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เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย
ส่วน 1

ผลิตภ ัณฑ์และการระบุบริษ ัท

ผลิตภ ัณฑ์
ชือผลิตภ ัณฑ์:
EXXSOL™ D40 FLUID
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์:
ไฮโดรคาร์บอนทีกําจัดอะโรมาติกออก (Dearomatized Hydrocarbons)
แนะนําให้ใช:้

การระบุบริษ ัท
ผูจ
้ ําหน่า ย:

ตัวทําละลาย

บริษ ัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพ ฯ .
10110
ประเทศไทย

ั
ติดต่อฉุ กเฉินได้ 24 ชวโมง
เบอร์โทรติดต่อทวไป
ั

ส่วน 2

001-800-13-203-9987
+662 632 0610

การระบุอ ันตราย

สารนีเป็ นสารอันตรายตามแนวทางการกํากับ ดูแล (ดูเ อกสารข ้อมูลความปลอดภัย ของสารเคมี ((M)SDS) ส่วนที 15)
การจ ัดประเภท:
ของเหลวไวไฟ: ประเภทที 3.
ระคายเคืองผิวหนัง: ประเภทที 3 เป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายทีเฉพาะเจาะจง (ระบบประสาทส่วนกลาง) : ประเภทที 3 เป็ นพิษจาก
การสูดดม : ประเภทที 1
องค์ประกอบฉลาก:
ั
รูปสญล
ักษณ์:

ั
คําสญญาณ
(Signal Word): อันตราย
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คําชีแจงถึงอ ันตราย
H226: ไอและของเหลวไวไฟ
H304: อาจเป็ นอันตรายถึงชีวต
ิ หากกลืนเข ้าไปหรือเข ้าสูร่ ่างการทางระบบหายใจ H316: เป็ นสาเหตุให ้เกิดการระคายเคืองทาง
ผิวหนังเล็กน ้อย H336: อาจทําให ้ง่วงนอนหรือเวีย นหัว
คําชีแจงถึงข อ
้ ควรระว ัง
P210: เก็บให ้ห่างจากความร ้อน ประกายไฟ เปลวไฟ พืนผิวทีร ้อน -- ห ้ามสูบบุหรี P233: ปิ ดฝาภาชนะให ้แน่น P240: ให ้ต่อ
สายดินทีภาชนะบรรจุและอุป กรณ์การรับ P241: ใช ้ระบบไฟฟ้ า ระบบระบายอากาศ และระบบไฟ ทีมีการติดตังอุป กรณ์ป้องกัน
การระเบิด P242: ใช ้อุปกรณ์ทไม่
ี ทําให ้เกด
ิ ประกายไฟเท่านัน P243: มีมาตรการการป้ องกัน ไฟฟ้ าสถิตย์ P261: หลีกเลียง
การสูดดมละออง ไอ P271: ใช ้เฉพาะนอกอาคารหรือพืนทีทีมีการระบายอากาศได ้ดี P280: สวมใส่ถงุ มือป้ องกันและอุปกรณ์
ป้ องกันตาและใบหน ้า
P301 + P310: หากกลืนกิน: ให ้นําตัวส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ในทันที P303 + P361 + P353: หากสัมผัสผิวหนัง: ให ้
่ มี
เปลียนชุดทีเปื อนออกทันที ล ้างผิวหนั งด ้วยนําหรือโดยใช ้ฝั กบัว P304 + P340: หากสูดดม: ให ้นําบุคคลออกสูท
ี อากาศ
บริสท
ุ ธิ และอยู่ในท่าทีหายใจสะดวก P312: ถ ้ารู ้สึกผิดปกติให ้นําตัวส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ P331: ห ้ามทําให ้อาเจียน
P332 + P313: หากระคายเคืองผิวหนัง: ให ้พบแพทย์ หรือเข ้ารับการรั กษาพยาบาล P370 + P378: ในกรณีทเกิ
ี ดเพลิง
ไหม ้: ใช ้ละอองนํา โฟม สารเคมีแห ้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ในการดับเพลิง
P403 + P233: จัดเก็บในพืนทีทีมีการระบายอากาศทีดี ปิ ดฝาภาชนะให ้แน่น P403 + P235: จัดเก็บในพืนทีทีมีการระบายอากาศ
ทีดี เก็บไว ้ในทีเย็น P405: จัดเก็บให ้มิดชิด
P501: กําจัดสารและบรรจุภณ
ั ฑ์ให ้ถูก ต ้องตามระเบียบข ้อกําหนด
ประกอบด้วย: NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY
ข้อมูลอ ันตรายอืน ๆ:

อ ันตรายทางกายภาพ/ เคมี
ึ
สารนีสามารถสะสมไฟฟ้ าสถิตย์ซงอาจก่
อให ้เกิดการลุกติดไฟได ้ สารนีสามารถก่อให ้เกิดไอระเหยซึงจะก่อตัวเป็ นของผสม
ทีมีความไวไฟ และหากมีประกายไฟเกิดขึน จะทําให ้ไอระเหยทีสะสมอยูเ่ กิดลุกติดไฟและ/หรือเกิดการระเบิดได ้
อ ันตรายต่อสุขภาพ
การสัมผัสสารซํา ๆ อาจทําให ้ผิวหนังแห ้งและแตกได ้ ทําให ้เกด
ิ การระคายเคืองผิวหนังอย่างอ่อนๆ อาจทําให ้เกิดการระคาย
เคืองต่อดวงตา จมูก ลําคอ และปอด อาจไปกดระบบประสาทส่วนกลาง
อ ันตรายต่อสิงแวดล้อม
ไม่มอ
ี ันตรายร ้ายแรง

หมายเหตุ: สารนีไม่ควรใช ้นอกเหนือจากทีระบุไว ้ในส่วนที 1 โดยไม่ได ้รับคําปรึกษาจากผู ้เชียวชาญ จากการศึกษาด ้านสุขภาพ
พบว่า การได ้รับสารอาจทําให ้เกิดความเสียงต่อสุขภาพมนุษย์โดยมีความแตกต่างไปในแต่ละบุคคล
ส่วน 3

ส่ว นประกอบ/ ข้อมูลส่วนประกอบ

สารนีจัดเป็ นสารประกอบเชิงซ ้อน
้ นทีต้องการการเปิ ดเผย
สารอ ันตรายหรือสารเชิงซอ
ชือ
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY

CAS#
64742-48-9

ความเข้มข้น*
100 %

GHS Hazard Codes
H226, H304, H336,

ชือผลิตภัณ ฑ์:

EXXSOL™ D40 FLUID

แก ้ไขปรับปรุง ณ วันที: 21 มกราคม 2016
หน ้า 3 ของ 11
______________________________________________________________________________________________________________________

H316
้ นท ต้
องค์ประกอบอ ันตรายในสารเชิงซอ
ี องการการเปิ ดเผย
ชือ
CAS#
NONANE
111-84-2

ความเข้มข้น*
1 - < 5%

GHS Hazard Codes
H226, H304, H336,
H316

* ความเข ้มข ้นทังหมดจะเป็ นเปอร์เ ซ็นต์โดยนําหนัก เว ้นแต่สารนันจะเป็ นแก๊ส ความเข ้มข ้นของแก๊สจะเป็ นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ค่า
ความเข ้มข ้นอาจแปรผันได ้
ส่วน 4

มาตรการปฐมพยาบาล

การสูดดม
ให ้นําผู ้ป่ วยออกจากทีเกิดเหตุ สําหรับท่านทีเป็ นผู ้เข ้าทําการช่วยเหลือให ้ป้ องกันตัวเองจากการได ้รับสารโดยการสวม
หน ้ากากชนิดทีเหมาะสม และถ ้าระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ วงิ เวีย น อาเจียน หรือหมดสติ ให ้พบแพทย์โดยด่วน ถ ้า
หยุ ดหายใจ ให ้ใช ้เครืองช่วยหายใจหรือทําการผายปอดแบบปากต่อปาก
ั ัสทางผิวหน ัง
การสมผ
ล ้างบริเวณทีสัมผัสด ้วยสบูแ
่ ละนํา ถอดเสือผ ้าทีเปื อนและนําไปซักให ้สะอาดก่อนนํากลับมาสวมใส่อก
ี ครัง
ั ัสดวงตา
การสมผ
ล ้างตาทันทีด ้วยนํา หากเกิดอาการระคายเคือง ให ้ปรึกษาแพทย์
การร ับประทานเข้าไป
พบแพทย์ดว่ น ห ้ามทําให ้อาเจียน
ํ หร ับแพทย์
บ ันทึกสา
่ อดและทําให ้เกิดปอดอักเสบได ้ ให ้ทําการรั กษาอย่างเหมาะสม
ถ ้ากินเข ้าไป สารนีอาจถูกดูดเข ้าสูป

ส่วน 5

มาตรการการผจญเพลิง

สารด ับเพลิง
สารด ับเพลิงทีเหมาะสม: ใช ้ละอองนํา โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห ้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ สําหรับ ดับเพลิง
สารด ับเพลิงทีไม่ควรใช:้ สายนําทีฉีดเป็ นสาย
การผจญเพลิง
่ ม่นํา, ท่อ
ขนตอนการผจญเพลิ
ั
ง: ไวไฟ ย ้ายคนออกจากพืนที ป้ องกันนําและของเหลวทีเกด
ิ จากการดับเพลิงไหลลงสูแ
ระบายนํ า หรือแหล่งนําดืม พนั กงานทีปฏิบต
ั งิ านผจญเพลิงต ้องสวมอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายตามมาตรฐาน ประกอบด ้วยเสือ
โค ้ทป้ องกันเปลวไฟ หมวกนิร ภัยทีมีแผงกันหน ้า ถุงมือ รองเท ้าบูท กรณีทเก
ี ด
ิ ไฟไหม ้ในพืนทีปิ ด ให ้สวมชุดป้ องกันแบบ
SCBA ( Self-contained breathing apparatus ) ใช ้สเปรย์นําเพือทําให ้พืนผิวทีโดนไฟเย็นลง และปกป้ องบุคคล
การเกิดไฟแบบไม่ปกติ: ติดไฟได ้ ไอระเหยของสารมีความไวไฟและหนักกว่าอากาศ อาจเคลือนทีไปตามพืนและไปถึง
ยังแหล่งทีมีประกายไฟ ทําให ้เกิดไฟย ้อนกลับไปยังแหล่งต ้นกําเนิดได ้ สารอันตราย นักผจญเพลิงควรใช ้อุปกรณ์ป้ องกัน
ตามทีระบุในส่วนที 8
สารอ ันตรายทีเกิดจากการเผาไหม้ผลิตภ ัณฑ์:

ผลิตภัณฑ์ทเผาไหม
ี
้ไม่สมบูรณ์, ออกไซด์ของคาร์บ อน, ควัน, ไอ
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สารเคมี
คุณสมบ ัติในการติดไฟ
จุดวาบไฟ [วธิ ก
ี าร]: >=40องศาเซลเซียส (104องศาฟาเรนไฮท์) [ASTM D-56]
จุดสูงสุดและจุดตําสุดในการติดไฟ (% ปริมาตรโดยประมาณในอากาศ): ค่าตําสุด (LEL): 0.6
(UEL): 7.0
อุณหภูมท
ิ จุ
ี ดติดไฟเองได้: >200องศาเซลเซียส (392องศาฟาเรนไฮท์)
ส่วน 6

ค่าสูงสุด

มาตรการเมือมีการปล่อยสารออกโดยอุบ ัติเหตุ

กระบวนการแจ้งเหตุ
ในกรณีทมี
ี การหกเปื อนหรือปล่อยออกโดยอุบต
ั เิ หตุ ให ้แจ ้งหน่วยงานทีเกียวข ้องตามข ้อกําหนด กฎหมายต่าง ๆ ทีบั งคับ ใช ้
มาตรการป้องกน
ั
หลีกเลียงการสัม ผัสสารทีเปื อน เตือนผู ้อยู่ อาศัยในบริเวณใกล ้เคียงและผู ้ทีอยู่ใต ้ลมให ้ทราบเกียวกับอันตรายจากความเป็ นพิษ
หรือความไวไฟของสาร ทําการอพยพคนออกไปยังทีปลอดภัย ถ ้ามีความจําเป็ น ดูทส่
ี วนที 5 เรืองการผจญเพลิง ดูส่วนที 3
เรืองการระบุอันตราย ดูทส่
ี วนที 4 เรืองมาตรการปฐมพยาบาล ดูทส่
ี วนที 8 สําหรับคําแนะนําเรืองอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลขันตํา อาจมีความจําเป็ นในการใช ้มาตรการป้ องกันอืนเพิมเติม ทังนี ขึนอยู่กันสถานการณ์เฉพาะหน ้า หรือ
วิจารณญาณของผู ้มีหน ้าทีรับผิดชอบในกรณีเ หตุฉุกเฉิน
สําหรับผู ้ทีมีหน ้าทีรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ป้ องกันทางหายใจแบบครึงหน ้า
หรือเต็มหน ้าพร ้อมกับไส ้กรองสําหรับ กันไอระเหยของสารอินทรียห
์ รือไฮโดรเจนซัลไฟด์ สามารถใช ้เครืองช่วยหายใจได ้ด ้วย
ตัวเอง (SCBA) ขึนอยู่กับความรุนแรงของการรัวไหลและระดับความเสียงทีอาจจะเกด
ิ ขึน ถ ้าหากไม่สามารถประเมินความ
รุนแรงของความเสียงได ้ หรืออาจเกิดสภาวะการขาดออกซิเจนในอากาศแนะนําให ้ใช ้เครืองช่วยหายใจได ้ด ้วยตัวเอง (SCBA)
แนะนําให ้ใช ้ถุงมือทํางานทีทนต่อสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บ อน ถุงมือทีทําด ้วยโพลิไวนิลอะซิเตด(PVA) นันไม่กันนําและไม่
เหมาะสมในการใช ้เมือเกิดเหตุฉุกเฉิน แนะนําให ้ใช ้แว่นตากันเคมี ถ ้ามีความเป็ นไปได ้ทีสารจะกระเด็นหรือสัมผัสกับดวงตา
สําหรับการหกรัวไหลเพียงเล็กน ้อย การสวมชุดป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์ธรรมดาก็พอเพีย ง
ถ ้าการหกรัวไหลมีปริมาณมาก แนะ
นําใข ้ชุดป้ องกันสารเคมีและป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์แบบทังตัว
การจ ัดการสารทีหกเปื อน
ื
่ นดิ
การรวไหลลงสู
ั
พ
ื น: กําจัดแหล่งก่อไฟทังหมด (ห ้ามสูบบุหรี, ทําให ้เกด
ิ ประกายไฟหรือเปลวไฟใด
ๆ ในบริเวณ
ใกล ้เคียง) หยุดการรัวไหลถ ้าสามารถทําได ้โดยไม่ม ค
ี วามเสียง เครืองมือทีใช ้งานกับผลิตภัณฑ์นีต ้องมีการต่อสายดิน
ห ้ามจับ หรือเดินผ่านไปบนสารทีหกเปื อน ป้ องกันไม่ให ้ไหลลงสู่ทางเดินของนํา ท่อนําเสีย แหล่งนําบนดิน หรือแหล่งนําใต ้
ดิน หรือบริเวณทีอับอากาศ อาจใช ้โฟมระงับไอเพือลดไอหมอกทีเกด
ิ ขึน ใช ้เครืองมือสะอาดทีไม่กอ
่ ประกายไฟในการดูด
ซับสาร ใช ้ดินแห ้ง ทราย หรือสารอืนทีไม่เผาไหม ้ซับหรือคลุมสารทีหกเปื อนและย ้ายไปใส่ในภาชนะ สารทีหกเปื อน
ปริมาณมาก : สเปรย์นําอาจช่วยลดไอระเหย แต่อาจไม่สามารถป้ องกันการติดไฟในบริเวณพืนทีปิ ดได ้ นําเก็บ กลับมาโดย
การสูบด ้วยปั มหรือซับ ด ้วยวัสดุดด
ู ซับทีเหมาะสม
่ หล่งนํา: หยุดการรัวไหลถ ้าสามารถทําได ้โดยไม่มค
การรวไหลลงสู
ั
แ
ี วามเสียง กําจัดแหล่งก่อไฟทังหมด
ผู ้เกียวข ้องอืนๆ
แจ ้งเตือนผู ้เกียวข ้องอืนๆ
เอาสารทีหกเปื อนออกจากผิวหน ้าโดยการกวาดหรือใช ้สารดูดซับ ทีเหมาะสม
ขอคําแนะนําจากผู ้เชียวชาญก่อนใช ้สารดูดซับ สารเคมี

แจ ้งเตือน

่ หล่งนําและพืนดินนี จัดทําขึนจากการจํ าลองสถานการณ์ของการรัวไหลทีมีโอกาส
คําแนะนําสําหรับ การรัวไหลของสารลงสูแ
เกิดขึน ทังนีสภาพทางภูมศ
ิ าสตร์ ลม อุณหภูม ิ ทิศทางของคลืน กระแสนําและความเร็วทีแตกต่างกันไปนันมีผลอย่างมากใน
การจั ดการทีต่างกันออกไป ดังนันจึงควรปรึกษาผู ้เชียวชาญ
หมายเหตุ : กฎหมายแต่ละท ้องถินอาจระบุหรือจํ ากัดข ้อปฎิบัตบ
ิ างประการ
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ข้อควรระว ังเกียวก ับสิงแวดล้อม
สารทีหกเปื อนปริมาณมาก : สร ้างทํานบกันของเหลวทีหกเปื อนไกลออกจากบริเวณทีหกเพือนําเก็บกลับมาและกําจั ดทิง
ป้ องกันไม่ให ้ไหลลงสู่ทางเดินของนํา ท่อนําเสีย แหล่งนํ าบนดิน หรือแหล่งนําใต ้ดิน หรือบริเวณทีอับอากาศ

ส่วน 7

การจ ัดการและการเก็บร ักษา

การจ ัดการ
ระวังอย่าให ้สัมผัสกับผิวหนัง การให ้ความร ้อนหรือการปั นกวนสารอาจทําให ้เกิดไอหมอกหรือไอของสารทีมีพษ
ิ หรือทําให ้
ระคายเคือง ให ้ใช ้งานเฉพาะเมือมีการถ่ายเทอากาศทีเพียงพอ ทําการป้ องกันการหกเปื อนและรัวซึมเพือไม่ให ้เกิดอันตราย
ลืนหกล ้มสารนีสามารถสะสมประจุไฟฟ้ าซึงอาจทําให ้เกิดประกายไฟ (แหล่งติดไฟ) ใช ้วธิ ก
ี ารทีเหมาะสมในการยึดและ/หรือ
ต่อสายดิน อย่างไรก็ตาม การยึดและต่อสายดินก็อาจไม่สามารถละจากอันตรายทีเกด
ิ จากการสะสมไฟฟ้ าสถิตย์ได ้ ให ้ศึกษา
หามาตรฐานการปฏิบ ัตก
ิ ารเพือเป็ นแนวทาง หรือหาข ้อมูลอ ้างอิงเพิมเติมได ้จาก American Petroleum Institute 2003
(Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) หรือ National Fire Protection
Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) หรือ CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of
practice for the avoidance of hazards due to static electricity)
อุณหภูมใิ นการบรรจุ/การถ่ายเทเอาของออก:
อุณหภูมใิ นการขนส่ง:
ความดน
ั ในการขนส่ง:

[ทีสภาพแวดล ้อมปกติ (Ambient)]

[ทีสภาพแวดล ้อมปกติ (Ambient)]
[ทีสภาพแวดล ้อมปกติ (Ambient)]

การเก็บสะสมไฟฟ้าสถิตย์: สารนีเป็ นสารสะสมไฟฟ้ าสถิตย์ โดยปกติในสภาวะของเหลวจะไม่นําไฟฟ้ าหรือสะสมประจุ
ไฟฟ้ าถ ้าค่าการนําไฟฟ้ าตํากว่า 100 pS/m (100x10E-12 Siemens per meter) และจะเป็ นสารกึงตัวนํ าถ ้าค่าการนําไฟฟ้ าตํา
กว่า 10,000 pS/m ของเหลวนันไม่วา่ จะมีสภาพไม่นําไฟฟ้ าหรือในสภาพสารกึงตัวนําจะมีข ้อควรระวังทีเหมือนกัน ปั จจัย ทีมี
ผลต่อการนําไฟฟ้ า ตัวอย่างเช่น อุณหภูมข
ิ องเหลว ลักษณะของการปนเปื อน ความต ้านทานการเกิดประจุไฟฟ้ าของสารเพิม
คุณภาพ และการกรอง สามารถมีผลต่อการนําไฟฟ้ าของของเหลวทังสิน
การเก็บรก
ั ษา
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ถังบรรจุ อาจทําให ้เกิดไฟฟ้ าสถิตย์สะสม และกระจายตัวได ้ ปิ ดฝาภาชนะเมือไม่ใช ้
งาน เคลือนย ้ายภาชนะด ้วยความระมัดระวัง เปิ ดฝาภาชนะช ้า ๆ เพือควบคุม แรงดันทีอาจปล่อยออกมา เก็บในทีเย็นและ
อากาศถ่ายเทได ้สะดวก ภาชนะเก็บสารควรมีการต่อสายดินและยึดรัดให ้มันคง ถังเก็บสาร ภาชนะและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีใช ้
ถ่ายเทสารจะต ้องทําการต่อสายดิน ยึดรั ดให ้มั นคง เพือป้ องกันการสะสมของไฟฟ้ าสถต
ิ ย์
อุณหภูมใิ นการจ ัดเก็บ:
[ทีสภาพแวดล ้อมปกติ (Ambient)]
ความดน
ั ทีใชเ้ ก็บ:
[ทีสภาพแวดล ้อมปกติ (Ambient)]
ภาชนะ/บรรจุภ ัณฑ์ทเหมาะสม:
ี
รถบรรทุกนํามันหรือสารเคมี; รถลาก; เรือบรรทุก; ถัง
้ เหมาะสม
ว ัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์และสารเคลือบผิวทีใชท
ี
(การเข้าก ันได้ทางเคมี) : Teflon; Polypropylene;
Polyethylene; สแตนเลส สตีล; เหล็กกล ้าคาร์บอน
ว ัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ท ไม่
ี เหมาะสม: ยางบิวทิล; ยางธรรมชาติ; Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM);
Polystyrene
ส่วน 8

การควบคุม การได้ร ับสาร/ การป้องก ันส่วนบุคคล

ค่าจําก ัดการได้ร ับสาร
ั ัสได้ (หมายเหตุ: ค่าจําก ัดนีไม่ได้หมายถึงค่าจําก ัดสําหร ับแต่ละ Isomer ของสารทีมีองค์ประกอบเดียวก ัน
ค่าทียอมให้สมผ
แต่หมายถึงค่าจํา ก ัดของผลรวมของทุก ๆ Isomer ของสารทีมีองค์ประกอบเดียวก ัน)
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ชือสาร
NAPHTHA (PETROLEUM),
HYDROTREATED HEAVY
NONANE

รูปแบบ
ไอ.

Limit / Standard
RCP 1200
TWA
mg/m3
TWA

หมายเหตุ
197 ppm

แหล่ง
เอ็กซอนโมบิล

ไฮโดรคาร์บ
อนทังหมด

200 ppm

ACGIH

หมายเหตุ: ข ้อจํากัด/มาตรฐานได ้แสดงไว ้เป็ นแนวทางเท่านัน ให ้ปฎิบัตต
ิ ามกฎหมายทีเกียวข ้อง
การควบคุมทางว ศ
ิ วกรรม
ระดับ การป้ องกันและวิธก
ี ารควบคุมทีจํ าเป็ นนันแตกต่างไปตามสถานการณ์ ทีมีโอกาสได ้รับสาร
มาตรการควบคุม ทีนํามาพิจารณา :
ควรจั ดให ้มีการระบายอากาศทีเพียงพอ เพือป้ องกันไม่ให ้ปริม าณสารเกินกว่าระดับ ทียินยอมให ้รับได ้ ใช ้อุปกรณ์
ถ่ายเทอากาศทีป้ องกันการระเบิด
การป้องก ันส่วนบุคคล
การเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนันแตกต่างกันไปตามลักษณะการสัมผัสสารทีเป็ นไปได ้ เช่น การใช ้งาน วิธจ
ี ัดการสาร
ความเข ้มข ้นและการระบายอากาศ ข ้อมูลในการเลือกอุปกรณ์เ พือใช ้กับสารนีได ้ระบุไว ้ด ้านล่าง ทังนีอยู่ภายใต ้ภาวะการใช ้
ตามปกติ
การป้องก ันการหายใจ: ถ ้าระบบการควบคุม ทางวิศวกรรมไม่สามารถรั กษาระดับของสิงปนเปื อนในอากาศทีเพียงพอต่อ
การป้ องกันสุขภาพของพนั กงานได ้ อาจจําเป็ นต ้องใช ้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจทีได ้รับอนุญาต การเลือก การใช ้และ
การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจต ้องทําตามข ้อกําหนดของกฎหมาย สําหรับประเภทอุปกรณ์ป้ องกันทางเดิน
หายใจทีพิจารณาใช ้กับสารนีได ้แก่ :
หน ้ากากกรองสารเคมีแบบครึงหน ้า เครืองกรองชนิด A
ใช ้อุปกรณ์ถา่ ยเทอากาศทีเหมาะสมเพือรักษาระดับ ปริมาณสารให ้ตํากว่าระดับทีกําหนดไว ้
ในกรณีทความเข
ี
้มข ้นของสารในอากาศมีคา่ สูง ให ้ใช ้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิด “ชุดส่งผ่านอากาศ” และปรับให ้มี
ความดันภายในหน ้ากากสูงกว่าภายนอก ชุดส่งผ่านอากาศพร ้อมด ้วยถังอากาศสํารองอาจมีความจําเป็ นในสถานการณ์ทระดั
ี บ
ของออกซิเ จนตํากว่ามาตรฐาน อุปกรณ์การเตือนแก๊ส/ไอไม่ทํางาน หรือความเข ้นข ้นของสารในบรรยากาศมีคา่ สูงเกินกว่า
ระดับ ความสามารถในการป้ องกันของหน ้ากากกรองอากาศ
การป้องก ันมือ: ข ้อมูลเฉพาะของถุงมือทีได ้ให ้ไว ้นันจั ดทําขึนตามเอกสารตีพม
ิ พ์และข ้อมูลจากผู ้ผลิตถุงมือ สภาพการ
ทํางานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็ นอย่างมาก ให ้สอบถามข ้อมูลจากผู ้ผลิตถุงมือเพือขอคําแนะนําสําหรับประเภทของ
ถุงมือทีเหมาะสมและอายุการใช ้งานกับงานทีท่านใช ้งาน ให ้ตรวจสอบและเปลียนถุงมือทีขาดหรือเสีย หาย ประเภทของถุงมือ
ทีใช ้สําหรับการทํางานกับ สารเคมีนนรวมถึ
ั
ง:
ควรใช ้ถุงมือชนิดป้ องกันสารเคมี ถุงมือยาง Nitrile
การป้องก ันดวงตา:

ถ ้าต ้องสัมผัสกับสาร ควรสวมแว่นตานิรภัย ทีมีแผงกันด ้านข ้าง

การป้องก ันผวิ หน งั และร่างกาย:
ข ้อมูลเฉพาะของเสือผ ้าทีได ้ให ้ไว ้นันจัดทําตามเอกสารตีพม
ิ พ์และข ้อมูลจากผู ้ผลิต
ประเภทของเสือผ ้าทีใช ้สําหรับการทํางานกับสารเคมีนันรวมถึง:
แนะนําให ้สวมเสือทีทนต่อสารเคมี/นํามัน
มาตรการสุขอนาม ัยเฉพาะ: ให ้หมันตรวจสอบข ้อปฎิบัตเิ พือสุขอนามัยส่วนบุคคลทีดี เช่น การล ้างมือหลังจากสัมผั ส
สารเคมี และก่อนรับประทานอาหาร ดืมนํา และ/หรือ สูบบุหรี ซักล ้างชุดทํางานและอุปกรณ์ป้องกันเพือกําจั ดสารปนเปื อน
ิ
กําจัดเสือผ ้าทีมีการปนเปื อนและรองเท ้าทีไม่สามารถทําความสะอาดได ้ จั ดเก็บสงของต่
าง ๆ ให ้เป็ นระเบียบเรียบร ้อยอยูเ่ สมอ
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การควบคุมทางสิงแวดล้อม
่ ากาศ นําและดิน ในการป้ องกันรักษา
สอดคล ้องกับกฎระเบียบด ้านสิงแวดล ้อมสามารถใช ้งานได ้ การจํากัด การปล่อยสูอ
สิงแวดล ้อมโดยการใช ้มาตรการการควบคุมทีเหมาะสมเพือป้ องกันหรือ จํากัด การปล่อยออก
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คุณสมบ ัติทางกายภาพและเคมี

ํ หรบ
บ ันทึก: คุณสมบ ัติทางกายภาพและเคมีถก
ู ให้ไว้สา
ั การพิจารณาไว้เพียงความปลอดภ ัย สุขภาพ และสิงแวดล้อม .
อาจจะไม่แสดงทงหมดในข้
ั
อกําหนดของผลิตภ ัณฑ์ ปรึกษาผูจ
้ ัดจําหน่ายสําหร บ
ั ขอข้อมูล เพิมเติม
ข้อมูลทวไป
ั
สถานะทางกายภาพ:
ของเหลว
รูปแบบ:
ใส
สี: ไม่มส
ี ี
กลิน: ปิ โตรเลียม/ตัวทําละลาย อย่างอ่อน
ระด ับของการได้รบ
ั กลิน: ไม่ได ้กําหนดไว ้
ข้อมูลทีสําค ัญด้า นสุขภาพ ความปลอดภ ย
ั และสิงแวดล้อม
ั ัทธ์ (ท ี 15 องศาเซลเซียส):
ความหนาแน่นเชิงสมพ
0.77
ความหนาแน่น (ที 15 องศาเซลเซียส): 770 kg/m3 (6.43 lbs/gal, 0.77 kg/dm3)
ตืดไฟได้ (ของแข็ง, ก๊า ซ): ไม่เกียวข ้อง
จุดวาบไฟ [วธิ ก
ี าร]:
>=40องศาเซลเซียส (104องศาฟาเรนไฮท์) [ASTM D-56]
จุดสูงสุดและจุดตําสุดในการติดไฟ (% ปริมาตรโดยประมาณในอากาศ): ค่าตําสุด (LEL): 0.6
ค่าสูงสุด
(UEL): 7.0
อุณหภูมท
ิ จุ
ี ดติดไฟเองได้: >200องศาเซลเซียส (392องศาฟาเรนไฮท์)
จุดเดือด / ช่วง:
147องศาเซลเซียส (297องศาฟาเรนไฮท์) - 199องศาเซลเซีย ส (390องศาฟาเรนไฮท์)
อุณหภูมก
ิ ารสลายต ัว: ไม่ได ้กําหนดไว ้
ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1): > 1 ที 101 kPa
ความดน
ั ไอ:
0.21 kPa (1.57 mm Hg) ที 20 องศาเซลเซียส | 0.7 kPa (5.25 mm Hg) ที 38องศาเซลเซีย ส
| 1.3 kPa (9.75 mm Hg) ที 50องศาเซลเซียส
อ ัตราการระเหย (นอร์มอลบวิ ทิว อะซิเตต (n-butyl acetate) = 1):
0.11
ค่าความเป็นกรดเบส (pH): ไม่เกียวข ้อง
ั
ั
Log Pow (ค่าสมประสิ
ทธิการแยกชนระหว่
า ง n-ออกทานอล/นํา): ไม่ได ้กําหนดไว ้
ค่าการละลายในนํา: น ้อยมากไม่ต ้องนํามาพิจารณา
ความหนืด: 1.03 cSt (1.03 mm2/sec) ที 40 องศาเซลเซียส [ตามทีคํานวณได ้] | 1.23 cSt (1.23 mm2/sec) ที
25องศาเซลเซียส
คุณสมบ ัติในการออกซิไดส:์ อ่านในส่วน การระบุอันตราย.
ข้อมูลอืนๆ
จุดเยือกแข็ง: <-40องศาเซลเซียส (-40องศาฟาเรนไฮท์)
จุดหลอมเหลว: ไม่ได ้กําหนดไว ้
นําหน ักโมเลกุล:
142 [ตามทีคํานวณได ้]
ั
สมประสิ
ทธิการขยายต ัวเนืองด้ว ยอุณหภูม:ิ
0.00101
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ความคงต ัวและความสามารถในการเกด
ิ ปฎิกริ ย
ิ า
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ความคงต ัว: สารนีคงตัวภายใต ้การใช ้ปกติ
สภาวะทีต้องหลีกเลียง: หลีกเลียงความร ้อน ประกายไฟ กองไฟและแหล่งก่อไฟอืนๆ
ว ัสดุทต้
ี องหลีกเลียง:

ตัวทําปฏิกริ ย
ิ าออกซิเดชันรุนแรง

ผลิตภ ัณฑ์จากการเสือมสลายของสารอ ันตราย: สารนีไม่สลายตัวทีอุณหภูมบ
ิ รรยากาศ
มีความเป็นไปได้ทจะเกิ
ี
ดปฏิกริ ย
ิ าทีอ ันตราย: ไม่เกิดโพริเมอไรเซชัน (polymerization) ทีอันตราย
ส่วน 11

ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษแบบเฉียบพล ัน
ทางทีได้ร ับสาร
การสู ดดม
ความเป็ นพิษ (หนู): LC50 > 4951 mg/m3
การระคายเคือง: No end point data for
material
การร ับประทานเข้าไป
ความเป็ นพิษ : LD50 > 15000 mg/kg

ผิวหน ัง
ความเป็ นพิษ (กระต่าย): LD50 > 5000
mg/kg
การระคายเคือง: Data available

ดวงตา
การระคายเคือง: Data available

ข้อสรุป / หมายเหตุ
มีความเป็ นพิษตํามากบนพืนฐานของข ้อมูลการทดสอบสําหรับสารทีมีสต
ู ร
ใกล ้เคียงกัน.
มีความเป็ นพิษในระดับทีสามารถละเลยได ้ สําหรับการทํางานกับสารเคมีใน
อุณหภูมป
ิ กติ

มีความเป็ นพิษตํามากบนพืนฐานของข ้อมูลการทดสอบสําหรับสารทีมีสต
ู ร
ใกล ้เคียงกัน.

มีความเป็ นพิษตํามากบนพืนฐานของข ้อมูลการทดสอบสําหรับสารทีมีสต
ู ร
ใกล ้เคียงกัน.
ระคายเคืองผิวหนังเพียงเล็กน ้อยเมือสัมผัสสารเป็ นเวลานานบนพืนฐาน
ของข ้อมูลการทดสอบสําหรับสารทีมีสต
ู รใกล ้เคีย งกัน.

อาจทําให ้เกิดอาการระคายเคืองตาเล็กน ้อย เป็ นระยะเวลาสัน ๆ บน
พืนฐานของข ้อมูลการทดสอบสําหรับสารทีมีสต
ู รใกล ้เคียงกัน.

ั ัสทงในระยะส
ั
ผลต่อสุขภาพอืนๆจากการสมผ
ั
นและระยะยาว
คาดว่ามีผลต่อสุขภาพจากภาวะกึงเรือรัง เรือรัง ระบบทางเดินหายใจ หรืออาการแพ ้ทางผิวหนัง การกลายพันธุ์ เป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ก่อให ้เกิดมะเร็ ง เป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมาย (จากการสัมผัสครั งเดีย ว หรือหลายครัง) เป็ นพิษต่อระบบหายใจ และผลกระทบอืนๆ
เนืองจากประสบการณ์ของบุคคล และข ้อมูลการทดลอง
สําหร ับต ัวผลิตภ ัณฑ์:
ความเข ้มข ้นของไอระเหยทีเกินกว่าระดับมาตรฐาน จะทําให ้เกิดการระคายเคืองดวงตา และมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึง
อาจทําให ้รู ้สึกปวดหัวและวิงเวียนศรีษะ รวมทังอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาท การสัม ผัสสารทีความหนืดตําเป็ นเวลานาน
่ อดแม ้เพีย ง
หรือซํา ๆ ติดต่อกัน อาจมีผลทําให ้ผิวหนังแห ้ง เกิดการระคายเคืองและผิวหนังอักเสบ การได ้รับ สารนีเข ้าสูป
เล็กน ้อยโดยอุบต
ั เิ หตุจากการกลืนกินหรือขณะทีทําให ้อาเจีย นเอาสารนีออกมา อาจทําให ้เกิดการอักเสบของปอดหรือทําให ้
เกิดอาการนําท่วมปอดได ้
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IARC Classification:
สารต่อไปนีได้ถก
ู กล่าวถึงในรายการข้างล่าง: ไม่มี

--รายการกฎเกณฑ์ทค
ี ้นได ้-2 = IARC 2A

1 = IARC 1

ส่วน 12

3 = IARC 2B

สารสนเทศนิเวศน์วท
ิ ยา

ื
ข ้อมูลทีให ้ไว ้นีจัดทําบนพืนฐานข
้อมูลทีมีอยูข
่ องสารนี ส่วนประกอบของสารนี และสารใกล ้เคียงอืนๆ
ความเป็นพิษต่อสิงแวดล้อม
สารเคมี -- คาดว่าไม่เป็ นอันตรายต่อสิงมีชวี ต
ิ ในนํา
ิ ชวี ต
สารเคมี -- ไม่คาดว่าจะก่อให ้เกิดความเป็ นพิษเรือรังกับสงมี
ิ ในนํา
การเคลือนที
สารเคมี -- ระเหยได ้ดี จะเข ้าไปในชันอากาศอย่างรวดเร็ว จะไม่เข ้าไปในชันนําเสียและตะกอนทีเป็ นของแข็ง
ความคงทนและความสามารถในการสลายต ัว
การย่อยสลายได้ทางชีวภาพ:
สารเคมี -- คาดว่าจะย่อยสลายทางชีวภาพได ้ทันที
การแยกสลายด้วยนํา:
สารเคมี -- คาดว่าไม่ม ก
ี ารเปลียนรูปจากปฏิกริ ย
ิ าไฮโดรไลซิส
การสลายด้วยแสง:
สารเคมี -- คาดว่าไม่ม ก
ี ารเปลียนรูปจากปฏิกริ ย
ิ าโฟโตไลซิส
ั
การออกซิเดชนในบรรยากาศ:
สารเคมี -- คาดว่าจะสลายตัวอย่างรวดเร็วในอากาศ

ข้อมูลนิเวศน์วท
ิ ยาอืนๆ
VOC: ใช่
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ข้อพิจารณาในการทิง

คําแนะนําในการทิงนันจั ดทําขึนสําหรับสารแต่ละประเภท การทิงสารนั นต ้องปฎิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข ้องฉบับปั จจุบน
ั
และลักษณะของสาร ณ เวลาทีทิง

คําแนะนําในการทิง
ผลิตภัณฑ์นควรเผาในภาชนะปิ
ี
ดทีได ้รับการควบคุมอุณหภูมท
ิ อุ
ี ณหภูมส
ิ งู เพือป้ องกันการเกิดผลิตภัณฑ์ทไม่
ี ต ้องการจากการ
เผาไหม ้
คําเตือนบรรจุภ ัณฑ์เปล่า คําเตือนเกียวกับภาชนะบรรจุทใช
ี ้หมดแล ้ว (ถ ้าเกียวข ้อง): ภาชนะบรรจุทใช
ี ้หมดแล ้ว อาจมีคราบตกค ้าง
เหลืออยู่ และเป็ นอันตรายได ้ อย่าพยายามเติม ซํา หรือทําความสะอาดภาชนะ โดยไม่มวี ธิ ป
ี ฏิบต
ั ท
ิ เหมาะสม
ี
ควรระบายสารออกจากถัง
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เปล่าจนหมดเกลียง และเก็บ ไว ้ในทีปลอดภัยจนกว่าจะปรับสภาพหรือกําจัดทิงอย่างเหมาะสม ควรให ้ผู ้รับเหมาทีมีความเชียวชาญหรือ
ได ้รับ อนุญาตเป็ นผูน
้ ําภาชนะเปล่าไปรีไซเคิล ฟื นสภาพ หรือกําจัดทิงตามกฎระเบียบข ้อบังคับของรัฐบาล ห ้ามอัดความดัน ตัด เชือม
เชือมประสาน บัดกรี เจาะ บด เจียระไน หรือปล่อยให ้ภาชนะได ้รับความร ้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้ าสถิต หรือแหล่งจุดระเบด
ิ อืนๆ
ภาชนะอาจระเบิดและทําให ้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวต
ิ ได ้
ส่วน 14

ข้อมูลการขนส่ง

ทางบก
ชือทีเหมาะสมในการขนส่ง:
Hazard Class: 3
Hazchem Code: 3Y
UN Number: 3295
Packing Group: III
Label(s) / Mark(s): 3

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

ทางทะเล (IMDG)
ชือทีเหมาะสมในการขนส่ง: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Hazard Class & Division:
3
EMS Number: F-E, S-D
UN Number: 3295
Packing Group: III
Marine Pollutant: ไม่ม ี
ฉลาก: 3
ชือเอกสารการขนส่ง:
UN3295, สารประกอบไฮโดรคาร์บอน, ของเหลว, N.O.S., 3, PG III, (40°ซ. ซีซ)ี
SEA (MARPOL 73/78 Convention - Annex II)
ชือผลิตภ ัณฑ์: ของเหลวพิษ, N.F., (5) N.O.S., (EXXSOL D40, มี alkanes (C6-C9))
Ship Type: 2
ประเภทของมลภาวะ: Y
ทางอากาศ (IATA)
ชือทีเหมาะสมในการขนส่ง: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Hazard Class & Division: 3
UN Number: 3295
Packing Group: III
Label(s) / Mark(s): 3
ชือเอกสารการขนส่ง:
UN3295, ไฮโดรคาร์บอน, ของเหลว, N.O.S., 3, PG III
ส่วน 15

ข้อมูลกฎเกณฑ์

สารนีเป็ นสารอันตรายตามกฎเกณฑ์ของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรืองระะบบการจําแนกและการสือสารความเป็ นอันตรายของ
วัตถุอันตราย พ.ศ.2555
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
พระราชบ ัญญ ัติว ัตถุอ ันตราย พ.ศ. 2535: ไม่ได ้ควบคุม

จดทะเบียนหรือได้รบ
ั การยกเว้น จากรายการ หรือ ประกาศในบ ัญชีสารเคมี:

AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI,
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PICCS, TCSI, TSCA
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ข้อมูลอืนๆ

N/D = ไม่ได้กําหนดไว้, N/A = ไม่เกียวข้อง
ข้อสําค ัญของ H-CODES ระบุในส่วนที 3 ของเอกสารนี
H226: ของเหลวและไอไวไฟ; ของเหลวไวไฟ, ประเภทที 3
H304: อาจตายได ้หากกลืนข ้าไปและเข ้าสูร่ ะบบหายใจ; การหายใจ, ประเภทที 1
H316: เป็ นสาเหตุให ้เกิดการระคายเคืองผิวหนังอย่างอ่อน; ระคายเคืองผิวหนัง, ประเภทที 3
H336: อาจเป็ นสาเหตุให ้ง่วงนอน หรือเวียนหัว; อวัยวะเป้ าหมายเดียว, สารเสพติด
เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัยของสารเคมีฉบ ับนี มีการเปลียนแปลงแก้ไขด ังนี:
การเปลียนแปลงแก ้ไข: ไม่เกียวข ้อง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข ้อมูลและคําแนะนําทีระบุไว ้นีมีความถูกต ้องและเชือถือได ้ตามข ้อมูลและความคิดเห็นทีดีทสุ
ี ดของ ExxonMobil ณ วันทีจัดทํา
เอกสาร ท่านสามารถติดต่อ ExxonMobil เพือตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนีเป็ นฉบับล่าสุดที ExxonMobil มีอยู่หรือไม่ ข ้อมูลและ
คําแนะนํานันให ้ไว ้สําหรับให ้ผู ้ใช ้ได ้พิจารณาและตรวจสอบ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผู ้ใช ้ทีจะพิจารณาเห็นชอบว่าข ้อมูลนัน
เหมาะสมต่องานทีนําไปใช ้หรือไม่ ถ ้าผู ้ซือทําการนําผลิตภัณฑ์ไปบรรจุใหม่ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู ้ใช ้เพือให ้แน่ใจว่ามีข ้อมูลด ้าน
สุขภาพ ความปลอดภัย และข ้อมูลทีจําเป็ นอืนๆ อยู่พร ้อม และ/หรือบนบรรจุภัณฑ์ ควรมีการระบุคําเตือนและวธิ ก
ี ารใช ้งานอย่า ง
ปลอดภัยให ้แก่ผู ้ทําการจัดการหรือผู ้ใช ้งานสารเคมี ห ้ามทําการเปลียนแปลงแก ้ไขเอกสารนีโดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตให ้จั ดทําเอกสาร
ใหม่หรือถ่ายสําเนาเอกสารนีทังหมดหรือบางส่วนเว ้นแต่ในส่วนเนือหาทีกําหนดโดยกฎหมาย คําเรียก "ExxonMobil" นันใช ้เพือความ
สะดวกและอาจรวมถึงบริษัท ExxonMobil Chemical, Exxon Mobil Corporation หนึงหรือหลายบริษัท และบริษั ทในเครือทีเกียวข ้อง
ทังทางตรงและอ ้อม
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