
Alpha SP 680

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ตวับ่งชี �ผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS (GHS
product identifier)

หมวดที� 1. หมายเลข

Alpha SP 680

ผู้ผลิต BP-Castrol (Thailand) Limited
Samut Sakon Industrial Estate, 39/77-78 Moo 2 Rama II Road,
Bangkachao Amphur Muang, Samut Sakorn 74000
Tel. +66 34 419666, Fax. +66 34 419666

ผู้จาํหน่าย BP-Castrol (Thailand) Limited
3 Rajanakarn Building, 23rd Floor
South Sathon Road Yannawa,
Sathon Bangkok 10120
Tel. +66 02 6843555, Fax. +66 02 684 3646

Carechem: 001800 1 2066 6751 (tollfree, access from Thailand only)หมายเลขโทรศัพท์สําหรับเหตุฉุกเฉิน

Please contact at Technical Service Section 
Tel No. +662-684-3430

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื�นๆ

นํ �ามนัหลอ่ลื�นเกียร์
หากต้องการคําแนะนําการใช้งาน โปรดดเูอกสารข้อมลูทางเทคนิค หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของท่าน

การใช้สาร / ผลิตภณัฑ์

456560-TH01รหสัผลิตภณัฑ์

456560SDS #

ข้อแนะนําและข้อจํากัดต่างๆ ในการใช้สารเดี�ยวหรือสารผสม

หมวดที� 2. การบ่งชี �ความเป็นอันตราย
การจดัประเภทตาม GHS

ข้อควรระวัง

การป้องกัน ไม่มีผลบังคบัใช้

การตอบสนอง ไม่มีผลบังคบัใช้

การเก็บรักษา ไม่มีผลบังคบัใช้

การกําจดั ไม่มีผลบังคบัใช้

ความเป็นอนัตรายอื�นที�ไม่ได้เป็นผลจากการ
จาํแนกตามระบบ GHS เช่น

ละลายไขมนัในผิวหนงั

องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS

ไม่มีการจดัประเภทไว้

ไม่มีคําสญัญาณคําสัญญาณ

ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

หมวดที� 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี�ยวกับส่วนผสม
สารเดี�ยว/สารผสม สารผสม

ในการใช้งานปัจจุบนั ไม่พบส่วนประกอบใดที�ถูกจดัประเภทไว้เป็นสารที�มีอันตรายต่อสุขภาพ และสิ�งแวดล้อม

ขีดจาํกัดการรับสารในการทาํงาน หากมีอยู่ จะระบุไว้ในหมวดที� 8

นํ �ามนัที�เหลอื (ปิโตรเลยีม), ตวัทําละลายดีแวกซ์ ≥25 - ≤50 64742-62-7
นํ �ามนัที�เหลอื (ปิโตรเลยีม), ทําปฏิกริยากบัไฮโดรเจน ≥25 - ≤50 64742-57-0

ชื�อส่วนผสม หมายเลข CAS%

นํ �ามนัพื �นฐานจากการกลั�นคุณภาพสงู และสารเติมแต่ง

วันที�ออก
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หมวดที� 4. มาตรการปฐมพยาบาล

หมายเหตุถึงแพทย์ โดยทั�วไป การรักษาควรเป็นไปตามอาการและบรรเทาผลกระทบที�เกิดขึ �นโดยตรง

คําอธิบายเกี�ยวกับมาตรการด้านการปฐมพยายามที�จาํเป็น

การบาํบัดเฉพาะ ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะ

ระบุถึงข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที�ต้องทาํทนัท ีและการดูแลรักษาเฉพาะที�สําคัญที�ควรดําเนินการ

อาการหรือผลกระทบที�สําคัญ ทั �งที�เกิดเฉียบพลันและที�เกิดขึ �นภายหลัง (acute and delayed)

อ่านรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัผลกระทบต่อสขุภาพและอาการได้ในสว่นที� 11

ไม่ควรดําเนินการใดๆ ที�จะก่อให้เกิดอนัตราย หรือกระทําโดยไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมที�เหมาะสมการป้องกันของผู้ให้การปฐมพยาบาล

ในกรณีที�สารสมัผัสถูกตา ให้ล้างตาด้วยนํ �ามากๆ ในทนัที เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที  ควรจบัเปลอืกตาไว้ให้ออกห่างจากลกูตา เพื�อให้แน่ใจ
ได้ล้างอย่างทั�วถึง  ตรวจหาคอนแทคเลนส์ แล้วทําการถอดออก  ให้ไปพบแพทย์

การสัมผัสถูกดวงตา

การสัมผัสทางผิวหนัง ล้างผิวหนงัให้ทั�วด้วยสบู่และนํ �า หรือใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดผิวที�ได้รับการรับรอง  ถอดเสื �อผ้าและรองเท้าที�มีเชื �อโรคหรือสกปรก  ซกัเสื �อ
ผ้าก่อนนํากลบัมาใช้ใหม่  ทําความสะอาดรองเท้าให้ทั�วก่อนนํามาใสใ่หม่  ให้ไปพบแพทย์เพื�อรับการรักษา หากเกิดอาการขึ �น

ห้ามทําให้อาเจียนจนกว่าจะมีคําสั�งจากแพทย์  ให้ไปพบแพทย์เพื�อรับการรักษา หากเกิดอาการขึ �น

หากสดูหายใจเข้าไป, ให้ย้ายไปรับอากาศบริสทุธิ�  ให้ไปพบแพทย์เพื�อรับการรักษา หากเกิดอาการขึ �นการสูดดม

การกลืนกิน

หมวดที� 5. มาตรการผจญเพลิง
สารที�ใช้ในการดับเพลิง

ไม่ควรดําเนินการใดๆ ที�จะก่อให้เกิดอนัตราย หรือกระทําโดยไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมที�เหมาะสม  ให้ปิดกั �นบริเวณที�เกิดเหตใุนทนัที โดยอพยพ
ผู้คนที�อยู่ในบริเวณนั �นออกไป หากมีเพลิงไหม้เกิดขึ �น

สารอนัตรายที�เกิดจากการสลายตัวของความ
ร้อน

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที�เกิดขึ �นจากสารเคมี

ผลิตภณัฑ์ที�เผาไหม้อาจประกอบด้วยสิ�งต่อไปนี �:
คาร์บอนออกไซด์ (CO, CO2)

เพลงิไหม้เศษวสัด ุ- นํ �ามนัหลอ่เย็นบริสทุธิ�อาจทําให้เกิดควนั การแยกสว่นประกอบเนื�องจากความร้อน หรือการติดไฟ เมื�อสมัผัสเศษวสัดทุี�ร้อน
แดง การจะลดเศษวสัดทุี�ร้อนแดง ควรตรวจสอบว่ามีนํ �ามนัไหลไปยงัขอบตดัของเครื�องมือมากพอ เพื�อหล่อเลี �ยงขั �นตอนการตดั ข้อควรระวงั
เพิ�มเติม ควรเก็บเศษวสัดอุอกจากพื �นที�เสี�ยงภยัเป็นระยะๆ เพื�อป้องกนัการเกิดไฟลกุไหม้  เมื�ออยู่ในไฟหรือได้รับความร้อน จะเกิดความกดดนั
เพิ�มขึ �น และภาชนะอาจแตกออก

ผู้ดบัเพลงิควรสวมเครื�องช่วยหายใจชนิดมีถงัอากาศแบบพกพาและมีแรงดนัเป็นบวก (SCBA) และเสื �อผ้าป้องกนัที�คลมุทั �งตวัอุปกรณ์ป้องกันพเิศษสําหรับนักผจญเพลิง

ในกรณีที�เกิดไฟไหม้ ให้ใช้เครื�องดบัเพลงิแบบโฟม, สารเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ หรือสเปรย์สารดับเพลิงที�เหมาะสม

ข้อปฏิบัติพเิศษในการป้องกันสําหรับนักผจญ
เพลิง

สารดับเพลิงที�ไม่เหมาะสม ห้ามใช้เครื�องฉีดนํ �า

หมวดที� 6. มาตรการจัดการเมื�อมีการหกรั�วไหลของสาร
ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอนัตราย และขั �นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังด้านสิ�งแวดล้อม

หยดุการรั�วไหลหากทําได้โดยไม่ต้องเสี�ยงอนัตราย  เคลื�อนย้ายภาชนะบรรจอุอกจากบริเวณที�มีการหก  กนัไม่ให้ไหลเข้าไปในท่อนํ �าทิ �ง ทางนํ �า
ไหล ชั �นใต้ดิน หรือบริเวณพื �นที�จํากดั  เก็บและรวบรวมสารที�หกด้วยวสัดทุี�มีคณุสมบตัิดดูซบัและไม่ติดไฟ เช่น ทราย, ดิน, ดินร่วน, ดินทราย
ละเอยีด แล้วจดัเก็บไว้ในภาชนะเพื�อนําไปกําจดัตามข้อบังคบัของท้องถิ�น  กําจดัทิ �งโดยผ่านบริษัทผู้รับเหมากําจดัขยะที�ได้รับอนญุาตแล้ว

ไม่ควรดําเนินการใดๆ ที�จะก่อให้เกิดอนัตราย หรือกระทําโดยไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมที�เหมาะสม  อพยพผู้คนออกจากบริเวณโดยรอบ  ห้าม
บคุคลที�ไม่เกี�ยวข้องและไม่มีการป้องกนัที�ดีเข้ามาในพื �นที�  ห้ามสมัผัสหรือเดินผ่านสารที�หก  สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคลที�เหมาะสม
พื �นลื�น โปรดใช้ความระมดัระวงัขณะเดิน

หลกีเลี�ยงการทําให้วตัถแุตกกระจาย และสมัผัสกับพื �นดิน ทางเดินนํ �า ท่อระบายนํ �าและท่อระบายของเสยีต่างๆ  หากผลติภณัฑ์นี �ทําให้เกิดมล
ภาวะในสิ�งแวดล้อม (ระบบบําบดันํ �าเสีย, ทางนํ �า, ดินหรืออากาศ) กรุณาแจ้งหน่วยงานที�รับผิดชอบในด้านนี �

การหกในปริมาณมาก

หยดุการรั�วไหลหากทําได้โดยไม่ต้องเสี�ยงอนัตราย  เคลื�อนย้ายภาชนะบรรจอุอกจากบริเวณที�มีการหก  ดดูซบัด้วยวสัดทุี�ไม่ทําปฏิกิริยา แล้วใส่
ไว้ในภาชนะกําจดัของเสยีที�เหมาะสม  กําจดัทิ �งโดยผ่านบริษัทผู้รับเหมากําจดัขยะที�ได้รับอนญุาตแล้ว

การหกในปริมาณน้อย

วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บและทาํความสะอาด

สําหรับเจ้าหน้าที�ที�ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบัติการฉุก
เฉิน

สําหรับผู้ปฏบิตักิารตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หากจําเป็นต้องใช้เครื�องแต่งกายชนิดพเิศษเพื�อจดัการกบัการหกรั�วไหล ให้พจิารณาข้อมลูจากหวัข้อที� 8 เกี�ยวกบัวสัดทุี�เหมาะสมและไม่
เหมาะสม  ดูข้อมลูใน "สําหรับเจ้าหน้าที�ที�ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบตัิการฉกุเฉิน" ด้วย

วันที�ออก
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หมวดที� 7. การขนถ่าย เคลื�อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา
ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื�อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภยั

มาตรการป้องกัน

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภยั รวมทั �งข้อ
ห้ามในการเก็บรักษาสารที�เข้ากันไม่ได้

เริ�มใช้งานอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลที�เหมาะสม (โปรดดหูมวดที� 8)  การรวมตวัของไอ ควนั และไอระเหยของสารนี �ในพื �นที�ปิด อาจทําให้เกิด
การระเบิดได้ ควรหลกีเลี�ยงการเหวี�ยงอย่างแรง การกวน หรือการให้ความร้อนแก่สารชนิดนี �  ในระหว่างการทํางานเกี�ยวกบัโลหะ เศษชิ �นงาน
หรือเครื�องมือ อาจปนเปื �อนอยู่ในของเหลว และทําให้เกิดรอยถลอกบนผิวหนงัได้ ตรงบริเวณที�เป็นรอยถลอก ซึ�งอาจลกุลามเป็นแผลบนผิวหนงั
ได้นั �น ควรได้รับการปฐมพยาบาลด้วยวิธีที�ถกูต้องโดยเร็วที�สดุเท่าที�จะทําได้ สว่นประกอบของโลหะในชิ �นงานหรือเครื�องมือ เช่น โครเมียม
โคบอลต์ และนิเกิล สามารถปนเปื �อนในสารหลอ่เย็น เช่นเดียวกบัแบคทีเรีย และจะมีผลทําให้เกิดอาการแพ้และอาการข้างเคียงอื�น ๆ ทางผิว
หนงั โดยเฉพาะถ้าบคุคลนั �นไม่รักษาสขุอนามัยที�ดีพอ

จดัเก็บตามข้อบังคบัภายในประเทศ  เก็บรักษาในภาชนะบรรจดุั �งเดิมให้พ้นจากการได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง ในพื �นที�ที�แห้ง เย็น และมีอากาศ
ถ่ายเทได้ดี และให้พ้นจากวสัดทุี�เข้ากนัไม่ได้ (ดบูทที� 10) และให้ห่างจากอาหารและเครื�องดื�ม  เก็บภาชนะบรรจใุห้มิดชิด และปิดผนึกไว้จน
กว่าจะพร้อมใช้งาน  เก็บและใช้เฉพาะในอปุกรณ์/ภาชนะที�ออกแบบสาํหรับใช้กบัผลิตภณัฑ์นี �เท่านั �น  ควรปิดผนึกภาชนะที�เปิดออกใช้แล้วให้
สนิท และเก็บในแนวตั �งเพื�อป้องกนัการรั�วหก  ห้ามเก็บไว้ในภาชนะที�ไม่ติดฉลาก  ใช้หลกัการที�ถกูต้องเพื�อป้องกนัการปนเปื �อนสิ�งแวดล้อม

คําแนะนําเกี�ยวกับอาชีวสุขศาสตร์ทั�วไป ห้ามรับประทานอาหาร ดื�มนํ �า หรือสบูบหุรี� ในบริเวณที�มีการใช้งาน จดัเก็บ หรือแปรรูปสารชนิดนี �อยู่    ล้างให้ทั�วภายหลงัการขนย้ายสาร
ถอดเสื �อผ้าและอปุกรณ์ป้องกนัภยัที�ปนเปื �อนก่อนเข้าสูบ่ริเวณรับประทานอาหาร  ดหูวัข้อ 8 เพื�ออา่นข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัมาตรการทางสขุ
ศาสตร์

หมวดที� 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
ค่าต่างๆ ที�ใช้ควบคุม

การป้องกันมือ สวมเสื �อผ้าป้องกนัหากต้องสมัผัสสารบ่อยๆ หรือเป็นประจํา  สวมถงุมือป้องกนัสารเคมี  แนะนําให้ใช้: ถงุมือไนไตรล์  การเลอืกชนิดของถงุมือ
ป้องกนัที�เหมาะสม ขึ �นอยู่กบัสารเคมีที�ต้องขนถ่าย ลกัษณะการทํางานและการใช้ ตลอดจนสภาพของถงุมือ (แม้จะเป็นถงุมือที�ป้องกนัสารเคมี
ได้ดีที�สดุก็อาจเสื�อมสภาพ หลงัจากสมัผัสสารเคมีอย่างต่อเนื�อง) ถงุมือสว่นใหญ่จะอายกุารใช้งานสั �น จึงต้องทิ �งไปและเปลี�ยนใหม่ ควร
กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัสาํหรับการใช้งานแต่ละแบบโดยเฉพาะ เนื�องจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน และวิธีใช้งานสารแต่ละ
ชนิดย่อมแตกต่างกนัไป ดงันั �นในการเลอืกถงุมือ ควรปรึกษาผู้จําหน่าย/ผู้ผลิต และมีการประเมินสภาพการทํางานอย่างละเอยีด

แว่นตานิรภยัที�มีที�กําบงัด้านข้างการป้องกันดวงตา

นํ �ามนัที�เหลอื (ปิโตรเลยีม), ตวัทําละลายดีแวกซ์ ACGIH TLV (สหรัฐอเมริกา).

  TWA: 5 mg/m³ 8 ชั�วโมง. พิมพ์ขึ �น/ปรับปรุงแก้ไข: 11/2009 แบบฟอร์ม:
สว่นที�สดูดมได้

นํ �ามนัที�เหลอื (ปิโตรเลยีม), ทําปฏิกริยากบัไฮโดรเจน ACGIH TLV (สหรัฐอเมริกา).

  TWA: 5 mg/m³ 8 ชั�วโมง. พิมพ์ขึ �น/ปรับปรุงแก้ไข: 11/2009 แบบฟอร์ม:
สว่นที�สดูดมได้

ชื�อส่วนผสม ขีดจาํกัดการเกิดไอสารอันตราย

การป้องกันผิวหนัง

การรับสัมผัส เช่นค่าขีดจํากัดที�ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏบิตังิาน

การควบคุมทางวิศวกรรมที�เหมาะสม

การควบคุมการปล่อยสารที�มีผลต่อสิ�งแวดล้อม

 ควรประเมินความเสี�ยงต่อสขุภาพสาํหรับกิจกรรมซึ�งเกี�ยวข้องกบัสารเคมีทั �งหมด เพื�อช่วยให้แน่ใจว่าความเสี�ยงในการสมัผัสกับสารเคมีถกู
ควบคมุไว้อย่างเหมาะสม ควรพจิารณาเรื�องอปุกรณ์นิรภยัสว่นบคุคลหลงัจากที�มาตรการควบคมุด้านอื�นๆ (เช่น การควบคมุทางวิศวกรรม) ได้
รับการประเมินอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั �นอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลควรสอดคล้องกบัมาตรฐานที�เหมาะสม มีความเหมาะสมในการใช้ เก็บ
รักษาในสภาพที�ดี และมีการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม
ผู้จําหน่ายอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลของคณุ ควรให้คําปรึกษาเกี�ยวกบัอปุกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ที�เหมาะสม  สําหรับข้อมลูเพิ�มเติม ให้
ติดต่อองค์กรในประเทศของคณุสาํหรับมาตรฐานต่างๆ
จดัหาการระบายอากาศเสยี หรือการควบคมุทางวิศวกรรมอื�นๆ เพื�อให้ความเข้มข้นของละอองในอากาศ ตํ�ากว่าขีดจํากดัการสมัผัสถูกในการ
ประกอบอาชีพ
สาํหรับอปุกรณ์ป้องกนัที�เป็นตวัเลอืกสดุท้าย นั �นขึ �นอยู่กบัการประเมินความเสี�ยง เป็นสิ�งสาํคญัที�จะต้องแน่ใจว่าอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทกุ
ชิ �นนั �นใช้ด้วยกนัได้

ต้องตรวจสอบสารที�ปลอ่ยออกจากระบบระบายอากาศหรืออปุกรณ์ในกระบวนการทํางาน เพื�อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกบับญัญัติของกฎหมาย
ป้องกนัสิ�งแวดล้อม  ในบางกรณี จําเป็นต้องใช้เครื�องกําจดัควนั เครื�องกรอง หรือการดดัแปลงทางวิศวกรรมของอปุกรณ์ในกระบวนการทํางาน
เพื�อลดระดบัสารที�ปลอ่ยออกมาให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้

วันที�ออก
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หมวดที� 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ในกรณีที�ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพยีงพอ ให้สวมเครื�องช่วยหายใจที�เหมาะสม
เพื�อปกป้องในขณะทํางานโลหะจากไอและควนั การป้องกนัที�จดัเป็นการป้องกนัแบบ "ทนต่อนํ �ามนั" (คลาส R) หรือป้องกนันํ �ามนัได้ (คลาส P)
ควรถกูเลอืกนํามาใช้ ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัระดบัของการปนเปื �อนในอากาศ เครื�องกรองอากาศ, หน้ากากช่วยหายใจครึ�งหน้า (ที�มีแผ่นกรอง HEPA)
รวมทั �งหน้ากากแบบที�ใช้แล้วทิ �ง (P- หรือ R-Series) (สาํหรับไอนํ �ามนัที�น้อยกว่า 50mg/m3) หรือเครื�องช่วยหายใจที�ช่วยกรองอากาศโดยใช้
พลงังานในรูปแบบใดๆ ที�ติดเข้ากบัหมวกและแผ่นกรอง HEPA (สาํหรับไอนํ �ามนัน้อยกว่า 125 mg/m3)
ไอระเหยสารเคมีอาจเป็นอนัตรายในระหว่างการทํางานโลหะ อาจจําเป็นต้องใช้แผ่นกรองสาํหรับกรองอนภุาคและกรองไอระเหยสารเคมีร่วม
กนั
ทางเลอืกในการป้องกนัระบบหายใจที�ถกูต้อง ขึ �นอยู่กบัชนิดของสารเคมีที�จบัต้อง เงื�อนไขการทํางาน และการใช้งาน รวมทั �งสภาพของอปุกรณ์
ระบบหายใจ คณุควรพฒันากระบวนการด้านความปลอดภยัสาํหรับการทํางานแต่ละแบบ ดงันั �นควรเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัระบบหายใจโดย
ปรึกษากบัผู้จําหน่าย/ผู้ผลติ และประเมินสภาพการทํางานทั �งหมดก่อน

การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ

การป้องกันผิวหนัง การใช้ชดุป้องกนัเป็นการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางอตุสาหกรรมที�ดี
ควรเลอืกใช้อปุกรณ์ป้องกนัร่างกายให้เหมาะสมตามลกัษณะงานและความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น และควรได้รับการอนมุตัิจากผู้เชี�ยวชาญก่อน
การจดัการกบัผลิตภณัฑ์
โดยปกติ ผ้าฝา้ยหรือโพลีเอสเตอร์/ผ้าฝา้ยจะป้องกนัต่อการปนเปื �อนเลก็ๆ น้อยๆ ซึ�งไม่เปียกชุ่มลงมาถึงผิวหนงัได้  ควรนําชดุทั �งชดุไปทําความ
สะอาดเป็นประจํา  เมื�อความเสี�ยงต่อการสมัผัสถูกผิวหนงัอยู่ในระดบัที�สงู (เช่น ในขณะที�ทําความสะอาดสิ�งที�หก หรือมีความเสี�ยงที�สารจะ
กระเด็นใส)่ ก็จําเป็นต้องสวมชดุคลมุที�ทนต่อสารเคมี และ/หรือชดุป้องกนัสารเคมีและรองเท้าบตู

หมวดที� 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ

จุดหลอมเหลว

ความดันไอ

ความหนาแน่นสัมพทัธ์

ความหนาแน่นไอ

ความสามารถในการละลายได้

ของเหลว

ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู

ไม่ละลายในนํ �า

ไม่รุนแรงกลิ�น

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

สอีําพนัสี

อัตราการระเหย ไม่มีข้อมลู

อุณหภูมิที�ลุกตดิไฟได้เอง

จุดวาบไฟ

ไม่มีข้อมลู

ถ้วยเปิด: >200°C (>392°F) [คลฟีแลนด์]

ไม่มีข้อมลู

ไม่มีข้อมลู

ความหนืด จลน์: 668 mm2/s (668 cSt) ที� 40°C
จลน์: 37.3 mm2/s (37.3 cSt) ที� 100°C

ไม่มีข้อมลูค่าขีดจํากัดของกลิ�นที�รับได้

ค่าสัมประสิทธิ�การละลายของสารในชั �นของ
ต่อนํ �า

ลักษณะภายนอก

จุดเดอืด ไม่มีข้อมลู

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง
และก๊าซ

ค่าจํากัดการระเบดิ (การตดิไฟ) ตํ�าสุดและสูง
สุด

ไม่มีข้อมลู

อุณหภูมิของการสลายตวั ไม่มีข้อมลู

<1000 kg/m³ (<1 g/cm³) ที� 15°Cความหนาแน่น

ไม่มีข้อมลูจุดหยด

ไม่มีผลบังคบัใช้ อาศัย - สถานะทางกายภาพ

หมวดที� 10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา

สภาวะที�ควรหลีกเลี�ยง

ผลิตภณัฑ์นี �มีความเสถียรความเสถียรทางเคมี

การเก็บรักษาและการใช้งานภายใต้สภาวะปกติจะไม่ทําให้เกิดปฏิกิริยาที�เป็นอนัตราย
ภายใต้ภาวะการเก็บรักษาและการใช้งานตามปกติ การเกิดพอลิเมอร์ที�เป็นอนัตรายจะไม่เกิดขึ �น

โอกาสที�จะเกิดปฏกิิริยาอันตราย

หลกีเลี�ยงแหลง่ที�อาจเกิดการติดไฟทั �งหลาย (ไม่ว่าจะเป็นประกายไฟหรือเปลวไฟ)

การเกิดปฏกิิริยา ไม่มีข้อมลูการทดสอบเฉพาะสําหรับผลติภณัฑ์นี �.  โปรดดใูนสว่น สภาวะที�ต้องหลกีเลี�ยง และ วสัดทุี�ใช้ร่วมกนัไม่ได้ สาํหรับข้อมลูเพิ�มเติม.

วันที�ออก
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หมวดที� 10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเป็นอนัตรายของสารที�เกิดจากการสลาย
ตวั

เมื�อเก็บและใช้งานในสภาพปกติ ไม่ควรมีผลิตภณัฑ์จากการสลายตวัที�เป็นอนัตรายเกิดขึ �น

วัสดุที�เข้ากันไม่ได้ ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาหรือไม่เข้ากบัสารต่อไปนี � : สารออกซิไดซ์.

หมวดที� 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ข้อมูลเกี�ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ข้อมูลเกี�ยวกับทางรับสัมผัสที�อาจเกิดขึ �น ได้แก่
การหายใจเข้าไป การกลืนกิน และการสัมผัส
ทางผิวหนังและดวงตา

อาการปรากฏที�มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา

ผลกระทบเฉียบพลันและที�เกิดขึ �นภายหลัง รวมทั �งผลเรื �อรัง จากการรับสัมผัสทั �งในระยะสั �นและระยะยาว

วิธีเข้าสูร่่างกายที�คาดหวงัไว้: เกี�ยวกบัผิวหนงั, การสดูดม.

ผลร้ายแรงที�อาจเกิดขึ �นต่อสุขภาพ

ผลเรื �อรังที�อาจเกิดขึ �นต่อสุขภาพ

การสดูดมสารหยดเลก็ๆ หรือละอองพน่ที�อยู่ในอากาศมากเกินไปอาจทําให้เกิดการระคายเคืองที�ระบบทางเดินหายใจ

การกินเข้าไปเป็นปริมาณมาก อาจทําให้คลื�นไส้ และท้องร่วง

ความเสี�ยงในการเกิดอาการระคายเคืองหรือตาแดงชั�วคราว หากมีการสมัผัสกับดวงตาโดยไม่ตั �งใจ.

การสมัผัสเป็นเวลานานหรือบ่อยครั �งทําให้ไขมนับนผิวหนงัลดลงและนําไปสูอ่าการระคายเคือง ผิวแตก และ/หรือผิวหนงัอกัเสบ

การสัมผัสถูกดวงตา

การสูดดม

การสัมผัสทางผิวหนัง

การกลืนกิน

การสัมผัสถูกดวงตา

การสูดดม

การสัมผัสทางผิวหนัง

การกลืนกิน ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

ละลายไขมนัในผิวหนงั  อาจทําให้ผิวแห้งและระคายเคือง

การสดูดมไอระเหยในสภาวะแวดล้อมปกติโดยทั�วไปจะไม่เป็นอนัตราย เนื�องจากมีความดนัไอตํ�า

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

การสัมผัสถูกดวงตา

การสูดดม

การกลืนกิน

การสัมผัสทางผิวหนัง

ไม่มีข้อมลูจําเพาะ

ไม่มีข้อมลูจําเพาะ

อาจมีอาการที�ไม่ดีดงัต่อไปนี �
ระคายเคือง
ผิวแห้ง
ผิวแตก

ไม่มีข้อมลูจําเพาะ

ทั�วไป

มีคุณสมบตัเิป็นสารก่อมะเร็ง

การกลายพันธ์ุ

การก่อวิรูป

ผลต่อพฒันาการในเดก็

ผลต่อภาวะเจริญพันธ์ุ

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

หมวดที� 12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความสามารถในการเปลี�ยนแปลง สารที�หกเลอะอาจซึมผ่านพื �นดินลงไปทําให้นํ �าบาดาลปนเปื �อน

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ผลกระทบในทางเสียหายอื�นๆ (other adverse
effects)

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลาย

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สาํคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

ข้อมูลเชิงนิเวศน์อื�นๆ สารที�หกอาจก่อให้เกิดคราบนํ �ามนับนผิวนํ �า ซึ�งเป็นอนัตรายต่อพืชและสตัว์ในนํ �า นอกจากนี � การถ่ายเทออกซิเจนในนํ �าจะลดลงด้วย

คาดว่าผลติภณัฑ์นี �ไม่น่าจะมีการสะสมทางชีวภาพผ่านทางห่วงโซ่อาหารในสิ�งแวดล้อม

คาดว่าสามารถยอ่ยสลายได้

วันที�ออก
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หมวดที� 13. ข้อพิจารณาในการกําจัด
วิธีกําจดัทิ �ง ควรหลกีเลี�ยงและลดการสร้างขยะหากเป็นไปได้  ไม่ควรกําจดัเศษที�เหลอืจากของเสยีในปริมาณที�มีนยัสาํคญัลงในท่อระบายนํ �าทิ �ง แต่ให้นํา

ไปบําบดัในระบบบําบัดนํ �าเสียที�เหมาะสม  การทิ �งผลิตภณัฑ์ที�มีมากเกินพอและไม่สามารถรีไซเคิลผ่านบริษัทผู้รับกําจดัขยะที�ได้รับอนญุาต
การกําจดัผลติภณัฑ์ สารละลาย และผลพลอยได้จากการผลิตควรเป็นไปตามข้อกําหนดการป้องกนัสิ�งแวดล้อมและการกําจดัของเสยี รวมทั �ง
ข้อกําหนดของท้องถิ�นด้วย  บรรจภุณัฑ์ที�ใช้กบัของเสยีควรนํากลบัมาใช้ใหม่  หากไม่สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ ควรนําไปเผาหรือการฝัง
กลบเท่านั �น  ต้องทิ �งสารและภาชนะนี �ด้วยวิธีการที�ปลอดภยั  ภาชนะบรรจหุรือถงุบรรจภุายในที�ว่างเปลา่แล้วอาจมีผลติภณัฑ์ตกค้างอยู่  หลกี
เลี�ยงการทําให้วตัถแุตกกระจาย และสมัผัสกับพื �นดิน ทางเดินนํ �า ท่อระบายนํ �าและท่อระบายของเสยีต่างๆ

หมวดที� 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งในปริมาณมากตามภาคผนวก II ของ
MARPOL และรหสั IBC

ไม่มีข้อมลู

หมายเลขสหประชาชาติ

-

-

-

-

ไม่กําหนด

-

-

ไม่กําหนด

- -

IMDG IATA

ชื�อที�ถูกต้องในการขนส่งของ
สหประชาชาติ

ประเภทความเป็นอนัตราย
สําหรับการขนส่ง

กลุ่มการบรรจุ

ข้อมูลเพิ�มเตมิ

อันตรายต่อสิ�งแวดล้อม ไม่ใช่ ไม่ใช่

ข้อควรระวังพเิศษสําหรับผู้ใช้งาน ไม่มีข้อมลู

หมวดที� 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ
กฎตามกฎหมายต่างประเทศอื�นๆ

ไม่ได้กําหนด

สว่นประกอบทั �งหมดมีอยู่ในรายการหรือยกเว้นไว้

สว่นประกอบทั �งหมดมีอยู่ในรายการหรือยกเว้นไว้

สว่นประกอบทั �งหมดมีอยู่ในรายการหรือยกเว้นไว้

สว่นประกอบทั �งหมดมีอยู่ในรายการหรือยกเว้นไว้

สว่นประกอบทั �งหมดมีอยู่ในรายการหรือยกเว้นไว้

สว่นประกอบทั �งหมดมีอยู่ในรายการหรือยกเว้นไว้

บญัชีรายการของสหรัฐ (TSCA 8b)

บญัชีรายการของฟิลิปปินส์ (PICCS)

บญัชีรายการของจีน (IECSC)

บญัชีรายชื�อสารควบคุมของประเทศแคนาดา
(DSL)

บญัชีรายการของออสเตรเลีย (AICS)

บญัชีรายการของเกาหลี (KECI)

บญัชีรายการของญี�ปุ่น (ENCS)

สาํหรับสถานะ REACH ของผลติภณัฑ์นี � โปรดปรึกษาผู้ติดต่อของบริษัทของคณุ ตามที�ระบใุนสว่นที� 1สถานะตามนโยบาย REACH

บญัชีรายชื�อสารเคมีอันตราย ไม่อยู่ในรายการ

Taiwan Chemical Substances Inventory 
(TCSI)

สว่นประกอบทั �งหมดมีอยู่ในรายการหรือยกเว้นไว้

หมวดที� 16. ข้อมูลอื�นๆ
ประวัติ

วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร

จดัเตรียมโดย

วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว

10/12/2019.

13/06/2017.

Product Stewardship

วันที�ออก
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หมวดที� 16. ข้อมูลอื�นๆ

หมายเหตุถึงผู้ อ่าน

แสดงข้อมูลที�เปลี�ยนจากฉบบัตพีิมพ์ครั�งที�แล้ว

คําอธิบายคําย่อ ACGIH = การประชมุอเมริกนัขององค์กรควบคมุความสะอาดทางอตุสาหกรรมของรัฐบาล ซึ�งเป็นองค์กรที�ทําหน้าที�ออกประกาศเกี�ยวกบัการ
สมัผัสถูกต่างๆ หมายเลข
CAS Number = หมายเลขลงทะเบียนบริการแอบสแตร็กทางเคมี
GHS=การจําแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีที�เป็นระบบเดียวกนัทั�วโลก
IATA=สมาคมขนสง่ทางอากาศระหว่างประเทศ
IMDG=การขนสง่สนิค้าอนัตรายทางทะเล
OEL=ค่าขีดจํากดัการรับสมัผัสสารในสิ�งแวดล้อมการทํางาน
REACH=กฎหมายของสหภาพยโุรปว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนญุาต และการจํากดัการใช้สารเคมีที�มีการผลติ จําหน่าย หรือ
นําไปใช้ในสหภาพยโุรป
SDS=เอกสารความปลอดภยั
STEL = ข้อจํากดัการสมัผัสถูกระยะสั �น
TWA = ค่าเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนักตามเวลา
UN Number = หมายเลขสหประชาชาติ ซึ�งเป็นหมายเลข 4 หลกัที�กําหนดโดย คณะกรรมการสหประชาชาติ ของผู้เชี�ยวชาญด้านการขนสง่
สนิค้าที�เป็นอนัตรายหลากหลาย = อาจประกอบด้วยสิ�งต่อไปนี �อย่างน้อยหนึ�งอย่าง 64741-88-4, 64741-89-5, 64741-95-3, 64741-96-4,
64742-01-4, 64742-44-5, 64742-45-6, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-57-0, 64742-58-1,
64742-62-7, 64742-63-8, 64742-65-0, 64742-70-7, 72623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1

ขั �นตอนที�ถกูต้องกบัสภาพที�แท้จริงอย่างสมเหตผุลนี �ทั �งหมดได้รับการปฏิบตัิ เพื�อทําให้มีความมั�นใจในเอกสารข้อมลูนี �และทําให้แน่ใจว่าเนื �อหาด้านสขุภาพ ความปลอดภยั และสิ�งแวดล้อมที�อยู่ใน
เอกสารมีความถกูต้องจนถึง ณ วนัที�ที�ระบไุว้ข้างลา่งนี � ไม่มีใบรับประกนัหรือการแสดงให้เห็นเป็นตวัอย่าง, โดยแสดงออกมาให้เห็นโดยชดัเจนหรือโดยนยั ได้รับการกระทําสาํหรับเพื�อความถกูต้องหรือ
ความสมบูรณ์ของข้อมลูและเนื �อหาในเอกสารข้อมลูนี �ข้อมลูและคําแนะนําที�ให้นี �จะนํามาใช้เมื�อมีการจําหน่ายผลติภณัฑ์เพื�อการใช้งานตามที�ระบไุว้หรือการใช้งานอื�นๆ ท่านไม่ควรใช้ผลิตภณัฑ์นี �นอก
เหนือจากการใช้งานที�ระบไุว้หรือการใช้งานอื�นๆ โดยไม่ได้รับคําปรึกษาจากBP Group เป็นภาระหน้าที�ของผู้ใช้ที�จะประเมินและใช้ผลติภณัฑ์นี �ด้วยความปลอดภยัและสอดคล้องกบักฎหมายและกฎ
ระเบียบที�เกี�ยวข้องทั �งหมด กลุม่บริษัท BP จะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายหรือการบาดเจ็บอนัมีสาเหตมุาจากการใช้ที�นอกเหนือไปจากการใช้ผลติภฑ์ัตามที�ระบใุนวสัด ุและจากการไม่ปฏิบตัิตามคํา
แนะนํา หรือจากอนัตรายใดๆ ที�มีโดยเป็นธรรมชาติของวสัดนุี � ผู้ซื �อผลติภณัฑ์นี �เพื�อสง่มอบให้ให้บคุคลที�สามนําไปใช้ในการทํางาน มีหน้าที�ดําเนินการในขั �นตอนที�จําเป็นทั �งหมดเพื�อให้มั�นใจว่าบคุคลใด
ก็ตามที�จดัการหรือใช้งานผลติภณัฑ์นี �ได้รับข้อมลูต่างๆ ที�มีอยู่ในเอกสารนี � นายจ้างมีหน้าที�บอกกลา่วแก่ลกูจ้างและผู้อื�นซึ�งอาจได้รับผลจากอนัตรายใดๆ ที�ได้อธิบายไว้ในเอกสารนี � และได้รับผลจากข้อ
ควรระวงัที�ควรได้รับการดําเนินการ
คณุสามารถติดต่อกลุม่ BP เพื�อตรวจสอบว่าเอกสารฉบบันี �เป็นฉบบัลา่สดุ ไม่อนญุาตให้ทําการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในเอกสารฉบบันี �

ข้อมูลอ้างอิง ไม่มีข้อมลู

วันที�ออก
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