
Hyspin AWS 32

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

ตวับง่ชี้ผลติภณัฑต์ามระบบ
GHS (GHS product identifier)

หมวดที ่ 1. หมายเลข

Hyspin AWS 32

ผู้ผลติ 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

ผู้จําหน่าย 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)หมายเลขโทรศัพทสํ์าหรบัเหตุฉุก
เฉิน

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

ข้อมูลผลติภณัฑอ์ืน่ๆ

น้ํามนัไฮดรอลคิ
หากต้องการคาํแนะนําการใช้งาน โปรดดเูอกสารข้อมูลทางเทคนิค หรอืตดิตอ่ตวัแทน
จาํหน่ายของทา่น

การใช้สาร / ผลติภณัฑ์

456615-TH01รหสัผลติภณัฑ์

456615SDS #

ข้อแนะนําและข้อจํากดัต่างๆ ในการใช้สารเดีย่วหรอืสารผสม

หมวดที ่ 2. การบง่ชี้ความเป็นอนัตราย (Hazards identification)
การจดัประเภทตาม GHS

ข้อควรระวงั

การป้องกนั ไมม่ผีลบงัคบัใช้

การตอบสนอง ไมม่ผีลบงัคบัใช้

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS

ไมม่กีารจดัประเภทไว้

ไมม่คีาํสัญญาณคําสัญญาณ

ข้อความแสดงความเป็น
อนัตราย

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

วนัทีอ่อก
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หมวดที ่ 2. การบง่ชี้ความเป็นอนัตราย (Hazards identification)
การเก็บรกัษา ไมม่ผีลบงัคบัใช้

การกาํจดั ไมม่ผีลบงัคบัใช้

ความเป็นอนัตรายอืน่ทีไ่มไ่ด้เป็น
ผลจากการจําแนกตามระบบ
GHS เช่น

ละลายไขมนัในผวิหนงั
หมายเหตุ: ใช้แรงดนัสูง
ในกรณีสารถูกฉีดพน่เข้าสู่ผวิหนัง อนัเป็นผลจา◌่กการสัมผสักบัสารทีม่แีรงดนัสูง จะต้องรบี
ไปพบแพทยโ์ดยดว่น
โปรดด ู 'คาํแนะนําทางการแพทย'์ ภายใต้หวัข้อวธิปีฐมพยาบาล ในส่วนที ่ 4 ของเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภยัน้ี

หมวดที ่ 3. องคป์ระกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม (Composition /
information on ingredients)
สารเดีย่ว/สารผสม สารผสม

ในการใช้งานปัจจุบนั ไมพ่บส่วนประกอบใดทีถู่กจดัประเภทไว้เป็นสารทีม่อีนัตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

ขดีจํากดัการรบัสารในการทํางาน หากมอียู ่ จะระบุไว้ในหมวดที ่ 8

ส่วนทีก่ล ัน่ได้ (ปิโตรเลยีม) ดาํเนินการด้วยน้ํา พาราฟินิกเข้มข้น ≥90 64742-54-7
น้ํามนัพืน้ฐาน - ไมร่ะบุ ≤10 แตกตา่ง - โปรดดขู

คาํอธบิายคาํยอ่
2,6-ได-เตรต์-บวิทลิฟีนอล <0.25 128-39-2

ชื่อส่วนผสม หมายเลข CAS%

นํ้ามนัพืน้ฐานจากการกลัน่คุณภาพสูง และสารเตมิแตง่

หมวดที ่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
คําอธบิายเกีย่วกบัมาตรการด้านการปฐมพยายามทีจ่ําเป็น

อาการหรอืผลกระทบทีสํ่าคญั ทัง้ทีเ่กดิเฉียบพลนัและทีเ่กดิขึ้นภายหลงั (acute and delayed)

อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลกระทบตอ่สุขภาพและอาการได้ในส่วนที ่ 11

ในกรณีทีส่ารสัมผสัถูกตา ให้ล้างตาด้วยน้ํามากๆ ในทนัท ี เป็นเวลาอยา่งน้อย 15 นาที
ควรจบัเปลอืกตาไว้ให้ออกห่างจากลกูตา เพือ่ให้แน่ใจได้ล้างอยา่งทัว่ถงึ  ตรวจหาคอน
แทคเลนส์ แล้วทาํการถอดออก  ให้ไปพบแพทย์

การสัมผสัถูกดวงตา

การสัมผสัทางผวิหนัง ล้างผวิหนังให้ทัว่ด้วยสบูแ่ละน้ํา หรอืใช้ผลติภณัฑท์าํความสะอาดผวิทีไ่ด้รบัการรบัรอง
ถอดเส้ือผ้าและรองเท้าทีม่เีชือ้โรคหรอืสกปรก  ซกัเส้ือผ้ากอ่นนํากลบัมาใช้ใหม ่  ทาํความ
สะอาดรองเท้าให้ทัว่กอ่นนํามาใส่ใหม ่  ให้ไปพบแพทยเ์พือ่รบัการรกัษา หากเกดิอาการขึน้

ห้ามทาํให้อาเจยีนจนกวา่จะมคีาํส่ังจากแพทย ์  ให้ไปพบแพทยเ์พือ่รบัการรกัษา หากเกดิ
อาการขึน้

หากสดูหายใจเข้าไป, ให้ย้ายไปรบัอากาศบรสิุทธิ ์  ให้ไปพบแพทยเ์พือ่รบัการรกัษา หาก
เกดิอาการขึน้

การสูดดม

การกลนืกนิ

วนัทีอ่อก

หน้า: 2/12Hyspin AWS 32ชื่อผลติภณัฑ์ รหสัผลติภณัฑ์

เวอรช์นั รูปแบบ ภาษาGHS - ประเทศไทย

456615-TH01

Build 5.0.3

ไทย

(THAI)(GHS - Thailand)

01/08/2018.4



หมวดที ่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

หมายเหตุถงึแพทย์ โดยทัว่ไป การรกัษาควรเป็นไปตามอาการและบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยตรง
 
หมายเหตุ: การใช้งานทีม่แีรงดนัสูง
การฉีดผา่นผวิหนงัซึง่เกดิจากการสัมผสักบัผลติภณัฑน้ี์ทีแ่รงดนัสูงทาํให้เกดิอาการฉุกเฉินทาง
การแพทย ์  การบาดเจ็บอาจไมรุ่นแรงในระยะแรก แตภ่ายใน 2-3 ชม. เน้ือเยือ่จะบวม
พอง เปลีย่นสี และเจ็บปวดมาก และเกดิการตายของเนื้อเยือ่ใต้ผวิหนงั
ซึง่ต้องมกีารผา่ตดัทนัท ี  การกาํจดัเน้ือเยือ่ทีต่ายออกจากบาดแผลและเนื้อเยือ่ชัน้ใต้เป็นส่ิง
จาํเป็นเพือ่ลดการสูญเสียเน้ือเยือ่ และป้องกนัหรอืจาํกดัความเสียหายถาวร  นอกจากนี้
แรงดนัสูงอาจทาํให้สารซมึเข้าสู่ใต้เน้ือเยือ่ลกึมากขึน้

การบาํบดัเฉพาะ ไมม่วีธิรีกัษาเฉพาะ

ระบุถงึข้อควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่้องทําทนัท ี และการดูแลรกัษาเฉพาะทีสํ่าคญัทีค่วรดาํเนินการ

ไมค่วรดาํเนินการใดๆ ทีจ่ะกอ่ให้เกดิอนัตราย หรอืกระทาํโดยไมไ่ด้ผา่นการฝึกอบรมทีเ่หมาะ
สม

การป้องกนัของผู้ให้การปฐม
พยาบาล

หมวดที ่ 5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire-fighting measures)
สารทีใ่ช้ในการดบัเพลงิ

ไมค่วรดาํเนินการใดๆ ทีจ่ะกอ่ให้เกดิอนัตราย หรอืกระทาํโดยไมไ่ด้ผา่นการฝึกอบรมทีเ่หมาะ
สม  ให้ปิดกัน้บรเิวณทีเ่กดิเหตุในทนัท ี โดยอพยพผู้คนทีอ่ยูใ่นบรเิวณนั้นออกไป หากมี
เพลงิไหม้เกดิขึน้

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลาย
ตวัของความร้อน

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึ้น
จากสารเคมี

ผลติภณัฑท์ีเ่ผาไหม้อาจประกอบด้วยส่ิงตอ่ไปนี้:
คารบ์อนออกไซด ์ (CO, CO2)

เมือ่อยูใ่นไฟหรอืได้รบัความร้อน จะเกดิความกดดนัเพิม่ขึน้ และภาชนะอาจแตกออก

ผู้ดบัเพลงิควรสวมเครือ่งช่วยหายใจชนิดมถีงัอากาศแบบพกพาและมแีรงดนัเป็นบวก (SCBA)
และเส้ือผ้าป้องกนัทีค่ลุมทัง้ตวั

อุปกรณป้์องกนัพเิศษสําหรบันัก
ผจญเพลงิ

ในกรณีทีเ่กดิไฟไหม้ ให้ใช้เครือ่งดบัเพลงิแบบโฟม, สารเคมแีห้ง หรอืคารบ์อนไดออกไซด์
หรอืสเปรย์

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม

ข้อปฏบิตัพิเิศษในการป้องกนั
สําหรบันักผจญเพลงิ

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม ห้ามใช้เครือ่งฉีดน้ํา

หมวดที ่ 6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร (Accidental release
measures)
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล อุปกรณป้์องกนัอนัตราย และขัน้ตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉิน

วนัทีอ่อก
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หมวดที ่ 6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร (Accidental release
measures)

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม

หยุดการรัว่ไหลหากทาํได้โดยไมต่้องเส่ียงอนัตราย  เคลือ่นย้ายภาชนะบรรจุออกจากบรเิวณ
ทีม่กีารหก  กนัไมใ่ห้ไหลเข้าไปในทอ่น้ําทิง้ ทางน้ําไหล ชัน้ใต้ดนิ หรอืบรเิวณพืน้ที่
จาํกดั  เก็บและรวบรวมสารทีห่กด้วยวสัดุทีม่คีุณสมบตัดิดูซบัและไมต่ดิไฟ เช่น ทราย, ดนิ,
ดนิรว่น, ดนิทรายละเอยีด แล้วจดัเก็บไว้ในภาชนะเพือ่นําไปกาํจดัตามข้อบงัคบัของท้องถิน่
กาํจดัทิง้โดยผา่นบรษิัทผู้รบัเหมากาํจดัขยะทีไ่ด้รบัอนุญาตแล้ว

ไมค่วรดาํเนินการใดๆ ทีจ่ะกอ่ให้เกดิอนัตราย หรอืกระทาํโดยไมไ่ด้ผา่นการฝึกอบรมทีเ่หมาะ
สม  อพยพผู้คนออกจากบรเิวณโดยรอบ  ห้ามบุคคลทีไ่มเ่กีย่วข้องและไมม่กีารป้องกนัทีด่ี
เข้ามาในพืน้ที ่  ห้ามสัมผสัหรอืเดนิผา่นสารทีห่ก  สวมใส่อุปกรณป้์องกนัภยัส่วนบุคคลที่
เหมาะสม  พืน้ลืน่ โปรดใช้ความระมดัระวงัขณะเดนิ

หลกีเลีย่งการทาํให้วตัถุแตกกระจาย และสัมผสักบัพืน้ดนิ ทางเดนิน้ํา ทอ่ระบายน้ําและทอ่
ระบายของเสียตา่งๆ  หากผลติภณัฑน้ี์ทาํให้เกดิมลภาวะในส่ิงแวดล้อม (ระบบบาํบดัน้ําเสีย,
ทางน้ํา, ดนิหรอือากาศ) กรุณาแจ้งหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในด้านนี้

การหกในปรมิาณมาก

หยุดการรัว่ไหลหากทาํได้โดยไมต่้องเส่ียงอนัตราย  เคลือ่นย้ายภาชนะบรรจุออกจากบรเิวณ
ทีม่กีารหก  ดดูซบัด้วยวสัดุทีไ่มท่าํปฏกิริยิา แล้วใส่ไว้ในภาชนะกาํจดัของเสียทีเ่หมาะสม
กาํจดัทิง้โดยผา่นบรษิัทผู้รบัเหมากาํจดัขยะทีไ่ด้รบัอนุญาตแล้ว

การหกในปรมิาณน้อย

วธิกีารและวสัดุสําหรบักกัเก็บและทําความสะอาด (cleaning up)

สําหรบัเจ้าหน้าทีท่ีไ่มใ่ช่ฝ่าย
ปฏบิตักิารฉุกเฉิน

สําหรบัผู้ปฏบิตักิารตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน

หากจาํเป็นต้องใช้เครือ่งแตง่กายชนิดพเิศษเพือ่จดัการกบัการหกรัว่ไหล ให้พจิารณาข้อมูล
จากหวัข้อที ่ 8 เกีย่วกบัวสัดุทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสม  ดขู้อมูลใน "สําหรบัเจ้าหน้าทีท่ีไ่ม่
ใช่ฝ่ายปฏบิตักิารฉุกเฉิน" ด้วย

หมวดที ่ 7. การขนถา่ย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเก็บรกัษา (Handling and
storage)

ข้อควรระวงัในการขนถา่ยเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเก็บรกัษาอยา่งปลอดภยั

มาตรการป้องกนั

สภาวะการเก็บรกัษาอยา่ง
ปลอดภยั รวมทัง้ข้อห้ามในการ
เก็บรกัษาสารทีเ่ข้ากนัไมไ่ด้ (
incompatibility)

เริม่ใช้งานอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม (โปรดดหูมวดที ่ 8)

จดัเก็บตามข้อบงัคบัภายในประเทศ  เก็บรกัษาในภาชนะบรรจุด ัง้เดมิให้พ้นจากการได้รบั
แสงอาทติยโ์ดยตรง ในพืน้ทีท่ีแ่ห้ง เย็น และมอีากาศถา่ยเทได้ด ี และให้พ้นจากวสัดุทีเ่ข้า
กนัไมไ่ด้ (ดบูทที ่ 10) และให้ห่างจากอาหารและเครือ่งดืม่  เก็บภาชนะบรรจุให้มดิชดิ
และปิดผนึกไว้จนกวา่จะพร้อมใช้งาน  เก็บและใช้เฉพาะในอุปกรณ/์ภาชนะทีอ่อกแบบ
สําหรบัใช้กบัผลติภณัฑน้ี์เทา่นั้น  ควรปิดผนึกภาชนะทีเ่ปิดออกใช้แล้วให้สนิท และเก็บใน

คําแนะนําเกีย่วกบัอาชีวสุข
ศาสตรท์ัว่ไป

ห้ามรบัประทานอาหาร ดืม่น้ํา หรอืสบูบุหรี ่ ในบรเิวณทีม่กีารใช้งาน จดัเก็บ หรอืแปรรปู
สารชนิดน้ีอยู ่    ล้างให้ทัว่ภายหลงัการขนย้ายสาร  ถอดเส้ือผ้าและอุปกรณป้์องกนัภยัที่
ปนเป้ือนกอ่นเข้าสู่บรเิวณรบัประทานอาหาร  ดหูวัข้อ 8 เพือ่อา่นข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั
มาตรการทางสุขศาสตร์

วนัทีอ่อก
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หมวดที ่ 7. การขนถา่ย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเก็บรกัษา (Handling and
storage)

ไมเ่หมาะสม การอยูภ่ายใต้อุณหภูมสิูงเป็นเวลานาน

แนวตัง้เพือ่ป้องกนัการรัว่หก  ห้ามเก็บไว้ในภาชนะทีไ่มต่ดิฉลาก  ใช้หลกัการทีถู่กต้อง
เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนส่ิงแวดล้อม

หมวดที ่ 8. การควบคุมการรบัสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure
controls/personal protection)
ค่าต่างๆ ทีใ่ช้ควบคุม (control parameters)

แวน่ตานิรภยัทีม่ทีีก่าํบงัด้านข้างการป้องกนัดวงตา

ส่วนทีก่ล ัน่ได้ (ปิโตรเลยีม) ดาํเนินการด้วยน้ํา พาราฟินิกเข้มข้น ACGIH TLV (สหรฐัอเมรกิา).
  TWA: 5 mg/m³ 8 ชัว่โมง. พมิพข์ึน้/ปรบัปรุง
แก้ไข: 11/2009 แบบฟอรม์: ส่วนทีสู่ดดมได้

น้ํามนัพืน้ฐาน - ไมร่ะบุ ACGIH TLV (สหรฐัอเมรกิา).
  TWA: 5 mg/m³ 8 ชัว่โมง. พมิพข์ึน้/ปรบัปรุง
แก้ไข: 11/2009 แบบฟอรม์: ส่วนทีสู่ดดมได้

ชื่อส่วนผสม ขดีจํากดัการเกดิไอสารอนัตราย

การรบัสัมผสั เช่นค่าขดีจํากดัทีย่อมให้รบัสัมผสัได้ในขณะปฏบิตังิาน (occupational exposure limit values)

การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่หมาะ
สม

การควบคุมการปลอ่ยสารทีม่ผีล
ต่อส่ิงแวดล้อม

 ควรประเมนิความเส่ียงตอ่สุขภาพสําหรบักจิกรรมซึง่เกีย่วข้องกบัสารเคมทีัง้หมด เพือ่ช่วยให้
แน่ใจวา่ความเส่ียงในการสัมผสักบัสารเคมถีูกควบคุมไว้อยา่งเหมาะสม ควรพจิารณาเรือ่ง
อุปกรณนิ์รภยัส่วนบุคคลหลงัจากทีม่าตรการควบคุมด้านอืน่ๆ (เช่น การควบคุมทางวศิวกรรม
) ได้รบัการประเมนิอยา่งเหมาะสมแล้วเทา่นั้นอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลควรสอดคล้องกบั
มาตรฐานทีเ่หมาะสม มคีวามเหมาะสมในการใช้ เก็บรกัษาในสภาพทีด่ ี และมกีารบาํรุง
รกัษาอยา่งเหมาะสม
ผู้จําหน่ายอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลของคุณ ควรให้คาํปรกึษาเกีย่วกบัอุปกรณแ์ละมาตรฐาน
ตา่งๆ ทีเ่หมาะสม  สําหรบัข้อมูลเพิม่เตมิ ให้ตดิตอ่องคก์รในประเทศของคุณสําหรบั
มาตรฐานตา่งๆ
จดัหาการระบายอากาศเสีย หรอืการควบคุมทางวศิวกรรมอืน่ๆ เพือ่ให้ความเข้มข้นของ
ละอองในอากาศ ตํา่กวา่ขดีจาํกดัการสัมผสัถูกในการประกอบอาชพี
สําหรบัอุปกรณป้์องกนัทีเ่ป็นตวัเลอืกสุดท้าย นั้นขึน้อยูก่บัการประเมนิความเส่ียง เป็นส่ิง
สําคญัทีจ่ะต้องแน่ใจวา่อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทุกชิ้นนั้นใช้ด้วยกนัได้

ต้องตรวจสอบสารทีป่ลอ่ยออกจากระบบระบายอากาศหรอือุปกรณใ์นกระบวนการทาํงาน เพือ่
ให้แน่ใจวา่สอดคล้องกบับญัญตัขิองกฎหมายป้องกนัส่ิงแวดล้อม  ในบางกรณี จาํเป็นต้อง
ใช้เครือ่งกาํจดัควนั เครือ่งกรอง หรอืการดดัแปลงทางวศิวกรรมของอุปกรณใ์นกระบวนการ
ทาํงาน เพือ่ลดระดบัสารทีป่ลอ่ยออกมาให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้

วนัทีอ่อก
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หมวดที ่ 8. การควบคุมการรบัสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure
controls/personal protection)

การป้องกนัมอื

ในกรณีทีร่ะบบถา่ยเทอากาศไมเ่พยีงพอ ให้สวมเครือ่งช่วยหายใจทีเ่หมาะสม
ทางเลอืกในการป้องกนัระบบหายใจทีถู่กต้อง ขึน้อยูก่บัชนิดของสารเคมทีีจ่บัต้อง เงือ่นไข
การทาํงาน และการใช้งาน รวมทัง้สภาพของอุปกรณร์ะบบหายใจ คุณควรพฒันากระบวน
การด้านความปลอดภยัสําหรบัการทาํงานแตล่ะแบบ ดงันั้นควรเลอืกอุปกรณป้์องกนัระบบ
หายใจโดยปรกึษากบัผู้จําหน่าย/ผู้ผลติ และประเมนิสภาพการทาํงานทัง้หมดกอ่น

สวมเส้ือผ้าป้องกนัหากต้องสัมผสัสารบอ่ยๆ หรอืเป็นประจาํ  สวมถุงมอืป้องกนัสารเคมี
แนะนําให้ใช้: ถุงมอืไนไตรล ์  การเลอืกชนิดของถุงมอืป้องกนัทีเ่หมาะสม ขึน้อยูก่บัสารเคมี
ทีต่้องขนถา่ย ลกัษณะการทาํงานและการใช้ ตลอดจนสภาพของถุงมอื (แม้จะเป็นถุงมอืที่
ป้องกนัสารเคมไีด้ดทีีสุ่ดก็อาจเส่ือมสภาพ หลงัจากสัมผสัสารเคมอียา่งตอ่เนื่อง) ถุงมอืส่วนใหญ่
จะอายุการใช้งานส้ัน จงึต้องทิง้ไปและเปลีย่นใหม ่ ควรกาํหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยั
สําหรบัการใช้งานแตล่ะแบบโดยเฉพาะ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทาํงาน และวธิใีช้งาน
สารแตล่ะชนิดยอ่มแตกตา่งกนัไป ดงันั้นในการเลอืกถุงมอื ควรปรกึษาผู้จาํหน่าย/ผู้ผลติ
และมกีารประเมนิสภาพการทาํงานอยา่งละเอยีด

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ

การป้องกนัผวิหนัง การใช้ชุดป้องกนัเป็นการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางอุตสาหกรรมทีด่ี
ควรเลอืกใช้อุปกรณป้์องกนัรา่งกายให้เหมาะสมตามลกัษณะงานและความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้
และควรได้รบัการอนุมตัจิากผู้เชีย่วชาญกอ่นการจดัการกบัผลติภณัฑ์
โดยปกต ิ ผ้าฝ้ายหรอืโพลเีอสเตอร/์ผ้าฝ้ายจะป้องกนัตอ่การปนเป้ือนเล็กๆ น้อยๆ ซึง่ไมเ่ปียก
ชุ่มลงมาถงึผวิหนงัได้  ควรนําชุดทัง้ชุดไปทาํความสะอาดเป็นประจาํ  เมือ่ความเส่ียงตอ่
การสัมผสัถูกผวิหนงัอยูใ่นระดบัทีสู่ง (เช่น ในขณะทีท่าํความสะอาดส่ิงทีห่ก หรอืมคีวาม
เส่ียงทีส่ารจะกระเด็นใส่) ก็จาํเป็นต้องสวมชุดคลุมทีท่นตอ่สารเคม ี และ/หรอืชุดป้องกนัสารเคมี
และรองเท้าบูต

การป้องกนัผวิหนัง

หมวดที ่ 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี (Physical and chemical
properties)

สถานะทางกายภาพ

จุดหลอมเหลว

ของเหลว

ไมม่ขี้อมูล

ไมรุ่นแรงกลิน่

ค่าความเป็นกรด-ดา่ง (pH)

สีเหลอืง [ออ่น]สี

ไมม่ขี้อมูล

ไมม่ขี้อมูลค่าขดีจํากดัของกลิน่ทีร่บัได้ (
odour threshold limit)

ลกัษณะภายนอก

จุดเดอืด ไมม่ขี้อมูล

ไมม่ขี้อมูลจุดหยด

วนัทีอ่อก
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หมวดที ่ 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี (Physical and chemical
properties)

ความดนัไอ (vapour pressure)

ความหนาแน่นสัมพทัธ ์ (relative
density)

ความหนาแน่นไอ (vapour
density)

ความสามารถในการละลายได้ (
solubility)

ไมม่ขี้อมูล

ไมม่ขี้อมูล

ไมม่ขี้อมูล

ไมล่ะลายในน้ํา

อตัราการระเหย (evaporation
rate)

ไมม่ขี้อมูล

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง (auto
-ignition temperature)

จุดวาบไฟ (flash point)

ไมม่ขี้อมูล

ถ้วยปิด: >190°C (>374°F) [Pensky-Martens.]

ไมม่ขี้อมูล

ความหนืด (viscosity) จลน:์ 32 mm2/s (32 cSt) ที ่ 40°C
จลน:์ 5.26 mm2/s (5.26 cSt) ที ่ 100°C

ค่าสัมประสิทธิก์ารละลายของสาร
ในชั้นของ n-octanol ต่อน้ํา (
partition coefficient : n-
octanol/water)

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้
ของของแข็ง และก๊าซ (
flammability (solid, gas))

ค่าจํากดัการระเบดิ (การตดิไฟ)
ตํ่าสุดและสูงสุด

ไมม่ขี้อมูล

อุณหภูมขิองการสลายตวั (
decomposition temperature)

ไมม่ขี้อมูล

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

ไมม่ผีลบงัคบัใช้ อาศัย - สถานะทางกายภาพ

หมวดที ่ 10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา (Stability and reactivity)

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง ไมม่ขี้อมูลจาํเพาะ

ผลติภณัฑน้ี์มคีวามเสถยีรความเสถยีรทางเคมี

การเก็บรกัษาและการใช้งานภายใต้สภาวะปกตจิะไมท่าํให้เกดิปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย
ภายใต้ภาวะการเก็บรกัษาและการใช้งานตามปกต ิ การเกดิพอลเิมอรท์ีเ่ป็นอนัตรายจะไมเ่กดิ
ขึน้

โอกาสทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาอนัตราย

การเกดิปฏกิริยิา ไมม่ขี้อมูลการทดสอบเฉพาะสําหรบัผลติภณัฑน้ี์.  โปรดดใูนส่วน สภาวะทีต่้องหลกีเลีย่ง และ
วสัดุทีใ่ช้รว่มกนัไมไ่ด้ สําหรบัข้อมูลเพิม่เตมิ.

วนัทีอ่อก
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หมวดที ่ 10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา (Stability and reactivity)

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิ
จากการสลายตวั

เมือ่เก็บและใช้งานในสภาพปกต ิ ไมค่วรมผีลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตรายเกดิขึน้

วสัดุทีเ่ข้ากนัไมไ่ด้ ไวตอ่การเกดิปฏกิริยิาหรอืไมเ่ข้ากบัสารตอ่ไปนี้ : สารออกซไิดซ.์

หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological information)
ข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา

ข้อมูลเกีย่วกบัทางรบัสัมผสัทีอ่าจ
เกดิขึ้น ได้แก ่ การหายใจเข้า
ไป การกลนืกนิ และการสัมผสั
ทางผวิหนังและดวงตา

อาการปรากฏทีม่คีวามสัมพนัธก์บัคุณลกัษณะทางกายภาพ ทางเคม ี และทางพษิวทิยา

ผลกระทบเฉียบพลนัและทีเ่กดิขึ้นภายหลงั (delayed and immediate effects) รวมทัง้ผลเรือ้รงั (chronic effects) จากการรบั
สัมผสัทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว (short- and long-term exposure)

วธิเีข้าสู่รา่งกายทีค่าดหวงัไว้: เกีย่วกบัผวิหนงั, การสดูดม.

ผลร้ายแรงทีอ่าจเกดิขึ้นต่อสุขภาพ

ผลเรือ้รงัทีอ่าจเกดิขึ้นต่อสุขภาพ

การสดูดมสารหยดเล็กๆ หรอืละอองพน่ทีอ่ยูใ่นอากาศมากเกนิไปอาจทาํให้เกดิการระคายเคอืง
ทีร่ะบบทางเดนิหายใจ

การกนิเข้าไปเป็นปรมิาณมาก อาจทาํให้คลืน่ไส้ และท้องรว่ง

ความเส่ียงในการเกดิอาการระคายเคอืงหรอืตาแดงชัว่คราว หากมกีารสัมผสักบัดวงตาโดยไม่
ตัง้ใจ.

การสัมผสัเป็นเวลานานหรอืบอ่ยครัง้ทาํให้ไขมนับนผวิหนงัลดลงและนําไปสู่อาการระคายเคอืง
ผวิแตก และ/หรอืผวิหนงัอกัเสบ

การสัมผสัถูกดวงตา

การสูดดม

การสัมผสัทางผวิหนัง

การกลนืกนิ

การสัมผสัถูกดวงตา

การสูดดม

การสัมผสัทางผวิหนัง

การกลนืกนิ ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ละลายไขมนัในผวิหนงั  อาจทาํให้ผวิแห้งและระคายเคอืง

การสดูดมไอระเหยในสภาวะแวดล้อมปกตโิดยทัว่ไปจะไมเ่ป็นอนัตราย เนื่องจากมคีวามดนัไอ
ตํา่

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

การสัมผสัถูกดวงตา

การสูดดม

การกลนืกนิ

การสัมผสัทางผวิหนัง

ไมม่ขี้อมูลจาํเพาะ

ไมม่ขี้อมูลจาํเพาะ

อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปนี้
ระคายเคอืง
ผวิแห้ง
ผวิแตก

ไมม่ขี้อมูลจาํเพาะ

ทัว่ไป ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

วนัทีอ่อก
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หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological information)
มคีุณสมบตัเิป็นสารกอ่มะเร็ง

การกลายพนัธุ ์

การกอ่วริูป

ผลต่อพฒันาการในเด็ก

ผลต่อภาวะเจรญิพนัธุ ์

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

หมวดที ่ 12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological information)

ความสามารถในการเปลีย่นแปลง สารทีห่กเลอะอาจซมึผา่นพืน้ดนิลงไปทาํให้น้ําบาดาลปนเป้ือน

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ
(bioaccumulative potential)

ผลกระทบในทางเสียหายอืน่ๆ (
other adverse effects)

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

การตกค้างยาวนาน (persistence) และความ
สามารถในการยอ่ยสลาย (degradability)

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ข้อมูลเชิงนิเวศน์อืน่ๆ สารทีห่กอาจกอ่ให้เกดิคราบน้ํามนับนผวิน้ํา ซึง่เป็นอนัตรายตอ่พชืและสัตวใ์นน้ํา นอกจากนี้
การถา่ยเทออกซเิจนในน้ําจะลดลงด้วย

คาดวา่ผลติภณัฑน้ี์ไมน่่าจะมกีารสะสมทางชวีภาพผา่นทางห่วงโซ่อาหารในส่ิงแวดล้อม

คาดวา่สามารถยอ่ยสลายได้

หมวดที ่ 13. ข้อพจิารณาในการกาํจดั (Disposal considerations)
วธิกีาํจดัทิ้ง ควรหลกีเลีย่งและลดการสร้างขยะหากเป็นไปได้  ไมค่วรกาํจดัเศษทีเ่หลอืจากของเสียใน

ปรมิาณทีม่นียัสําคญัลงในทอ่ระบายน้ําทิง้ แตใ่ห้นําไปบาํบดัในระบบบาํบดัน้ําเสียทีเ่หมาะสม
การทิง้ผลติภณัฑท์ีม่มีากเกนิพอและไมส่ามารถรไีซเคลิผา่นบรษิัทผู้รบักาํจดัขยะทีไ่ด้รบัอนุญาต
การกาํจดัผลติภณัฑ ์ สารละลาย และผลพลอยได้จากการผลติควรเป็นไปตามข้อกาํหนดการ
ป้องกนัส่ิงแวดล้อมและการกาํจดัของเสีย รวมทัง้ข้อกาํหนดของท้องถิน่ด้วย  บรรจุภณัฑท์ี่
ใช้กบัของเสียควรนํากลบัมาใช้ใหม ่  หากไมส่ามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ควรนําไปเผา
หรอืการฝงักลบเทา่นั้น  ต้องทิง้สารและภาชนะน้ีด้วยวธิกีารทีป่ลอดภยั  ภาชนะบรรจุหรอื
ถุงบรรจุภายในทีว่า่งเปลา่แล้วอาจมผีลติภณัฑต์กค้างอยู ่  หลกีเลีย่งการทาํให้วตัถุแตก
กระจาย และสัมผสักบัพืน้ดนิ ทางเดนิน้ํา ทอ่ระบายน้ําและทอ่ระบายของเสียตา่งๆ

หมวดที ่ 14. ข้อมูลการขนส่ง (Transport information)

วนัทีอ่อก
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หมวดที ่ 14. ข้อมูลการขนส่ง (Transport information)

การขนส่งในปรมิาณมากตามภาค
ผนวก II ของ MARPOL และ
รหสั IBC

ไมม่ขี้อมูล

หมายเลขสหประชา
ชาต ิ (UN number)

-

-

-

-

ไมก่าํหนด

-

-

ไมก่าํหนด

- -

IMDG IATA

ชื่อทีถู่กต้องในการขน
ส่งของสหประชาชาติ
(UN proper
shipping name)

ประเภทความเป็น
อนัตรายสําหรบัการ
ขนส่ง (transport
hazard class)

กลุม่การบรรจุ (
packing group)

ข้อมูลเพิม่เตมิ

อนัตรายต่อส่ิงแวด
ล้อม

ไมใ่ช่ ไมใ่ช่

ข้อควรระวงัพเิศษสําหรบัผู้ใช้งาน ไมม่ขี้อมูล

หมวดที ่ 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบงัคบั (Regulatory information)
กฎตามกฎหมายต่างประเทศอืน่ๆ

ส่วนประกอบทัง้หมดมอียูใ่นรายการหรอืยกเว้นไว้

ส่วนประกอบทัง้หมดมอียูใ่นรายการหรอืยกเว้นไว้

ส่วนประกอบทัง้หมดมอียูใ่นรายการหรอืยกเว้นไว้

ส่วนประกอบทัง้หมดมอียูใ่นรายการหรอืยกเว้นไว้

ส่วนประกอบทัง้หมดมอียูใ่นรายการหรอืยกเว้นไว้

บญัชีรายการของจนี (IECSC)

บญัชีรายชื่อสารควบคุมของ
ประเทศแคนาดา (DSL)

บญัชีรายการของออสเตรเลยี (
AICS)

บญัชีรายการของเกาหล ี (
KECI)

บญัชีรายการของญีปุ่่น (ENCS
)

สําหรบัสถานะ REACH ของผลติภณัฑน้ี์ โปรดปรกึษาผู้ตดิตอ่ของบรษิัทของคุณ ตามทีร่ะบุ
ในส่วนที ่ 1

สถานะตามนโยบาย REACH

วนัทีอ่อก
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หมวดที ่ 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบงัคบั (Regulatory information)

ส่วนประกอบทัง้หมดมอียูใ่นรายการหรอืยกเว้นไว้

ส่วนประกอบทัง้หมดมอียูใ่นรายการหรอืยกเว้นไว้

บญัชีรายการของสหรฐั (TSCA
8b)

บญัชีรายการของฟิลปิปินส์ (
PICCS)

บญัชีรายชื่อสารเคมอีนัตราย มชีือ่อยูใ่นรายการ

Taiwan Chemical 
Substances Inventory (TCSI)

ส่วนประกอบทัง้หมดมอียูใ่นรายการหรอืยกเว้นไว้

หมวดที ่ 16. ข้อมูลอืน่ๆ
ประวตัิ

วนัทีอ่อก/วนัทีม่กีารปรบัปรุง
เอกสาร

จดัเตรยีมโดย

หมายเหตุถงึผู้อ่าน

วนัทีพ่มิพค์ร ัง้ทีแ่ล้ว

แสดงข้อมูลทีเ่ปลีย่นจากฉบบัตพีมิพค์ร ัง้ทีแ่ล้ว

คําอธบิายคํายอ่ ACGIH = American Conference of Industrial Hygienists
CAS Number = Chemical Abstracts Service Registry Number
GHS=การจาํแนกประเภทและตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก
IATA=สมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ
IMDG=การขนส่งสินค้าอนัตรายทางทะเล
OEL=คา่ขดีจาํกดัการรบัสัมผสัสารในส่ิงแวดล้อมการทาํงาน
REACH=กฎหมายของสหภาพยุโรปวา่ด้วยการจดทะเบยีน การประเมนิ การอนุญาต และ
การจาํกดัการใช้สารเคมทีีม่กีารผลติ จาํหน่าย หรอืนําไปใช้ในสหภาพยุโรป
SDS=เอกสารความปลอดภยั
STEL = Short term exposure limit
TWA = Time weighted average
UN Number = United Nations Number, a four digit number assigned by the United
Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods.หลากหลาย =
อาจประกอบด้วยส่ิงตอ่ไปนี้อยา่งน้อยหน่ึงอยา่ง 101316-69-2, 101316-70-5, 101316-71-6
, 101316-72-7, 64741-88-4, 64741-89-5, 64741-95-3, 64741-96-4, 64741-97-5,
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,
64742-64-9, 64742-65-0, 64742-70-7, 72623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1,
74869-22-0, 90669-74-2 

01/08/2018.

11/06/2018.

Product Stewardship

ข้อมูลอ้างองิ ไมม่ขี้อมูล

วนัทีอ่อก
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หมวดที ่ 16. ข้อมูลอืน่ๆ
ขัน้ตอนทีถู่กต้องกบัสภาพทีแ่ท้จรงิอยา่งสมเหตุผลน้ีทัง้หมดได้รบัการปฏบิตั ิ เพือ่ทาํให้มคีวามมัน่ใจในเอกสารข้อมูลนี้และทาํให้แน่ใจ
วา่เนื้อหาด้านสุขภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อมทีอ่ยูใ่นเอกสารมคีวามถูกต้องจนถงึ ณ วนัทีท่ีร่ะบุไว้ข้างลา่งนี้ ไมม่ใีบ
รบัประกนัหรอืการแสดงให้เห็นเป็นตวัอยา่ง, โดยแสดงออกมาให้เห็นโดยชดัเจนหรอืโดยนัย ได้รบัการกระทาํสําหรบัเพือ่ความถูกต้อง
หรอืความสมบูรณข์องข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารข้อมูลนี้ข้อมูลและคาํแนะนําทีใ่ห้น้ีจะนํามาใช้เมือ่มกีารจาํหน่ายผลติภณัฑเ์พือ่การใช้
งานตามทีร่ะบุไว้หรอืการใช้งานอืน่ๆ ทา่นไมค่วรใช้ผลติภณัฑน้ี์นอกเหนือจากการใช้งานทีร่ะบุไว้หรอืการใช้งานอืน่ๆ โดยไมไ่ด้รบั
คาํปรกึษาจากBP Group เป็นภาระหน้าทีข่องผู้ใช้ทีจ่ะประเมนิและใช้ผลติภณัฑน้ี์ด้วยความปลอดภยัและสอดคล้องกบักฎหมายและกฎ
ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด กลุม่บรษิัท BP จะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสียหายหรอืการบาดเจ็บอนัมสีาเหตุมาจากการใช้ทีน่อกเหนือไป
จากการใช้ผลติภฑัต์ามทีร่ะบุในวสัดุ และจากการไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนํา หรอืจากอนัตรายใดๆ ทีม่โีดยเป็นธรรมชาตขิองวสัดุน้ี
ผู้ซือ้ผลติภณัฑน้ี์เพือ่ส่งมอบให้ให้บุคคลทีส่ามนําไปใช้ในการทาํงาน มหีน้าทีด่าํเนินการในขัน้ตอนทีจ่าํเป็นทัง้หมดเพือ่ให้ม ัน่ใจวา่
บุคคลใดก็ตามทีจ่ดัการหรอืใช้งานผลติภณัฑน้ี์ได้รบัข้อมูลตา่งๆ ทีม่อียูใ่นเอกสารน้ี นายจ้างมหีน้าทีบ่อกกลา่วแกล่กูจ้างและผู้อืน่ซึง่
อาจได้รบัผลจากอนัตรายใดๆ ทีไ่ด้อธบิายไว้ในเอกสารนี้ และได้รบัผลจากข้อควรระวงัทีค่วรได้รบัการดาํเนินการ
คุณสามารถตดิตอ่กลุม่ BP เพือ่ตรวจสอบวา่เอกสารฉบบัน้ีเป็นฉบบัลา่สุด ไมอ่นุญาตให้ทาํการเปลีย่นแปลงใดๆ ในเอกสารฉบบัน้ี

วนัทีอ่อก
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