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เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
 
สวน 1  ผลิตภัณฑและการระบุบรษัิท 
 

เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีฉบับน้ี จัดเตรยีมข้ึนสําหรับประเทศไทย 
ผลิตภัณฑ 

ช่ือผลิตภัณฑ:    EXXSOL D40 FLUID 
รายละเอียดผลิตภัณฑ:    ไฮโดรคารบอนที่กําจัดอะโรมาติกออก (Dearomatized Hydrocarbons) 
รหัสผลิตภัณฑ:     
การใชงานตามที่ระบุไว:     ตัวทําละลาย 

 
การระบบุริษัท 

ผูจําหนาย:  บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 3195/17-29 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย   
กรุงเทพ ฯ  .     10110     ประเทศไทย  

   
  

 ติดตอฉุกเฉินได 24 ชั่วโมง  +662 262 4470 / +66 84 875 9639 
 เบอรโทรติดตอท่ัวไป  +662 632 0610 

 
 สวน 2  สวนประกอบ/ ขอมูลสวนประกอบ 
  
สารน้ีถูกควบคมุอยูในประเภทสารประกอบเชงิซอน 
 
สารหรอืสารประกอบอันตรายที่ไดมกีารรายงานไว  
ชื่อ  CAS#  ความเขมขน*   สัญลักษณ/ถอยคํา สําหรับ

แสดงถึงความเส่ียง 
 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy  64742-48-9  100%  R10, Xn;R65, R66 
   
สวนประกอบที่เปนอันตรายตอสุขภาพทีไ่ดมีรายงานไว  
ชื่อ  CAS#  ความเขมขน*   สัญลักษณ/ถอยคํา สําหรับ

แสดงถึงความเส่ียง 
 HEPTANE AND ISOMERS  ALL ISOMERS  0.1%  F;R11, Xi;R38, Xn;R65, R67, 

N;R50/53 
 OCTANE AND ISOMERS  ALL ISOMERS  0.6%  F;R11, Xi;R38, Xn;R65, R67, 

N;R50/53 
   
* ความเขมขนทั้งหมดจะเปนเปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก เวนแตสารน้ันจะเปนแกส ความเขมขนของแกสจะเปนเปอรเซ็นตโดยปริมาตร 
 
 สวน 3  การระบอุันตราย 
  
สารน้ีจัดเปนสารอันตรายตามขอกําหนดกฎเกณฑ ที่กลาวถึงในสวนที่ 15 ของเอกสารขอมูลความปลอดภยั 
 
การจัดประเภท:   |  R10  |  Xn; R65  |  R66  | 
 
อันตรายทางกายภาพ/ เคมี 

 ไวไฟ  สารน้ีสามารถกอใหเกิดไอระเหยซึ่งจะกอตัวเปนของผสมที่มคีวามไวไฟ และหากมีประกายไฟเกิดข้ึน จะทําใหไอ
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อันตรายตอสุขภาพ 

 การกลืนกินสารเคมี อาจทําใหเกิดอันตรายตอปอดได  การสัมผสัสารซํ้า ๆ อาจทําใหผิวหนังแหงและแตกได  การสัมผัสหรือ
สูดดมสารน้ีเปนระยะเวลานาน อาจทําใหเกิดการระคายเคอืงตอดวงตา ผวิหนัง หรือระบบทางเดินหายใจ 
 

 
  

 
หมายเหตุ:   สารน้ีไมควรใชนอกเหนือจากที่ระบุไวในสวนที่ 1 โดยไมไดรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ จากการศึกษาดานสุขภาพ
พบวา การไดรบัสารอาจทาํใหเกิดความเสีย่งตอสุขภาพมนุษยโดยมีความแตกตางไปในแตละบุคคล 
 
 สวน 4  มาตรการปฐมพยาบาล 
 
การหายใจ 

ใหนําผูปวยออกจากที่เกิดเหต ุสําหรับทานที่เปนผูเขาทําการชวยเหลือใหปองกันตัวเองจากการไดรับสารโดยการสวม
หนากากชนิดทีเ่หมาะสม และถาระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน อาเจียน หรือหมดสติ ใหพบแพทยโดยดวน  ถา
หยุดหายใจ ใหใชเครื่องชวยหายใจหรือทําการผายปอดแบบปากตอปาก 

 
การสัมผัสทางผิวหนัง 

ลางบริเวณทีส่มัผสัดวยสบูและนํ้า ถอดเสื้อผาที่เปอนและนําไปซักใหสะอาดกอนนํากลับมาสวมใสอีกครั้ง 
 
การสัมผัสดวงตา 

ลางตาทันทีดวยนํ้า หากเกิดอาการระคายเคือง ใหปรึกษาแพทย 
 
การรบัประทานเขาไป 

พบแพทยดวน หามทาํใหอาเจยีน 
 
บันทกึสําหรบัแพทย 

ถากินเขาไป สารน้ีอาจถูกดูดเขาสูปอดและทาํใหเกิดปอดอักเสบได ใหทําการรักษาอยางเหมาะสม 
 

 
 

สวน 5 มาตรการการผจญเพลิง 
 
สารดับเพลิง 

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม:  ใชละอองนํ้า โฟมดับเพลิง ผงเคมีแหง หรือคารบอนไดออกไซด สําหรับดับเพลิง 
 
สารดับเพลิงทีไ่มควรใช:  สายนํ้าที่ฉดีเปนเสนตรง 

 
การผจญเพลิง 

ขั้นตอนการผจญเพลิง:  ไวไฟ  ยายคนออกจากพื้นที่  ถาสารทีร่ั่วหรือหกเปอนยังไมลุกติดไฟ ใหใชนํ้าพนเปนละอองฝอย
เพ่ือทําใหไอสารเบาบางลงและปกปองคนทีเ่ขาทําการอุดรอยรั่ว  ปองกันนํ้าและของเหลวที่เกิดจากการดับเพลิงไหลลงสู
แมนํ้า, ทอระบายนํ้า หรือแหลงนํ้าดื่ม  พนักงานที่ปฏิบัติงานผจญเพลิงตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐาน 
ประกอบดวยเสือ้โคทปองกันเปลวไฟ หมวกนิรภยัที่มแีผงกันหนา ถุงมือ รองเทาบูท กรณีที่เกิดไฟไหมในพ้ืนที่ปด ใหสวมชุด
ปองกันแบบ SCBA ( Self-contained breathing apparatus )  ใชสเปรยนํ้าเพ่ือทําใหพ้ืนผิวที่โดนไฟเย็นลง และปกปอง
บุคคล  
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การเกดิไฟแบบไมปกติ:  ไอระเหยของสารมีความไวไฟและหนักกวาอากาศ อาจเคล่ือนที่ไปตามพ้ืนและไปถึงยังแหลงที่มี
ประกายไฟ ทาํใหเกิดไฟยอนกลับไปยังแหลงตนกําเนิดได  สารอันตราย นักผจญเพลิงควรใชอุปกรณปองกันตามทีร่ะบุใน
หมวด 8 
 
สารอันตรายที่เกดิจากการเผาไหมผลิตภัณฑ:   ออกไซดของคารบอน, ควัน, ไอสารเคมี, ผลติภัณฑที่เผาไหมไม
สมบูรณ 

 
คุณสมบัติในการติดไฟ  

จุดวาบไฟ [วธิีการ]:  >36องศาเซลเซียส  (97องศาฟาเรนไฮท) [ ASTM D-56] 
จุดสูงสุดและจุดตํ่าสุดในการตดิไฟ (% ปริมาตรโดยประมาณในอากาศ):   คาต่าํสุด (LEL):  0.6     คาสูงสดุ (UEL): 
7.0 
อุณหภูมทิี่จุดติดไฟเองได:   >200องศาเซลเซียส  (392องศาฟาเรนไฮท) 
 

 สวน 6 มาตรการเม่ือมีการปลอยสารออกโดยอบุัติเหต ุ
 
กระบวนการแจงเหตุ 

ในกรณีที่มีการหกเปอนหรือปลอยออกโดยอุบัติเหตุ ใหแจงหนวยงานที่เก่ียวของตามขอกําหนด กฎหมายตาง ๆ ที่บังคับใช 
 
มาตรการปองกัน 

หลีกเลี่ยงการสมัผสัสารที่เปอน  เตือนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงและผูที่อยูใตลมใหทราบเก่ียวกับอันตรายจากความเปน
พิษหรือความไวไฟของสาร ทาํการอพยพคนออกไปยังที่ปลอดภัยถามีความจําเปน  ดูทีส่วนที่ 5 เรื่องการผจญเพลิง  ดสูวนที่ 
3 เรื่องการระบุอันตราย  ดูทีส่วนที่ 4 เรื่องมาตรการปฐมพยาบาล  ดูทีส่วนที ่8 เรื่องอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
  

การจัดการสารทีห่กเปอน 
การรัว่ไหลลงสูพื้นดิน:  กําจดัแหลงกอไฟทัง้หมด (หามสูบบุหรี,่ ทําใหเกิดประกายไฟหร ือเปลวไฟใด ๆ ในบริเวณ
ใกลเคียง)  หยดุการรั่วไหลถาสามารถทําไดโดยไมมคีวามเสีย่ง  เครื่องมือทีใ่ชงานกับผลิตภัณฑน้ีตองมีการตอสายดิน  หาม
จับหรือเดินผานไปบนสารที่หกเปอน  ปองกันไมใหไหลลงสูทางเดินของนํ้า ทอนํ้าเสยี แหลงนํ้าบนดิน หรือแหลงนํ้าใตดิน 
หรือบริเวณที่อับอากาศ  อาจใชโฟมระงับไอเพ่ือลดไอหมอกที่เกิดข้ึน  ใชเครื่องมือสะอาดที่ไมกอประกายไฟในการดดูซับสาร  
ใชดินแหง ทราย หรือสารอ่ืนทีไ่มเผาไหมซับหรือคลุมสารทีห่กเปอนและยายไปใสในภาชนะ  สารที่หกเปอนปริมาณมาก : 
สเปรยนํ้าอาจชวยลดไอระเหย แตอาจไมสามารถปองกันการติดไฟในบริเวณพ้ืนที่ปดได  นําเก็บกลับมาโดยการสูบดวยปม
หรือซับดวยวสัดุดดูซับที่เหมาะสม 
 
การรัว่ไหลลงสูแหลงนํ้า:  หยุดการรั่วไหลถาสามารถทําไดโดยไมมคีวามเสี่ยง  กําจดัแหลงกอไฟทั้งหมด   แจงเตือนใหเรือ
ลําอ่ืน ๆ ทราบ  เอาสารที่หกเปอนออกจากผิวหนาโดยการกวาดข้ึนหรือใชสารดูดซับที่เหมาะสม   ขอคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญกอนใชสารกระจายตัว 
 
คําแนะนําสําหรบัการรั่วไหลของสารลงสูแหลงนํ้าและพ้ืนดิน จะตองจดัทําข้ึนตามการจําลองสถานการณของการรั่วไหลทีม่ี
โอกาสเกิดข้ึน ทั้งน้ีสภาพทางภูมิศาสตร ลม อุณหภูมิ ทศิทางของคลื่น กระแสนํ้าและความเร็ว มีผลอยางมากตอการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ดังน้ันจึงควรปรึกษาผูเชีย่วชาญ  
หมายเหตุ : กฎหมายแตละทองถิ่นอาจระบุหรือจํากัดขอปฎบัิติบางประการ 

 
ขอควรระวังเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม 

สารที่หกเปอนปริมาณมาก : สรางทํานบก้ันของเหลวที่หกเปอนไกลออกจากบริเวณที่หกเพ่ือนําเก็บกลับมาและกําจัดทิง้  
ปองกันไมใหไหลลงสูทางเดนิของนํ้า ทอนํ้าเสีย แหลงนํ้าบนดิน หรือแหลงนํ้าใตดิน หรือบริเวณที่อับอากาศ 
 

 
 สวน 7 การจัดการและการเก็บรกัษา 
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การจัดการ 

ระวังอยาใหสัมผัสกับผิวหนัง  เครื่องมือทีใ่ชจะตองไมทาํใหเกิดประกายไฟและเปนชนิด explosion-proof  ใชวิธีการที่
เหมาะสมในการตอสายดินและ/หรือยึดรัดภาชนะที่บรรจุสาร ทําการปองกันการหกเปอนและรั่วซึมเพ่ือไมใหเกิดอันตรายลื่นหก
ลม สารน้ีสามารถสะสมไฟฟาสถติยซึ่งอาจกอใหเกิดประกายไฟได  
 
อุณหภูมิในการบรรจุ/การถายเทเอาของออก:     [ทีส่ภาพแวดลอมปกติ (Ambient)] 
 
อุณหภูมิในการขนสง:     [ที่สภาพแวดลอมปกติ (Ambient)]  
ความดันในการขนสง:     [ที่สภาพแวดลอมปกติ (Ambient)] 
 
การเกบ็สะสมไฟฟาสถิตย:   สารน้ีเปนสารสะสมไฟฟาสถติย 

 
การเกบ็รกัษา 

 นํ้าที่ใชในการดับเพลิงจะตองมีเพียงพอ และแนะนําใหมีระบบฉีดนํ้าแบบ fixed sprinkler/deluge system  ปดฝาภาชนะเมื่อ
ไมใชงาน  เปดฝาภาชนะชา ๆ เพ่ือควบคุมแรงดันที่อาจปลอยออกมา เก็บในที่เย็นและอากาศถายเทไดสะดวก  ควรเก็บสาร
ภายนอกหรือบริเวณที่แยกออกไป  ภาชนะเก็บสารควรมีการตอสายดินและยึดรัดใหมั่นคง  ถังเก็บสารจะตองทําการตอสายดิน 
ยึดรัดใหมั่นคงและจะตองประกอบดวยวาลวที่ปดไดเอง (self-closing valves) ฝาปดถัง (bung) ทีท่นตอแรงกด/แรงดดูของ
อากาศและอุปกรณปองกันไฟ  
อุณหภูมิในการจัดเก็บ:       [ทีส่ภาพแวดลอมปกติ (Ambient)] 
ความดันที่ใชเก็บ:     [ที่สภาพแวดลอมปกต ิ(Ambient)] 
 
ภาชนะ/บรรจภัุณฑที่เหมาะสม:   รถบรรทกุนํ้ามันหรือสารเคมี; รถลาก; เรือบรรทุก; ถัง 
วัสดุบรรจุภัณฑที่เหมาะสม:   Teflon; Polypropylene; Polyethylene; เหล็กหลอไรสนิม; เหล็กกลา  
วัสดุบรรจุภัณฑที่ไมเหมาะสม:   ยางบิวทลิ; ยางธรรมชาต;ิ Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM); 
Polystyrene    
 

 สวน 8  การควบคุมการไดรับสาร/ การปองกันสวนบุคคล 
 
คาจํากดัการไดรับสาร 
 
คาที่ยอมใหสัมผัสได (หมายเหตุ: คาจํากดัน้ีไมไดหมายถึงคาจํากดัสําหรับแตละ Isomer ของสารที่มีองคประกอบเดียวกนั 
แตหมายถงึคาจํากัดของผลรวมของทกุ ๆ Isomer ของสารที่มอีงคประกอบเดียวกัน) 
ชื่อสาร รูปแบบ  Limit / Standard  หมายเหตุ แหลง     ป 

 HEPTANE AND ISOMERS    TWA  1640 
mg/m3 

 400 ppm    ACGIH  2007 

 Naphtha (petroleum), 
hydrotreated heavy 

  RCP - 
TWA 

 1200 
mg/m3 

 197 ppm  ไอ. เอ็กซอนโมบิล  
ไฮโดรคารบ
อนท้ังหมด 

 2007 

 OCTANE AND ISOMERS    TWA  300 ppm      ACGIH  2007 
        
 
หมายเหตุ: ขอจํากัด/มาตรฐานไดแสดงไวเปนแนวทางเทาน้ัน ใหปฎิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
 
การควบคุมทางวศิวกรรม 

 
ระดับการปองกันและวิธีการควบคุมทีจ่ําเปนน้ันแตกตางไปตามสถานการณ ที่มีโอกาสไดรบัสาร 
มาตรการควบคมุที่นํามาพิจารณา : 

 ควรจดัใหมีการระบายอากาศที่เพียงพอ เพ่ือปองกันไมใหปริมาณสารเกินกวาระดับทีย่ินยอมใหรับได  ใชอุปกรณ
ถายเทอากาศที่ปองกันการระเบิด 
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การปองกันสวนบุคคล 

  
การเลือกอุปกรณปองกันสวนบุคคลน้ันแตกตางกันไปตามลักษณะการสมัผสัสารที่เปนไปได เชน การใชงาน วิธีจัดการสาร 
ความเขมขนและการระบายอากาศ ขอมูลในการเลือกอุปกรณเพ่ือใชกับสารน้ีไดระบุไวดานลาง ทั้งน้ีอยูภายใตภาวะการใช
ตามปกติ  
 
การปองกันการหายใจ:   ถาระบบการควบคุมทางวิศวกรรมไมสามารถรักษาระดับของสิง่ปนเปอนในอากาศที่เพียงพอตอ
การปองกันสุขภาพของพนักงานได อาจจําเปนตองใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจที่ไดรับอนุญาต  การเลือก การใชและ
การบํารุงรักษาอุปกรณปองกันทางเดินหายใจตองทําตามขอกําหนดของกฎหมาย สําหรับประเภทอุปกรณปองกันทางเดนิ
หายใจที่พิจารณาใชกับสารน้ีไดแก : 

 หนากากกรองสารเคมีแบบครึง่หนา  เครื่องกรองชนิด A 
 
ใชอุปกรณถายเทอากาศที่เหมาะสมเพ่ือรักษาระดับปริมาณสารใหต่ํากวาระดับที่กําหนดไว 
ในกรณีทีค่วามเขมขนของสารในอากาศมีคาสงู ใหใชอุปกรณปองกันทางเดนิหายใจชนิด “ชุดสงผานอากาศ” และปรับใหมี
ความดันภายในหนากากสูงกวาภายนอก ชุดสงผานอากาศพรอมดวยถังอากาศสาํรองอาจมีความจําเปนในสถานการณที่ระดับ
ของออกซิเจนต่ํากวามาตรฐาน อุปกรณการเตือนแกส/ไอไมทํางาน หรือความเขนขนของสารในบรรยากาศมีคาสงูเกินกวา
ระดับความสามารถในการปองกันของหนากากกรองอากาศ 
 
การปองกันมอื:   ขอมูลเฉพาะของถุงมือที่ไดใหไวน้ันจัดทาํตามเอกสารตพิีมพและขอมูลจากผูผลติถุงมอื สภาพการทํางาน
จะมผีลตอความคงทนของถุงมือเปนอยางมาก ใหตรวจสอบและเปลีย่นถุงมอืที่ขาดหรือเสยีหาย ประเภทของถุงมือที่ใช
สําหรับการทํางานกับสารเคมีน้ันรวมถึง: 

 ถาตองสัมผสัสารเปนเวลานานหรือสมัผสัสารบอยๆ ควรสวมถุงมือทีส่ามารถปองกันสารเคมี และหากมีโอกาสทีต่อง
สัมผัสกับสารบริเวณแขน ใหสวมใสถุงมือที่มคีวามยาวคลุมถึงบริเวณแขน  ถุงมือยาง Nitrile 

 
การปองกันดวงตา:   ถาตองสัมผัสกับสาร ควรสวมแวนตานิรภยัที่มแีผงก้ันดานขาง 
 
การปองกันผวิหนังและรางกาย:    ขอมูลเฉพาะของเสื้อผาที่ไดใหไวน้ันจัดทําตามเอกสารตีพิมพและขอมูลจากผูผลิต 
ประเภทของเสือ้ผาทีใ่ชสําหรบัการทํางานกับสารเคมีน้ันรวมถึง: 

 ถาตองสัมผสัสารเปนเวลานานหรือสมัผสัสารบอยๆ ควรสวมเสื้อผาที่สามารถปองกันสารเคมีและนํ้ามัน 
 
มาตรการสุขอนามัยเฉพาะ:   ใหหมั่นตรวจสอบขอปฎิบัติเพ่ือสุขอนามัยสวนบุคคลทีด่ี เชน การลางมือหลังจากสัมผัส
สารเคมี และกอนรับประทานอาหาร ดืม่นํ้า และ/หรือ สูบบุหรี่ ซักลางชุดทํางานและอุปกรณปองกันเพ่ือกําจัดสารปนเปอน 
กําจัดเสื้อผาทีม่ีการปนเปอนและรองเทาที่ไมสามารถทําความสะอาดได จดัเก็บสิ่งของตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

  
 
การควบคุมทางส่ิงแวดลอม 

 อานในสวนที่  6,  7, 12, 13. 
 
 
สวน 9  คุณสมบตัิทางกายภาพและเคมี 
 
คุณสมบัตทิางกายภาพและเคมีโดยทัว่ไปไดแสดงไวขางลาง  ปรกึษาผูจาํหนายสารตามที่ระบไุวในสวนที่ 1 เพื่อขอขอมูล
เพิ่มเติม 
 
ขอมูลทั่วไป 

สถานะทางกายภาพ:    ของเหลว 
รูปแบบ:    ใส 
สี:   ไมมีส ี
กล่ิน:   ปโตรเลียมอยางออน/ตัวทาํละลาย 
ระดับของการไดรับกล่ิน:   ไมไดกําหนดไว 
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ขอมูลที่สําคัญดานสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม 

ความหนาแนนเชิงสัมพัทธ (ที่ 15 องศาเซลเซียส):    0.77   
ความหนาแนน (ที่ 15 องศาเซลเซียส):   770 kg/m3 (6.43 lbs/gal, 0.77 kg/dm3) 
จุดวาบไฟ [วธิีการ]:     >36องศาเซลเซียส  (97องศาฟาเรนไฮท) [ ASTM D-56] 
จุดสูงสุดและจุดตํ่าสุดในการตดิไฟ (% ปริมาตรโดยประมาณในอากาศ):   คาต่าํสุด (LEL):  0.6     คาสูงสุด (UEL): 
7.0   
อุณหภูมทิี่จุดติดไฟเองได:   >200องศาเซลเซียส  (392องศาฟาเรนไฮท) 
จุดเดือด / ชวง:    145องศาเซลเซียส (293องศาฟาเรนไฮท) -  200องศาเซลเซยีส  (392องศาฟาเรนไฮท) 
ความหนาแนนไอ (อากาศ = 1):   > 1 ที ่101 kPa 
ความดันไอ:    0.21 kPa (1.57 mm Hg) ที ่20 C  |  0.7 kPa (5.25 mm Hg) ที่ 38องศาเซลเซยีส 
       |  1.3 kPa (9.75 mm Hg) ที่ 50องศาเซลเซียส 
อัตราการระเหย (N-บิวทิล อะซิเตต = 1):    0.11 
คาความเปนกรดเบส (pH):   ไมเก่ียวของ 
Log Pow (คาสัมประสิทธิก์ารแยกช้ันระหวาง n-ออกทานอล/นํ้า):   ไมไดกําหนดไว 
คาการละลายในนํ้า:   นอยมากไมตองนํามาพิจารณา 
ความหนืด:   1.03 cSt  (1.03 mm2/sec) ที่ 40 องศาเซลเซียส [ตามทีค่ํานวณได]  |  1.23 cSt  (1.23 mm2/sec) ที่ 25
องศาเซลเซียส 
คุณสมบัติในการออกซิไดส:  อานในสวนที่  3, 15, 16 

 
ขอมูลอื่นๆ 

จุดเยือกแข็ง:   <-40องศาเซลเซียส  (-40องศาฟาเรนไฮท) 
จุดหลอมเหลว:   ไมไดกําหนดไว   
นํ้าหนักโมเลกลุ:    142 [ตามที่คาํนวณได]  
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเน่ืองดวยอณุหภูมิ:   0.00101   

 
 สวน 10  ความคงตัวและความสามารถในการเกิดปฎิกริิยา 
 
ความคงตัว:  สารน้ีคงตวัภายใตการใชปกต ิ
 
สภาวะที่ตองหลีกเล่ียง:  หลีกเลี่ยงความรอน ประกายไฟ กองไฟและแหลงกอไฟอ่ืนๆ  
 
วัสดุทีต่องหลีกเล่ียง:   ตัวทาํปฏิกิรยิาออกซิเดชั่นรุนแรง 
 
ผลิตภัณฑจากการเส่ือมสลายของสารอันตราย:  สารน้ีไมสลายตวัที่อุณหภูมิบรรยากาศ 
 
โพลิเมอไรเซชั่นที่เปนอันตราย:  จะไมเกิด 
 
สวน 11  ขอมูลทางพษิวิทยา 
 
ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน 
 
 ทางที่ไดรับสาร  ขอสรปุ / หมายเหตุ  

การหายใจ  
ความเปนพิษ: Data available มีความเปนพิษตํ่ามาก อางอิงจากขอมูลการทดสอบของผลิตภัณฑ 
การระคายเคือง: Data available มีความเปนพิษในระดับท่ีสามารถละเลยไดในอุณหภูมิปกติท่ีตองทํางานกับ

สารเคมี อางอิงจากขอมูลการทดสอบของผลิตภัณฑ 
  

การรับประทานเขาไป  
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ความเปนพิษ: LD50 > 15000 mg/kg มีความเปนพิษตํ่ามาก อางอิงจากขอมูลการทดสอบของผลิตภัณฑ 
  

ผิวหนัง  
ความเปนพิษ: LD50 > 3160 mg/kg มีความเปนพิษตํ่ามาก อางอิงจากขอมูลการทดสอบของผลิตภัณฑ 
การระคายเคือง: Data available ระคายเคืองผิวหนังเพียงเล็กนอยเมื่อสัมผัสสารเปนเวลานาน อางอิงจาก

ขอมูลการทดสอบของผลิตภัณฑ 
  

ดวงตา   
การระคายเคือง: Data available อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตาอยางไมรุนแรงหรือเปนเวลาไมนาน อางอิง

จากขอมูลการทดสอบของผลิตภัณฑ 
 
ผลจากการสัมผัสระยะยาว (Chronic) และผลกระทบอื่น ๆ 
             สําหรับตวัผลิตภัณฑ: 

 ความเขมขนของไอระเหยที่เกินกวาระดับมาตรฐาน จะทําใหเกิดการระคายเคืองดวงตา และมีผลตอระบบทางเดินหายใจ ซึ่ง
อาจทําใหรูสึกปวดหัวและวิงเวียนศรีษะ รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอระบบประสาท  การสมัผสัสารที่ความหนืดต่ําเปนเวลานาน
หรือซ้ํา ๆ ตดิตอกัน อาจมีผลทําใหผิวหนังแหง เกิดการระคายเคืองและผวิหนังอักเสบ  การไดรับสารน้ีเขาสูปอดแมเพียง
เล็กนอยโดยอุบัติเหตุจากการกลืนกินหรือขณะทีท่ําใหอาเจียนเอาสารน้ีออกมา อาจทําใหเกิดการอักเสบของปอดหรือทําให
เกิดอาการนํ้าทวมปอดได 
 

 
สามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมได 
  
IARC Classification: 
สารตอไปน้ีไดถูกกลาวถึงในรายการขางลาง:  ไมม ี
  
 

--รายการกฎเกณฑที่คนได-- 
 1 = IARC 1  2 = IARC 2A  3 = IARC 2B 
  
 
 สวน 12  สารสนเทศนิเวศนวทิยา 
 
 ขอมูลที่ใหไวน้ีจัดทําบนพ้ื  นฐานขอมูลที่มีอยูของสารน้ี สวนประกอบของสารน้ี และสารใกลเคียงอ่ืนๆ 
 
ความเปนพิษตอส่ิงแวดลอม    
             สารเคมี -- คาดวาไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวติในน้าํ 
             สารเคมี -- ไมคาดวาจะกอใหเกิดความเปนพิษเรื้อรังกับสิ่งมชีีวิตในนํ้า 
 
การเคล่ือนที ่ 
             สารเคมี -- ระเหยไดดี จะเขาไปในชั้นอากาศอยางรวดเร็ว  จะไมเขาไปในชั้นนํ้าเสียและตะกอนที่เปนของแข็ง 
 
ความคงทนและความสามารถในการสลายตัว 
การยอยสลายไดทางชีวภาพ:  
             สารเคมี -- คาดวาจะยอยสลายทางชีวภาพไดทันท ี
การแยกสลายดวยนํ้า:  
             สารเคมี -- คาดวาไมมีการเปล่ียนรปูจากปฏิกิรยิาไฮโดรไลซสิ 
การสลายดวยแสง:  
             สารเคมี -- คาดวาไมมีการเปล่ียนรปูจากปฏิกิรยิาโฟโตไลซิส 
การออกซิเดช่ันในบรรยากาศ:  
             สารเคมี -- คาดวาจะสลายตัวอยางรวดเรว็ในอากาศ 
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ขอมูลนิเวศนวทิยาอื่นๆ 
VOC:   ใช    

 
 
  
  
 สวน 13  ขอพจิารณาในการทิ้ง 
  
คําแนะนําในการทิ้งน้ันจัดทําข้ึนสําหรับสารแตละประเภท การทิ้งสารนั้นตองปฎิบัตติามกฎหมายและกฎเกณฑที่เก่ียวของฉบับปจจุบัน
และลักษณะของสาร ณ เวลาทีท่ิ้ง  
 
 
คําแนะนําในการทิ้ง 

 ผลิตภัณฑน้ีควรเผาในภาชนะปดที่ไดรับการควบคุมอุณหภมูิที่อุณหภมูิสูงเพ่ือปองกันการเกิดผลติภัณฑทีไ่มตองการจากการ
เผาไหม  
  

 คําเตือนบรรจุภัณฑเปลา คําเตือนเก่ียวกับภาชนะบรรจุที่ใชหมดแลว (ถาเก่ียวของ): ภาชนะบรรจุที่ใชหมดแลว อาจมีคราบตกคาง
เหลืออยู และเปนอันตรายได อยาพยายามเตมิซ้ํา หรือทําความสะอาดภาชนะ โดยไมมวีิธีปฏิบัตทิี่เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถัง
เปลาจนหมดเกลี้ยง และเก็บไวในที่ปลอดภยัจนกวาจะปรับสภาพหรือกําจัดทิ้งอยางเหมาะสม ควรใหผูรับเหมาที่มคีวามเชี่ยวชาญหรือ
ไดรับอนุญาตเปนผูนําภาชนะเปลาไปรีไซเคลิ ฟนสภาพ หรือกําจัดทิ้งตามกฎระเบยีบขอบังคับของรัฐบาล หามอัดความดนั ตัด เชื่อม 
เชื่อมประสาน บัดกรี เจาะ บด เจียระไน หรือปลอยใหภาชนะไดรับความรอน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟาสถติ หรือแหลงจุดระเบิดอ่ืนๆ 
ภาชนะอาจระเบิดและทําใหเกิดการบาดเจ็บและเสยีชีวติได   
 
 สวน 14  ขอมูลการขนสง 
 
ทางบก  

ช่ือที่เหมาะสมในการขนสง:   HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. 
Hazard Class:   3 
 
Hazchem Code:   3Y  
UN Number:   3295   
Packing Group:   III 
Label(s) / Mark(s):   3 

ทางทะเล (IMDG)  
ช่ือที่เหมาะสมในการขนสง:   HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. 
Hazard Class & Division:    3 
EMS Number:   F-E, S-D 
UN Number:   3295 
Packing Group:   III  
ฉลาก:   3 
ช่ือเอกสารการขนสง:      **UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3, PG III, (36ฐC c.c.)** 

 
ทางอากาศ (IATA)  

ช่ือที่เหมาะสมในการขนสง:   HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. 
Hazard Class & Division:   3  
UN Number:   3295 
Packing Group:   III 
ฉลาก:   3    
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ช่ือเอกสารการขนสง:    **UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3, PG III** 
 

 สวน 15  ขอมูลกฎเกณฑ 
สารน้ีจัดเปนสารอันตรายตามขอบังคบัเรือ่งสารและผลิตภัณฑอันตรายของสหภาพยุโรป (EU Dangerous 
Substances/Preparations Directives). 
  
การจัดประเภท: ไวไฟ  เปนอันตราย   การจัดประเภทของผลติภัณฑน้ีอางอิงจากขอมูลการทดสอบทั้งหมดหรือบางสวน 
 
 
การเขียนฉลากของสหภาพยุโรป : 

สัญลักษณ:  Xn 
  

 

 

    เปนอันตราย   
 
 
ลักษณะของความเส่ียงพิเศษ:  R10; ไวไฟ R65; การกลนืกินสารเคมี ทาํใหเกิดอันตรายตอปอดได  R66; การไดรับสาร
ซ้ํา ๆ อาจทําใหผิวแหงและแตกได 
 
คําแนะนําเรื่องความปลอดภัย:  S23; หามสูดดม แกส/ไอหมอก/ไอระเหย/ละออง  S24; หลีกเลี่ยงการสมัผสัสารทาง
ผิวหนัง  R43; กรณีเกิดเพลิงไหม ใหใชโฟมดับเพลิง ผงเคมีแหง หรือ คารบอนไดออกไซด (CO2)  S62; หากกลืนกินสาร 
หามทาํใหผูปวยอาเจียน ใหรบีนําสงแพทยพรอมนําสลากหรอืภาชนะบรรจุไปดวย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการรักษา 
 
 
ประกอบดวย:  Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy   

 
สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

 
ปฎิบัตติามขอกําหนดดานรายการสารเคมีในประเทศ/ภูมิภาค ตอไปน้ี:   AICS, KECI, IECSC, PICCS, TSCA, 
EINECS, DSL 

  
 
สวน 16  ขอมูลอื่นๆ 
 
N/D = ไมไดกําหนดไว, N/A = ไมเกี่ยวของ 
คําอธิบายรหสัความเส่ียงทีร่ะบุในสวนที่ 2 และ 3 ในเอกสารน้ี (สําหรับใชเปนขอมูลเทาน้ัน): 
 R10; ติดไฟได 
R11; ติดไฟไดด ี
R38; ระคายเคอืงผิวหนัง 
R50/53; มีพิษรุนแรงตอสิ่งมีชวีิตในน้ํา อาจกอใหเกิดผลกระทบระยะยาวตอสภาพแวดลอมทางนํ้า 
R65; อันตราย : อาจทําใหปอดถูกทําลายถากินเขาไป 
R66; การไดรับซ้ํา ๆ จะทาํใหผิวแหงและแตก 
R67; การสูดดมไอระเหยสามารถทําใหเกิดอาการงวงมึนและวิงเวียนได 
 
เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีฉบับน้ี มกีารเปล่ียนแปลงแกไขดงัน้ี: 
 การเปลี่ยนแปลงแกไขปรับปรุง 
สวนที่ 05: มาตรการการผจญเพลิง - อันตรายจากการเกิดไฟแบบไมปกติ ไดถูกแกไขปรบัปรุง. 
สวนที่ 06: มาตรการปองกัน ไดถูกแกไขปรบัปรุง. 

 



  
 ชื่อผลิตภัณฑ:   EXXSOL D40 FLUID 
 แกไขปรับปรุง ณ วันท่ี:  11Oct2007 
 หนา 10 ของ 10  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
สวนที่ 01: ที่อยูบริษัททางไปรษณีย ไดถูกแกไขปรับปรุง. 
สวนที่ 08: การปองกันผิวหนังและรางกาย ไดถูกแกไขปรับปรุง. 
สวนที่ 14: ชื่อเอกสารการขนสง ไดถูกแกไขปรับปรุง. 
สวนที่ 14: ชื่อเอกสารการขนสง ไดถูกแกไขปรับปรุง. 
สวนที่ 08: การควบคุมการไดรบัสาร ไดถูกแกไขปรับปรุง. 
สวนที่ 15: บัญชีรายชื่อสารเคมีในภูมภิาค ไดถูกแกไขปรับปรุง. 
สวนที่ 08: ตารางคาจํากัดการไดรับสาร ไดถกูแกไขปรับปรงุ. 
สวนที่ 01: วิธีการตดิตอบริษัท (เรียงตามความสําคัญ) ไดถูกแกไขปรับปรุง. 
  
  
    
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 ขอมูลและคําแนะนําทีร่ะบุไวน้ีมีความถูกตองและเชื่อถือไดตามขอมูลและความคดิเห็นทีด่ทีี่สดุของ ExxonMobil ณ วันที่จดัทําเอกสาร 
ทานสามารถตดิตอ ExxonMobil เพ่ือตรวจสอบวาเอกสารฉบับน้ีเปนฉบับลาสุดที่ ExxonMobil มีอยูหรือไม ขอมูลและคาํแนะนําน้ันให
ไวสําหรับใหผูใชไดพิจารณาและตรวจสอบ ถอืวาเปนความรบัผิดชอบของผูใชที่จะพิจารณาเห็นชอบวาขอมูลน้ันเหมาะสมตองานที่
นําไปใชหรือไม ถาผูซื้อทําการนําผลติภัณฑไปบรรจใุหม ถือเปนความรับผิดชอบของผูใชเพ่ือใหแนใจวามีขอมูลดานสุขภาพ ความ
ปลอดภยัและขอมูลที่จาํเปนอ่ืนๆ อยูพรอม และ/หรือบนบรรจุภัณฑ ควรมีการระบุคําเตือนและวิธีการใชงานอยางปลอดภัยใหแกผูทํา
การจัดการหรือผูใชงานสารเคมี หามทาํการเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไมอนุญาตใหจดัทําเอกสารใหมหรอืถายสําเนา
เอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตในสวนเน้ือหาที่กําหนดโดยกฎหมาย คาํเรียก "ExxonMobil" น้ันใชเพ่ือความสะดวกและอาจ
รวมถึงบริษัท ExxonMobil Chemical, Exxon Mobil Corporation หน่ึงหรือหลายบริษัท และบริษัทในเครอืที่เก่ียวของทัง้ทางตรงและ
ออม 
  (AP Core) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 DGN:  4405961HTH  (1006696) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

 

 


