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1. ขอมูลทั่วไป 
ชื่อผลิตภัณฑ : นํ้ามันสนJHP 
การใชประโยชน :  ตัวทําละลายสําหรับงานอุตสาหกรรม เฉพาะผูที่ใช
ในงานอาชีพเทาน้ัน 

ผูจําหนาย : บริษัทคารโกเคมีเคิลจํากัด 

  79/1 – 2 หมู 4 ต.เทพราช อ.บานโพธ์ิจ.ฉะเชิงเทรา 

24140 ประเทศไทย 

โทรศัพท : +6638-595-508 – 9 

โทรสาร : +6638-525-351 

 

2. สวนผสม/ชื่อสามัญทางเคมีของสาร และเปอรเซ็นตของสารที่ผสม
อยูทั้งหมด 

ชื่อสารเคมี CAS EINECS Synbol 
(s) 

R-phase (s) 

Solvent 3040 
Methyl Acetate 

Methylene Chloride 

64742-
82-1 

79-20-9 
75-09-2 

265-
185-4 
201-
185-2 
200-
838-9 

 
F 
 

 
R11, R38, R41  

 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย 
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อันตรายตอสุขภาพ : ถากลืนกินจะเปนอันตรายตอปอด สัมผัสผิวหนังทําให
ผิวหนังแหง และแตก ไอระเหยของสารทําใหเกิด
อาการหนามืด และวิงเวียน 

 อันตรายตอความปลอดภัย : เปนสารไวไฟ 

อันตรายตอส่ิงแวดลอม : เปนพิษตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในนา และ
อาจมีผลระยะยาวตอส่ิงแวดลอมในนํ้า 

4. การปฐมพยาบาล 
เมื่อเขาสูระบบหายใจ : นําตัวออกรับอากาศบริสุทธ์ิหากผูปวยไมฟนตัว

เร็วใหนําตัวสงศูนยพยาบาลที่ใกลที่สุดเพ่ือรับการ
รักษาตอไป 

การสัมผัสกับผิวหนัง : ถอดเส้ือผาที่มีสารปนเปอนออก ใชนาจํานวนมา
กลางบริเวณผิวที่สัมผัสกับสารเคมีทันทีเปนเวลาอยา

งนอย 15 นาทีแลวลางตอดวยนาและสบูถามีหากผิว
ยังแดง บวม ปวดและ/หรือพุพองใหนําตัวสงศูนย
พยาบาลที่ใกลที่สุดเพ่ือรับการรักษาตอไป 

เมื่อเขาตา : ถางเปลือกตาบนและลางแลวใชนาจํานวนมากลางตา

ทันทีเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีแลวนําตัวสงศูนย
พยาบาลที่ใกลที่สุดเพ่ือรับการรักษาตอไป 

เมื่อเขาระบบทางเดินอาหาร : หากกลืนเขาไป หามลวงคอให
อาเจียน ใหนําตัวสงศูนยพยาบาลที่ใกลที่สุดเพ่ือรับ
การรักษาตอไปหากอาเจียนขึ้นมาทันทีใหกมหัวลง
ตากวาระดับสะโพกเพ่ือกันการหายใจเอาอาเจียนเข
าไปในปอด 

 

5. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม 
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อพยพบุคคลท่ีไมมีหนาที่เกี่ยวของกับเหตุฉุกเฉินออกจากบริเวณที่มีไฟไหม 

อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น : ภาชนะบรรจุที่ถูกความรอนจัดจากไฟ ควรใชนา
จํานวนมากทําใหเย็นลงไอระเหยหนักกวาอากาศ
ขยายตัวไปตามพ้ืนดินและอาจลุกติดไฟในระยะ
ทางไกลได 

สารท่ีใชดับไฟ : โฟมทนแอลกอฮอลสเปรยนา หรือ มานนาผงเคมีแห
งคารบอนไดออกไซดอาจใช 
  ทรายหรือดินกับไฟที่ไหมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  

อุปกรณปองกันสําหรับผู : สวมใสชุดปองกันอันตรายและเครื่องมือชวย
หายใจในตัว 
ผจญเพลิง 

คําแนะนําเพ่ิมเติม : ฉีดนาหลอเย็นภาชนะบรรจุในบริเวณใกลเคียง 

 

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล 

 ระวังอยาสัมผัสกับสารที่หกหรือระเหยออกมาใหถอดเส้ือผาที่ปนเปอนสาร
ออกทันที 

 ดูคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดในบทที่ 

8  

 และดูคําแนะนําเกี่ยวกับการขจัดสารเคมีหกไดในบทที่ 13 ของขอมูลความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 

 ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับระหวางประเทศและในทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ
ทั้งหมด 

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

 วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ  : ในกรณีที่สารของเหลวหกมาก (> 1 
ถัง) ใหถายเทโดยวิธีกลไกเชน ใชรถบรรทุกสูบ 

 ที่หกรั่วไหล   ของเหลวจากถังที่หกเพ่ือนํามาใชประโยชนใหมหรือ
กําจัดท้ิงอยางปลอดภัยหามใชนาสาดของเหลวท่ีตกค
าง แตใหเก็บไวเปนของเสียท่ีปนเปอนสารเคมีปลอย
ของเหลวที่ตกคางทิ้งไวใหระเหยไปเองหรือใชวัสดุ
ดูดซับที่ซับไดดีซับออกแลวนําไปกําจัดทิ้งอยาง
ปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปอนสารเคมีออกและนําไป
กําจัดท้ิงอยางปลอดภัยในกรณีที่สารของเหลวหกไม

มาก (<1 ถัง) ใหถายเทของเหลวดวยวิธีกลไกเขาสู
ภาชนะบรรจุที่ติดปายและปดผนึกอยางดีเพ่ือนํามาใช
ประโยชนใหมหรือกําจัดทิ้งอยางปลอดภัยปลอย
ของเหลวที่ตกคางทิ้งไวใหระเหยไปเอง หรือใชวัสดุ
ดูดซับที่ซับไดดีซับออกแลวนําไปกําจัดทิ้งอยาง
ปลอดภัยขุดดินที่ปนเปอนสารเคมีออกและนําไปกําจัด
ทิ้งอยางปลอดภัย 

คําแนะนําเพ่ิมเติม : ควรแจงใหทางการทราบ หากมีหรืออาจมีเหตุการณที่
ประชาชนทั่วไปหรือส่ิงแวดลอมสัมผัส/ไดรับสาร ควร
แจงใหเจาหนาที่ทองถิ่นทราบในกรณีที่ไมสามารถ
ควบคุมสารเคมีที่หกเปนจํานวนมากไดไอระเหยอาจ
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รวมตัวกับอากาศเปนสวนผสมท่ีสามารถระเบิดไดดูข

อมูลเกี่ยวกับการกําจัดของเสียในบทที่ 13  

7. การใชและการจัดเก็บ 
คําเตือน/ขอควรระวัง : ระวังอยาสัมผัส หรือ หายใจเอาสารเขาไป ใชใน

บริเวณที่มีการถายเทอากาศดีหลังการจับตองควรลาง
มือใหสะอาด ดูคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณป

องกันอันตรายสวนบุคคลไดในบทที่ 8 ของขอมูลค
วามปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีใช         ขอมูลความ
ปลอดภัยน้ีประกอบการประเมินความเส่ียงตามสถาน
การณภายในประเทศเพ่ือชวยเลือกหาการควบคุมท่ี
เหมาะสมสําหรับการจัดการ การเก็บ และการกําจัด
สารเคมีน้ีอยางปลอดภัย 

วิธีการใชอยางปลอดภัย : ระวังอยาสูดไอระเหยและ/หรือละอองฝอย
เขาไป ระวังอยาใหสัมผัสกับผิวหนังดวงตาหรือเส้ือผ
าดับเปลวไฟหามสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให
เกิดประกายไฟ ในชวงการสูบอาจมีประกายไฟฟ
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



ขอมูลความปลอดภัย 

นํา้มันสน 

V1.0                
 

 26/03/57 6/9  MSDS_นํ้ามนัสน_EN 

 

อ่ืนๆ ที่ไมเปนอันตรายหรือมีพิษตอมนุษยหรือส่ิงแวดล
อม ไอระเหยหนักกวาอากาศใหระวังการสะสมรวมตัว
ในหลุมบอและพ้ืนที่จํากัดไมควรปลอยไอระเหยที่
เกิดขึ้นในถังออกมาสูบรรยากาศควรควบคุมการ
สูญเสียไอระเหยในระหวางการเก็บโดยใชระบบการ
บําบัดไอระเหยที่สมควรควรมีการกั้นถังเก็บขนาด
ใหญ 

การขนยายผลิตภัณฑ : ปดฝาภาชนะบรรจุไวตลอดเวลาเมื่อไมใช
หามใชลมอัดในการเติม สูบถายหรือถายเท 

ภาชนะที่เหมาะสม : สําหรับภาชนะบรรจุหรือชั้นในของภาชนะบรรจุควร
ใชเหล็กออนเหล็กสเตนเลส 

สารเคมีที่เก็บรวมกันไมได : ยางธรรมชาติหรือยางเทียมบิวทิล นีโอพ

รีน หรือไนไตรล. 

คําแนะนําสําหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจุอาจมีไอสารที่ระเบิดไดแมจะ
ไมมีสารอยูในภาชนะอีกแลวก็ตาม อยาตัดเจาะบด
เชื่อมหรือทํางานท่ีคลายคลึงกันบนภาชนะบรรจุหรือ
ในบริเวณใกลภาชนะบรรจุ 

ขอมูลเพ่ิมเติม : ดูแลใหมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในประเทศ
ทั้งหมดเกี่ยวกับการใชและการ 

  จัดเก็บ  

8. คามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การปองกันสวนบุคคล 
คามาตรฐานความปลอดภัย : ทางส่ิงแวดลอม  

   TLV-TWA = 350 mg/m3 (8hours)  

การควบคุม/การปองกันอัน : ระดับการปองกัน และประเภทของ
การควบคุมท่ีจําเปนจะแตกตางกันไปทั้งน้ี 

ตรายที่อาจเกิดขึ้น   ขึ้นอยูกับสภาพโอกาสในการสัมผัส/ไดรับสารเคมีควร
เลือกการควบคุมโดยอาศัยการประเมิณความเส่ียงตาม
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สถานการณภายในประเทศ มาตรการที่เหมาะสม มี
ดังน้ีในบริเวณพ้ืนที่เก็บควรมีระบบการถายเทอากาศท่ี
ดีใชระบบซีลผนึกใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดระบบ
ระบายอากาศชนิดทนระเบิดท่ีดีพอสําหรับควบคุม
ปริมาณความเขมขนของสารลอยตัวในอากาศใหอยู
ภายใตขีดจํากัดที่กําหนดควรใชระบบการระบาย
อากาศไอเสียในพ้ืนที่ควรมีระบบกระจายนาฝอยชนิดท

อแหง (Deluge System) และระบบควบคุมนาดับเพลิง
อุปกรณฉีดและลางตาในกรณีฉุกเฉิน 

 อุปกรณปองกันอันตราย  : อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ( PPE) 
ควรมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน 

สวนบุคคล  แหงชาติใหตรวจเช็คกับซัพพลายเออรผูสงมอบอุป

กรณ PPE 

 

 

อุปกรณปองกันการ : หากไมสามารถรักษาความเขมขนของสารลอยตัวใน
อากาศใหคงอยูในระดับที่ 

หายใจ  เหมาะสมดวยระบบควบคุมวิศวกรรมเพ่ือปกปอง
สุขภาพของคนงาน ใหเลือกอุปกรณปองกัน
อันตรายตอระบบทางเดินหายใจท่ีเหมาะสมกับแตละ
สถานการณและเปนไปตามกฎหมายขอบังคับที่
เกี่ยวของ ในกรณีท่ีสมควรใชหนากากชวยหายใจ
แบบกรองอากาศควรเลือกหนากากนิรภัยท่ีมีกรอง
รวมกัน เลือกกรองที่เหมาะสําหรับกาซอินทรียและไอ

ระเหย [จุดเดือด <65°C (149 F)] และไดมาตรฐาน 

EN371 ในกรณีที่จําเปนตองใชอุปกรณปองกัน
อันตรายตอระบบทางเดินหายใจควรใชหนากากแบบ
สวมทั้งหนาในกรณีท่ีไมสมควรใชหนากากชวย
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หายใจแบบกรองอากาศ (ตัวอยางเชนความเขมขนข
องสารลอยตัวในอากาศมีสูงเส่ียงตอการขาดอ็อกซิ
เจน พ้ืนที่จํากัด) ควรใชอุปกรณชวยหายใจระบบ
ความดันที่เหมาะสม 

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

(เชนมาตรฐานยุโรป : EN374, สหรัฐอเมริกา : 

F739) ซึ่งทําจากวัสดุตอไปน้ีเพ่ือชวยปองกัน

อันตรายจากสารเคมียางเทียมไนไตรลพีวีซีViton 

อุปกรณปองกันตา : แวนตาปองกันสารเคมีกระเด็น (แวนตากัน
สารเคมี) 
อุปกรณปองกัน : ใชชุดสวมใสปองกันซึ่งทนตอสารเคมีชนิดน้ีควรสวม

ใสรองเทาและรองเทาบูตกัน 
รางกาย  สารเคมีดวย 

การติดตาม/การตรวจสอบ: อาจกําหนดใหมีการตรวจสอบความเขมข
นของสารในเขตหายใจของคนงาน หรือในสถานที่
ทํางานทั่วไปทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามการควบคุม
เกี่ยวกับการสัมผัส/ไดรับสาร 

การปองกันอันตรายที่อาจ : การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย จะตอง
ปฏิบัติตามแนวทางขอกําหนดของทอ 

เกิดกับส่ิงแวดลอม  ถิ่นเกี่ยวกับขีดจํากัดปริมาณสารระเหยที่ปลอยออกไป  
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9. คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี 
ลักษณะ : Liquid 

กลิ่น : Smells like kerosene  

ระดับที่เริ่มไดกลิ่น : 1.74 ppm 

จุดเดือด : 152 – 200°C 

จุดวาบไฟ : 40°C (Abel) 

อัตราสวนในอากาศที่เกิด :1.1 - 6 %(V) 

การระเบิด/ติดไฟ  

อุณหภูมิที่ติดไฟไดเอง : 282°C 

ความดันไอ : 400 Pa at20°C  

  1500 Pa at50°C 

ความหนาแนน : 765 – 785 kg/m3at20°C 

การละลายไดในนํ้า : Insoluble 

ความหนาแนนของไอ : > 1 

(อากาศ= 1)  

อัตราการระเหย(nBuAc=1) : 0.16 

10. ความคงตัว และการเกิดปฏิกิริยา 
การคงตัว : คงตัวในสภาพการใชตามปกติทั่วไป 

กรณีที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลง
ติดไฟอ่ืนๆ ปองกันการสะสมรวมตัวของไอระเหย 

สารท่ีควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซิ่งแก 

สารอันตรายที่เกิดจาก :ไมคาดวามีในสภาวะปกติ แตจะเกิด
คารบอนไดออกไซด และคารบอนมอนอกไซด 

การสลายตัว  ไดเมื่อเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ 
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11. ขอมูลดานพิษวิทยา 
พ้ืนฐานการประเมิน : ขอมูลท่ีใหอาศัยพ้ืนฐานขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบ และความรูในดาน
สารพิษเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน  

พิษเฉียบพลันโดยทางปาก  : ความเปนพิษตา : LD50 >2000 

mg/kg , หนู 
  การหายใจเขาไปในปอดขณะกลืนหรืออาเจียนอาจ

ทําใหปอดอักเสบเน่ืองดวยสารเคมีซึ่งอาจเปนอัน
ตรายถึงแกชีวิต 

พิษเฉียบพลันโดยทางผิวหนัง : ความเปนพิษตา : LD50 >2000 mg/kg , 
กระตาย 

พิษเฉียบพลันโดยการสูดหายใจ : ความเปนพิษตา : LC50 >5 mg/l, หน ู 
  คณะกรรมธิการยุโรป ( European Commission) 

จัดใหอยูในประเภทสารอันตรายปริมาณความเขมข
นท่ีสูงอาจทําใหเกิดการกดระบบประสาทสวนกลาง เป
นผลทําใหปววดศรีษะ วัยนศรีษะ และคลื่นไสหากสูด
ดมเขาไปอีกอาจทําใหหมดสติและ/หรือเสียชีวิต 

พิษตอผิวหนัง : ระคายเคืองตอผิวหนัง 

พิษตอตา : ไอระเหยของสารอาจทําใหดวงตาระคายเคือง 

พิษตอระบบหายใจ : การสูดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเขาไปอาจทําให
เกิดการระคายเคืองตอระบบการหายใจ 

พิษในการกอมะเร็ง : ไมมีขอมูลบงชี้วาเปนสารกอมะเร็ง 

12. ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน 
พิษเฉียบพลัน 

 ปลา : ความเปนพิษตา : 10 < LC/EC/IC50 <= 100 mg/l 
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 สัตวท่ีไมมีกระดูก : ความเปนพิษตา : 10 < LC/EC/IC50 <= 100 

mg/l 
 สันหลัง 

 พิชตระกูลสาหราย : ความเปนพิษ : 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l 

การเปลี่ยนแปลงของสาร :ลอยตัวบนนา ระเหยภายใน 1 วัน จากผิว
นา หรือผิวดิน หากผลิตภัณฑ 

  รั่วซึมลงดินจะรั่วไหลไดสูงและอาจทําใหนาใต
ดินปนเปนสารเคม ี

ความคงอยู/การสลายตัวของสาร : สามารถยอยสลายตัวได 

การสะสมของสารในส่ิงที่มีชีวิต : มีแนวโนมในการสะสมทางชีวภาพ 

13. การกําจัด/การทําลาย 
การกําจัดผลิตภัณฑ : ควรนํากลับไปใชหมุนเวียนใหม ผูที่ทําใหเกิดขยะ

ของเสียมีหนาที่รับผิดชอบในการ 
  พิจารณาความเปนพิษ และคุณสมบัติทางกายภาพ

ของสารที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาจัดแยกประเภทของ
เสียและวิธีการกําจัดที่เหมาะสมตามระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ 

การกําจัดภาชนะบรรจุ : ถายสารเคมีออกใหหมดจากภาชนะบรรจุเมื่อถ
ายสารเคมีออกแลวใหระบายอากาศในท่ีที่ปลอดภัยห
างไกลจากประกายไฟและไฟ สารตกคางอาจกอให

เกิดอันตรายระเบิดขึ้นอยาเจาะตัด หรือเชื่อมถังท่ียัง
ไมไดทําความสะอาด สงไปใหผูใชถังหมุนเวียน หรือ
ผูทําประโยชนจากของเสีย 

14. ขอมูลสําหรับการขนสง 
IMDG  

Identification number  : UN 1300 
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Proper shipping name  : นํ้ามันสน 

Class / Division  : 3 

Packing group  : III 

Marine pollutant : ไม 

 IATA (Country variations may apply)  

UN No.  : 1300 

Proper shipping name  : นํ้ามันสน 

Class / Division  : 3 

Packing group : II 

 

15. สัญลักษณหรือฉลาก (ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ) 
ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับมิไดมุงที่จะครอบคลุมครบทุกดานอาจมี
ระเบียบขอบังคับอ่ืนๆท่ีใชกับสารน้ีอีก 

EC Label Name  : นํ้ามันสน 

EC label/EC Number : 265-185-4 

EC Classification : ไวไฟเปนอันตรายเปนพิษตอส่ิงแวดลอม 

EC Annex I Number : 604-330-00-2 

EC Symbols : F สารไวไฟ 

 Xnเปนอันตราย 

 N เปนพิษตอส่ิงแวดลอม 

EC Risk Phrases : R10 ไวไฟ 

R51/53 เปนพิษตอสัตวนา และอาจทําใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมในนาระยะ 
ยาว 
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 R65 เปนอันตราย อาจมีผลในการทําลายปอดหาก
กลืนเขาไป 

 R66 กรณีสัมผัสสารนานๆ อาจทําใหผิวหนังแหงและ
แตก 

 R67 ไอระเหยอาจทําใหเกิดอาการงวงซึม และเวียน
ศรีษะ 

EC Safety Phrases : S23 หามสูดดมไอระเหยของสาร 

 S24 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง 

 S61 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลลงสูส่ิงแดลอม 

 S62 หากกลืนเขาไป อยาพยายามลวงคอใหอาเจียน 
ใหปรึกษาแพทยทันทีและนํา 
 ภาชนะบรรจุ หรือ ฉลากน้ีไปแสดง  

MITI (Japan) : 9-1699 

ความรูเพ่ิมเติม :คาเบนซียของสารน้ีตากวา 0.1% จึงไมต องระบุวาเป
นสารกอมะเร็งในฉลาก 

16. ขอมูลอื่นๆ 
National Fire Protection  :  

Association (USA) 

การเผยแพรขอมูลความ : ขอมูลตางๆในเอกสารน้ีจะตองเผยแพรใหแก
บุคคลท่ีทํางานเกี่ยวกับสารเคมีน้ี 

ปลอดภัย 

การปฏิเสธสิทธิ : ขอมูลเหลาน้ีไดมาจากความรูที่มีอยู ในปจจุบัน ซึ่งใช
สําหรับบรรยายลักษณะของ 

  ผลิตภัณฑเพ่ือวัตถุประสงคดานสุขภาพอนามัยความ
ปลอดภัย และส่ิงแวดลอมเทาน้ันไมไดใชเป
นหลักประกันคุณสมบัติพิเศษใดๆ ของผลิตภัณฑ 

 


