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1. ขอมูลทั่วไป 
ชื่อผลิตภัณฑ : THINNER AAA JHP 

การใชประโยชน :  ตัวทําละลายสําหรับงานอุตสาหกรรม 

ผูจําหนาย : บริษัทคารโกเคมีเคิล จํากัด 

  79/1-2 หมู4 ต.เทพราช อ.บานโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

24140 ประเทศไทยโทรศัพท : +6638-595-508 – 9 

โทรสาร : +6638-525-351 

 

2. สวนผสม/ชื่อสามัญทางเคมีของสาร และเปอรเซ็นตของสารที่ผสม
อยูทั้งหมด 

ชือสารเคม ี CAS EINECS Synbol 
(s) 

R-phase (s) 

Methyl Benzene  
Methanol 

2-Propanol  
Methyl Acetate  

2-Butanone  
1-Propanol  

Ethyl Ethanoate 

108-
88-3  

67-56-
1 

67-63-
0 

79-20-
9  

78-93-
3  

71-23-
8  

141-
78-6 

203-625-
9  

200-659-
6 

200-661-
7 

201-185-
2  

201-159-
0  

200-746-
9 

205-500-
4 

F, Xn 
F, T 
F,Xi 

F  
F, Xi  

F  
F 

R11, R38, R48/20, R63, 
R65, R67  

R11, R23/25  
R11, R36, R67  
R11, R38, R41  
R10, R66, R67  
R11, R38, R41  

R11 
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3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับอันตราย 
อันตรายตอสุขภาพ : เปนอันตรายมีผลในการทําลายสุขภาพอยางรุนแรง

โดยการสัมผัส/ไดรับเปนระยะเวลานาน และโดยการ
สูดดม ไอระเหยอาจทําใหเกิดอาการงวงซึม และเวียน
ศรีษะระคายเคืองเล็กนอยตอระบบการหายใจ ระคาย
เคืองตอผิวหนัง ทําใหระคายเคืองดวงตาพอควร เป
นอันตรายอาจมีผลในการทําลายปอดหากกลืนเขาไป 
อาจทําลายอวัยวะ หรือระบบของอวัยวะรางกาย หาก
สัมผัส/ไดรับเปนระยะเวลานาน ดูรายละเอียดในบทที่ 

11 อวัยวะเปาหมาย ระบบประสาทการฟงเสียง ระบบ

ประสาทสวนกลาง (CNS)ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
สายตา    อาจเปนอันตรายตอเด็กที่ยังไมคลอด  

ลักษณะอาการ : อาการดวงตาระคายเคืองอาจรวมถึง ตาแสบรอน ตา
แดง บวม และ/หรือ เห็นภาพพรามัว การระคายเคืองต
อผิวหนังอาจทําใหมีอาการตางๆ เชน ปวดแสบปวดร
อน ผิวแดงบวม และ/หรือ พุพอง หากสารเขาไปใน
ปอด อาจทําใหเกิดอาการตาง ๆ ไดแก ไอสําลัก เกิด
เสียงวี๊ดจากการหายใจขัด หายใจลําบาก อึดอัดหน
าอก หายใจส้ันและถี่และ/หรือมีไขอาการเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจอาจเกิดขึ้นลาชาเปนเวลาหลาย
ชั่วโมงภายหลังการสัมผัส/ไดรับสาร การหายใจเอา
ไอระเหยเขาไปเปนจํานวนมากอาจกอใหเกิดระบบ

ประสาทสวนกลาง ( CNS) ทําใหเวียนศรีษะ มึนงง 
ปวดศรีษะ คลื่นไสและระบบประสานความเคลื่อนไหว
ผิดปกติหากสูดดมเขาไปอีกอาจมีผลทําใหหมดสติ
และเสียชีวิตไดอาจมีผลตอระบบโสตประสาทในการ
ไดยิน ทําใหสูญเสียการไดยินชั่วคราวหรือมีอาการหู
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อือ มีผลกระทบตอการมองเห็น ซึ่งอาจสงผลให
ความสามารถในการจําแนกสีลดลง 

อาการทางแพทยท่ีรุนแรง :เมื่อสัมผัส/ไดรับสารน้ีอาจทําใหอาการ
โรคที่เปนอยูแลวในอวัยวะ หรือระบบอวัยวะตอไปน้ี
รุนแรงขึ้น ระบบประสาทการฟงเสียง ระบบประสาทส

วนกลาง (CNS) ระบบทางเดินหายใจ ดวงตา ผิวหนัง 
ระบบสายตา ไต 

อันตรายตอความปลอดภัย : ไวไฟสูง เมื่อใชอาจทําใหเกิดสวน
ผสมไอระเหย-อากาศ ซึ่งไวไฟ/สามารถระเบิดไดในช
วงการสูบอาจมีประกายไฟฟาสถิตยเกิดขึ้น ประกาย
ไฟฟาสถิตยอาจทําใหเกิดไฟไหมได 

 

4. การปฐมพยาบาล 
เมื่อเขาสูระบบหายใจ : นําตัวออกรับอากาศบริสุทธ์ิหากผูปวยไมฟนตัว

เร็วใหนําตัวสงศูนยพยาบาลที่ใกลที่สุดเพ่ือรับการ
รักษาตอไป 

การสัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเส้ือผาที่มีสารปนเปอนออก ใชนาจํานวนมากล
างบริเวณผิวที่สัมผัสกับสารเคมีทันทีเปนเวลาอยางน

อย 15 นาทีแลวลางตอดวยนาและสบูถามีหากผิวยัง
แดง บวม ปวดและ/หรือพุพองใหนําตัวสงศูนย
พยาบาลที่ใกลที่สุดเพ่ือรับการรักษาตอไป 

เมื่อเขาตา : ถางเปลือกตาบนและลางแลวใชนาจํานวนมากลางตา

ทันทีเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีแลวนําตัวสงศูนย
พยาบาลที่ใกลที่สุดเพ่ือรับการรักษาตอไป 

เมื่อเขาระบบทางเดินอาหาร : หากกลืนเขาไป หามลวงคอให
อาเจียน ใหนําตัวสงศูนยพยาบาลที่ใกลที่สุดเพ่ือรับ
การรักษาตอไปหากอาเจียนขึ้นมาทันทีใหกมหัวลง
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ตากวาระดับสะโพกเพ่ือกันการหายใจเอาอาเจียนเข
าไปในปอด 

คําแนะนําสําหรับแพทย : อาจทําใหเกิดภาวะปอดอักเสบเน่ืองดวย
สารเคมีพิจารณาการลางทองพรอมกับปองกันทอหาย
ใจการใหถานแอ็คทิเวเต็ด อาจกอใหเกิดภาวะ
เกี่ยวกับโรคหัวใจ โดยเฉพาะในกรณีที่ใชสารเสพติด 
การขาดออกซิเจน หรือการบีบตัวของกลามเน้ือที่ออ
นแรงลง อาจทําใหมีผลรุนแรงของการรักษาให
บําบัดดววยออกซิเจน 

 

 

 

5. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม 
อพบพบุคคลที่ไมมีหนาท่ีเกี่ยวของกับเหตุฉุกเฉินออกจากบริเวณที่มีไฟไหม 
อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น : ภาชนะบรรจุที่ถูกความรอนจัดจากไฟ ควรใชนา

จํานวนมากทําใหเย็นลงไอระเหยหนักกวาอากาศ
ขยายตัวไปตามพ้ืนดินและอาจลุกติดไฟในระยะ
ทางไกลได 

สารท่ีใชดับไฟ : โฟมทนแอลกอฮอลสเปรยนา หรือ มานนาผงเคมีแห
งคารบอนไดออกไซดอาจใชทรายหรือดินกับไฟที่
ไหมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

อุปกรณปองกันสําหรับผูผจญเพลิง : สวมใสชุดปองกันอันตรายและ
เครื่องมือชวยหายใจในตัว 

คําแนะนําเพ่ิมเติม : ฉีดนาหลอเย็นภาชนะบรรจุในบริเวณใกลเคียง 

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล 
 ระวังอยาสัมผัสกับสารที่หกหรือระเหยออกมาใหถอดเส้ือผาที่ปนเปอนสาร

ออกทันท ี



ข้อมูลความปลอดภัย 

THINNER AAAJHP 
V1.0 

 

 26/03/57 5/10  MSDS_CLEANING THINNER JSP _EN 

 

 ดูคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดในบทที่ 

8  

 และดูคําแนะนําเกี่ยวกับการขจัดสารเคมีหกไดในบทที่ 13 ของขอมูลความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 

 ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับระหวางประเทศและในทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ
ทั้งหมด 

 มาตรการปองกัน : กั้นเขตบริเวณพ้ืนที่อันตรายและหามบุคคลที่ไมมี
การปองกันหรือไมจําเปนเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาวอยู
เหนือกระแสลม และอยาเขาไปในบริเวณพ้ืนที่ลุม 
หากเปนไปไดใหปดรอยรั่วซึมโดยไมเส่ียงอันตราย
นําแหลงที่อาจติดไฟทั้งหมดออกจากบริเวณพ้ืนที่
โดยรอบใช ิธีควบคุมขอบเขตที่เหมาะสมเพ่ือปองกัน
มิใหส่ิงแวดลอมปนเปอนสารเคมีปองกันมิใหแพรหรือ
เขาไปในทอระบายนา หลุมบอ หรือโดยใชทราย ดิน 
หรือเครื่องกั้นอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมพยายามกระจายไอ
ระเหย หรือ บังคับใหไหลไปยังที่ที่ปลอดภัยโดยใชม
านนาเปนตน ดําเนินมาตรการลวงหนาเพ่ือกันการ
เกิดประกายไฟฟาสถิตยดูแลใหไฟฟาเดินตอเน่ืองกัน
โดยตลอดโดยเชื่อมและตออุปกรณทั้งหมดลงดิน 
ระบายอากาศตลอดท่ัวบริเวณที่ปนเปอนสาร 

 วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑที่รั่วไหล : ในกรณีที่สารของเหลวหกมาก ( > 

1 ถัง) ใหถายเทโดยวิธีกลไกเชน ใชรถบรรทุกสูบ
ของเหลวจากถังที่หกเพ่ือนํามาใชประโยชนใหมหรือ
กําจัดท้ิงอยางปลอดภัยหามใชนาสาดของเหลวท่ีตกค
าง แตใหเก็บไวเปนของเสียท่ีปนเปอนสารเคมีปลอย
ของเหลวที่ตกคางทิ้งไวใหระเหยไปเองหรือใชวัสดุ
ดูดซับที่ซับไดดีซับออกแลวนําไปกําจัดทิ้งอยาง
ปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปอนสารเคมีออกและนําไป
กําจัดท้ิงอยางปลอดภัยในกรณีที่สารของเหลวหกไม
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มาก (< 1 ถัง) ใหถายเทของเหลวดวยวิธีกลไกเขาสู
ภาชนะบรรจุที่ติดปายและปดผนึกอยางดีเพ่ือนํามาใช
ประโยชนใหมหรือกําจัดทิ้งอยางปลอดภัยปลอย
ของเหลวที่ตกคางทิ้งไวใหระเหยไปเอง หรือใชวัสดุ
ดูดซับที่ซับไดดีซับออกแลวนําไปกําจัดทิ้งอยาง
ปลอดภัยขุดดินที่ปนเปอนสารเคมีออกและนําไปกําจัด
ทิ้งอยางปลอดภัย 

 คําแนะนําเพ่ิมเติม : ควรแจงใหทางการทราบ หากมีหรืออาจมีเหตุการณที่
ประชาชนทั่วไปหรือส่ิงแวดลอมสัมผัส/ไดรับสาร ควร
แจงใหเจาหนาที่ทองถิ่นทราบในกรณีที่ไมสามารถ
ควบคุมสารเคมีที่หกเปนจํานวนมากไดไอระเหยอาจ
รวมตัวกับอากาศเปนสวนผสมท่ีสามารถระเบิดไดดูข

อมูลเกี่ยวกับการกําจัดของเสียในบทที่ 13 

 

7. การใชและการจัดเก็บ 
คําเตือน/ขอระวัง : ระวังอยาสัมผัส หรือ หายใจเอาสารเขาไป ใชใน

บริเวณที่มีการถายเทอากาศดีหลังการจับตองควรลาง
มือใหสะอาด ดูคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณป

องกันอันตรายสวนบุคคลไดในบทที่ 8 ของขอมูลค
วามปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีใชขอมูลความปลอดภัย
น้ีประกอบการประเมินความเส่ียงตามสถานการณ
ภายในประเทศเพ่ือชวยเลือกหาการควบคุมท่ี
เหมาะสมสําหรับการจัดการ การเก็บ และการกําจัด
สารเคมีน้ีอยางปลอดภัย 

วิธีการใชอยางปลอดภัย : ระวังอยาสูดไอระเหยและ/หรือละอองฝอย
เขาไป ระวังอยาใหสัมผัสกับผิวหนังดวงตาหรือเส้ือผ
าดับเปลวไฟหามสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให
เกิดประกายไฟ ในชวงการสูบอาจมีประกายไฟฟ
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าสถิตยเกิดขึ้นประกายไฟฟาสถิตยอาจทําใหเกิดไฟ
ไหมไดดูแลใหไฟฟาเดินตอเน่ืองกันโดยตลอดโดย
เชื่อมอุปกรณทั้งหมดเขาดวยกันและตอลงดิน จํากัด
ความเร็วการไหลในทอในระหวางการสูบเพ่ือ

หลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟาสถิตย (<= 1 m/sec 
จนกระทั่งทอเติมจมลงลึกสองเทาของเสนผานศูนย

กลางของทอแลวจึงเพ่ิมความเร็วเปน <= 7m/sec) 
ระวังอยาใหกระเด็นเวลาเติม หามใชลมอัดในการเติม 
สูบถายหรือถายเท 

การจัดเก็บที่ปลอดภัย : ตองเก็บไวในบริเวณที่มีการถายเทอากาศอยาง
ดีหางไกลจากแสงแดดแหลงติดไฟ และแหลงความร
อนอ่ืนๆ เก็บไวใหหางจากสารออกซิไดซิ่ง สารไวไฟ 
สารแอโรซอล สารกัดกรอน และจากผลิตภัณฑไวไฟ
อ่ืนๆ ที่ไมเปนอันตรายหรือมีพิษตอมนุษยหรือส่ิงแวดล
อม ไอระเหยหนักกวาอากาศใหระวังการสะสมรวมตัว
ในหลุมบอและพ้ืนที่จํากัดไมควรปลอยไอระเหยที่
เกิดขึ้นในถังออกมาสูบรรยากาศควรควบคุมการ
สูญเสียไอระเหยในระหวางการเก็บโดยใชระบบการ
บําบัดไอระเหยท่ีสมควรควรมีการกั้นถังเก็บขนาด
ใหญ 

การขนยายผลิตภัณฑ : ปดฝาภาชนะบรรจุไวตลอดเวลาเมื่อไมใช
หามใชลมอัดในการเติม สูบถายหรือถายเท 

ภาชนะที่เหมาะสม : สําหรับภาชนะบรรจุหรือชั้นในของภาชนะบรรจุควร
ใชเหล็กออนเหล็กสเตนเลส 

สารเคมีที่เก็บรวมกันไมได : ยางธรรมชาติหรือยางเทียมบิวทิล นีโอพ
รีน หรือไนไตรล 

คําแนะนําสําหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจุอาจมีไอสารที่ระเบิดไดแมจะ
ไมมีสารอยูในภาชนะอีกแลวก็ตาม     อยาตัดเจาะบด
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เชื่อมหรือทํางานท่ีคลายคลึงกันบนภาชนะบรรจุหรือ
ในบริเวณใกลภาชนะบรรจุ 

ขอมูลเพ่ิมเติม : ดูแลใหมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในประเทศ
ทั้งหมดเกี่ยวกับการใชและการจัดเก็บ 

 

8. คามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การปองกันสวนบุคคล 
คาความเขมขนเฉลี่ยที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน 

เน่ืองจากไมมีเกณฑกําหนดเกี่ยวกับการสัมผัส/ไดรับสารเน่ืองดวยอาชีพ
การทํางานสําหรับผลิตภัณฑจึงขอแนะนําใหใชวิธีการดังตอไปน้ี 
Material  Source  Type  ppm  mg/m3 Notation  

Methyl Benzene  

ACGIH  TWA  100    

ACGIH  STEL  150    

ACGIH  SKIN_DES    สามารถดูดซึมเขา
ผิวหนัง 

Methanol 
ACGIH TWA 200   

ACGIH STEL 250   

2-Propanol 
ACGIH  TWA  200    

ACGIH  STEL  250    

Methyl Acetate 
ACGIH  TWA  200    

ACGIH  STEL  250    

2-Butanone 
ACGIH  TWA  200    

ACGIH  STEL  3000    

1-Propanol 
ACGIH TWA 200   

ACGIH STEL 250   

Ethyl Ethanoate ACGIH TWA 400   

 

ขอมูลเพ่ิมเติม : ระบบระบายอากาศที่ดีพอสําหรับควบคุม
ปริมาณความเขมขนของสารลอยตัวในอากาศ
ใหอยูภายใตขีดจํากัดที่กําหนด 
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การควบคุม/การปองกัน : ระดับการปองกัน และประเภทของการ
ควบคุมท่ีจําเปนจะแตกตางกันไปทั้งน้ีขึ้น 

อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น  อยูกับสภาพโอกาสในการสัมผัส/ไดรับสารเคมี
ควรเลือกการควบคุมโดยอาศัยการประเมิณความ
เส่ียงตามสถานการณภายในประเทศ มาตรการที่
เหมาะสม มีดังน้ีในบริเวณพ้ืนท่ีเก็บควรมีระบบการถ
ายเทอากาศท่ีดีใชระบบซีลผนึกใหมากที่สุดเทาท่ีจะ
ทําไดระบบระบายอากาศชนิดทนระเบิดที่ดีพอสําหรับ
ควบคุมปริมาณความเขมขนของสารลอยตัวในอากาศ
ใหอยูภายใตขีดจํากัดที่กําหนดควรใชระบบการ
ระบายอากาศไอเสียในพ้ืนที่ควรมีระบบกระจายนา

ฝอยชนิดทอแหง ( Deluge System) และระบบ
ควบคุมนาดับเพลิงอุปกรณฉีดและลางตาในกรณี
ฉุกเฉิน 

อุปกรณปองกันอันตราย : อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ( PPE) 
ควรมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานแหง 

สวนบุคคล  ชาติใหตรวจเช็คกับซัพพลายเออรผูสงมอบอุปกรณ 

PPE 

Material Source ประเภทของอันตราย 

Methyl Benzene 
Methanol 
2-Propanol 
Methyl Acetate 
2-Butanone 
1-Propanol 
Ethyl Ethanoate 

ACGIH 
ACGIH 
ACGIH 
ACGIH 
ACGIH 
ACGIH 
ACGIH 

ไมจัดอยูในประเภทสารกอมะเร็งในคน 
ไมจัดอยูในประเภทสารกอมะเร็งในคน 
ไมจัดอยูในประเภทสารกอมะเร็งในคน 
ไมจัดอยูในประเภทสารกอมะเร็งในคน 
ไมจัดอยูในประเภทสารกอมะเร็งในคน 
ไมจัดอยูในประเภทสารกอมะเร็งในคน 
ไมจัดอยูในประเภทสารกอมะเร็งในคน 
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อุปกรณปองกันการหายใจ : หากไมสามารถรักษาความเขมขนข
องสารลอยตัวในอากาศใหคงอยูในระดับที่เหมาะสมด
วยระบบควบคุมวิศวกรรมเพ่ือปกปองสุขภาพของ
คนงาน ใหเลือกอุปกรณปองกันอันตรายตอระบบทาง
เดินหายใจที่เหมาะสมกับแตละสถานการณและเป
นไปตามกฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของ ในกรณีที่
สมควรใชหนากากชวยหายใจแบบกรองอากาศควร
เลือกหนากากนิรภัยท่ีมีกรองรวมกัน เลือกกรองท่ี
เหมาะสําหรับกาซอินทรียและไอระเหย [จุดเดือด 

<65°C (149 F)] และไดมาตรฐาน EN371 ในกรณีที่
จําเปนตองใชอุปกรณปองกันอันตรายตอระบบทาง
เดินหายใจควรใชหนากากแบบสวมทั้งหนาในกรณีที่
ไมสมควรใชหนากากชวยหายใจแบบกรองอากาศ 
(ตัวอยางเชนความเขมขนของสารลอยตัวในอากาศมี
สูงเส่ียงตอการขาดอ็อกซิเจน พ้ืนท่ีจํากัด) ควรใชอุป
กรณชวยหายใจระบบความดันท่ีเหมาะสม 

อุปกรณปองกันมือ : ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือขึ้นอยูกับ
การใชตัวอยางเชน ตองสัมผัสกับสารเคมีบอยหรือ
นานเทาไร วัสดุที่ใชทําถุงมือสามารถทนสารเคมีไดดี
แคไหน ถุงมือหนาและใชคลองมือหรือไม ควรขอ
คําแนะนําจากผูจําหนายถุงมือเสมอ ถุงมือท่ีปนเปอน
สารแลวควรเปลี่ยนใหมในกรณีที่มืออาจสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑควรสวมถุงมือที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน 

(เชนมาตรฐานยุโรป : EN374 , สหรัฐอเมริกา : 

F739) ซึ่งทําจากวัสดุตอไปน้ีเพ่ือชวยปองกัน

อันตรายจากสารเคมียางเทียมไนไตรลพีวีซี Viton 
อุปกรณปองกันตา : แวนตาปองกันสารเคมีกระเด็น (แวนตากันสารเคมี) 
อุปกรณปองกันรางกาย : ใชชุดสวมใสปองกันซึ่งทนตอสารเคมีชนิด

น้ีควรสวมใสรองเทาและรองเทาบูตกันสารเคมีดวย 
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การติดตาม/การตรวจสอบ: อาจกําหนดใหมีการตรวจสอบความเขมข
นของสารในเขตหายใจของคนงาน หรือในสถานที่
ทํางานทั่วไปทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามการควบคุม
เกี่ยวกับการสัมผัส/ไดรับสาร 

การปองกันอันตรายที่อาจเกิด : การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย
จะตองปฏิบัติตามแนวทางขอกําหนดของทอง 

กับส่ิงแวดลอม  ถิ่นเกี่ยวกับขีดจํากัดปริมาณสารระเหยที่ปลอยออกไป 

9. คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี 
Material จุดเดือด 

point(°c) 

จุดวาบ
ไฟ 

point(°c) 

อุณหภูมิที่ติด
ไฟในหองได
เองtemp.(°c) 

ความ
ดันไอ 

(kPa at 
°c) 

ความ
หนาแนน 
(kg/m3) 

ความ
หนาแนน
ของไอ 
(Air=1) 

อัตราการ
ระเหย 

(nBuAc=1) 

Methyl 
Benzene  
Methanol 
2-Propanol  
Methyl 
Acetate  
2-
Butanone  
1-Propanol  
Ethyl 
Ethanoate 

111 
65 
83 
58 
80 
68 
77 

4  
11 
12  
-13  
-4  
15  
-4  

535  
455 
425  
454  
515  
371  
460  

3 
12.8 
4.1  
22.6  
9.5  
2  

9.8  

871 
792 
785 
903 
805 
804 
902 

3.1 
1.1 
2  

2.6  
2.4  
2.1  
3   

2 
2.1 
1.5  
- 

3.7  
1.0  
4.2   

 

10. ความคงตัว และการเกิดปฏิกิริยา 
การคงตัว : คงตัวในสภาพการใชตามปกติทั่วไป ทําปฏิกิริยาอย

างรุนแรงกับสารออกซิไดซิ่งแก 
กรณีที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความรอนประกายไฟเปลวไฟและแหลงติด

ไฟอ่ืนๆ ปองกันการสะสมรวมตัวของไอระเห 

สารท่ีควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซิ่งแก 
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สารอันตรายที่เกิดจากการ : การสลายตัวเพราะความรอนขึ้นอยู
กับสภาวะอยางยิ่ง สวนผสมเชิงซอนของสาร 

สลายตัว  แข็ง สารเหลวและกาซที่ลอยตัวในอากาศ ซึ่งมีคาร

บอนมอน็อกไซด , คารบอนไดอ็อกไซดและสวน
ประกอบอินทรียสารอ่ืนๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่สารน้ี
กําลังลุกไหมหรือสลายตัวเน่ืองดวยการรวมกับอ็อกซิ
เจนหรือเพราะความรอน 

 

11. ขอมูลดานพิษวิทยา 
พ้ืนฐานการประเมิน : ขอมูลท่ีใหอาศัยพ้ืนฐานขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และขอมูลเกี่ยวกับสวน ประกอบและความรูในดาน
สารพิษเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน 

พิษตอผิวหนัง : ระคายเคืองตอผิวหนัง 

พิษตอตา : ทําใหดวงตาระคายเคืองพอควร 

พิษตอระบบหายใจ  : การสูดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเขาไปอาจทําให
เกิดการระคายเคืองตอระบบการหายใจ 

พิษจากการไดรับสารอยาง : ระบบประสาทสวนกลาง สัมผัสหรือ
ไดรับสารติดตอกันบอยครั้งจะมีผลตอระบบ 

ตอเน่ือง  ประสาทซึ่งจะเห็นผลเมื่อสัมผัส/ไดรับสารในปริมาณที่
สูงมากเทาน้ัน ระบบทางเดินหายใจการสัมผัส/ไดรับบ
อย ๆ มีผลตอระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะเห็นผลได
เมื่อสัมผัส/ไดรับในปริมาณที่สูงเทาน้ัน ระบบการ
มองเห็นอาจทําใหความสามารถในการมองเห็นสี
ลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ีไมพบวาเปนสาเหตุทําให
การมองเห็นสีเสียไป ระบบประสาทการฟงเสียงการ
รับฟงเสียงที่ดังและมีความถี่สูงบอยครั้งเปนเวลานาน
ติดตอกันมีผลทําใหสูญเสียประสาทการรับฟง การ
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เสพติดสารทําลาย และปฏิสัมพันธของเสียงในสภาพ
แวดลอมการทํางานอาจทําใหเกิดอาการหูตึง 

ขอมูลเพ่ิมเติม : การสัมผัส/ไดรับสารในปริมาณความเขมขนสูงในกลุ
มสารที่เหมือนกันมีสวนทําใหหัวใจเตนผิดปกติและ
หยุดเตนในคนเปนโรคหัวใจ 

12. ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน 
การเปลี่ยนแปลงของสาร : ลอยตัวบนนา หากผลิตภัณฑรั่วซึมลงดินมั้นจะ

รั่วไหลไดสูงและอาจทําใหนาใตดินปนเปนสารเคม 
ความคงอยู/การสลายตัว : สามารถยอยสลายตัวไดอยางรวดเร็วตามเกณฑ

กําหนดระยะเวลา 10 วันเกิดการ 
ของสาร  ออกซิเดชั่นอยางรวดเร็วโดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นด
วยการกระตุนของแสงใน 
  อากาศ  
การสะสมของสารในส่ิงที่ม ี : ไมสะสมในส่ิงมีชีวิตอยางมีนัยสําคัญ 
ชีวิต 
ผลกระทบอ่ืนๆท่ีรายแรง : เพราะเหตุที่อันตรายการสูญเสียจากอันตรายมี

สูงจึงไมนาเปนไปไดที่ผลิตภัณฑจะ 
  กอใหเกิดอันตรายที่สําคัญตอชีวิตในนํ้า  

 

 

13. การกําจัด/การทําลาย 
การกําจัดผลิตภัณฑ : ควรนํากลับไปใชหมุนเวียนใหม ผูที่ทําใหเกิดขยะ

ของเสียมีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเป
นพิษ และคุณสมบัติทางกายภาพของสารที่เกิดขึ้น 
เพ่ือพิจารณาจัดแยกประเภทของเสียและวิธีการกําจัด
ที่เหมาะสมตามระเบียบขอบังคับที่     เกี่ยวของ 

การกําจัดภาชนะบรรจ ุ : ถายสารเคมีออกใหหมดจากภาชนะบรรจุเมื่อถ
ายสารเคมีออกแลวใหระบายอากาศในท่ีที่ปลอดภัยห
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างไกลจากประกายไฟและไฟ สารตกคางอาจกอให
เกิดอันตรายระเบิดขึ้นอยาเจาะตัด หรือเชื่อมถังท่ียัง
ไมไดทําความสะอาด สงไปใหผูใชถังหมุนเวียน หรือ
ผูทําประโยชนจากของเสียโลหะ 

กฎหมายในประเทศ : ควรกําจัดทิ้งตามขอบังคับ และกฏหมายที่บังคับใช
ในทองถิ่น ประเทศ หรือเขตพ้ืนที่ 

14. ขอมูลสําหรับการขนสง 
Proper shipping name : CLEANING THINNER JSP 

Class/Division : 3 

Packing group : III 

 

15. สัญลักษณหรือฉลาก (ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ) 
ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับมิไดมุงที่จะครอบคลุมครบทุกดานอาจมี
ระเบียบขอบังคับอ่ืนๆท่ีใชกับสารน้ีอีก 

EC Classification : ไวไฟมากเปนอันตราย สารระคายเคือง 

EC Symbols : F สารไวไฟ 

 T เปนพิษ 

 Xnเปนอันตราย 

 Xi สารระคายเคือง 

EC Risk Phrases : R10 สารไวไฟ 

 R11 ไวไฟสูง 

 R23/25 เปนพิษเมื่อสูดดม และกลืนกิน 

 R36 สารระคายเคืองตอดวงตา 

 R38 ระคายเคืองตอผิวหนัง 

 R41 เปนอันตรายตอดวงตา 
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 R48/20 เปนอันตารยมีผลในการทําลายสุขภาพอยาง
รุนแรงโดนการสัมผัส/ไดรับ 
 เปนระยะเวลานาน และโดยการสูดดม  

 R63 เปนอันตรายตอเด็นที่ยังไมคลอด 

 R65 เปนอันตราย อาจมีผลในการทําลายปอดหาก
กลืนเขาไป 

 R66 การสัมผัส/ไดรับบอยๆ อาจทําใหผิวแหงหรือแตก 

 R67 ไอระเหยอาจทําใหเกิดอาการงวงซึม และเวียน
ศรีษะ 

EC Safety Phrases : S2 เก็บใหพนมือเด็ก 

 S9 เก็บภาชนะบรรจุไวในที่ท่ีมีอากาศถายเทไดดี 

 S16 เก็บใหหางจากแหลงจุดติดไฟ – หามสูบบุหรี่ 

 S26 หากสัมผัสกับตา ใหใชนาจํานวนมากลางออก
ทันทีและปรึกษาแพทย 

 S36/37 สวมใสชุดปองกันอันตราย และถุงมือที่
เหมาะสม 

 S62 หากกลืนเขาไป อยาพยายามลวงคอใหอาเจียน 
ใหปรึกษาแพทยทันทีและนํา 
 ภาชนะบรรจุ หรือ ฉลากน้ีไปแสดง  

 

16. ขอมูลอื่นๆ 
การเผยแพรขอมูลความ : ขอมูลตางๆในเอกสารน้ีจะตองเผยแพรใหแก

บุคคลท่ีทํางานเกี่ยวกับสารเคมีนี 
ปลอดภัย 
การปฏิเสธสิทธิ : ขอมูลเหลาน้ีไดมาจากความรูที่มีอยู ในปจจุบัน ซึ่งใช

สําหรับบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑเพ่ือวัตถุประ
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สงคดานสุขภาพอนามัยความปลอดภัย และส่ิงแวดล
อมเทาน้ันไมไดใชเปนหลักประกันคุณสมบัติพิเศษ
ใดๆ ของผลิตภัณฑ 


