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 ข้อมูลเพือ่ความปลอดภยั 

            เน้ือหาและรูปแบบของ SDSน้ีซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาตรฐานGHS 

1. ข้อมูลของผู้ผลติและผลติภัณฑ◌์  

  .ช่ือผลติภัณฑ์  ของเหลวกลอ้งจุลทรรศน์-แช่แสงกลอ้งจุลทรรศน์ 

.ช่ือรุ่น  IMMOIL-F30CC 

  .แนะนําการใช้งานของผลติภัณฑ์และข้อ จํากดั ในการใช้งาน  นํ้ามนัสาํหรับกลอ้งจุลทรรศน์, นํ้ามนัสาํหรับเลนส์ใกลว้ตัถุ 

  การใชท่ี้ควรหา้ม ไม่ใชใ้นส่ิงท่ีปนเป้ือนอาหารหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของของมนุษย ์

  .ผู้ผลติ/ผู้จัดจําหน่าย บริษทั สเปซเมด จาํกดั 

  .ท่ีอยู ่184ถนน ราชวถีิ แขวง บางยีข่นั เขต บางพลดั กรุงเทพมหา นคร 10700 ไทย 

   โทร. 66-2-883-5081  โทรสาร 66-2-883-5060 

   อีเมล saleslmc@spacemed.us 

  .ข้อมูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ SPACEMED CO. LTD. 

.ต้องการข้อมูลด่วน โปรดตดิต่อที ่โทร. 66-2-883-5081 

2. ระบุอนัตราย 

. GHS การจัดประเภท 

ความเป็นอนัตรายดา้นกายภาพ ความเป็นอนัตรายด้านสุขภาพ ความเป็นอนัตรายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

การระเบิดง่าย-ไม่มีการจดัประเภท 

ก๊าซไวไฟ-ไม่มีการจดัประเภท 

ละออง ไวไฟ-ไม่มีการจดัประเภท 

ก๊าซออกซิไดซ์-ไม่มีการจดัประเภท 

ก๊าซภายใตค้วามกดดนั-ไม่มีการจดัประเภท 

ของเหลวไวไฟ-ไม่มีการจดัประเภท 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั(ทางปาก)  

- ไม่มีการจดัประเภท 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั(ผวิหนงั)  

-ไม่มีการจดัประเภท 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั(ทางเดินหายใจ) 

-ไม่มีการจดัประเภท 

เป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดลอ้มท

างนํ้าหรือไม่-ประเภทท่ี 2 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อส่ิงแวดล้

อมในนํ้า-ประเภทท่ี 2 

สารทาํลายชั้นโอโซน 

-ไม่มีการจดัประเภท 
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ของแขง็ไวไฟ-ไม่มีการจดัประเภท 

วตัถุหรือส่วนผสมท่ีเซลฟ์รีแอคชัน่ 

-ไม่มีการจดัประเภท 

ของเหลวท่ีลุกติดไฟไดเ้องในอากาศ 

-ไม่มีการจดัประเภท 

ของแขง็ท่ีลุกติดไฟไดเ้องในอากาศ 

-ไม่มีการจดัประเภท 

สารท่ีเกิดความร�อนได�เอง -

ไม่มีการจดัประเภท 

วตัถุหรือส่วนผสมท่ีตอ้งทาํงานภายใตส้ภาวะท่ี

มีนํ้าและปล่อยก๊าซไวไฟ-ไม่มีการจดัประเภท 

ของเหลวออกซิไดซ์- ประเภทท่ี 3 

ของแขง็ออกซิไดซ์-ไม่มีการจดัประเภท 

เปอร์ออกไซดอิ์นทรีย-์ไม่มีการจดัประเภท 

กดักร่อนโลหะ-ไม่มีการจดัประเภท 

การกดักร่อนผิว /การระคายเคืองผวิ 

- ไม่มีการจดัประเภท 

การบาดเจบ็หรือการระคายเคืองตาอยา่งรุนแรง 

- ไม่มีการจดัประเภท 

มีเซนซิไทชนัในระบบทางเดินหายใจ 

-ไม่มีการจดัประเภท 

เซนซิไทชนับนผวิหนงั 

- ประเภทท่ี 1 

การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุของเซลลสื์บพนัธ์ุ 

-ไม่มีการจดัประเภท 

สารก่อมะเร็ง-ไม่มีการจดัประเภท 

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ 

 -ไม่มีการจดัประเภท 

ผลกระทบต่อช่วงการใหน้มบุตร 

-ไม่มีการจดัประเภท 

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะ

จงจากการรับสัมผสั (แบบคร้ังเดียว) 

- ประเภทท่ี 2 (ไต) 

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะ

จงจากการรับสัมผสั (แบบซํ้ า) 

-ประเภทท่ี 2 (ไต  ต่อมหมวก  ไตตบั ) 

ความเป็นอนัตรายจากการสาํลกั 
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-ไม่มีการจดัประเภท 

  .สัญลกัษณ์  

           

  .คาํสัญญาณ คาํเตือน  

.ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย  

H317 อาจทาํใหเ้กิดอาการแพท่ี้ผิวหนงั 

  H371 อาจอนัตรายต่ออวยัวะ (ไต) 

H373 อาจอนัตรายต่ออวยัวะ(ไต  ต่อมหมวก  ไตตบั) ผา่นการสัมผสัเป็นเวลานานหรือเป็นหลายๆคร้ัง 

  H411 เป็นพิษต่อสัตวน์ํ้ าในระยะยาว 

  .คาํอธิบายระบบการป้องกนั  

P260 อยา่หายใจเขา้ฝุ่ น/ควนั/ก๊าซหมอก/ไอนํ้า/ละออง 

      P264 ลา้งมืออยา่งละเอียดหลงัการปฏิบติั 

  P270 อยา่กิน  ด่ืมหรือสูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ 

P272 ชุดทาํงานท่ีปนเป้ือนแลว้หา้มเอาออกจากสถานท่ีทาํงาน 

P273 หล่ีกเล่ียงการปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

  P280 สวมใส่ถุงมือป้องกนั/เส้ือป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตา//อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้ 

.คาํอธิบายการปฏิบัตเิพือ่รองรับระบบป้องกนั  

P302+P352 ถา้สัมผสัถึงผวิ ลา้งดว้ยสบู่และนํ้า 

P333+P313 ถา้เกิดการระคายเคืองและผื่นท่ีผวิหนงั  กรุณารับคาํแนะนาํทางการแพทย ์
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  P363 ทาํความสะอาดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนแลว้ก่อนนาํมาใชใ้หม่ 

P309+P311 ถส้ัมผสัถึงหรือาคุณรู้สึกไม่สบาย   ติดต่อศนูยพิ์ษวทิยาหรือหมอ / แพทย ์

P314 รับคาํแนะนาํทางการแพทยถ์า้คุณรู้สึกไม่สบาย 

P391 กาํจดัของร่ัวไหล 

.คาํอธิบายเกีย่วกบัระบบป้องกนัด้านการจัดเกบ็รักษา  

P405 เกบ็และลอ็กไว ้

.คาํอธิบายเกีย่วกบัระบบป้องกนัด้านการกาํจัด  

P501 ปฏิบติัคอนเทนท/์คอนเทนเนอร์ตามกฎระเบียบทอ้งถ่ิน / ภมิูภาค / ประเทศ / ระหวา่งประเทศ 

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลของส่วนผสม 

 รายละเอยีดของผลติภัณฑ์ วตัถุ() องค์ประกอบ/ส่วนผสม  () 

ส่วนผสม CAS# EC# % ตามนํา้หนัก 

4-(1- ฟีนอลเอทิล)-โอ- ไซลีน 

(4-(1-phenylethyl)-o-xylene) 

   6196-95-8     228-249-2 35% 

1,4- ไดเมทิล-2-(1-ฟีนอลเอทิล) เบนซีน 

(1,4-Dimethyl-2-(1-phenylethyl) benzene) 

   6165-51-1     228-201-0 

4-(1- ฟีนอลเอทิล)-เอม็- ไซลีน 

(4-(1-phenylethyl)-m-xylene) 

   6165-52-2     228-20-6 

เอทิล(ฟีนอลเอทิล) เบนซีน 

(Ethyl(phenylethyl) benzene) 

    64800-83-5     265-241-8 

ส่วนผสมอ่ืน ๆ (ท่ีไม่เป็นอนัตราย) 

Other ingredients (non-hazardous) 

- - 65% 



หนา้5 จาก 15 
เวลาออก: 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 

AX8720_01 

ความลบัทางการคา้และความเป็นเจา้ของ 

Trade secret and proprietary 

 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

ผู้ใช้ผลติภัณฑ์นีต้้องปรึกษาแพทย์หรือผู้ประกอบวชิาชีพทางการแพทย์อืน่ถ้าได้รับการบาดเจ็บจากการเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์นี ้ 

ส่วนมาตรการปฐมพยาบาลพเิศษมดีงัต่อไปนี ้

.หลงัสัมผสัต่อตา ลา้งตาดว้ยนํ้าอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายนาที  ถอดคอนแทคทเ์ลนส์  ถา้ใส่คอนแทคทเ์ลนส์และสะดวกถอดออก 

   มาได ้ แลว้ลา้งต่อ . 

.หลงัสัมผสัต่อผวิหนัง  ถา้สัมผสัถึงผวิ ลา้งดว้ยสบู่และนํ้า ถา้เกิดการระคายเคืองและผื่นท่ีผิวหนงั  กรุณารับคาํแนะนาํทางการแพทย ์

.หลงัการหายใจเข้า ถา้หายใจเขา้ยา้ยคนไขไ้ปยงัสถานท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและใหพ้กัผอ่นตามสภาพท่ีสะดวกต่อการหายใจ 

โทรศนูยพิ์ษวทิยาหรือหมอ / แพทยถ์า้คุณรู้สึกไม่สบาย 

.หลงัการกลนืกนิใหอ้าเจียนออกมาทนัที  พกัผอ่นและ รับการรักษาพยาบาล  พร้อมลา้งปากดว้ย 

.ผลลพัธ์เฉียบพลนัและผลลพัธ์แสดงออกล่าชา้  ผลลพัธ์เฉียบพลนั ผลิตภณัฑน้ี์อาจก่อใหเ้กิดอาการแพท่ี้ผิวหนงัและอาจอนัตรายต่อไตดว้ย   

ผลลพัธ์แสดงออกล่าชา้: อาจอนัตรายต่ออวยัวะ(ไต  ต่อมหมวก  ไตตบั)โดยผา่นการสัมผสัเป็นเวลานานหรือเป็นหลายๆคร้ัง 

.อุปกรณ์เพือ่ความปลอดภัยส่วนบุคคล สวมถุงมือป้องกนั / ชุดป้องกนั / อุปกรณ์ป้องกนัตา / อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้    

ถา้ของเหลวอาจสาดหรือส่วนสัมผสัเกินขีดจาํกดั   ใหส้วมเคร่ืองช่วยหายใจและแวน่ตารักษาความปลอดภยั 

5. มาตรการการดบัเพลิง 

  .ตวัแทนการดบัทีเ่หมาะสมโฟมดบัเพลิง    คาร์บอนไดออกไซดห์รือผงเคมีแหง้ 

  .สารดบัเพลงิทีไ่ม่เหมาะสม เคร่ืองฉีดนํ้าภายใตค้วามกดดนัสูงจากตูด้บัเพลิงอาจไฟไหมก้ระจายไปสู่บริเวณแวดลอ้ม 

.ความเป็นอนัตรายจากการไฟไหม้และการระเบิดทีผ่ดิปกติ  

ผลิตภณัฑน้ี์ติดไฟได ้แต่ไม่ใช่ของติดไฟไดง่้าย  อาจมีก๊าซพิษและ / หรือควนัเกิดข้ึนระหวา่งการเผาไหม ้

  .วธีิการดบัเพลงิ 
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สาํหรับไฟไหมท่ี้เพ่ิงเร่ิม    ใชผ้งแหง้คาร์บอนไดออกไซด ์ฯลฯ 

  .สาํหรับไฟไหมข้นาดใหญ่   การใชโ้ฟมดบัเพลิง ฯลฯในการตดัแหล่งจ่ายอากาศจะมีประสิทธิภาพดี 

  ผูด้บัเพลิงตอ้งสวมเคร่ืองช่วยหายใจและอุปกรณ์ป้องกนัทั้งชุด (เช่นเส้ือผา้ทนไฟ) 

ปฏิเสธการเขา้สถานท่ีไฟไหมท่ี้ไม่จาํเป็น 

ยา้ยภาชนะบรรจุออกจากบริเวณไฟไหมถ้า้สามารถทาํไดโ้ดยไม่มีความเส่ียง 

รักษาส่ิงอาํนวยความสะดวก ฯลฯ  ในบริเวณรอบๆใหอ้ยูใ่นสภาพเยน็ โดยการสเปรยน์ํ้า 

ดาํเนินการดบัไฟจากทิศทางอยูเ่หนือลมและวธีิการดบัเพลิงควรจะเหมาะสมกบัสถานการณ์ในสภาพแวดลอ้ม 

6.   มาตรการการกาํจดัการร่ัวไหล 

  .มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล   อุปกรณ์ป้องกนัและขั้นตอนการปฏิบติัในกรณีฉุกเฉิน 

  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของผวิ  ตาและเส้ือผา้ส่วนบุคคลใด ๆ 

ยา้ยแหล่งกาํเนิดไฟออกไปและใหก้ารระบายอากาศเพียงพอ 

ยา้ยออกจากพื้นท่ีอนัตรายหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเม่ือจาํเป็น 

  .มาตรการป้องกนัทางส่ิงแวดลอ้ม 

ใหท้าํความสะอาดของเหลวท่ีออกจากท่อระบายนํ้าและแหล่งนํ้าธรรมชาติ  ซึงจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบกบักฎหมายส่วนทอ้งถ่ินและระดบัชาต 

  .มาตรการสาํหรับทาํความสะอาด /การเกบ็รักษา 

หยดุการร่ัวไหลถา้คุณสามารถทาํไดโ้ดยไม่มีความเส่ียง 

การร่ัวไหลขนาดเลก็ 

เชด็ถหูรือดูดซบัดว้ยวสัดุเฉ่ือยแหง้ (เช่นทรายปูนขาวแหง้) และเกบ็ไวใ้นภาชนะกาํจดัของเสียท่ีเหมาะสม 

การร่ัวไหลขนาดใหญ่ 

กั้นเขตบริเวณท่ีปนเป้ือนออกมาและการติดตั้งป้ายเตือนภยั    

ผูท่ี้จดัการเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเสนอใหใ้ส่ชุดป้องกนั  อยา่สัมผสัถึงวสัดุท่ีร่ัวไหลออกมา   สร้างเข่ือนหรือขดุหลุมเพ่ือเป็นสถานท่ีจดัเกบ็ 

รวบรวมสารเคมีท่ีร่ัวไหลดว้ยป๊ัมและเกบ็ไวใ้นภาชนะท่ีเหมาะสมและขนส่งไปยงัสถานท่ีกาํจดั 
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7. การปฏิบติัและการจดัเกบ็รักษา  

    .การปฏิบัติ ขอ้ควรระวงัสาํหรับการจดัการท่ีปลอดภยั 

  .มาตรการทางเทคนิค       

ใหห่้างจากแหล่งกาํเนิดไฟเช่นเปลวไฟ   ประจุไฟฟ้าสถิตยแ์ละประกายไฟฟ้า ฯลฯ 

  ใช ้เคร่ืองมือท่ีไม่ก่อประกายไฟ 

  อยา่หายใจเขา้ฝุ่ น/ควนั/ก๊าซหมอก/ไอนํ้า/ละออง 

ไม่กลืน 

  หลีกเล่ียงการสัมผสัถึงผวิหนงัและตา 

ป้องกนัการร่ัวไหล 

  ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรือในพ้ืนท่ีมีการะบายอากาศไดดี้ 

  ลา้งมืออยา่งละเอียดหลงัการปฏิบติั 

ชุดทาํงานท่ีปนเป้ือนแลว้หา้มเอาออกจากสถานท่ีทาํงาน 

  .เง่ือนไขในการเกบ็รักษาความปลอดภยั  รวมทั้งความไม่ลงรอยกนัใดๆ 

วางจุภาชนะเกบ็ทั้งหมดท่ีพ้ืน  และใช ้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีไม่ก่อประกายไฟ 

ใหห่้างจากตวัออกซิไดซ์  

เกบ็และลอ็กไว ้

ปิดภาชนะใหแ้น่นและเกบ็ไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีเยน็และการระบายอากาศไดดี้ 

หอ้งเกบ็ของควรติดตั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับอุบติัเหตุการร่ัวไหลและไฟไหมโ้ดยไม่คาดคิด 

8. การควบคุมการได้รับสาร/การป้องกนัส่วนบุคคล  

.พารามเิตอร์การควบคุม 

ส่วนผสม โออเีอลส์ไทย –OELs OSHA PEL-TWA ACGIH TLV-TWA 

4-(1- ฟีนอลเอทิล)-โอ- ไซลีน ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล 
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1,4- ไดเมทิล-2-(1-ฟีนอลเอทิล) เบนซีน ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล 

4-(1- ฟีนอลเอทิล)-เอม็- ไซลีน ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล 

เอทิล(ฟีนอลเอทิล) เบนซีน ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล 

.การควบคุมทางวศิวกรรม 

ใชว้ธีิการระบายอากาศภายในท่ีเหมาะสมและจดัการดว้ยความระมดัระวงั 

อาํ  นวยอุปกรณ์การอาบนํ้า     ลา้งมือและลา้งตาในสถานท่ีใกลพ้ื้นท่ีการดาํ  เนินการ 

.อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัส่วนบุคคล 

.การคุม้ครองมือ 

สวมถุงมือท่ีทนนํ้ามนัได ้

 

  .การป้องกนัดวงตา 

สาํหรับสภาวะปกติไม่มีขอ้กาํหนดพิเศษใดๆ สวมแวน่ตารักษาความปลอดภยัเม่ืออาจมีของเหลวสัมผสัถึงตา 

 

  .การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ 

ใชเ้คร่ืองช่วยหายใจท่ีเหมาะสมถา้ส่วนสัมผสัเกินขีดจาํกดัหรือถา้มีการระคายเคืองหรืออาการอ่ืนๆเกิดข้ึน 

 

.การป้องกนักายภาพ  

  สวมถุงมือและชุดทาํงานท่ีทนนํ้ามนัได ้
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.มาตรการเพ่ือป้องกนัรักษาและสุขอนามยัทัว่ไป 

เกบ็ใหห่้างจากอาหารเคร่ืองด่ืม 

ลา้งมือก่อนหยดุพกัและเม่ือทาํงานเสร็จ 

  หลีกเล่ียงการสัมผสัถึงตาและผวิหนงั 

9. คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี  

ข้อมูลทัว่ไป 

รูปแบบ ของเหลวขน้หนืดเลก็นอ้ย 

สี ใสและไม่มีสี 

กลิน่ กล่ินหอมอ่อน 

ค่า pH ไม่มีขอ้มูล 

ขอบเขตของจุดเดอืด ≥200°C (กระบวนการกลัน่) 

จุดหลอมเหลว/ขอบเขตของจุดหลอมเหลว ไม่มีขอ้มูล 

จุดวาบไฟ 126℃ 

ขีดไวไฟ/ระเบิด-ขั้นตํา่ ไม่มีขอ้มูล 

ขีดไวไฟ/ระเบิด-ขั้นสูง  ไม่มีขอ้มูล 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ 0.9169 g/cm3 (15°C) 

ความหนแน่นสัมพทัธ์ของไอนํ้า  ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอนํา้ ไม่มีขอ้มูล 

ความหนาแน่นของไอนํา้ ≥1.0 (อากาศ=1) 
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การละลาย  แทบไม่สามารถละลายในนํ้าได ้

สัมประสิทธ์ิการแบ่งเอน็-ออคเทอนอล์/นํา้ ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภมิูติดไฟอตัโนมติั  392°C 

อุณหภูมกิารสลายตวั ไม่มีขอ้มูล 

ค่าเกณฑ์กลิน่ ไม่มีขอ้มูล 

ความเหนียว 173 mm2/s ( 40°C) 

อตัราการระเหย ไม่มีขอ้มูล 

ความไวไฟ (ของแข็ง  ก๊าซ ฯลฯ ) ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดร้ะบุเป็นประเภทท่ีติดไฟง่าย 
 

10. ความเสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา  

.ความเสถียรภาพทางเคมี มีความเสถียรภาพภายใตอุ้ณหภมิูปกติและความดนัปกติ 

.ปฏิกริิยาทีเ่ป็นอนัตราย ยงัไม่พบ 

.สถานการณ์ท่ีตอ้งหลีกเล่ียง แหล่งกาํเนิดไฟเช่นพ้ืนผวิท่ีร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ ฯลฯ 

.วสัดุทีจ่ะต้องหลกีเลีย่ง    ออกซิไดเซอร์แรง 

. สารสลายตวัที่อนัตราย   อาจมีก๊าซพิษและ / หรือควนัเกิดข้ึนระหวา่งการเผาไหม ้

11. ขอ้มูลทางพิษวทิยา 

  .ขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นพิษของผลิตภณัฑ ์

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นพิษของผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดถ้กูระบุโดยผา่นการทดสอบหรือสาํรวจ 

แต่ตามความรู้ของเราและขอ้อา้งอิงต่างๆ  ผลิตภณัฑน้ี์ไม่เป็นพิษ 

  ส่วนผสม/ ผลิตภณัฑ ์ CAS NO. LD 50/ LC 50 (ปริมาณถึงฆาตมธัยฐาน) 

ผลิตภณัฑ ์ -- รับประทานทางปากแบบเฉียบพลนัLD50＞2000มิลลิกรัม/ กิโลกรัม (หนู) 



หนา้11 จาก 15 
เวลาออก: 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 

AX8720_01 

ส่วนผสมจากส่ีวสัดุ 

 

  -- รับประทานทางปากแบบเฉียบพลนัLD50 1940มิลลิกรัม/ กิโลกรัม (หนู, เพศผวั) 

รับประทานทางปากแบบเฉียบพลนัLD50 2200มิลลิกรัม/ กิโลกรัม (หนู, เพศเมีย) 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั (การสูดดม) LC50＞1.8 g/m3 

.การบาดเจบ็หรือการระคายเคืองทางดวงตา ไม่มีการจดัประเภทสาํหรับผลิตภณัฑน้ี์  

.การกดักร่อน /ระคายเคืองทางผิวหนงั ไม่มีการจดัประเภทสาํหรับผลิตภณัฑน้ี์ 

.การเกิดอาการแพใ้นระบบทางเดินหายใจ /บนผวิหนงั  

การสัมผสัทางผิวหนงัอยา่งต่อเน่ืองหรือเป็นหลายๆคร้ังอาจทาํใหม้นุษยเ์กิดอาการแพอ้่อนๆท่ีผวิ 

.การก่อกลายพนัธ์ุของเซลลเ์ช้ือโรค ไม่มีการจดัประเภทสาํหรับผลิตภณัฑน้ี์ 

.สารก่อมะเร็ง  ไม่มีการจดัประเภทสาํหรับผลิตภณัฑน้ี์ 

  .ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ  ไม่มีการจดัประเภทสาํหรับผลิตภณัฑน้ี์  

  . ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสั (แบบคร้ังเดียว)- ประเภทท่ี 2- อาจอนัตรายต่ออวยัวะ(ไต)  ขอ้มูลสาํรวจ   

ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาหนูโดยใหกิ้นทางช่องปาก แสดงใหเ้ห็นวา่  ส่วนผสม1,4- ไดเมทิล-2-(1-ฟีนอลเอทิล) เบนซีน(CAS: 6165-51-1) 

มีผลในการลดนํ้าหนกัของร่างกายในระดบั1,000 mg / kg หรืปริมาณท่ีมากกวา่  และมีผลกระทบต่อไตในระดบั 2,000 mg / kgหรืปริมาณท่ีมากกวา่ 

.ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสั (แบบซํ้ า)-ประเภทท่ี 2- อาจอนัตรายต่ออวยัวะ(ไต  ต่อมหมวกไต   ตบั) 

ถา้สัมผสัเป็นเวลานานหรือเป็นหลายๆคร้ัง   ส่วนผสม1,4- ไดเมทิล-2-(1-ฟีนอลเอทิล) เบนซีน(CAS: 6165-51-1)มีผลกระทบต่อไต  

ต่อมหมวกตและตบั  ผลการศึกษาน้ีไดจ้ากการทดสอบความเป็นพิษดว้ยปริมาณซํ้ าพร้อมดว้ยการทดสอบความเป็นพิษทางการสืบพนัธ์ุ / 

พฒันาการแบบคดักรอง 

  (การศึกษาหนูโตแลว้โดยใหกิ้นทางช่องปาก). LOAEL = 12.5 mg/kg/day (เพศผวั)  LOAEL = 200 mg/kg/day (เพศเมีย) 

.ความเป็นอนัตรายจากการสําลกั ไม่มีการจดัประเภทสาํหรับผลิตภณัฑน้ี์ 

12. ขอ้มูลทางนิเวศวทิยา 

 .ความเป็นพศิทางนิเวศวิทยา  

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อสภาพแวดลอ้มทางนํ้า-ประเภท2, ความเป็นอนัตรายเช้ือรังต่อสภาพแวดลอ้มทางนํ้า-ประเภท 2 
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ไม่มีขอ้มูลเก่ียวขอ้งสาํหรับผลิตภณัฑน้ี์   ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีคือขอ้มูลของส่วนผสม 

1,4- ไดเมทิล-2-(1- ฟีนอลเอทิล) เบนซีน (CAS: 6165-51-1): 48h-EC50 = 0.25mg/L, ครัสตาเชีย (แดฟเนีย มากน์า) 

.การคงสภาพและการเส่ือมสภาพ ไม่มข้ีอมูลทีเ่กีย่วข้อง 

.ศักยภาพทางไบโอแอควิมวิไลทิวว์ ไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

.การเคลือ่นทีใ่นดนิ ไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

13. มาตรการการกาํจดั 

ในการกาํจดัใหป้ฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน 

เวลาผลิตภณัฑถ์ูกท้ิง ตอ้งท้ิงอยา่งถกูตอ้งผา่นทางผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาตกาํจดัของเสียอุตสาหกรรมในการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือฝากการกาํกดัของเสีอ ตอ้งรายงานความเส่ียง / อนัตรายใหก้บั บริษทั กาํจดัเพียงพอแลว้ถึงจะมอบความไวว้างใจการกาํจดัได ้

14. ขอ้มูลดา้นการขนส่ง 

DOT/การขนส่งทางอากาศ_การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO/การขนส่งทางทะเล_IMO/IMDG 

.ช่ือซิปปิงทีเ่หมาะสม สาร ของเหลวท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม( 1- โพรพีน, 2- เมธิล-, โฮโมโพลิเมอร์) 

.ระดบัความเส่ียง เกรด9  

.รหสัUN 3082 

.การจดักลุ่มแพคคิง Ⅲ 

.เคร่ืองหมายการจดักลุ่มแพคคิง  

 

.มลพิษทางทะเล (ใช่ /ไม่) ใช่ 

.เบอร์EMS F-A, S-F 

.ข้อควรระวงั 



หนา้13 จาก 15 
เวลาออก: 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 

AX8720_01 

ตรวจสอบวา่แพคเกจเสร็จสมบูรณ์หรือปิดสนิทหรือยงัก่อนท่ีจะขนส่งใหแ้น่ใจวา่แพก็เกจน้ีจะไม่มีความเสียหายหรือการลม้ลงในระหวา่งการขนส่ 

งยานพาหนะการขนส่งควรติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงและส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับกรณีฉุกเฉิน ไม่ขนส่งผลิตภณัฑน้ี์พร้อมกบัวตัถุท่ีเขา้กนัไม่ได ้

15. ขอ้มูลเก่ียวกบักฏระเบียบต่างๆ 

.ประเทศไทย 

.พระราชบัญญัติวตัถุอนัตราย (ฉบับที ่2) B.E 2544 การจาํแนกระดบัความเส่ียงของผลิตภณัฑน้ี์  

เซนซิไทชนับนผวิหนงั- ประเภทท่ี 1  

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสั (แบบคร้ังเดียว)- ประเภทท่ี 2 (ไต) 

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสั (แบบซํ้ า)-ประเภทท่ี 2 (ไต  ต่อมหมวกไต   ตบั) 

.พระราชบัญญัติเพือ่การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ B.E 2535 

การกาํจดัของเสียจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งระดบัทอ้งถ่ินหรือประเทศ 

.การขนส่งทางบกสําหรับวตัถุอนัตราย B.E2456 

ผลิตภณัฑน้ี์ไม่เป็นอนัตรายภายใตส้ภาวะปกติ ดงันั้น จึงไม่มีขอ้กาํหนดพิเศษสาํหรับการขนส่งทางบก  

.ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  .TSCA(พระราชบญัญติัการควบคุมสารพิษ) 

ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภณัฑน้ี์ถูกระบุไวใ้นรายช่ือสารเคมีท่ีเป็นพิษของกฏหมายควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา   

.พระราชบญัญติัคลีนนํ้า (CWA) 

    ไม่มีส่วนผสมท่ีมีการระบุวา่เป็นสารอนัตรายท่ีอยูใ่น CWA 

ไม่มีส่วนผสมท่ีมีการระบุวา่เป็นสารมลพิษลาํดบัความสาํคญัภายใต ้CWA 

.การจดัประเภทของสารก่อมะเร็ง ไม่ไดร้ะบุไวใ้น EPA, IARC และ NTP 

.กฎข้อบังคบัของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 

  .67/548/EECภาพผนวก I ไม่มีการระบุ 

.กฏระเบียบREACH ภาคผนวก XVII ขอ้กฏระเบียบ ไม่มีการระบุ 
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.รายการผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการมอบหมายจากกฏระเบียบREACH ภาคผนวก XIV ไม่มีการระบุ 

.(EC) 1272/2008 ภาคผนวก VI ตาราง3.1 & 3.2  H317, H371, H373, H401, H411 

16. ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ข้อความปฏิเสธความรับผดิชอบ: 

 

เอกสารฉบับนีถู้กสร้างขึน้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ทีม่กีารโฆษณาที่ Nexreg Compliance, Inc. (Nexreg) 

ทีม่คีวามรู้เฉพาะด้านกฎระเบียบและความสามารถในภูมภิาคทีเ่อกสารฉบับนีร้ะบุไว้ให้เป็นไปตามความสอดคล้อง เราเช่ือว่าข้อความ 

ข้อมูลทางเทคนิค การแปลและคําแนะนําที่มอียู่นีม้คีวามน่าเช่ือถือ แต่พวกมนัได้ให้มาโดยไม่มีการรับประกนัหรือการคํา้ประกนัใด 

อมูลทีม่อียู่ในเอกสารฉบับนีนํ้าไปใช้กบัวสัดุทีเ่ฉพาะเจาะจงนีใ้นฐานะสินค้าจัดหา มนัอาจจะไม่ถูกต้องสําหรับวสัดุนีห้ากมกีารใช้ร่วมกบัวสัดุอืน่ ๆ 

ในกรณีที่มข้ีอพพิาทเกีย่วกบัการปฏิบัติตามหรือเนือ้หาของเอกสาร Nexreg จะพยายามให้ความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมในการแก้ไขปัญหา 

มนัเป็นความรับผดิชอบของผู้ใช้เพือ่ตอบสนองความต้องการของตวัเองเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ตามความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของข้อมูลเหล่านีโ้ด

ยเฉพาะอย่างยิง่สําหรับการใช้งานของผู้ใช้เอง 

ข้ออ้างองิ 

วธีิการใชร้ะบบ GHS SDS 

ระบบการจดัประเภทและการส่ือสารความเส่ียงของวตัถุท่ีเป็นอนัตราย2555 BC 

รายละเอยีดของการระบุตวัย่อ 

  GHS-Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

จีเอชเอส-การจาํแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 

  CAS-Chemical Abstracts Service  

ซีเอเอส-เคมิคลั แอบสแตคต ์เซอร์วสิ 

  EINECS-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

อีไอเอนอีซีเอส-สารเคมีท่ีอยูใ่นทะเบียนสารเคมีท่ีซ้ือขายกนัในปัจจุบนัแห่งยโุรป 
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  IMO-International Maritime Organization 

ไอซีเอโอ-องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

  IMDG-International Maritime Dangerous Goods 

ไอเมดีจี-สินคา้อนัตรายทางทะเลสากล 

  IATA-International Air Transport Association 

ไอเอทีเอ-สมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ 

  ICAO-International Civil Aviation Organization 

ไอซีเอโอ-องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

  TSCA-Toxic Substance Control Act 

ทีเอสซีเอ-กฎหมายควบคุมสารพิษ 

  OSHA-Occupational Safety and Health Administration 

โอเอสเอชเอ-องคก์ารบริหารความปลอดภยัและสุขภาพทางอาชีพ 

  ACGIH- American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

เอซีจีไอเอช-องคก์รสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งการปกครองอเมริกา 

คาํบรรยายของคําย่อบางส่วน 
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