอากาศทีดี เก็บไว้ในทีเย็น P405: จัดเก็บให้มิดชิด
P501: ก ําจัดสารและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ถูกต้องตามระเบี ยบข้อก ําหนด
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ประกอบด้วย: NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT
ข้อมูลอันตรายอืน ๆ:
อันตรายทางกายภาพ/ เคมี
สารนีสามารถสะสมไฟฟ้าสถิตย์ซึ งอาจก่อให้เกิด การลุกติดไฟได้ สารนีสามารถก่อให้เกิดไอระเหยซึ งจะก่อตัวเป็ นของผสมทีมีความไวไฟ และหากมี
ประกายไฟเกิดขึน จะทําให้ไอระเหยทีสะสมอยู่เกิดลุกติดไฟและ/หรื อเกิดการระเบิดได้
อันตรายต่ อสุ ข ภาพ
การได้รับ n-เฮกเซนมากเกินไปอาจมี ผลต่ อระบบประสาทส่ วนปลาย เป็ นผลให้แขนขาอ่อนแรงหรื อหมดความรู ้สึ ก อาจระคายเคื องต่อดวงตา จมูก คอ
และปอด อาจไปกดระบบประสาทส่ วนกลาง
อันตรายต่ อสิ งแวดล้อม
ไม่มีอนั ตรายเพิมเติม
หมายเหตุ: สารนี ไม่ควรใช้นอกเหนื อจากทีระบุไว้ในส่ วนที 1 โดยไม่ได้รับคําปรึ กษาจากผูเ้ ชียวชาญ จากการศึกษาด้านสุ ขภาพพบว่า การได้รับสารอาจทําให้เกิด
ความเสี ยงต่ อสุ ขภาพมนุ ษย์โดยมีความแตกต่างไปในแต่ละบุคคล
ส่ วน 3

ส่ วนประกอบ/ ข้อมูลส่ วนประกอบ

สารนีจัดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อน
สารอันตรายหรื อสารเชิงซ้อนทีต้องการการเปิ ดเผย
ชือ

CAS#

ความเข้มข้น*

GHS Hazard Codes

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT

64742-49-0

100 %

H225, H304, H336,
H361(F), H315, H373,
H401, H411

องค์ประกอบอันตรายในสารเชิงซ้อนทีต้องการการเปิ ดเผย
ชือ
ไซโคลเฮกเซน (CYCLOHEXANE)

CAS#

ความเข้มข้น*

GHS Hazard Codes

110-82-7

15 - 35%

ISOMER
MIXTURES

25 - 40%

METHYLCYCLOHEXANE

108-87-2

1 - 25%

นอร์มอลเฮกเซน (N-Hexane)

110-54-3

< 15%

H225, H304, H336,
H315, H400(M factor
1), H410(M factor 1)
H225, H304, H336,
H315, H400(M factor
1), H410(M factor 1)
H225, H304, H336,
H315, H401, H411
H225, H304, H336,

HEPTANE AND ISOMERS
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H361(F), H315, H373,
H401, H411
* ความเข้มข้นทังหมดจะเป็ นเปอร์ เซ็นต์โดยนําหนัก เว้นแต่สารนันจะเป็ นแก๊ส ความเข้มข้นของแก๊สจะเป็ นเปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร ค่าความเข้มข้น อาจแปรผันได้

ส่ วน 4

มาตรการปฐมพยาบาล

การสู ดดม
ให้นาํ ผูป้ ่ วยออกจากที เกิดเหตุ สําหรับท่านทีเป็ นผูเ้ ข้าทําการช่วยเหลือให้ป้อ งกันตัวเองจากการได้รับสารโดยการสวมหน้ากากชนิดทีเหมาะสม และถ้าระคาย
เคืองระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน อาเจียน หรื อหมดสติ ให้พบแพทย์โดยด่ วน ถ้าหยุดหายใจ ให้ใช้เครื องช่วยหายใจหรื อทําการผายปอดแบบปากต่อปาก
การสัม ผัสทางผิวหนัง
ล้างบริ เวณทีสัมผัสด้วยสบู่ และนํา ถอดเสื อผ้าทีเปื อนและนําไปซักให้สะอาดก่อนนํากลับมาสวมใส่ อีกครัง
การสัม ผัสดวงตา
ล้างตาทันทีดว้ ยนํา หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ปรึ กษาแพทย์
การรับประทานเข้าไป
พบแพทย์ด่วน ห้ามทําให้อาเจียน
บันทึกสําหรั บแพทย์
ถ้ากินเข้าไป สารนี อาจถูกดูดเข้าสู่ ปอดและทําให้เกิด ปอดอักเสบได้ ให้ทาํ การรักษาอย่างเหมาะสม สารไฮโดรคาร์ บอนเบา หรื อองค์ประกอบชนิ ดนี อาจ
เกียวเนื องก ับระบบการทํางานของหัวใจ (cardiac sensitization) หากได้รับสารนีในปริ มาณมาก (เกิน กว่าปริ ม าณขันตําทีกําหนดของ OEL) หรื อมี
ความเครี ยดหรื อมีสารกระตุน้ การทํางานของหัวใจ เช่น อะดรี นาลีน ร่ วมอยู่ด ว้ ย ควรหลีกเลียงการใช้สารประเภทดังกล่า ว
สภาพร่างกายในทางการแพทย์ซึ งอาจเลวร้ ายลงเมือได้รับสาร ได้แก่
มีเฮกเซนเป็ นองค์ประกอบ - ผูซ้ ึ งมีโรคเกียวก ับระบบประสาทควรหลีกเลียงการได้รับสาร
ส่ วน 5

มาตรการการผจญเพลิง

สารดับเพลิง
สารดับเพลิงทีเหมาะสม: ใข้โฟม สารเคมีแห้ง หรื อคาร์ บอนไดออกไซด์ เพือดับไฟ
สารดับเพลิงทีไม่ควรใช้: สายนําทีฉีดเป็ นสาย
การผจญเพลิง
ขันตอนการผจญเพลิง: ย้ายคนออกจากพืนที ถ้าสารทีรัวหรื อหกเปื อนยังไม่ ลุกติดไฟ ให้ใช้นาพ่
ํ นเป็ นละอองฝอยเพือทําให้ไอสารเบาบางลงและปกป้องคน
ทีเข้าทําการอุด รอยรัว ป้องก ันนําและของเหลวทีเกิดจากการดับเพลิงไหลลงสู่ แม่นาํ , ท่อระบายนํา หรื อแหล่งนําดืม พนักงานทีปฏิบตั ิ งานผจญเพลิงต้อง
สวมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายตามมาตรฐาน ประกอบด้วยเสื อโค้ทป้องกันเปลวไฟ หมวกนิรภัยทีมี แผงกันหน้า ถุงมื อ รองเท้าบู ท กรณี ทีเกิดไฟไหม้ในพืนที
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ปิ ด ให้สวมชุด ป้องก ันแบบ SCBA ( Self-contained breathing apparatus ) ใช้สเปรย์นาเพื
ํ อทําให้พืนผิวทีโดนไฟเย็นลง และปกป้ องบุคคล
การเกิดไฟแบบไม่ปกติ: มีความไวไฟมาก ไอระเหยของสารมีความไวไฟและหนักกว่าอากาศ อาจเคลือนทีไปตามพืนและไปถึงยังแหล่งทีมีประกายไฟ ทํา
ให้เกิดไฟย้อนกลับไปยังแหล่งต้นก ําเนิ ดได้ สารอันตราย นักผจญเพลิงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตามทีระบุในส่ วนที 8
สารอันตรายทีเกิด จากการเผาไหม้ผลิต ภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ ทีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์, ออกไซด์ของคาร์ บอน, ควัน, ไอสารเคมี
คุณสมบัติ ในการติดไฟ
จุดวาบไฟ [ วิธีการ]: -15 องศาเซลเซียส (5 องศาฟาเรนไฮท์) [ค่าประมาณ] [ASTM D-56]
จุดสูงสุด และจุดตําสุ ดในการติดไฟ (% ปริ มาตรโดยประมาณในอากาศ): ค่าตําสุ ด (LEL): 1.0
อุณหภูมิทีจุดติดไฟเองได้: >200 องศาเซลเซียส (392 องศาฟาเรนไฮท์)
ส่ วน 6

ค่าสู งสุ ด (UEL): 7.0

มาตรการเมือมีการปล่อยสารออกโดยอุบตั ิเหตุ

กระบวนการแจ้งเหตุ
ในกรณีทีมีการหกเปื อนหรื อปล่อยออกโดยอุบตั ิ เหตุ ให้แจ้งหน่ วยงานทีเกียวข้องตามข้อก ําหนด กฎหมายต่าง ๆ ทีบังคับใช้
มาตรการป้องกัน
หลีกเลียงการสัมผัสสารทีเปื อน เตือนผูอ้ ยู่อาศัยในบริ เวณใกล้เคียงและผูท้ ี อยู่ใต้ลมให้ทราบเกียวกับอันตรายจากความเป็ นพิษหรื อความไวไฟของสาร ทํา
การอพยพคนออกไปยังทีปลอดภัยถ้ามีความจําเป็ น ดูทีส่ วนที 5 เรื องการผจญเพลิง ดูส่วนที 3 เรื องการระบุอนั ตราย ดูทีส่ วนที 4 เรื องมาตรการปฐม
พยาบาล ดูทีส่ วนที 8 สําหรั บคําแนะนําเรื องอุปกรณ์ป้อ งกันอันตรายส่ วนบุ คคลขันตํา อาจมีค วามจําเป็ นในการใช้มาตรการป้ องกันอืนเพิมเติม ทังนี ขึนอยู่
กันสถานการณ์เฉพาะหน้า หรื อวิจารณญาณของผูม้ ีหน้าทีรับ ผิดชอบในกรณี เหตุฉุกเฉิน
สําหรับผูท้ ีมี หน้าทีรับผิดชอบกรณี เกิดเหตุ ฉุกเฉิน การป้องกันระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ป้องกันทางหายใจแบบครึ งหน้าหรื อเต็มหน้าพร้ อมก ับไส้ กรอง
สําหรับกันไอระเหยของสารอินทรี ยห์ รื อไฮโดรเจนซัลไฟด์ สามารถใช้เครื องช่วยหายใจได้ด ้วยตัวเอง (SCBA) ขึนอยู่ก ับความรุ นแรงของการรัวไหลและ
ระดับความเสี ยงที อาจจะเกิดขึน ถ้าหากไม่สามารถประเมินความรุ นแรงของความเสี ยงได้ หรื ออาจเกิดสภาวะการขาดออกซิ เจนในอากาศแนะนําให้ใช้
เครื องช่วยหายใจได้ด ้วยตัวเอง (SCBA) แนะนําให้ใช้ถุงมือทํางานทีทนต่ อสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน ถุงมื อทีทําด้วยโพลิไวนิ ลอะซิ เตด(PVA) นัน
ไม่ก ันนําและไม่เหมาะสมในการใช้เมือเกิดเหตุฉุกเฉิน แนะนําให้ใช้แว่นตากันเคมี ถ้ามีความเป็ นไปได้ทีสารจะกระเด็นหรื อสัมผัสกับดวงตา สําหรับการ
หกรัวไหลเพียงเล็กน้อย การสวมชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ธรรมดาก็พอเพียง ถ้า การหกรัวไหลมี ปริ มาณมาก แนะนําใข้ชุดป้ องกันสารเคมีและป้องกันไฟฟ้า
สถิตย์แบบทังตัว
การจัด การสารทีหกเปื อน
การรัวไหลลงสู่ พนดิ
ื น: กําจัดแหล่งก่อไฟทังหมด ( ห้ามสู บบุหรี , ทําให้เกิดประกายไฟหรืื อเปลวไฟใด ๆ ในบริ เวณใกล้เคียง) หยุดการรั วไหลถ้าสามารถ
ทําได้โดยไม่มีความเสี ยง เครื องมือทีใช้งานกับผลิตภัณฑ์นีต้องมี การต่ อสายดิน ห้ามจับหรื อเดินผ่านไปบนสารที หกเปื อน ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทางเดิน
ของนํา ท่อนําเสี ย แหล่งนําบนดิน หรื อแหล่งนําใต้ดิน หรื อบริ เวณทีอับอากาศ อาจใช้โฟมระงับไอเพือลดไอหมอกทีเกิดขึน ใช้เครื องมือสะอาดทีไม่ กอ่
ประกายไฟในการดูดซับสาร สารทีหกเปื อนปริ มาณมาก : สเปรย์นาอาจช่
ํ
วยลดไอระเหย แต่อาจไม่สามารถป้องกันการติดไฟในบริ เวณพืนทีปิ ดได้
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การรัวไหลลงสู่ แหล่งนํา: หยุดการรัวไหลถ้าสามารถทําได้โดยไม่มีค วามเสี ยง กําจัดแหล่งก่อไฟทังหมด แจ้งเตือนผูเ้ กียวข้องอืนๆ
แจ้งเตือนผูเ้ กียวข้องอืนๆ
ถ้าจุดวาบไฟของสารมีค่าสู งกว่าอุณหภูมิภายนอกมากกว่า 10 องศาเซลเซียส ให้ใช้ทุ่นกักเก็บนํามัน (Containment booms) และเอาสารออกจาก
ผิวนําโดยวิธี การกวาดหรื อใช้สารดูดซับที เหมาะสมตามแต่สถานการณ์ ทีเอืออํานวย ถ้าจุดวาบไฟของสารมีค่าสู งกว่าอุณหภูมิภายนอกไม่เกิน 10 องศา
เซลเซี ยส ให้ใช้ทุ่นก ักเก็บนํามัน (booms) จํากัดบริ เวณของสารเพือป้องกันแนวชายฝังและปล่อยให้สารนันระเหยไปเอง ขอคําแนะนําจากผูเ้ ชียวชาญ
ก่อนใช้สารดูด ซับสารเคมี
คําแนะนําสําหรับการรัวไหลของสารลงสู่ แหล่งนําและพืนดินนี จัด ทําขึนจากการจําลองสถานการณ์ข องการรัวไหลทีมีโอกาสเกิดขึน ทังนีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ลม อุณหภูมิ ทิศทางของคลืน กระแสนําและความเร็ วทีแตกต่างกันไปนันมีผลอย่างมากในการจัดการทีต่างกันออกไป ดังนันจึงควรปรึ กษา
ผูเ้ ชียวชาญ
หมายเหตุ : กฎหมายแต่ละท้องถินอาจระบุหรื อจํากัดข้อปฎิ บตั ิบางประการ
ข้อควรระวังเกียวกับสิ งแวดล้อม
สารทีหกเปื อนปริ มาณมาก : สร้างทํานบกันของเหลวทีหกเปื อนไกลออกจากบริ เวณทีหกเพือนําเก็บกลับมาและกําจัดทิ ง ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทางเดินของ
นํา ท่อนําเสี ย แหล่งนําบนดิน หรื อแหล่งนําใต้ดิน หรื อบริ เวณทีอับอากาศ
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การจัดการและการเก็บรั กษา

การจัด การ
หลีกเลียงการหายใจเอาไอหมอกหรื อไอของสารนีเข้าไป ระวังอย่าให้สัมผัสก ับผิวหนัง ป้องก ันไม่ให้อยูใ่ กล้แหล่งทีก่อให้เกิดการติดไฟ ตัวอย่างเช่น ใช้
เครื องมือทีไม่ทาํ ให้เกิดประกายไฟและเป็ นชนิดก ันการระเบิด explosion-proof การให้ค วามร้อนหรื อการปันกวนสารอาจทําให้เกิดไอหมอกหรื อไอ
ของสารทีมีพษิ หรื อทําให้ระคายเคือง ให้ใช้งานเฉพาะเมือมี การถ่ายเทอากาศทีเพียงพอ ทําการป้องกันการหกเปื อนและรั วซึ มเพือไม่ให้เกิดอันตรายลืนหกล้ม
สารนีสามารถสะสมประจุไฟฟ้าซึงอาจทําให้เกิดประกายไฟ (แหล่งติดไฟ) ใช้วิธีการทีเหมาะสมในการยึดและ/หรื อต่อสายดิน อย่างไรก็ตาม การยึด และต่ อ
สายดินก็อาจไม่สามารถละจากอันตรายทีเกิดจากการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ได้ ให้ศกึ ษาหามาตรฐานการปฏิบตั ิการเพือเป็ นแนวทาง หรื อหาข้อมู ลอ้างอิงเพิมเติม
ได้จาก American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray
Currents) หรื อ National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) หรื อ CENELEC
CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity)

อุณหภูมิในการบรรจุ/การถ่ายเทเอาของออก:
อุณหภูมิในการขนส่ ง:
ความดันในการขนส่ ง:

[ทีสภาพแวดล้อมปกติ (Ambient)]

[ทีสภาพแวดล้อมปกติ (Ambient)]
[ทีสภาพแวดล้อมปกติ (Ambient)]

การเก็บสะสมไฟฟ้าสถิตย์: สารนีเป็ นสารสะสมไฟฟ้าสถิตย์ โดยปกติในสภาวะของเหลวจะไม่นาํ ไฟฟ้าหรื อสะสมประจุไฟฟ้าถ้าค่าการนําไฟฟ้าตํากว่า
100 pS/m (100x10E-12 Siemens per meter) และจะเป็ นสารกึงตัวนําถ้าค่าการนําไฟฟ้าตํากว่า 10,000 pS/m ของเหลวนันไม่ วา่ จะมี
สภาพไม่นาํ ไฟฟ้าหรื อในสภาพสารกึงตัวนําจะมีขอ้ ควรระวังที เหมือนกัน ปัจจัยทีมี ผลต่อการนําไฟฟ้ า ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิของเหลว ลักษณะของการ
ปนเปื อน ความต้านทานการเกิด ประจุไฟฟ้าของสารเพิมคุณภาพ และการกรอง สามารถมี ผลต่อการนําไฟฟ้าของของเหลวทังสิ น
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การเก็บรั กษา
นําทีใช้ในการดับเพลิงจะต้องมีเพียงพอ และแนะนําให้มีระบบฉี ดนําแบบ fixed sprinkler/deluge system ประเภทของบรรจุภณั ฑ์ทีใช้ในการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ อาจทําให้เกิดไฟฟ้ าสถิตย์สะสม และสลายตัวได้ ปิ ดฝาภาชนะเมือไม่ใช้งาน เคลือนย้ายภาชนะด้วยความระมัดระวัง เปิ ดฝาภาชนะช้า ๆ
เพือควบคุมแรงดันทีอาจปล่อยออกมา เก็บในทีเย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ควรเก็บสารภายนอกหรื อบริ เวณทีแยกออกไป ภาชนะเก็บสารควรมีการต่ อ
สายดินและยึดรัดให้มนคง
ั
ถังเก็บสาร ภาชนะและอุป กรณ์ต่ าง ๆ ทีใช้ถ่ายเทสารจะต้องทําการต่ อสายดิน ยึดรัดให้มนคง
ั เพือป้องกันการสะสมของไฟฟ้า
สถิตย์
อุณหภูมิในการจัดเก็บ:
[ทีสภาพแวดล้อมปกติ (Ambient)]
ความดันทีใช้เก็บ: [ทีสภาพแวดล้อมปกติ (Ambient)]
ภาชนะ/บรรจุภณ
ั ฑ์ทีเหมาะสม: ถัง; ตูร้ ถไฟ; รถบรรทุกนํามัน หรื อสารเคมี; เรื อบรรทุ ก
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์และสารเคลือบผิวทีใช้ทีเหมาะสม (การเข้าก ันได้ทางเคมี): เหล็กกล้าคาร์ บอน; สแตนเลส สตี ล; Polyester; Teflon;
Polyethylene; Polypropylene

วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ทีไม่เหมาะสม: ยางบิวทิล; Polystyrene; Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM); ยางธรรมชาติ
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การควบคุมการได้รับสาร/ การป้องกันส่ วนบุคคล

ค่าจํากัดการได้รับสาร
ค่าทียอมให้สัมผัสได้ ( หมายเหตุ: ค่าจํากัดนี ไม่ได้หมายถึงค่าจํากัดสําหรับแต่ ละ Isomer ของสารทีมีองค์ประกอบเดียวกัน แต่หมายถึงค่าจํากัดของผลรวมของทุก
ๆ Isomer ของสารทีมีองค์ประกอบเดียวก ัน)
ชือสาร
ไซโคลเฮกเซน (CYCLOHEXANE)

รู ปแบบ

TWA

100 ppm

HEPTANE AND ISOMERS

TWA

METHYLCYCLOHEXANE

TWA

1640
mg/m3
400 ppm

นอร์มอลเฮกเซน (N-Hexane)

TWA

50 ppm

NAPHTHA (PETROLEUM),
HYDROTREATED LIGHT

ไอ.

หมายเหตุ

Limit / Standard

RCP TWA

600
mg/m3

แหล่ง
ACGIH

400 ppm

ACGIH
ACGIH

ผิวหนัง
159 ppm

หมายเหตุ: ข้อจํากัด/มาตรฐานได้แสดงไว้เป็ นแนวทางเท่านัน ให้ปฎิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้อง
การควบคุมทางวิศวกรรม
ระดับการป้องกันและวิธีการควบคุมทีจําเป็ นนันแตกต่างไปตามสถานการณ์ ทีมีโอกาสได้รับสาร
มาตรการควบคุมทีนํามาพิจารณา :

ไฮโดรคาร์ บอ
นทังหมด

ACGIH

เอ็กซอนโมบิล
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ควรจัดให้มีการระบายอากาศทีเพียงพอ เพือป้องกันไม่ให้ปริ มาณสารเกินกว่าระดับทียินยอมให้รับได้ ใช้อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศทีป้ องก ันการ
ระเบิด
การป้องกันส่ วนบุคคล
การเลือกอุปกรณ์ป้องก ันส่ วนบุคคลนันแตกต่างก ันไปตามลักษณะการสัมผัสสารทีเป็ นไปได้ เช่น การใช้งาน วิธีจดั การสาร ความเข้มข้นและการระบาย
อากาศ ข้อมูลในการเลือกอุปกรณ์เพือใช้ก ับสารนี ได้ระบุไว้ดา้ นล่าง ทังนี อยู่ภายใต้ภาวะการใช้ตามปกติ
การป้องกันการหายใจ: ถ้าระบบการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรั กษาระดับของสิ งปนเปื อนในอากาศทีเพียงพอต่ อการป้องกันสุ ขภาพของพนักงานได้
อาจจําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจทีได้รับอนุญาต การเลือก การใช้และการบํารุ งรั กษาอุปกรณ์ป้องก ันทางเดินหายใจต้องทําตามข้อก ําหนด
ของกฎหมาย สําหรับประเภทอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจทีพิจารณาใช้ก ับสารนี ได้แก่ :
หน้ากากกรองสารเคมีแบบครึ งหน้า เครื องกรองชนิ ด A
ใช้อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศทีเหมาะสมเพือรักษาระดับปริ มาณสารให้ตากว่
ํ าระดับทีก ําหนดไว้
ในกรณีทีความเข้มข้นของสารในอากาศมีค่าสู ง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิด “ชุดส่ งผ่านอากาศ” และปรับให้มีความดันภายในหน้ากากสู งกว่า
ภายนอก ชุดส่ งผ่านอากาศพร้อมด้วยถังอากาศสํารองอาจมีความจําเป็ นในสถานการณ์ทระดั
ี บของออกซิ เจนตํากว่ามาตรฐาน อุปกรณ์การเตือนแก๊ส/ไอไม่
ทํางาน หรื อความเข้นข้นของสารในบรรยากาศมีค่าสูงเกินกว่าระดับความสามารถในการป้ องก ันของหน้ากากกรองอากาศ
การป้องกันมือ: ข้อมูลเฉพาะของถุงมื อทีได้ให้ไว้นนจั
ั ด ทําขึนตามเอกสารตี พมิ พ์และข้อมูลจากผูผ้ ลิตถุงมื อ สภาพการทํางานจะมีผลต่ อความคงทนของถุง
มือเป็ นอย่างมาก ให้สอบถามข้อมูลจากผูผ้ ลิตถุงมือเพือขอคําแนะนําสําหรั บประเภทของถุงมือทีเหมาะสมและอายุการใช้งานก ับงานทีท่านใช้งาน ให้
ตรวจสอบและเปลียนถุงมือทีขาดหรื อเสี ยหาย ประเภทของถุงมือทีใช้สําหรับการทํางานก ับสารเคมีนนรวมถึ
ั
ง:
ควรใช้ถุงมือทีทนต่อสารเคมี หากมีโอกาสทีสารจะสัมผัสถูกแขนให้ใช้ถุงมือทีหนาและยาวคลุมถึงบริ เวณแขน ถุงมื อยาง Nitrile
การป้องกันดวงตา: ถ้าต้องสัมผัส กับสาร ควรสวมแว่นตานิรภัยทีมีแผงกนด้
ั านข้าง
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ข้อมูลเฉพาะของเสื อผ้าทีได้ให้ไว้นนจั
ั ด ทําตามเอกสารตีพมิ พ์และข้อมู ลจากผู้ผลิต ประเภทของเสื อผ้าทีใช้สาํ หรับการ
ทํางานกับสารเคมีนนรวมถึ
ั
ง:
แนะนําให้สวมเสื อทีทนต่อสารเคมี/นํามัน
มาตรการสุ ขอนามัยเฉพาะ: ให้หมันตรวจสอบข้อปฎิบตั ิเพือสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลทีดี เช่น การล้างมื อหลังจากสัม ผัสสารเคมี และก่อนรับประทานอาหาร
ดืมนํา และ/หรื อ สู บบุหรี ซักล้างชุดทํางานและอุปกรณ์ป้องกันเพือก ําจัดสารปนเปื อน ก ําจัดเสื อผ้าทีมี การปนเปื อนและรองเท้าทีไม่สามารถทําความสะอาด
ได้ จัดเก็บสิ งของต่าง ๆ ให้เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยอยู่เสมอ
การควบคุมทางสิ งแวดล้อม
สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ งแวดล้อมสามารถใช้งานได้ การจํากัด การปล่อยสู่ อากาศ นําและดิน ในการป้องกันรั กษาสิ งแวดล้อมโดยการใช้มาตรการ
การควบคุมทีเหมาะสมเพือป้องกันหรื อ จํากัด การปล่อยออก
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ส่ วน 9

คุณสมบัติ ทางกายภาพและเคมี

บันทึก: คุณสมบัติ ทางกายภาพและเคมี ถกู ให้ไว้สาํ หรับการพิจารณาไว้เพียงความปลอดภัย สุ ขภาพ และสิ งแวดล้อม .อาจจะไม่ แสดงทังหมดในข้อก ําหนดของ
ผลิตภัณฑ์ ปรึ กษาผูจ้ ดั จําหน่ายสําหรับขอข้อมู ลเพิมเติม
ข้อมูลทัวไป
สถานะทางกายภาพ: ของเหลว
รู ปแบบ: ใส
สี : ไม่มีสี
กลิน: ปิ โตรเลียม/ตัวทําละลาย อย่างอ่อน
ระดับของการได้รับกลิน: ไม่ได้ก ําหนดไว้
ข้อมูลทีสําคัญด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัย และสิ งแวดล้อม
ความหนาแน่น เชิงสัมพัทธ์ ( ที 15 องศาเซลเซียส): 0.71
ความหนาแน่น (ที 15 องศาเซลเซียส): 720 kg/m3 (6.01 lbs/gal, 0.72 kg/dm3)
ตืดไฟได้ (ของแข็ง, ก๊าซ): ไม่เกียวข้อง
จุดวาบไฟ [ วิธีการ]: -15 องศาเซลเซียส (5 องศาฟาเรนไฮท์) [ค่าประมาณ] [ASTM D-56]
จุดสูงสุด และจุดตําสุ ดในการติด ไฟ (% ปริ มาตรโดยประมาณในอากาศ): ค่าตําสุ ด (LEL): 1.0 ค่าสู งสุ ด (UEL): 7.0
อุณหภูมิทีจุดติดไฟเองได้: >200 องศาเซลเซียส (392 องศาฟาเรนไฮท์)
จุดเดือด / ช่วง: 75 องศาเซลเซียส (167 องศาฟาเรนไฮท์) - 115 องศาเซลเซียส (239 องศาฟาเรนไฮท์)
อุณหภูมิการสลายตัว: ไม่ได้ก ําหนดไว้
ความหนาแน่นไอ ( อากาศ = 1): ไม่ได้ก ําหนดไว้
ความดันไอ: 8.65 kPa (64.88 mm Hg) ที 20 องศาเซลเซียส | 31.47 kPa (236.03 mm Hg) ที 50 องศาเซลเซี ยส
| 19.44 kPa (145.8 mm Hg) ที 38 องศาเซลเซียส
อัตราการระเหย ( นอร์ม อลบิวทิว อะซิเตต (n-butyl acetate) = 1): 6
ค่าความเป็ น กรดเบส (pH): ไม่เกียวข้อง
Log Pow (ค่าสัมประสิ ทธิ การแยกชันระหว่าง n- ออกทานอล/นํา): ไม่ได้ก ําหนดไว้
ค่าการละลายในนํา: น้อยมากไม่ตอ้ งนํามาพิจารณา
ความหนื ด: 0.43 cSt (0.43 mm2/sec) ที 40 องศาเซลเซียส | 0.56 cSt (0.56 mm2/sec) ที 25 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติในการออกซิไดส์: อ่านในส่ วน การระบุอนั ตราย.
ข้อมูลอืนๆ
จุดเยือกแข็ง: <0 องศาเซลเซียส (32 องศาฟาเรนไฮท์)
จุดหลอมเหลว: ไม่ได้ก ําหนดไว้
นําหนักโมเลกุล: 94 [ค่าประมาณ]
การดูดซึมความชืน: No
สัมประสิ ทธิ การขยายตัวเนื องด้วยอุณหภูมิ: 0.00126 **per Deg C**

ชือผลิตภัณฑ์: EXXSOL™ DSP 80/100 TH FLUID
แก ้ไขปรั บปรุ ง ณ วันที: 26 มกราคม 2017
หน้า 10 ของ 15
______________________________________________________________________________________________________________________

ส่ วน 10

ความคงตัวและความสามารถในการเกิดปฎิกริ ิ ยา

ความคงตัว: สารนีคงตัวภายใต้การใช้ป กติ
สภาวะทีต้องหลีกเลียง: หลีกเลียงความร้อน ประกายไฟ กองไฟและแหล่งก่อไฟอืนๆ
วัสดุทีต้องหลีกเลียง: ตัวทําปฏิกริ ิ ยาออกซิเดชันรุ น แรง
ผลิตภัณฑ์จากการเสื อมสลายของสารอันตราย: สารนีไม่สลายตัวทีอุณหภูมิบรรยากาศ
มีความเป็ นไปได้ทีจะเกิดปฏิกริ ิ ยาที อันตราย: ไม่เกิดโพริ เมอไรเซชัน (polymerization) ทีอันตราย
ส่ วน 11

ข้อมูลทางพิษ วิทยา

ความเป็ นพิษแบบเฉียบพลัน
ทางทีได้รับสาร
การสู ดดม
ความเป็ นพิษ (หนู ): LC50 > 20 mg/l
การระคายเคือง: No end point data for
material

การรับประทานเข้าไป
ความเป็ นพิษ (หนู ): LD50 > 5000 mg/kg

ผิว หนัง
ความเป็ นพิษ (กระต่าย): LD50 > 3350
mg/kg

การระคายเคือง: Data available

ดวงตา
การระคายเคือง: Data available

ข้อสรุ ป / หมายเหตุ
มีความเป็ นพิษตํามาก บนพืนฐานของข้อมูลการทดสอบสําหรับสารทีมีสูตรใกล้เคียง
กัน.
มีความเป็ นพิษในระดับทีสามารถละเลยได้ สําหรั บการทํางานกับสารเคมี ในอุณหภูมิ
ปกติ

มีความเป็ นพิษตํามาก บนพืนฐานของข้อมูลการทดสอบสําหรับสารทีมีสูตรใกล้เคียง
กัน.

มีความเป็ นพิษตํามาก บนพืนฐานของข้อมูลการทดสอบสําหรับสารทีมีสูตรใกล้เคียง
กัน.
ระคายเคืองผิวหนัง บนพืนฐานของข้อมูลการทดสอบสําหรับสารทีมีสูตรใกล้เคียง
กัน.

อาจทําให้เกิด อาการระคายเคืองตาเล็กน้อย เป็ นระยะเวลาสัน ๆ บนพืนฐานของ
ข้อมูลการทดสอบสําหรับสารทีมีสูตรใกล้เคียงกัน .
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ผลต่อสุ ข ภาพอืนๆจากการสัมผัส ทังในระยะสันและระยะยาว
คาดว่ามีผลต่ อสุ ขภาพจากภาวะกึงเรื อรั ง เรื อรัง ระบบทางเดินหายใจ หรื ออาการแพ้ทางผิวหนัง การกลายพันธุ์ เป็ นพิษต่ อระบบสื บพันธุ์ ก่อ ให้เกิดมะเร็ ง เป็ นพิษต่ อ
อวัยวะเป้าหมาย ( จากการสัมผัสครังเดียว หรื อหลายครัง) เป็ นพิษต่ อระบบหายใจ และผลกระทบอืนๆ เนื องจากประสบการณ์ของบุคคล และข้อมู ลการทดลอง
สําหรับตัวผลิต ภัณฑ์:
ความเข้มข้นของไอระเหยทีเกิน กว่าระดับมาตรฐาน จะทําให้เกิดการระคายเคืองดวงตา และมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ งอาจทําให้รู้สึกปวดหัวและ
วิงเวียนศรี ษะ รวมทังอาจส่ งผลกระทบต่ อระบบประสาท การสัมผัสสารทีความหนืดตําเป็ นเวลานานหรื อซํา ๆ ติดต่อกัน อาจมีผลทําให้ผิวหนังแห้ง เกิด
การระคายเคืองและผิวหนังอักเสบ การได้รับสารนี เข้าสู่ ปอดแม้เพียงเล็กน้อยโดยอุบตั ิ เหตุจากการกลืนกินหรื อขณะทีทําให้อาเจียนเอาสารนี ออกมา อาจทํา
ให้เกิด การอักเสบของปอดหรื อทําให้เกิดอาการนําท่วมปอดได้ การได้รับสารโฮโดรคาร์บอนเบาในปริ มาณมาก (ในบริ เวณอากาศไม่ถ่ายเท หรื อการใช้ผิด
วิธ๊) อาจมีผลทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจผิดปกติ (arrhythmias) การได้รับสารนี (เกินค่ามาตรฐาน) ร่ วมกับยาทีมีผลต่ อการกระตุน้ หัวใจ เช่น อะดรี
นาลีน ยาลดนํามู ก ยาแก้หอบหื ด หรื อยาทีออกฤทธิ ต่อห้วใจและเลือด อาจส่ งผลให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ
ประกอบด้วย:
องค์ประกอบที จัดในประเภทเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายจากการรั บซํา ๆ
นอร์มอลเฮกเซน (N-Hexane): การได้รับสาร n-Hexane เป็ นเวลานานหรือซํา ๆ มีแนวโน้มทําให้ระบบเส้นประสาทถูกทําลายอย่างถาวร เช่น นิ ว
มือ นิวเท้า แขน ขา เป็ นต้น นอกจากนี การได้รับสาร n-Hexane ควบคู่ก ับสาร Methyl Ethyl Ketone (MEK) หรื อ Methyl Isobutyl
Ketone (MIBK) จะเพิมความเสี ยงในการเกิด ผลกระทบต่ อระบบเส้นประสาทได้ พบว่าการได้รับ n-Hexane ปริ มาณสู งในหนู(rat)เพศผูจ้ ะทําให้
อัณฑะถูกทําลาย ยังไม่พบความเกียวพันจากผลกระทบนี ในมนุษย์

IARC Classification:

สารต่อไปนีได้ถูกกล่าวถึงในรายการข้างล่าง: ไม่มี

1 = IARC 1

ส่ วน 12

--รายการกฎเกณฑ์ทีค้นได้-2 = IARC 2A

3 = IARC 2B

สารสนเทศนิเวศน์ วิทยา

ข้อมูลทีให้ไว้นี จัด ทําบนพืืนฐานข้อมูลทีมีอยู่ของสารนี ส่ วนประกอบของสารนี และสารใกล้เคียงอืนๆ
ความเป็ นพิษต่ อสิ งแวดล้อม
สารเคมี -- คาดว่ามีความเป็ นพิษต่อสิ งมีชีวติ ในแหล่งนํา และอาจทําให้เกิดผลกระทบในระยะยาวต่ อระบบนิเวศน์ในแหล่งนําได้
การเคลือนที
สารเคมี -- ระเหยได้ดี จะเข้าไปในชันอากาศอย่างรวดเร็ ว จะไม่เข้าไปในชันนําเสี ยและตะกอนทีเป็ นของแข็ง
ความคงทนและความสามารถในการสลายตัว
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การย่อยสลายได้ทางชีวภาพ:
สารเคมี -- คาดว่าจะย่อยสลายทางชีวภาพได้ทนั ที
การออกซิ เดชันในบรรยากาศ:
สารเคมี -- คาดว่าจะสลายตัวอย่างรวดเร็ วในอากาศ
ข้อมูลนิ เวศน์วิทยาอืนๆ
VOC: ใช่

ส่ วน 13

ข้อพิจารณาในการทิง

คําแนะนําในการทิ งนันจัดทําขึนสําหรับสารแต่ละประเภท การทิงสารนันต้องปฎิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องฉบับปัจจุบนั และลักษณะของสาร ณ เวลาที ทิง
คําแนะนําในการทิ ง
ผลิตภัณฑ์นีควรเผาในภาชนะปิ ดทีได้รับการควบคุม อุณหภูมิทีอุณหภูมิสูงเพือป้ องกันการเกิดผลิต ภัณฑ์ทีไม่ต้องการจากการเผาไหม้
คําเตือนบรรจุภณ
ั ฑ์เปล่า คําเตือนเกียวก ับภาชนะบรรจุทีใช้หมดแล้ว (ถ้าเกียวข้อง): ภาชนะบรรจุทีใช้หมดแล้ว อาจมีคราบตกค้างเหลืออยู่ และเป็ นอันตรายได้ อย่า
พยายามเติมซํา หรื อทําความสะอาดภาชนะ โดยไม่มีวิธี ปฏิบตั ิทีเหมาะสม ควรระบายสารออกจากถังเปล่าจนหมดเกลียง และเก็บไว้ในที ปลอดภัยจนกว่าจะปรับสภาพ
หรื อก ําจัดทิงอย่างเหมาะสม ควรให้ผรู ้ ับเหมาทีมีความเชียวชาญหรื อได้รับอนุ ญาตเป็ นผูน้ าํ ภาชนะเปล่าไปรี ไซเคิล ฟื นสภาพ หรื อกําจัด ทิงตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
รัฐบาล ห้ามอัดความดัน ตัด เชือม เชือมประสาน บัดกรี เจาะ บด เจียระไน หรื อปล่อยให้ภาชนะได้รับความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถิต หรื อแหล่งจุด
ระเบิด อืนๆ ภาชนะอาจระเบิดและทําให้เกิดการบาดเจ็บและเสี ยชี วติ ได้
ส่ วน 14

ข้อมูลการขนส่ ง

ทางบก
ชือทีเหมาะสมในการขนส่ ง: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Hazard Class: 3
Hazchem Code: 3YE
UN Number: 3295
Packing Group: II
Label(s) / Mark(s): 3, EHS

ทางทะเล (IMDG)
ชือทีเหมาะสมในการขนส่ ง: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (เฮปเทนและไอโซเมอร์)
Hazard Class & Division:
EMS Number: F-E, S-D

3
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UN Number: 3295
Packing Group: II
Marine Pollutant: ใช่

ฉลาก: 3
ชือเอกสารการขนส่ ง:

UN3295, ไฮโดรคาร์ บอน, ของเหลว, N.O.S. (เฮปเทนและไอโซเมอร์), 3, PG II, (-15°ซ ซีซี), มลภาวะทางทะเล

SEA (MARPOL 73/78 Convention - Annex II)
ชือผลิตภัณฑ์: ALKANES (C6-C9)
Ship Type: 2
ประเภทของมลภาวะ: X

ทางอากาศ (IATA)
ชือทีเหมาะสมในการขนส่ ง: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Hazard Class & Division: 3
UN Number: 3295
Packing Group: II
Label(s) / Mark(s): 3
ชือเอกสารการขนส่ ง: UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3, PG II

ส่ วน 15

ข้อมูลกฎเกณฑ์

สารนีจัดเป็ น วัตถุอนั ตรายตามกฎเกณฑ์ของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรืองระบบการจําแนกและการสื อสารความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย พ.ศ.2555
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง
พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535: ถูกควบคุม
จดทะเบียนหรื อได้รับการยกเว้น จากรายการ หรื อ ประกาศในบัญชีสารเคมี: AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA
ส่ วน 16

ข้อมูลอืนๆ

N/D = ไม่ได้ก ําหนดไว้, N/A = ไม่เกียวข้อง

ข้อสําคัญของ H-CODES ระบุในส่ วนที 3 ของเอกสารนี
H225: ของเหลวและไอไวไฟมาก; ของเหลวไวไฟ, ประเภทที 2
H304: อาจตายได้หากกลืนข้าไปและเข้าสู่ ระบบหายใจ; การหายใจ, ประเภทที 1
H315: เป็ นสาเหตุให้เกิด การระคายเคืองผิวหนัง; ระคายเคืองผิวหนัง, ประเภทที 2
H336: อาจเป็ นสาเหตุให้ง่วงนอน หรื อเวียนหัว; อวัยวะเป้ าหมายเดียว, สารเสพติด
H361(D): น่าสงสัยว่าจะเป็ นอันตรายต่อภาวะเจริ ญพันธุ;์ สารทีมีพิษต่อระบบสื บพันธุ,์ ประเภทที 2 (ภาวะเจริ ญ พันธุ์)
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H373: อาจจะเป็ น อันตรายต่ออวัยวะต่างๆ โดยการสัมผัสเป็ นระยะเวลานานหรื อ บ่อยๆ, อวัยวะเป้ าหมาย, เกิดซําๆ, ประเภทที 2
H400: เป็ นพิษอย่างมากต่ อสิ งมีชีวิตในนํา; เป็ นพิษต่ อสี งแวดล้อมอย่างรุ นแรง, ประเภทที 1
H401: เป็ นพิษต่อสิ งมีชี วิตในนํา; เป็ นพิษต่ อสี งแวดล้อมอย่างรุ นแรง, ประเภทที 2
H410: เป็ นพิษอย่างมากต่ อสิ งมีชีวิตในนําในระยะยาว; เป็ นพิษ เรื อรังต่อสิ งแวดล้อม, ประเภทที 1
H411: เป็ นพิษต่อสิ งมีชี วิตในนําในระยะยาว; เป็ นพิษเรื อรั งต่อสิ งแวดล้อม, ประเภทที 2

เอกสารข้อมู ลความปลอดภัยของสารเคมีฉบับนี มีการเปลียนแปลงแก้ไขดังนี:
ส่ วนที 01: วิธีการติดต่อบริ ษทั (เรี ยงตามความสําคัญ) ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 01: ชือผลิตภัณฑ์ ข้อมูลได้ถกู แก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 06: การปล่อยสารออกโดยอุบตั ิเหตุ - การจัดการสารทีรัวไหลลงสู่ แหล่งนํา ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 07: การจัดการและการเก็บรั กษา - การจัดการ ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 07: การจัดการและการเก็บรั กษา - ข้อความการเก็บรั กษา ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
หัวข้อที 07: สาร/สารเคลือบ - เหมาะสม ข้อมูลได้ถกู แก้ไขแล้ว.
หัวข้อที 07: สาร/สารเคลือบ - ไม่เหมาะสม ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 07: ภาชนะจัด เก็บที เหมาะสม ข้อมูลได้ถกู แก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 09: อุณหภูมิที จุดติดไฟเองได้ ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 09: จุดเดือด C(F) ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 09: สัมประสิ ทธิ การขยายตัวทางความร้ อน ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 09: จุดวาบไฟ C(F) ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 09: จุดเยือกแข็ง C (F) ข้อมูลได้ถกู แก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 09: ความดันไอ ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 09: ความหนื ด ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 11: การสัมผัสระยะยาว ความเป็ นพิษ - ส่ วนประกอบ ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วนที 14 : IMO ANNEX II ชนิ ดของเรื อ ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
ส่ วน 15: คําชีแจ้งความเป็ นอันตรายของประเทศไทย ข้อมูลได้ถูกแก้ไขแล้ว.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลและคําแนะนําทีระบุไว้นีมีความถูกต้องและเชื อถือได้ตามข้อมู ลและความคิดเห็นทีดีที สุ ดของ ExxonMobil ณ วันทีจัดทําเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ
ExxonMobil เพือตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนีเป็ นฉบับล่าสุ ดที ExxonMobil มีอยูห
่ รื อไม่ ข้อมูลและคําแนะนํานันให้ไว้ส ําหรั บให้ผใู ้ ช้ได้พจิ ารณาและตรวจสอบ

ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้ทีจะพิจารณาเห็นชอบว่าข้อมูลนันเหมาะสมต่องานทีนําไปใช้หรื อไม่ ถ้า ผูซ้ ือทําการนําผลิตภัณฑ์ไปบรรจุใหม่ ถือเป็ นความรับผิดชอบ
ั ฑ์ ควรมีการระบุคาํ เตือนและวิธีการใช้งานอย่าง
ของผูใ้ ช้เพือให้แน่ ใจว่ามีข้อมู ลด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัยและข้อมูลทีจําเป็ นอืนๆ อยู่พร้ อม และ/หรื อบนบรรจุภณ
ปลอดภัยให้แก่ผทู ้ าํ การจัด การหรื อผูใ้ ช้งานสารเคมี ห้ามทําการเปลียนแปลงแก้ไขเอกสารนี โดยเด็ดขาด ไม่อนุ ญาตให้จดั ทําเอกสารใหม่หรื อถ่ายสําเนาเอกสารนี ทังหมด
หรื อบางส่วนเว้นแต่ในส่ วนเนือหาที ก ําหนดโดยกฎหมาย คําเรี ยก "ExxonMobil" นันใช้เพือความสะดวกและอาจรวมถึงบริ ษทั ExxonMobil Chemical,
ั และบริ ษ ทั ในเครื อทีเกียวข้องทังทางตรงและอ้อม
Exxon Mobil Corporation หนึงหรื อหลายบริ ษ ท
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DGN: 4405985HTH (1007522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

