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ตวับงชี4ผลติภณัฑ ์
 

ชอืผลติภณัฑ ์ UNIMEC ATIR  SH 150 
 

วธิกีารอนืๆในการชี4บง 
 

สารเดยีว/สารผสม สารผสม 
 

คาแนะนาและขอ้จากดันการใชส้ารเคม ี
 

การระบการใชง◌ ้ าน น◌าําม◌ันเก◌ยีร◌อ์ตสาหกรรม. 
ไมแนะนาให ้ อยาใชด้ว้ยจดประสงคอ์นืนอกจากจดประสงคต์ามเจตนาเทานัําน. 

 
รายละเอยีดของผูจ้ดัจาหนาย เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

 

ผูจ้ดัหา UNIMEC S.p.A. 

 via del lavoro, 20 - 20865 Usmate - Velate (MB) ITALIA 
 Tel: +39.039.6076900 
 Fax: +39.039 6076909 
 e-mail: info@unimec.eu 
หมายเลขโทรศพัทฉ์กเฉนิ 

 

 

 

การจดัประเภทของสารเดยีว หรอืสารผสม 
สารเด◌ยีวหร◌อืสารผสมท◌ไีมเป◌็นอ◌ันตรายตามข◌อ้กาหนดของระบบการจาแนกประเภทและการต◌ดิฉลากสารเคม◌ที◌เีป◌็นระบบเด◌ยีวกน 

 
ทัวโลก (GHS) 

 
องค◌ป์ระกอบของฉลาก GHS รวมท◌◌ัง้ ข◌อ้ความเต◌อืน 

 
คาสญัญาณ ไมม ี

 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 
ไมม ี

 
อนัตรายอนืๆทไีมถูกจดัประเภทไว ้

 

คณสมบตัทิางกายภาพ-เคม ี พืํานผวิทีปนเปืําอนจะลืนมาก 
คณสมบตัดิา้นสงิแวดลอ้ม ผลติภัณฑอ์าจกอรูปของฟิล์มนําามันบนพืํานผวิของนําาทอีาจสกัดกัํานการแลกเปลียนออกซเิจน 

 
 
 
 
 
 

1. การชี4บงสารเดยีวหรอืสารผสม และ ผูจ้ดัหา 

2. การช◌◌ีบ้งความเป็นอ◌นัตราย 



 

 

 

สารผสม 
 

ธรรมชาต◌ทิางเคม ี ผล◌ติภ◌ัณฑ์น◌◌ํีาทามาจากนําาม◌ันพ◌◌ืํานฐานสง◌ั  เคราะห◌ ์
 

ชอืทางเคม ี หมายเลข CAS หมายเลข EC เปอรเ์ซนตโ์ดยนา้หนกั 
Amines, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 273-279-1 0.1-<0.25 
(Z)-octadec-9-enylamine 112-90-3 204-015-5 0.025-<0.1 

 
ข◌อ้ม◌ลูเพ◌มิเต◌มิ ผล◌ติภ◌ัณฑ์ม◌นี◌าําม◌ันแรท◌มี◌สีารสก◌ัด DMSO น◌อ้ยกวา 3% เม◌อืว◌ัดโดย IP 346 

 
 

 

คาอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาลทจีาเป็น 
 

ขอ้แนะนาทวัไป ในกรณีของสภาวะทรีนแรงหรือคงอยู เรียกแพทย์หรือหนวยดูแลฉกเฉินทางการแพทย.์ 
 

ส◌มัผสักบัดวงตา ล◌า้งด◌ว้ยนําาปรมิาณมากในท◌ันที 
หล◌ังจากลา้งคร◌ั◌ํางแรกแล◌ว้ 
ให◌ถ้อดคอนแทคเลนส◌อ์อกแล◌ว้ล◌า้งตาตอไปอ◌กีอยางน◌อ้ย 
15 นาท◌.ี ใหถ้างตาใหก้วา้งขณะทาการลา้งตา. 

 

ส◌มัผสักบัผวิหน◌งั ล◌า้งออกทน 

ทีด◌ว้ยสบูและน◌าําปรมิาณมากขณะถอดเสอ 

และรองเทา้ทีปนเปืําอนออก. 
ซ◌ักเส◌◌ํืาอผ◌า้ท◌ปีนเป◌◌ืาํอนกอนนากล◌ับมาใช◌ใ้หม. 
การฉ◌ดีน◌ําาเป◌็นลาด◌ว้ยแรงด◌ันส◌งูอาจจะเป◌็นสาเหตให◌เ้ก◌ดิคว
ามเส◌ยีหาย. 
พาผ◌◌ูป้ระสบภ◌ัยไปโรงพยาบาลทนที. 

 
 

การสูดดม เอาคนเจ็บไปไวใ้นทีทมีอีากาศบรสิทธิnและใหพั้กผอนในตาแหนงทสีะดวกสบายสาหรับการหายใจ. 
หากไมหายใจ ใหท้าการชวยหายใจ. 

 
การกลนืกนิ บว้นปากดว้ยนําา.    หา้มทาใหอ้าเจียน. 

หา้มใหส้งิใดๆทางปากกับผูห้มดสต.ิ 
โทรหาแพทย◌ห์ร◌อืศ◌นูย◌ค์วบคมสารพ◌ษิท◌ัน
ที. 

 

การปอ 

งก◌นัของผูใ้ห◌ก้ารปฐมพยาบาล ผ◌◌ูใ้ห◌ก้ารปฐมพยาบาลจาเป◌็นต◌อ้งป้องก◌ันต◌ัวเอง. ด◌ขู◌อ้ 8 สาหร◌ับรายละเอ◌ยีดเพ◌มิเต◌มิ. 
อยาใช◌ก้ารผายปอดแบบปากตอปากตอเหย◌อืท◌กี◌นิหร◌อืหายใจเอาสารเขา◌ ้ ไป 

การหายใจเท◌ยีมด◌ว้ยเคร◌อืงม◌อืชวยท◌เีป◌็นหน◌า้กากพร◌อ้มกบ ารหายใจทเีหมาะสม. 
 

อาการ/ผลกระทบทสีาคญัทสีด ท ั4งทเีกดิเฉยีบพลนัและเกดิขึ4นภายหลงั 
วาล์วทางเดยีวหรืออปกรณ์ทางการแพทย์ในก 

 

ส◌มัผสักบัผวิหน◌งั ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
ในกรณ◌ที◌มี◌กีารระคายเค◌อืงท◌ผี◌วิหน◌ังหร◌อืเก◌ดิการแพ◌ใ้ห◌ไ้ปพบแพทย◌.์ 
อาจกอให◌เ้ก◌ดิอาการแพ◌.้ 

 
ส◌มัผสักบัดวงตา ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 

 
การส◌ดูดม ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 

การหายใจเอาไอระเหยทความเขมขนสง◌ู◌้◌ ้อาจจะทาใหระคายเคอ◌ื◌ ้งของระบบทางเด◌นิหายใจ. 
 

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกยีวกบัสวนผสม 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 



 

การกล◌นืก◌นิ ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
การกล◌นืก◌นิอาจจะทาให◌ร้ะคายเค◌อืงทางเดนิอาหาร คลืนไส ้อาเจยีนและทอ้งรวง. 

 
 

ส◌งิบงช◌◌ีข้องการท◌ตี◌อ้งพบแพทยท◌ ์  ◌นัท ีและตอ◌ ้ งการการร◌กัษาเป◌็นพเิศษ ถ◌า้จาเป◌็น 
 

หมายเหตถงึแพทย ์ รักษาตามอาการ. 
 

 

สารด◌บัเพลงิท◌เีหมาะสม 
 

สารด◌บัเพลงิท◌เีหมาะสม คาร◌บ์อนไอออกไซด◌ ์(CO 2). ผง ABC. โฟม. 

ละอองน◌าําหร◌อืหมอกน◌าํา. สารด◌บัไฟท◌ไีมเหมาะสม

 ห◌า้มใชล้าน◌าําท◌แีรงเน◌อืงจากอาจทาให◌ไ้ฟกระจายและขยายตว◌ั  

. ความเป็นอนัตรายเฉพาะทเีกดิจากสารเคม ี

อนัตรายทมีลีกัษณะพเิศษ การเผาไหมท้ไีมสมบูรณ์และการสลายตัวโดยความรอ้นอาจกอใหเ้กดิก๊าซพิษหลายชนิด เชน 
คาร์บอนมอนออกไซด ์คาร์บอนไดออกไซด ์ไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด อัลดีไฮด์และเขมา 
ซงึจะเป็นอันตรายรา้ยแรงหากหายใจเขา้ไปหรือทคีวามเขม้ขน้สูง. 
ผลติภัณฑ์ทีตดิไฟไดร้วมถงึซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO2 และ SO3) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S. 
ไนโตรเจนออกไซด◌(์NOx). เมอร◌แ์คปแทน. SiO2. ฟอสฟอร◌ัสออกไซด◌.์ 

จอ้ควรระวงัสาหรบันกัผจญเพลงิ 
 

อปกรณ์ป้องกนัพเิศษสาหรบันกัผจญเพล          สวมใสอปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนดิถงับรรจอากาศแบบพกพาและชดป้องกนั. 
◌◌ิงิ 

 

ข◌อ้ม◌ลูอ◌นื หลอเย◌น้ภาชนะบรรจ/แท◌ง้ก◌ด์◌ว้ยการฉ◌ดีละอองน◌าํา. 
แยกเก◌็บน◌าําจากอปกรณ◌ด์◌ับเพล◌งิท◌ปีนเป◌◌ืาํอนซ◌งึไมควรปลอยลง
ทอระบายน◌าํา. 

 

 

ขอ้ควรระวงัสวนบคคล อปกรณ์ป้องกนัอนัตราย และข ั4นตอนการปฏบิตังิานฉกฉนิ 
 

ข◌อ้ม◌ลูท◌วัไป ห◌า้มสมผสหรอเดนผาน◌ิ◌ื◌ ั สารทีหกรด. พ◌◌ืํานผว◌ ิ 
ท◌ปีนเป◌าํ◌อืนจะลนมาก.◌ ื ใชอ้ปกรณป◌ ์ ◌้องกนอนตรายสวัั นบคคล. 

ใหแ้นใจวามีระบบระบายอากาศทเ◌ ีพียงพอ. กาจัดแหลงกาเนิดไฟทัํางหมดออก. 

ขอ้ควรระวงัดา้นสงิแวดลอ้ม 
 

ขอ้มูลทวัไป หา้มใหวั้สดเขา้ไปปนเปืําอนระบบนําาบาดาล. ป้องกันการไหลเขา้สูทางนําา ทอนําาทิําง 
ช◌ั◌ํานใต◌ด้◌นิหร◌อืท◌อี◌ับอากาศ. 
เจ◌า้หน◌า้ท◌ที◌อ้งถ◌นิควรแนะนาหากไมสามารถควบคมการหกรว◌ั  ไหลได◌.้ 

วธิกีารและวสัดสาหรบัการกกัเก็บและทาความสะอาด 
 

วธิกีารกกัเก็บ กัํานดว้ยทานบเพือเก็บรวบรวมของเหลวทหกรวไหลขนาดใหณ.◌ั 
หากจาเป◌็นทากาแพงกนผลตภณ◌ั◌ ิ ฑด์วยด◌ิ◌ ้ นแหง◌ ้  ทรายหรอ◌ ื 
วสดไมตดไฟทคลาย◌้◌ี◌ิ◌ ั ๆกัน. 

 

วธิกีารในการทาความสะอาด กาจัดสาร/ภาชนะบรรจใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของทอ้งถนิ. ในกรณีทมีกีารปนเปืําอนกับดนิ 
ให◌เ้อาด◌นิทีปนเป◌◌ํืาอนออกเพ◌อืฟ◌◌ืํานฟ◌หูร◌อืกาจ◌ัดตามข◌อ้บ◌ังค◌ับของท◌อ้งถ◌นิ. 

ขอ้มลูอนื 
 

อปกรณ◌ป์◌อ้งก◌นัสวนบคคล ด◌ขู◌อ้ 8 สาหร◌ับรายละเอ◌ยีดเพ◌มิเต◌มิ. 
 

การบาบ◌ดัของเสยี ด◌ขู◌อ้ 13. 
 

5. มาตรการผจญเพลงิ 

6. มาตรการการจดัการเมอืมกีารรวัไหลของสารโดยอบตัเิหต 



 

 

 

ขอ้ควรระวงัในการขนถาย เคลอินยา้ย ใชง้านอยางปลอดภยั 
 

ขอ้แนะนาในการขนถาย เคลอินยา้ย 

สาหร 

การป◌อ้งก◌ันอ◌ันตรายสวนบคคลให◌ด้◌ขู◌อ้ 8. ใชใ้นบร◌เิวณท◌มี◌กีารระบายอากาศได◌ด้◌เีทาน◌ํา◌ัน. 
ใช◌ง้านอยางปลอดภ◌ยั หามหายใจเ◌ ้ อไอระเหยหร◌อืละอองเขา◌ ้ ไป. หลกเลยง◌ี◌ี
 การสมผสกบผวหนง◌ั◌ิ◌ั◌ั◌ ั ดวงตาและเสอผา◌้◌ํา◌ ื. 

การปอ 

งก◌นัอ◌คัค◌ภี◌ยัและการระเบด 

ใชม้าตรการป้องกันประจไฟฟ้าสถติ. 
 

มาตรการเกยีวกบัสขอนามยั แนใจวาการประยกตใ์ชก้ฎระเบยีบทเีขม้งวดทางดา้นสขวทิยาในบคลากรทรีับสมัผัสตอความเสยีงของกา 
รส◌ัมผ◌ัสก◌ับผล◌ติภ◌ัณฑ.์ เม◌อืใชผ้ล◌ติภ◌ัณฑ์ ห◌า้มก◌นิอาหาร ด◌มืหร◌อืส◌บูบหร◌.ี 
ลา้งมอืกอนหยดพักและทนัททีเีสร็จสิํานจากการใชผ้ลติภัณฑ.์     แนะนาใหท้าความสะอาดอปกรณ์ 
สถานทีทางานและชดทางานอย◌เูป◌็นประจา. ห◌า้มใชส้ารกดกรอน สารทาละลาย หรอ◌ ื เช◌◌ืําอเพลง◌ ิ . 
หา้มเช็ดมอืใหแ้หง้ดว้ยผา้ทเีปืําอนผลติภัณฑ.์ หา้มใสผา้ทเีปืําอนผลติภัณฑ ์ลงในกระเปาชดทางาน. 

 
สภาวะในการจดัเก็บอยางปลอดภยั รวมท ั4งการจดัเก็บสารเขา้กนัไมได ้

 

มาตรการทางเทคน◌คิ/สภาวะในการจ◌ดัเก อยาอย◌ใูกล◌อ้าหาร เคร◌อืงด◌มืและอาหารส◌ัตว◌.์ เก◌็บในพ◌◌ืํานทีท◌มี◌กีาแพงก◌าํน. 
ป◌ดิภาชนะบรรจใหแนน.◌ ้
◌ ◌็ิบ ควรเกบในภาชนะเดม◌ิ◌็ มฉะนนตอ◌้◌าํ◌ั◌ ิ งทาฉลากซาบน◌าํ ภาชนะบรรจใหมเพอ◌ ื 
บงช◌◌ีําท◌ั◌ํางหมด. 

ห◌า้มลอกฉลากเต◌อืนความเปนอนตรายออกจากภาชนะ◌ั (แมว◌ ้ าจะเป็นภาชนะเปลาก็ตาม). 
ออกแบบอปกรณ์ใหส้ามารถป้องการการรัวซมึของผลติภัณฑใ์สภาชนะทรีอ้นหรอืหนา้สมัผัสอปกรณ์ไฟฟ้ 
าโดยไมไดตัํ้างใจ   (ตวัอยางเชน    ความผดิพลาดในการปิดผนึก).    เก็บทอีณหภมูหิอ้ง. 
ป้องกันจากความชืําน. 

 
วสัดทคีวรหลกีเลยีง สารออกซไิดซอ์ยางแรง. 

 

 

คาตางๆทใีชค้วบคมการรบัสมัผสั 
 

ขดีจากดัในการรบัสมัผสั Mineral oil mist: 
USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m3, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m3, STEL 10 mg/m3, ACGIH 
(TLV) TWA 5 mg/m3 (highly refined). 

 
การควบคมทางวศิวกรรมทเีหมาะสม 

 

มาตรการทางว◌ศิวกรรม ใชม้าตรการทางเทคนค◌ ิ เพ◌อืให◌เ้ป◌็นไปตามข◌ดีจาก◌ัดของการร◌ับสารในการทางาน. 
ใหแ้นใจวามีการระบายอากาศทเีพียงพอ โดยเฉพาะอยางยงิในพืํานทีอับอากาศ. 
เมอืทางานในทีอับอากาศ (แท็งก ์ภาชนะบรรจ ฯลฯ) 
ใหแ้นใจวามีปรมิาณอากาศเพียงพอตอการหายใจและสวมใสอปกรณ์ป้องกันทเีหมาะสม. 

 
มาตรการปอ◌ ้ งก◌นัภ◌ยัสวนบคคลเชน อปกรณ◌ป์◌อ้งก◌นัภ◌ยัสวนบคคล(PPE)  

 

อปกรณ์ป้องกนัสวนบคคล 
 

ขอ้มูลทวัไป วธิกีารป้องกันทางวศิวกรรมทคีวนนามาใชแ้ละใชก้อนทจีะพจิารณาใชอ้ปกรณ์ป้องกันสวนบคคล. 
คาแนะนาการใชอ้ปกรณ◌ก์ารป้องก◌ันสวนบคคล (personal protective equipment หร◌อื 
PPE) นัํานมไีวส้าหรับผลติภัณฑ์ตามทสีงมอบใหเ้ทานัําน 
ในกรณีทีมกีารผสมหรือสรา้งผลติภัณฑ์ใหม 

 
คณควรตดิตอกับผูจั้ดจาหนาย PPE ของคณ. 

 

7. การขนถายเคลอืนยา้ย การใช ้และการจดัเก็บ 

8. การควบคมการรบัสมัผสัและการป้องกนัสวนบคคล 



 

การปอ 

งกนัระบบทางเดนิหายใจ ไมม ีภายใตส้ภาพการใชง้านปกต.ิ 
เม◌อืพน◌ักงานต◌อ้งเผช◌ญิก◌ับความเข◌ม้ข◌น้ส◌งูกวาคาข◌ดีจาก◌ัดการร◌ับสัมผ◌ัสจะต◌อ้งใชอ้ปกรณ◌ป์กป◌อ้ง
ทางเดนิ หายใจทผีานการรับรองอยางเหมาะสม. 
อปกรณ◌ป์กป◌อ้งทางเดนิหายใจพร◌อ้มใส◌ก้รองไอระเหย/อนภาค(EN 14387): ชนิด A/P1. ระว◌งั! 
ตัวกรองมอีายจากัดในการใช.้ 
การใชอ้ปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจจะตอ้งปฏบัิตติามคาแนะนาของผูผ้ลติอยางเครงครัดและขอ้บังคับข 
องราชการในการเลือกและการช.้ 

 

การปอ 

งกนัอนัตรยดวงตา สวมเครืองป้องกันหากมแีนวโนม้วาจะเกดิการกระเซ็นของของเหลว. แวนตานิรภัยแบบป้องกันดา้นขา้ง. 
EN 166. 

 

การปอ◌ ้างกาย 

งกนัอนัตรายตอผวิหนงัและร สวมชดผจญเพลงิทเีหมาะสม. รองเทา้นิรภัยหรือรองเทา้บูท. ชดแขนยาว. ชนิด 4/6. 
 

การปอ 

งกนัอนัตรายตอมอื ถงมอืป้องกันไฮโดรคาร์บอน: ยางฟลูออรเินเทต, ยางไนไตรล์. 
ในกรณีทตีอ้งสัมผัสกับผลิตภัณฑนีํ์าเป็นเวลานาน แนะนาใหส้วมถงมอืป้องกันทไีดม้าตรฐานตาม EN 420 และ EN 374 
ทสีามารถปกป้องไดเ้ป็นระยะเวลาอยางนอ้ย 480 วนิาท ีและมคีวามหนาอยางนอ้ย 0.38 ม◌ลิล◌เิมตร 
ซ◌งึระยะเวลาในการปกป◌อ้งและความหนาเป◌็นเพ◌ยีงตว◌ั  ช◌◌ีําว◌ัดเบ◌◌ืาํองต◌น้เทาน◌ั◌ําน 
ระด◌ับของการปกป้องย◌ังข◌◌ึํานอย◌กู◌ับว◌ัสดของถงม◌อื คณสมบ◌ัต◌ขิองถงม◌อื 
ความต◌า้นทานตอสารเคม◌ที◌สี◌ัมผ◌ัส และการใช◌ท้◌ถี◌กูว◌ธิ◌รีวมไปถงึการหม◌ันเปล◌ยีนถงม◌อืใหมอย◌เูสมอ. 

โปรดส◌ังเกตคาแนะนาเก◌ยีวกบการซมึผานและเวลาททะลซงผจ◌◌ู้◌ึ◌ี
 ◌ัดจาหนายของถงมอไดใหไ◌้◌้◌ ื ว◌ ้
นอกจากนีํายังตอ้งคานึงถงึเงือนไขเฉพาะทีภายใตก้ารใชผ้ลติภัณฑ ์เชน อันตรายจากการตัด 
รอยขดีขวนและเวลาทสัีมผัส. 

 

 

ขอ้มลูทวัไป 
 

ลกัษณะปรากฏ ใส 
ส◌ ี ส◌เีหล◌อืง ไปยัง ส◌อีาพ◌ัน 
สถานะทางกายภาพ @20 องศาเซลเซยีส ของเหลว 
กลนิ ลักษณะ 
คาขดีจากดัของกลนิทรีบัได ้ ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้

 
ข◌อ้ม◌ลูสาค◌ญัเก◌ยีวก◌บัความปลอดภ◌ยัทางสขภาพและสงิแวดลอ้ม 

คณสมบตั ิ คา หมายเหต วธิกีาร 
 

คาความเป็นกรด-ดาง ไมเกยีวขอ้งหรือไมสามารถใชไ้ด ้
จด/ชวงจดหลอมเหลว ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้

 
จดเดอืด/ชวงของจดเดอืด ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้

 
จดวาบไฟ 235  °C ISO 2592 

455  °F ISO 2592. 

อตัราการระเหย ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้
ขดีจากดัความไวไฟในอากาศ ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้

 

สงูกวา ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได ้
ตากวา ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้

ความดนัไอ ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้
ความหนาแนนไอ ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้
ความหนาแนนสมัพทัธ ์ 0.85  -  0.86 @ 15 °C ISO 3675 

ความหนาแนน 850   -   860 kg/m3 @ 15 °C ISO 3675 

9. สมบตัทิางกายภาพและเคม ี



 

ความสามารถในการละลายนา้ได ้ ไมละลาย 
ความสามารถในการละลายในตวัทาละล ายอนื 
ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได ้
logPow ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้

 
อณหภูมทิลีกตดิไฟไดเ้อง ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้
อณหภมูสิลายตวั ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได ้
ความหนดื จลน ์ 135  -  165  mm2/s @ 40 °C ISO 3104 

 

คณสมบตัใินการระเบดิ ไมใชวัตถระเบดิ 
คณสมบตัใินการออกซไิดซ ์ ไมเกยีวขอ้งหรือไมสามารถใชไ้ด ้
ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตร ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้
าย 

 
ขอ้มลูอนื 

 

จดเยอืกแข็ง ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได ้
 
 

 

ไวตอปฏกิรยิาเคม ี ไมมภีายใตก้ระบวนการปกต.ิ 
 
 

ความคงตวัทางเคม ี เสถยีรภายใตส้ภาวะการเก็บรักษาทแีนะนา. 
 
 

ความเป◌็นไปได◌ใ้นการเก◌ดิปฏ◌กิ◌ริ◌ยิาอนัตร ไมม◌ปีฏิก◌ริ◌ยิาอน 
าย 

 
ตรายเกดิขึํานภายใตภ้าวะการใชง้านปกต.ิ 

 
สภาวะทคีวรหลกีเลยีง เก็บใหห้างจากเปลวไฟ พืํานผวิรอ้นและแหลงกาเนิดไฟ. เก็บใหห้างจากความรอ้นและประกายไฟ. 

 
วสัดทคีวรหลกีเลยีง สารออกซไิดซอ์ยางแรง. 

 
สารอนัตรายท◌เีก◌ดิจากการสลายต◌วั
 การลกไหม◌ท้◌ไีมสมบ◌รูณ◌ห์ร◌อืการสลายด◌ว้ยความร◌อ้นอาจทาให◌เ้ก◌ดิก◌๊าซท◌มี◌คีวามเป◌็นพ◌ิ
ษหลากหลาย เชน 

คารบ์อนมอนอกไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์ไฮโดรคารบ์อนทหีลากหลาย อลัดไีฮดแ์ละเขมา. 
ฟอสฟอรัสออกไซด.์ ไนโตรเจนออกไซด(์NOx). เมอร์แคปแทน. 
ผลติภัณฑท์ตีดิไฟไดร้วมถงึซลัเฟอรอ์อกไซด ์(SO2 และ SO3) และไฮโดรเจนซลัไฟด ์H2S. SiO2. 

 

 

ขอ้มูลเสน้ทางการรบัสมัผสัทเีป็นไปได ้
 

การส◌ดูดม ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
การหายใจเอาไอระเหยทความเขมขนสง◌ู◌้◌ ้อาจจะทาใหระคายเคอ◌ื◌ ้งของระบบทางเด◌นิหายใจ. 

การกล◌นืก◌นิ ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
การกล◌นืก◌นิอาจจะทาให◌ร้ะคายเค◌อืงทางเดนิอาหาร คลืนไส ้อาเจยีนและทอ้งรวง. 

 
ส◌มัผสักบัผวิหน◌งั ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 

ในกรณ◌ที◌มี◌กีารระคายเค◌อืงท◌ผี◌วิหน◌ังหร◌อืเก◌ดิการแพ◌ใ้ห◌ไ้ปพบแพทย◌.์ 
อาจกอให◌เ้ก◌ดิอาการแพ◌.้ 

 
ส◌มัผสักบัดวงตา ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
 

 

10. ความเสถ◌ยีรและการไวตอปฏ◌กิริยิา 

11. ขอ้มลูทางพษิวทิยา 



 

อาการท◌เีก◌ยีวขอ◌ ้ งก◌บัคณลกัษณะทางกายภาพ เคม◌ ีและ พ◌ษิวทิยา 
 

อาการ ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได.้ 
 

ผลกระทบเฉยีบพลนัทเีกดิขึ4 4นในภายหลงั รวมท ั4งผลเรื4อรงั จากการรบัสมัผสัท ั4งในระยะส ั4นและระยะยาว 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั - ขอ้มูลผลติภณัฑ ์
 

ชองปาก ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
0 % ของสารผสมประกอบดว้ยสวนผสมทีมีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซงึไมทราบแนนอน 

 
ผ◌วิหน◌งั ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 

0 % ของสารผสมประกอบด◌ว้ยสวนผสมท◌ไีมทราบแนนอนเก◌ยีวกบความเป็นพษเฉยบพลนทางผ◌ิ◌ั◌ี◌ ิ วหนง◌ั 
 

การส◌ดูดม ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
0 % ของสารผสมท◌ปีระกอบด◌ว้ยสวนผสมท◌ไีมทราบแนนอนเก◌ยีวกบความเป็นพษเฉยบพลนจากการสดดม/◌ู◌ั◌ี◌ ิ หายใจเขา◌ ้

 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั - ขอ้มูลสวนประกอบ 
 

ชอืทางเคม ี LD50 ทางปาก LD50 ทางผ◌วิหน◌งั LC50 การสูดดม 
Amines, C12-14-tert-alkyl LD50 612 mg/kg (Rat) LD50 251 mg/kg (Rabbit) LC50(4h) 1.19 mg/l (Rat 

female-vapeurs) 
(Z)-octadec-9-enylamine LD50 1689 mg/kg (Rat) LD50 > 2000 mg/kg (Rat)  

 
การก◌ดักรอน/การระคายเค◌อืง ผ◌วิหน◌งั    ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 

 
ทาลายดวงตาอยางรนแรง/ระคายเค◌อืงต ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืาํนฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
◌อิดวงตา 

 

การแพ◌ ้ ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
ผ◌◌ูจ้◌ัดจาหนายสารใดสารหน◌งึหร◌อืมากกวาในองค◌ป์ระกอบทีม◌อีย◌ใูนส◌ตูร ม◌ขี◌อ้ม◌ลูเก◌ยีวกบ 

 
องคป์ระกอบ 

และ/หร◌อืของผสมท◌คีล◌า้ยกน ซง◌ี  ยืนยนไดว◌้◌ ั าความเขมขน◌้◌ ้ ทใีชไ้มตอ◌ ้ งถก◌ ู จาแนก. 
ประกอบด◌ว้ยสารท◌ไีวตอการกระต◌น้อาการแพ◌.้ อาจกอให◌เ้ก◌ดิอาการแพ◌.้ 

 
การกอมะเร็ง ไมถกูจัดประเภท  จากพืํานฐานขอ้มลูทมีอียู 

 
 

การกอใหเ้กดิการกลายพนัธข์องเซลลส์ ืไมถูกจัดประเภท จากพืํานฐานขอ้มูลทมีอียู 
บพนัธ ์

 

ความเป◌็นพษิตอระบบการส◌บืพนัธ◌ ์ ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
 

ความเป็นพษิตออวยัวะเป้าหมายอยางเฉ ไมทราบขอ้มูลใดๆ 
พาะเจาะจง 

 

ความเป็นพษิตอระบบอวยัวะเปาหมายอย ไมถูกจัดประเภท จากพํา◌นืฐานขอ้มูลทมีีอยู 
◌าิงเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร้งัเด             
◌◌ิยีว 

 

ความเป็นพษิตอระบบอวยัวะเปาหมายอย ไมถูกจัดประเภท จากพืํานฐานขอ้มูลทมีีอยู 
 
 

◌ าิงเฉพาะเจาะจงจากการร◌บัสมัผสัซ◌า้ 
 

อ◌นัตรายจากการสาล◌กั ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ืํานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
 

ผลขา◌ ้ งเค◌ยีงอ◌นืๆ ล◌ักษณะรอยโรคท◌ผี◌วิหน◌ัง(ส◌วิ) อาจจะพ◌ัฒนาตอไปจากการส◌ัมผ◌ัสเป็นเวลานานและซ◌าําๆ 
(ส◌ัมผ◌ัสก◌ับเสืําอผ◌า้ท◌เีป◌◌ืําอน). 



 

 

ความเป็นพษิของระบบนเิวศน ์
 

ไมถ◌กูจัดประเภท จากพ◌◌ํืานฐานข◌อ้ม◌ลูทมี◌อีย◌.ู 
ทางผูผ้ล◌ติย◌นืย◌ันวาสวนผสมในผล◌ติภ◌ัณฑ์น◌◌ีําไมทาให◌ผ้ล◌ติภ◌ัณฑ์น◌◌ีําถ◌กูจัดเป◌็นสารพ◌ษิตอส◌งิม◌ชี◌วี◌ติในน◌าํา. 

 
ความเป◌็นพษิเฉ◌ยีบพล◌นัตอส◌งิม◌ชีวี◌ติในน◌า้  - ข◌อ้ม◌ลูผล◌ติภ◌ณัฑ◌ ์

 
ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได.้ 

 
ความเป◌็นพษิเฉ◌ยีบพล◌นัตอส◌งิม◌ชีวี◌ติในน◌า้  - ข◌อ้ม◌ลูสวนประกอบ 

 
ชอืทางเคม ี ความเป็นพษิตอสาหราย ความเป็นพษิตอไรนา้และสตัว 

◌◌ิไ์มมกีระดกูสนัหลงัอนืทอีา
ศ ัยในนา้ 

ความเป็นพษิตอปลา ความมพีษิตอจลชพี 

Amines, C12-14-tert-alkyl 
68955-53-3 

EC50 (72h) 0.44 mg/l 
(Algae) 

EC50 (48h) 2.5 mg/l 
(Daphnia magna) 

LC50 (96h) 1.3 mg/l (Fish)  

(Z)-octadec-9-enylamine 
112-90-3 

EC50 (96h) 0.03 mg/l 
(Algae) 

EC50 (48h) 0.011 mg/l 
(Daphnia magna) 

LC50 (96h) 0.11 mg/l (Fish)  

 
ความเป◌็นพษิเรื4อรงัตอส◌งิม◌ชีวี◌ติในน◌า้  - ข◌อ้ม◌ลูผล◌ติภ◌ณัฑ◌ ์

 
ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได.้ 

 
 

ความเป◌็นพษิเรื4อรงัตอส◌งิม◌ชีวี◌ติในน◌า้  - ข◌อ้ม◌ลูสวนประกอบ 
 

ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได.้ 
 
 

ผลกระทบตอสงิมชีวีติบนบก ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได.้ 
 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการการยอยสลาย 
 

ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได.้ 
 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 
 

ขอ้มูลผลติภณัฑ ์ ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได.้ 
 

logPow ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได ้
 

ขอ้มูลสวนประกอบ 
 

ชอืทางเคม ี log Pow 
Amines, C12-14-tert-alkyl - 68955-53-3 2.9 

 
การเคลอืนท 

 

ดนิ โดยทัวไปผลติภัณฑท์เีคลอืนยา้ยในดนิตาจะดลัูกษณะทางกายภาพและเคม.ี 
อากาศ การจากัดการสูญเสยีจากการระเหย. 
น◌า้ ผล◌ติภ◌ัณฑ์ไมละลายน◌าําและลอยบนผ◌วิน◌าํา. 

 
ผลขา◌ ้ งเค◌ยีงอ◌นืๆ 

 

ขอ้มูลทวัไป ไมมีขอ้มลูทีสามารถหาได.้ 
 
 

12. ขอ้มลูผลกระทบตอระบบนเิวศน ์



 

 

 

ของเส◌ยีจากสวนท◌เีหล◌อื/ผล◌ติภ◌ณัฑ◌ท์◌ไีม ไมควรปลอยออกส◌สู◌งิแวดล◌อ้ม. ห◌า้มเทลงในทางระบายน◌าํา. 
◌ไิดใ้ช 
การท◌◌ิํางสารให◌เ้ป◌็นไปตามการปฏ◌บิ◌ัต◌ติามกฎและระเบ◌ยีบสภาพแวดล◌อ้มทกข◌อ้ท◌เีก◌ยีวข◌อ้ง. 
แม◌ว้าอาจจะนามาใชใ้หมได◌แ้ตน◌ยิมให◌ท้◌◌ิํางหร◌อืเผา(ด◌ว้ยเตาเผาและว◌ธิ◌คีวบคมอยางถูกต◌อ้ง). 

 

บรรจภ◌ณัฑ◌ป์นป◌◌ือ้น ควรสงภาชนะเปลาไปยังสถานทีจ◌ัดการของเส◌ยีท◌ไีด◌ร้◌ับการรบรองเพอนากลบ◌ั◌ ื มาใช◌ใ้หมหรอ◌ ื 
กาจ◌ัด. 

 

ข◌อ้ม◌ลูอ◌นื อ◌า้งอ◌งิข◌อ้ 8 สาหร◌ับมาตรการความปลอดภยและการปองกนอนตรายสว◌ั◌ั◌ ้นบคคล. 
 

 
ADR/RID  ไมได◌ก้าหนด 

 

IMDG/IMO  ไมได◌ก้าหนด 

 
ICAO/IATA  ไมได◌ก้าหนด 

 
ADN  ไมได◌ก้าหนด 

 
 

 
ขอ้มูลเพมิเตมิ 

 

ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได ้
 

ขอ้มูลทเีกยีวกบักฎขอ้บงัคบัในระดบั 
ประเทศ 

 

ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได ้
 
 

 

วนัออกเอกสาร: 22/2/2018 
วนัทมีกีารทบทวน: 22/2/2018 
บนัทกึจากการทบทวน ไมมขีอ้มลูทสีามารถหาได.้ 

อกัษรยอ ตวัยอ 
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
bw = body weight = น◌าําหน  ตว◌ั 
bw/day = body weight/day = น◌ําาหน◌ักต◌ัว/วน◌ั 
EC x = Effect Concentration associated with x% response 
GLP = Good Laboratory Practice =เกณฑก์ารปฏิบ 

◌ทิดีใีนหอ้งปฏบิ 
◌กิาร 
IARC = International Agency for Research of Cancer 
LC50 = 50% Lethal concentration - Concentration of a chemical in air or a chemical in water which causes the death of 50% (one 
half) of a group of test animals 
LD50 = 50% Lethal Dose -ปรมิาณสารเคมีทไีดรั้บในครัํางเดยีวซงึเป็นสาเหตการตายของ 50% (ครงึหนึง) ของกลมของสัตว์ทดลอง 
LL = Lethal Loading 
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health 
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level 

13. ขอ้พจิารณาในการกาจดั 

14. ขอ้มลูเกยีวกบัการขนสง 

15. ข◌อ้ม◌ลูเก◌ยีวก◌บักฎข◌อ้บ◌งัค◌บั 

16. ขอ้มลูอนืๆ 



 

NOEC = No Observed Effect Concentration 
NOEL = No Observed Effect Level 
OECD = Organization for Economic Co-operation and 
Developmentองคก์ารเพือความรวมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒนา 
OSHA = Occupational Safety and Health Administration 
UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = 
สารทไีมทราบองค์ประกอบ หรือองค์ประกอบทแีปรเปลียน ผลติภัณฑ์จากปฏกิริยิาเชงิซอ้น หรือ วัสดทางชวีภาพ 
คาอธบิาย 
ข◌อ้ 8 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

TWA - Time Weight Average 
STEL - Short Term Exposure Limits 
S* - Skin notation 

Ceiling: คาขีดจากัดสูงสด 
 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยันี4ไดจ้ดัทาใหเ้กดิความสมบูรณ์ขึ4นแตไมไดจ้ะมาแทนทเีอกสารผลติภณัฑท์างเทคนคิ 
ขอ้มูลทมีอียูนี4จะไดร้บัความเชอืทดีแีละมคีวามถูกตอ้งทดีทีสีดของความรูต้ามวนัทรีะบไว ้
ผ◌◌ูใ้ช◌ต้◌อ้งเข◌า้ใจวาการใช◌ง้านใดๆของผล◌ติภ◌ณัฑ◌ส์าหรบัว◌ตัถประสงคอ◌นืนอกเหน◌อืจากท◌ไีดระบไวอาจมความเสย◌ี◌ี◌้◌ ้
 งท◌เีกดขนไดขอ◌้◌้◌◌ึ้◌ ิ
 ม◌ลูท◌รีะบ 
ในเอกสารฉบบันี4จงึไมมทีางทจีะใหผู้ใ้ชน้าความรูแ้ละการประยกตใ์ชต้ามขอ้กาหนดตางๆนี4ไปใชใ้นกจิกรรมของตน 
ผูใ้ชต้อ้งรบัผดิชอบแตผูเ้ดยีวตอคาเตอืนทรีะบไวเ้มอืใชผ้ลติภณัฑน์ี4 ขอ้ความทรีะบ ณ 
ทนีี4มเีจตนาเพอืชวยใหผู้ใ้ชป้ฏบิตัติามขอ้กาหนดตางๆอยางสมบรูณ์ รายการนี4ไมถอืวาสมบูรณ์และละเอยีด 
เป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชท้จีะใหแ้นใจวาไมควรปฏบิตัอินืใดนอกจากทไีดร้ะบไวเ้ทาน ั4น 

 
ส◌◌ิน้สดเอกสารข◌อ้ม◌ลูความปลอ

ดภ◌ยั 
 
 
 


