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 เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
บรษิทั สเปเชยีลตี ้อเิล็กทรอนกิส ์

แมททเีรยีลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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®
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วนัทีพ่มิพ:์ 30.04.2020 

บรษัิท สเปเชยีลตี ้อเิล็กทรอนกิส ์แมททเีรยีลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั สนับสนุนและคาดหวังวา่ทา่นจะไดอ้า่นและ

ท าความเขา้ใจขอ้มลูความปลอดภัยของสารเคมทีัง้หมด เนื่องจากมขีอ้มลูทีส่ าคัญอยูใ่นเอกสารฉบับนี ้เราคาดหวงั
ใหท้า่นท าตามขอ้ควรระวงัในเอกสารฉบับนี้ เวน้เสยีแตว่า่การใชง้านของทา่นตอ้งใชว้ธิกีารอยา่งอืน่ทีม่คีวาม

เหมาะสมกวา่ 
 

1. การบง่ชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลติ 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ MOLYKOTE
®
 D Paste 

 

ขอ้แนะน าและขอ้จ ากดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี

การระบุการใชง้าน: สารหลอ่ลืน่และสารเตมิสารหลอ่ลืน่   
 

ขอ้มูลบรษิทั 

บรษัิท สเปเชยีลตี ้อเิล็กทรอนกิส ์

แมททเีรยีลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร ์ออลซซีัน่ เพลส ชัน้ 6-7 

ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  10330 

ประเทศไทย 
 

หมายเลขโทรศพัทข์องศูนยข์อ้มูลลูกคา้: 66-2365-7000 
SDSQuestion-AP@dupont.com 

โทรสาร: 66-2381-4785 

 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 

หมายเลขตดิตอ่เมือ่มเีหตฉุุกเฉนิตลอด 24 ช ัว่โมง: 001-800-13-203-9987 

การตดิตอ่หนว่ยฉุกเฉนิของทอ้งถิน่: 001 800 13 203 9987 
 

2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีี่

เป็นระบบเดยีวกนัท ัว่โลก) 
ผลติภัณฑน์ีไ้มเ่ป็นอนัตรายตามระบบสากลการจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคม ีGHS. 
 
 

อนัตรายอืน่ๆ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

ผลติภัณฑน์ีเ้ป็นสารผสม (mixture) 
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สว่นประกอบ 

CASRN 
(หมายเลข 

CAS) 

  ความเขม้ขน้ 

 
 

White mineral oil (petroleum) 8042-47-5  
 

 >= 20.0 - <= 30.0 %  

 

Distillates (petroleum), 

hydrotreated heavy naphthenic 

64742-52-5  
 

 >= 10.0 - <= 14.0 %  

 

Distillates, petroleum, solvent-

refined heavy naphthenic 

64741-96-4  
 

 >= 4.0 - <= 6.0 %  

 

Solvent dewaxed heavy paraffinic 

distillates 

64742-65-0  
 

 >= 1.9 - <= 2.8 %  

 

Paraffin/Hydrocarbon waxes 8002-74-2  
 

 >= 1.2 - <= 2.2 %  

 

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate 7620-77-1  
 

 >= 1.2 - <= 1.7 %  

 

Petroleum Distillates, 
Hydrotreated, Heavy Paraffinic 

64742-54-7  
 

 >= 0.9 - <= 1.2 %  

 
 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

ค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาลทีจ่ าเป็น 

ขอ้แนะน าท ัว่ไป:  

หากมโีอกาสการทีจ่ะสมัผัสสารใหอ้า้งองิสว่นที ่8 ของเอกสารนีเ้พือ่ค าแนะน าส าหรับชนดิและอปุกรณ์ป้องกนั

อนัตรายสว่นบคุคล   
 

การหายใจ: เคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปยังทีอ่ากาศบรสิทุธิ ์ถา้มอีาการใดเกดิขึน้ ใหป้รกึษาแพทย ์  
 

สมัผสักบัผวิหนงั: ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก   
 

สมัผสักบัตา: ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดเป็นเวลาหลายนาท ีโดยใหถ้อดคอนแทคเลนสห์ลงัจากลา้งตาไปแลว้ 1 - 2 
นาท ีจากนัน้ใหล้า้งตาตอ่ไป หากยังมอีาการหรอืระคายเคอืงตา ใหป้รกึษาแพทย ์โดยเฉพาะจักษุแพทย ์ บรเิวณ

พืน้ทีท่ างานควรจัดใหม้อีา่งลา้งตาฉุกเฉนิอย่างเหมาะสมและสามารถใชง้านไดท้นัท ี  
 

การกลนืกนิ: ไมจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาฉุกเฉนิ   
 

อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุท ัง้แบบเฉยีบพลนั และเกดิในภายหลงั: นอกเหนอืจากขอ้มลูทีพ่บไดใ้น
ค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดงัขา้งตน้ในสว่นที ่4 ของเอกสาร) และการชีบ้ง่ทางการแพทยแ์ละการ

รักษาพเิศษทีจ่ าเป็น, อาการและผลกระทบส าคญัใดๆ ทีม่เีพิม่เตมิไดถ้กูอธบิายไวใ้นสว่นที ่11 ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 
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สิง่ทีต่อ้งระบุถงึขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัท ีและการดูแลรกัษาเฉพาะทีส่ าคญัทึค่วร
ด าเนนิการ 

หมายเหตถุงึแพทย:์ ไมม่ยีารักษาโดยเฉพาะ  การรักษาผูป่้วยทีไ่ดรั้บสารควรมุง่แนวทางไปทีก่ารควบคมุอาการ
และพยาธสิภาพของผูป่้วย   
 

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:   ละอองน ้า  โฟมทีท่นตอ่แอลกอฮอล ์ คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  สารเคมแีหง้   
 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม: ไมท่ราบขอ้มลู     
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม:้ ออกไซดข์องโลหะ  คารบ์อน ออกไซด ์ ออกไซดข์องฟอสฟอรัส  ฟอรม์ัลดี
ไฮด ์  
 

อนัตรายทีไ่มป่กตจิากไฟและการระเบดิ:   การสมัผัสกับผลติภัณฑจ์ากการสนัดาปอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ   
 

ค าแนะน าส าหรบันกัผจญเพลงิ 

วธิผีจญเพลงิ: การใชม้าตรการดบัเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบๆ  ฉดีพ่นละอองน ้า
เพือ่ท าใหภ้าชนะปิดเย็นตวัลง  ยา้ยบรรจภุัณฑท์ีไ่มไ่ดรั้บความเสยีหายออกจากพืน้ทีไ่ฟไหมห้ากสามารถท าได ้

อยา่งปลอดภัย  อพยพออกจากพืน้ที ่  
 

อุปกรณป้์องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ: เมือ่มคีวามจ าเป็นใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจชนดิทีม่ถีังอากาศในตวัเพือ่

การดับไฟ  ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล   
 

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

ค าเตอืนส าหรบับุคคล อุปกรณป้์องกนั และวธิรีบัมอืเหตุการณฉุ์กเฉนิ: ปฏบิตัติามค าแนะน าในการจัดการเพือ่
ความปลอดภัยและขอ้ชีแ้นะอปุกรณ์ปกป้องสว่นบคุคล   
 

ขอ้ควรระวงัทางสิง่แวดลอ้ม: จะตอ้งหลกีเลีย่งการปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม  ป้องกนัการร่ัวไหลอยา่ใหข้ยายวง
ออกไป ถา้สามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภัย  เก็บและก าจัดน ้าลา้งทีป่นเป้ือน  ควรแจง้เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ถา้หากไม่

สามารถเก็บสารทีห่กจ านวนมากได ้  
 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด: เชด็หรอืขดูออก และเก็บส าหรับก าจัดหรอืทิง้  ขอ้บงัคบั

ทอ้งถิน่หรอืประเทศอาจใชบ้งัคบักับการทิง้หรอืท าลายวัสดนุี้ และวัสดแุละรายการสิง่ของเหลา่นีท้ีใ่ชใ้นการท าความ
สะอาดและการทิง้ คณุอาจจ าเป็นตอ้งพจิารณาวา่มขีอ้บงัคบัใดบา้งทีม่กีารใชบ้งัคับ  ส าหรับกรณีทีม่กีารหกปรมิาณ

มาก ใหก้ัน้หรอืใชว้ธิกีารกักบรเิวณอืน่ๆ ตามทีเ่หมาะสมเพือ่ใหว้สัดไุมแ่พร่กระจายออกไป ถา้หากวัสดทุีถ่กูกัน้

สามารถสบูออกได ้ มาตรา 13 และ 15 ของ SDS ใหข้อ้มลูเกีย่วกับขอ้บงัคับทอ้งถิน่และประเทศบางขอ้   

ดขูอ้: 7, 8, 11, 12 และ 13.   
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7. การใชแ้ละการเก็บรกัษา 

ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา: ระวงัอยา่ใหม้กีารหกลน้ อยา่ใหม้ขีองเสยี และ

ลดการปลอ่ยสารออกสูส่ ิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ  ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรม
และตามแนวปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภัย   

ใชเ้ฉพาะเมือ่มกีารระบายอากาศทีด่พีอเทา่นัน้  ดมูาตรการทางวศิวกรรมในหัวขอ้ การควบคมุการสมัผัสสาร/การ

ป้องกนัสว่นบคุคล   
 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภยั: เก็บในภาชนะทีม่กีารตดิฉลากอยา่งเหมาะสม  จัดเก็บตามขอ้ก าหนดของประเทศ   
 

หา้มจดัเก็บไวก้บัผลติภณัฑช์นดิตอ่ไปนี:้  สารออกซไิดสท์ีแ่รง.   

วัสดทุีไ่มเ่หมาะทีจ่ะใชเ้ป็นภาชนะ: ไมท่ราบขอ้มลู   
 

8. การควบคมุการรบัสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล 

คา่ควบคมุ 

ถา้สารมคีา่ขดีจ ากัดความเขม้ขน้ จะมกีารแสดงคา่ตามรายการดา้นลา่งนี ้แตถ่า้ไมม่กีารแสดงคา่ขดีจ ากัดความ
เขม้ขน้ของสาร น่ันก็หมายถงึวา่สารนัน้ไมม่คีา่ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ 
สว่นประกอบ ขอ้บงัคบั ประเภทของบญัชรีายการ ความหมาย / หมายเหต ุ

White mineral oil 

(petroleum) 

ACGIH TWA สว่นทีส่ามารถสดู

หายใจเขา้ได ้

5 mg/m3   

Distillates (petroleum), 

hydrotreated heavy 

naphthenic 

ACGIH TWA สว่นทีส่ามารถสดู

หายใจเขา้ได ้

5 mg/m3   

Distillates, petroleum, 

solvent-refined heavy 

naphthenic 

ACGIH TWA สว่นทีส่ามารถสดู

หายใจเขา้ได ้

5 mg/m3   

Solvent dewaxed heavy 

paraffinic distillates 

ACGIH TWA สว่นทีส่ามารถสดู

หายใจเขา้ได ้

5 mg/m3   

Paraffin/Hydrocarbon waxes ACGIH TWA  2 mg/m3   

 ACGIH TWA ควนั 2 mg/m3   

Lithium 12-

hydroxyoctadecanoate 

ACGIH TWA สว่นทีส่ามารถสดู

หายใจเขา้ได ้

10 mg/m3   

 ACGIH TWA ชิน้สว่นทีส่ามารถ

เขา้สูร่ะบบหายใจได ้

3 mg/m3   

Petroleum Distillates, 

Hydrotreated, Heavy 

Paraffinic 

ACGIH TWA สว่นทีส่ามารถสดู

หายใจเขา้ได ้

5 mg/m3   

 

ถงึแมว้า่สว่นประกอบบางตัวของผลติภัณฑน์ีจ้ะมกีารแนะน าถงึระดบัการสมัผัสสารทีแ่นะน าไว ้แตใ่นสภาวะปกตใิน

การท างานกบัสารคาดวา่จะไม่มกีารสมัผัสกับสว่นประกอบนัน้ๆเนือ่งจากสภาวะทางกายภาพของสาร   
 
 

การควบคมุการสมัผสัสาร 
การควบคมุทางวศิวกรรม: ใหใ้ชก้ารระบายอากาศเฉพาะจุดหรอืวธิกีารควบคมุทางวศิวกรรมอืน่ๆเพือ่ควบคมุระดบั

ความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหต้ า่กวา่ระดับของการสมัผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืระดบัทีแ่นะน า หาก
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ระดบัของการสมัผัสสารไมถ่กูก าหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะน าไว ้การระบายอากาศโดยทั่วไปน่าจะเพยีงพอ
ในการปฏบิัตงิานสว่นใหญ ่ การระบายอากาศในเฉพาะจดุจ าเป็นส าหรับการปฏบิตังิานบางอยา่ง   
 

มาตรการป้องกนัสว่นบุคคล 

การป้องกนัตา/ใบหนา้: ใหใ้ช ้แวน่ตานริภัยเคมทีีค่รอบปิดตา   

การป้องกนัผวิหนงั 

การป้องกนัมอื: ใหใ้ชถ้งุมอืทีท่นทานทางเคมตีอ่วัสดนุี ้หากมกีารสมัผัสเป็นระยะเวลานานหรอื
สมัผัสซ ้ากนับอ่ย  ตวัอย่างวัสดทุีใ่ชท้ าถงุมอืทีแ่นะน าใหใ้ช ้ไดแ้ก ่:  คลอรนีเนทโพลเีอธลีนี  นี

โอพรนี  ยางไนไตรล/์บวิตะไดอนี (ไนไตรลห์รอื "NBR")  โพลเีอธลีนี  Ethyl vinyl alcohol 
laminate ("EVAL")  โพลไีวนลิแอลกอฮอล ์("PVA")  Viton  ตวัอยา่งวสัดทุีใ่ชท้ าถงุมอืที่

สามารถใชไ้ด ้ไดแ้ก ่:  ยางบวิทวิ  ยางดบิธรรมชาต ิ(ลาเท็กซ)์  โพลไีวนลิคลอไรด ์("PVC" หรอื 

"vinyl")  หมายเหต:ุ การเลอืกถงุมอืเฉพาะอย่างส าหรับการใชง้านเฉพาะอยา่งและในชว่งเวลาใน
การท างานตา่งๆ จะตอ้งพจิารณาปัจจัยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย เชน่ การทนสารเคมอีืน่ทีต่อ้งท างาน

ดว้ย คณุสมบัตทิางกายภาพ (การป้องกนัการตดั/การเจาะ ความคลอ่งตัว การป้องกนัความรอ้น) 
และ คณุสมบตัอิืน่ๆ พรอ้มทัง้ค าแนะน า/ขอ้ก าหนดทีผู่จ้ าหน่ายถงุมอืจัดเตรยีมไวใ้ห ้  

การป้องกนัอนัตรายอืน่ๆ: ใหส้วมเครือ่งนุ่งหม่ทีส่ะอาด แขนยาว ปกคลมุร่างกาย   

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมือ่มโีอกาสทีร่ะดับความเขม้ขน้

ของสารในบรรยากาศจะสงูกวา่ระดบัของการสมัผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืระดับทีแ่นะน า หาก

ระดบัของการสมัผัสสารไมถ่กูก าหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะน าไว ้ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกันทางการ
หายใจเมือ่เกดิอาการไม่ด ีเชน่มกีารระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจหรอืรูส้กึไมส่บาย หรอืใหใ้ชอ้ปุกรณ์

ป้องกนัทางการหายใจเมือ่ขบวนการประเมนิความเสีย่งของทา่นแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้ 

ส าหรับสภาวะการณ์สว่นใหญ ่การป้องกนัการหายใจไมจ่ าเป็น อยา่งไรก็ตาม ถา้รูส้กึไมส่บาย ใหใ้ช ้

หนา้กากป้องกนัสารทีม่ไีสก้รองอากาศทีม่มีาตราฐาน   

เพือ่ใหอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไสก้รองอากาศทีใ่ชค้วรจะท าจากวัสดุ
ดงัตอ่ไปนี้:  ไสก้รองไอสารอนิทรยีท์ีม่ตีวักรองฝุ่ นประกอบ   

 
 

9. สมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะ 

สถานะทางกายภาพ ลกัษณะเหนยีว คลา้ยแป้งเปียก   

ส ี ขาวนวล   

กลิน่ ออ่น   

ความเขม้ขน้ทีจ่ะเร ิม่รบักลิน่ได ้ ไมม่ขีอ้มลู   

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง ไมเ่กีย่วขอ้ง 

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุ

หลอมเหลว 

ไมม่ขีอ้มลู 

จดุเยอืกแข็ง ไมม่ขีอ้มลู 

จดุเดอืด (760 mmHg) ไมเ่กีย่วขอ้ง 

จดุวาบไฟ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราการระเหย (Butyl Acetate = 

1) 

ไมเ่กีย่วขอ้ง 

ความสามารถในการลุกตดิไฟได ้
(ของแข็ง กา๊ซ) 

ไมไ่ดรั้บการจ าแนกเป็นสารไวไฟ   

คา่ต า่สดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมม่ขีอ้มลู   
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คา่สงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมม่ขีอ้มลู   

ความดนัไอ  ไมเ่กีย่วขอ้ง 

ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ ์(อากาศ = 

1) 

ไมม่ขีอ้มลู  

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(น า้ = 1) 1.27  

ความสามารถในการละลายน า้ ไมม่ขีอ้มลู   

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารใน

ช ัน้ของนอรม์อล-ออกตานอลตอ่น า้ 

ไมม่ขีอ้มลู   

อุณหภูมทิ ีลุ่กตดิไฟไดเ้อง ไมม่ขีอ้มลู   

อุณหภูมขิองการสลายตวั ไมม่ขีอ้มลู   

ความหนดืพลวตั ไมเ่กีย่วขอ้ง 

ความหนดืเชงิจลน ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

สมบตัทิางการระเบดิ ไมร่ะเบดิ  

สมบตัใินการออกซไิดซ ์ สารหรอืสารผสมไมจั่ดเป็นสารออกซไิดซ ์ 

น า้หนกัโมเลกุล ไมม่ขีอ้มลู 

ขนาดของอนุภาค ไมม่ขีอ้มลู 

 

ขอ้มลูทางกายภาพทีแ่สดงขา้งตน้นีเ้ป็นคา่โดยทั่วไปไมถ่อืวา่เป็นรายละเอยีดเฉพาะของผลติภัณฑ ์
 

10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา: ไมถ่กูจ าแนกเป็นสารอนัตรายทีไ่วตอ่ปฏกิริยิา   
 

ความเสถยีรทางเคม:ี เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ  
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย: สามารถท าปฏกิริยิากับสารออกซไิดซ ์  
  

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง: ไมท่ราบขอ้มูล   
 

วสัดุทีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้ สารออกซไิดส ์  
 

 ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย 

ไมม่ขีอ้มลูของผลติภัณฑจ์ากการยอ่ยสลายทีเ่ป็นอนัตราย  
 

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูทางพษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี ้เมือ่มขีอ้มลู 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่กลนืกนิ 

ความเป็นพษิต า่มากถา้ถกูกลนืเขา้ไป  ไมค่าดวา่จะเกดิผลทีเ่ป็นอนัตราย จากการกลนืสารเขา้ไปจ านวน

เล็กนอ้ย   
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เมือ่เป็นผลติภัณฑ ์ ไมไ่ดท้ าการหาคา่ LD50 ของการใหส้ารทางปากเพยีงครัง้เดยีว   
 

จากขอ้มลูองคป์ระกอบของสาร :   

LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg  ไดจ้ากการประมาณคา่  
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่สมัผสัผวิหนงั 

การสมัผัสถกูผวิหนังเป็นเวลานานไมน่่าจะท าใหส้ารดดูซมึผา่นผวิหนังเขา้สูร่่างกายในปรมิาณทีเ่ป็น

อนัตราย   
 

เมือ่เป็นผลติภัณฑ ์ ไมไ่ดท้ าการหาคา่ LD50 ทางผวิหนัง   
 

จากขอ้มลูองคป์ระกอบของสาร :   
LD50, กระตา่ย, > 2,000 mg/kg  ไดจ้ากการประมาณคา่  
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป 

การสมัผัสกับสารในชว่งสัน้ๆ (ในระดบันาท)ี ไมน่่าจะเป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้กดิผลกระทบรา้ยแรง  ไอของสาร
ทีเ่กดิจากการใหค้วามรอ้นแกส่ารอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ   

เมือ่เป็นผลติภัณฑ ์ คา่ LC50 ไมไ่ดถ้กูก าหนดไว ้  
 
 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

การสมัผัสในชว่งสัน้ ๆยอ่มไมร่ะคายเคอืงผวิหนัง 
 

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตาปานกลาง 
ไมน่่าทีจ่ะท าใหก้ระจกตาเกดิการบาดเจ็บ 
 

การแพต้อ่สาร 
ส าหรับการท าใหเ้กดิการแพต้อ่ผวิหนัง : 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบเคมทีีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิอาการแพผ้วิหนังในหนูตะเภา 
มสีว่นประกอบทีไ่มแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะท าใหเ้กดิโรคภมูแิพใ้นหนูทดลอง 
 

ส าหรับการท าใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว 
การประเมนิผลจากขอ้มลูทีม่อียูแ่สดงใหเ้ห็นวา่วัสดนุีไ้มใ่ช ่STOT-SE toxicant 
 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซ า้ 
ผลติภัณฑป์ระกอบดว้ยสว่นประกอบทีม่รีายงานวา่ท าใหเ้กดิผลกระทบตอ่อวยัวะตอ่ไปนีใ้นสตัว:์ 

ตบั 
 

การกอ่มะเร็ง 

ผลติภัณฑป์ระกอบดว้ยสว่นประกอบทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิมะเร็งในสตัวท์ดลอง   
 

การท าใหท้ารกมรีูปรา่งผดิปกต ิ

ประกอบดว้ยสว่นประกอบทีท่ าใหเ้กดิพษิตอ่ตัวออ่นในครรภข์องสตัวท์ดลองทีไ่ดรั้บสารในระดบัทีเ่ป็นพษิตอ่ตวัแม่

เทา่นัน้  ประกอบดว้ยสว่นประกอบทีไ่มเ่ป็นสาเหตขุองความพกิารตัง้แตก่ าเนดิในสตัวท์ดลอง   
 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์



ชือ่ผลติภณัฑ:์ MOLYKOTE
®
 D Paste วนัทีอ่อก: 17.10.2018 

 
 
 
 

 หนา้ 8 ของ 17 
 
 

ผลติภัณฑป์ระกอบดว้ยสว่นประกอบทีไ่มม่ผีลรบกวนระบบสบืพันธุใ์นสตัวท์ดลอง   
 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์

ประกอบดว้ยสว่นประกอบทีไ่ม่แสดงความเป็นพษิในการศกึษาความเป็นพษิตอ่กรรมพันธุใ์นหลอดทดลองบาง
การศกึษา แตแ่สดงความเป็นพษิในบางการศกึษา  ประกอบดว้ยสว่นประกอบทีไ่ม่แสดงความเป็นพษิในการศกึษา

ความเป็นพษิตอ่กรรมพันธุใ์นสตัวท์ดลอง   
 

อนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจสว่นลา่งหรอืท าใหป้อดอกัเสบ (Aspiration Hazard) 

ตามคณุสมบตัทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ   
 

สว่นประกอบทีม่ผีลตอ่พษิวทิยา: 
 

White mineral oil (petroleum) 
ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป 

LC50, หนูแรท, ตวัผูแ้ละตัวเมยี, 4 h, ฝุ่ น/หมอก, > 5 mg/l  แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 403  
 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป 

LC50, หนูแรท, 4 h, ฝุ่ น/หมอก, > 5.53 mg/l  แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 403  
 

Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic 
ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป 

LC50, หนูแรท, ตวัผูแ้ละตัวเมยี, 4 h, ฝุ่ น/หมอก, > 5 mg/l  
 

Solvent dewaxed heavy paraffinic distillates 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป 

LC50, หนูแรท, ตวัผูแ้ละตัวเมยี, 4 h, ฝุ่ น/หมอก, > 5 mg/l ไมม่กีารเสยีชวีติเกดิขึน้ทีค่วามเขม้ขน้นี ้ 
 

Paraffin/Hydrocarbon waxes 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป 

คา่ LC50 ไมไ่ดถ้กูก าหนดไว ้  
 

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป 

คา่ LC50 ไมไ่ดถ้กูก าหนดไว ้  
 

Petroleum Distillates, Hydrotreated, Heavy Paraffinic 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป 

ส าหรับสารในตระกลูนี ้:  LC50, หนูแรท, 4 h, ไอ, 2.18 mg/l  
 

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทางนเิวศนพ์ษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี ้เมือ่มขีอ้มลู 
 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 
 

White mineral oil (petroleum) 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 
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ในทางปฏบิตัแิลว้ สารนีถ้อืไดว้า่ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่นน ้าในลักษณะของความเป็นพษิอย่าง
เฉยีบพลนั (คา่ LC50/EC50/EL50/LL50 > 100 มล/ล ในสิง่มชีวีติทีอ่อ่นไหวทีส่ดุ 

LL50, Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์, การทดสอบทางสถติ, 96 h, > 100 mg/l, แนว

ปฏบิตักิารทดสอบ OECD 203 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดูกสนัหลงั (aquatic invertebrates) 

LL50, Daphnia magna (ไรน ้า), การทดสอบทางสถติ, 48 h, > 100 mg/l, แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 

202 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สาหรา่ย/พชืในน า้ 
NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว), 72 h, 100 mg/l, แนวปฏบิัตกิารทดสอบ 

OECD 201 
 

ความเป็นพษิเรือ้รงัตอ่ปลา 
NOEC, Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์, 28 d, 1,000 mg/l 

 

ความเป็นพษิเรือ้รงัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั (aquatic invertebrates) 

NOEC, Daphnia magna (ไรน ้า), 21 d, 1,000 mg/l 
 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 

ในทางปฏบิตัแิลว้ สารนีถ้อืไดว้า่ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่นน ้าในลักษณะของความเป็นพษิอย่าง
เฉยีบพลนั (คา่ LC50/EC50/EL50/LL50 > 100 มล/ล ในสิง่มชีวีติทีอ่อ่นไหวทีส่ดุ 

LL50, Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต), 96 h, > 100 mg/l, แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 203 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดูกสนัหลงั (aquatic invertebrates) 
EL50, Daphnia magna (ไรน ้า), 48 h, > 10,000 mg/l 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สาหรา่ย/พชืในน า้ 

EL50, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว), 72 h, > 100 mg/l, แนวปฏบิตักิารทดสอบ 

OECD 201 

NOELR, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว), 72 h, 100 mg/l, แนวปฏบิัตกิารทดสอบ 

OECD 201 
 

ความเป็นพษิตอ่แบคทเีรยี 

NOEC, 10 นาท,ี >= 1.93 mg/l 
 

ความเป็นพษิเรือ้รงัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั (aquatic invertebrates) 

NOELR, Daphnia magna (ไรน ้า), 21 d, 10 mg/l 
 

Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic 
ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 

ในทางปฏบิตัแิลว้ สารนีถ้อืไดว้า่ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่นน ้าในลักษณะของความเป็นพษิอย่าง
เฉยีบพลนั (คา่ LC50/EC50/EL50/LL50 > 100 มล/ล ในสิง่มชีวีติทีอ่อ่นไหวทีส่ดุ 

LL50, Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต), คงที,่ 96 h, > 100 mg/l 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดูกสนัหลงั (aquatic invertebrates) 
Gammarus fasciatus (กุง้ฝอยน ้าจดื), การทดสอบกึง่สถติ, 96 h, > 1,000 mg/l 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สาหรา่ย/พชืในน า้ 
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ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว), คงที,่ 72 h, อตัราการเตบิโต, > 100 mg/l 
 

ความเป็นพษิตอ่แบคทเีรยี 

อา้งองิตามขอ้มลูจากวัสดเุดยีวกนั 

 NOEC, 10 นาท,ี > 1.93 mg/l, DIN 38 412 Part 8 
 

ความเป็นพษิเรือ้รงัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั (aquatic invertebrates) 
อา้งองิตามขอ้มลูจากวัสดเุดยีวกนั 

NOEC, Daphnia magna (ไรน ้า), 21 d, 10 mg/l 
 

Solvent dewaxed heavy paraffinic distillates 
ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 

ในทางปฏบิตัแิลว้ สารนีถ้อืไดว้า่ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่นน ้าในลักษณะของความเป็นพษิอย่าง

เฉยีบพลนั (คา่ LC50/EC50/EL50/LL50 > 100 มล/ล ในสิง่มชีวีติทีอ่อ่นไหวทีส่ดุ 

LL50, Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต), การทดสอบทางสถติ, 96 h, > 100 mg/l 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดูกสนัหลงั (aquatic invertebrates) 

EL50, Daphnia magna (ไรน ้า), การทดสอบทางสถติ, 48 h, > 10,000 mg/l 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สาหรา่ย/พชืในน า้ 

NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว), การทดสอบทางสถติ, 72 h, อตัราการ

เตบิโต, > 100 mg/l 
 

ความเป็นพษิตอ่แบคทเีรยี 

อา้งองิตามขอ้มลูจากวัสดเุดยีวกนั 

 NOEC, 10 นาท,ี > 1.93 mg/l, DIN 38 412 Part 8 
 

ความเป็นพษิเรือ้รงัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั (aquatic invertebrates) 

อา้งองิตามขอ้มลูจากวัสดเุดยีวกนั 

NOEC, Daphnia magna (ไรน ้า), 21 d, 10 mg/l 
 

Paraffin/Hydrocarbon waxes 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 

จากขอ้มลูองคป์ระกอบของสาร : 

ในทางปฏบิตัแิลว้ สารนีถ้อืไดว้า่ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่นน ้าในลักษณะของความเป็นพษิอย่าง
เฉยีบพลนั (คา่ LC50/EC50/EL50/LL50 > 100 มล/ล ในสิง่มชีวีติทีอ่อ่นไหวทีส่ดุ 

 

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 

ในทางปฏบิตัแิลว้ สารนีถ้อืไดว้า่ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่นน ้าในลักษณะของความเป็นพษิอย่าง
เฉยีบพลนั (คา่ LC50/EC50/EL50/LL50 > 100 มล/ล ในสิง่มชีวีติทีอ่อ่นไหวทีส่ดุ 

LC50, Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์, การทดสอบกึง่สถติ, 96 h, > 100 mg/l, แนว

ปฏบิตักิารทดสอบ OECD 203 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดูกสนัหลงั (aquatic invertebrates) 
EC50, Daphnia magna (ไรน ้า), การทดสอบทางสถติ, 48 h, > 100 mg/l, แนวปฏบิัตกิารทดสอบ 

OECD 202 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สาหรา่ย/พชืในน า้ 
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EC50, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว), การทดสอบทางสถติ, 72 h, อตัราการเตบิโต, 

> 160 mg/l, แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 201 
 

Petroleum Distillates, Hydrotreated, Heavy Paraffinic 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 

สารซึง่เป็นตวัอยา่งของสารในตระกลูนี้ 

ในทางปฏบิตัแิลว้ สารนีถ้อืไดว้า่ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่นน ้าในลักษณะของความเป็นพษิอย่าง
เฉยีบพลนั (คา่ LC50/EC50/EL50/LL50 > 100 มล/ล ในสิง่มชีวีติทีอ่อ่นไหวทีส่ดุ 

ส าหรับสารในตระกลูนี ้: 
LC50, Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์, การทดสอบกึง่สถติ, 96 h, > 100 mg/l 

 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดูกสนัหลงั (aquatic invertebrates) 

ส าหรับสารในตระกลูนี ้: 
EC50, Daphnia magna (ไรน ้า), การทดสอบกึง่สถติ, 48 h, > 100 mg/l 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สาหรา่ย/พชืในน า้ 

NOELR, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว), 72 h, >100, แนวปฏบิตักิารทดสอบ 

OECD 201 

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว), 72 h, >100, แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 

201 
 

ความเป็นพษิตอ่แบคทเีรยี 

อา้งองิตามขอ้มลูจากวัสดเุดยีวกนั 

 NOEC, 10 นาท,ี > 1.93 mg/l, DIN 38 412 Part 8 
 

ความเป็นพษิเรือ้รงัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั (aquatic invertebrates) 
NOEC, Daphnia magna (ไรน ้า), การทดสอบกึง่สถติ, 21 d, number of offspring, 10 mg/l 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 
 

White mineral oil (petroleum) 
ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: จากแนวทางการทดสอบอยา่งเขม้งวดของOECD วสัดชุนดิ

นียั้งไมอ่าจก าหนดเป็นวัสดทุีส่ามารถสลายตัวทางชวีภาพ อย่างไรก็ตามผลการทดสอบนีก็้ไมไ่ด ้
หมายความวา่วสัดชุนดินีจ้ะไม่สามารถสลายตวัทางชวีภาพภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม  สารชนดินีเ้ป็นสารที่

สลายตวัทางชวีภาพโดยธรรมชาต ิมกีารสลายตวัมากกวา่ 20%ในการทดสอบ OECD ส าหรับ

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพในธรรมชาต ิ  

10-day Window: ไมผ่่าน   

การสลายตวัทางชวีภาพ:  0 - 24 %  

ระยะเวลารบัสมัผสั: 28 d  

วธิกีาร: ขอ้แนะน าที ่301B ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่   
 

ปรมิาณออกซเิจนทีต่อ้งการตามทฤษฎ:ี  3.50 mg/mg   
 

การเสือ่มสภาพดว้ยแสง 

ชนดิการทดสอบ: ครึง่ชวีติ(สารสงัเคราะหแ์สงโดยออ้ม) 

สารทีก่ระตุน้ใหเ้กดิอาการแพ ้(Sensitizer): อนุมลูของ OH 

คา่ครึง่ชวีติในบรรยากาศ: 1.291 d 

วธิกีาร: ไดจ้ากการประมาณคา่ 
 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic 
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ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: สารนีค้าดวา่จะยอ่ยสลายทางชวีภาพไดช้า้มาก (ใน
สิง่แวดลอ้ม) และผลการทดสอบการยอ่ยสลายทางชวีภาพตาม OECD/EEC ยังไมผ่่านอกีดว้ย   

10-day Window: ไมผ่่าน   

การสลายตวัทางชวีภาพ:  31 %  

ระยะเวลารบัสมัผสั: 28 d  

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 301F   
 

Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: สารนีค้าดวา่จะยอ่ยสลายทางชวีภาพไดช้า้มาก (ใน
สิง่แวดลอ้ม) และผลการทดสอบการยอ่ยสลายทางชวีภาพตาม OECD/EEC ยังไมผ่่านอกีดว้ย   

10-day Window: ไมผ่่าน   

การสลายตวัทางชวีภาพ:  2 - 4 %  

ระยะเวลารบัสมัผสั: 28 d  
 

Solvent dewaxed heavy paraffinic distillates 
ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: สารนีค้าดวา่จะยอ่ยสลายทางชวีภาพไดช้า้มาก (ใน

สิง่แวดลอ้ม) และผลการทดสอบการยอ่ยสลายทางชวีภาพตาม OECD/EEC ยังไมผ่่านอกีดว้ย   

10-day Window: ไมผ่่าน   

การสลายตวัทางชวีภาพ:  2 %  

ระยะเวลารบัสมัผสั: 28 d  

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 301B   
 

Paraffin/Hydrocarbon waxes 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: สารชนดินีส้ามารถสลายตวัทางชวีภาพ ผา่นการทดสอบ 

OECD ในเรือ่งความสามารถทีจ่ะสลายตวัทางชวีภาพได ้  

10-day Window: ผา่น   

การสลายตวัทางชวีภาพ:  80 %  

ระยะเวลารบัสมัผสั: 28 d  

วธิกีาร: ขอ้แนะน าที ่301B ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่   
 

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: สารชนดินีส้ามารถสลายตวัทางชวีภาพ ผา่นการทดสอบ 

OECD ในเรือ่งความสามารถทีจ่ะสลายตวัทางชวีภาพได ้  

10-day Window: ผา่น   

การสลายตวัทางชวีภาพ:  78 %  

ระยะเวลารบัสมัผสั: 28 d  

วธิกีาร: แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 301C   
 

Petroleum Distillates, Hydrotreated, Heavy Paraffinic 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: ส าหรับสารในตระกลูนี ้:  จากแนวทางการทดสอบอยา่ง
เขม้งวดของOECD วสัดชุนดินี้ยังไมอ่าจก าหนดเป็นวัสดทุีส่ามารถสลายตวัทางชวีภาพ อยา่งไรก็ตามผล

การทดสอบนี้ก็ไมไ่ดห้มายความวา่วัสดชุนดินีจ้ะไมส่ามารถสลายตวัทางชวีภาพภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม   

10-day Window: ไมผ่่าน   

การสลายตวัทางชวีภาพ:  1.5 - 29 %  

ระยะเวลารบัสมัผสั: 28 d  

วธิกีาร: ขอ้แนะน าที ่301B ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่   
 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 
 

White mineral oil (petroleum) 
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การสะสมทางชวีภาพ: โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมในสิง่มชีวีติมสีงู (BFC มากกวา่ 3000 หรอืคา่ log Pow 
อยูร่ะหวา่ง 5 ถงึ 7)   
คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในช ัน้ของนอรม์อล-ออกตานอลตอ่น า้(log Pow): 5.18 ถกูวดั  

ปจัจยัของความเขม้ขน้ชวีภาพ(BCF): 1,900  ปลา     
 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic 

การสะสมทางชวีภาพ: ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic 

การสะสมทางชวีภาพ: โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมในสิง่มชีวีติมปีานกลาง (BCF ระหวา่ง 100 และ 3000 
หรอื Log Pow ระหวา่ง 3 และ 5)   
คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในช ัน้ของนอรม์อล-ออกตานอลตอ่น า้(log Pow): 3 - 6 ไดจ้าก

การประมาณคา่  
 

Solvent dewaxed heavy paraffinic distillates 

การสะสมทางชวีภาพ: โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมในสิง่มชีวีติมสีงู (BFC มากกวา่ 3000 หรอืคา่ log Pow 
อยูร่ะหวา่ง 5 ถงึ 7)   
คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในช ัน้ของนอรม์อล-ออกตานอลตอ่น า้(log Pow): 3.9 - 6 ได ้

จากการประมาณคา่  
 

Paraffin/Hydrocarbon waxes 

การสะสมทางชวีภาพ: โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมในสิง่มชีวีติมนีอ้ย (BFC นอ้ยกวา่ 100 หรอืคา่ log Pow 

มากกวา่ 7)   
คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในช ัน้ของนอรม์อล-ออกตานอลตอ่น า้(log Pow): > 6 ค านวณ.  

 

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate 

การสะสมทางชวีภาพ: ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

Petroleum Distillates, Hydrotreated, Heavy Paraffinic 

การสะสมทางชวีภาพ: ส าหรับสารในตระกลูนี ้:  โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมในสิง่มชีวีติมนีอ้ย (BFC นอ้ย
กวา่ 100 หรอืคา่ log Pow มากกวา่ 7)   

 

การเคลือ่นทีใ่นดนิ_ 
 

White mineral oil (petroleum) 

ความสามารถในการเคลือ่นทีใ่นดนิคอ่นขา้งต า่ (Koc ระหวา่ง 500 ถงึ 2000) 
สมัประสทิธิก์ารกระจายตวั (Koc): 510 ไดจ้ากการประมาณคา่ 

 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic 

ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic 

ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

Solvent dewaxed heavy paraffinic distillates 

ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

Paraffin/Hydrocarbon waxes 

ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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Lithium 12-hydroxyoctadecanoate 

ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

Petroleum Distillates, Hydrotreated, Heavy Paraffinic 

ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB 
 

White mineral oil (petroleum) 

สารนีไ้ม่จัดอยูใ่นประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็นพษิ (Persistent Bioaccumulative 
and Toxic: PBT)  สารนีไ้ม่จัดอยูใ่นประเภทสารทีค่งทนอยูไ่ดน้านมากสามารถสะสมทางชวีภาพได ้

ยาวนานมากและเป็นพษิ (very persistent and very bioaccumulating: vPvB)   
 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic 

สารนีย้ังไมไ่ดรั้บการประเมนิส าหรับประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็นพษิ 

(Persistence, Bioaccumulation and Toxicity: PBT)   
 

Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic 

สารนีไ้ม่จัดอยูใ่นประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็นพษิ (Persistent Bioaccumulative 
and Toxic: PBT)  สารนีไ้ม่จัดวา่เป็นสารทีต่กคา้งยาวนานมากหรอืสะสมไดด้มีากในสิง่มชีวีติ (vPvB)   

 

Solvent dewaxed heavy paraffinic distillates 
สารนีไ้ม่จัดอยูใ่นประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็นพษิ (Persistent Bioaccumulative 

and Toxic: PBT)  สารนีไ้ม่จัดอยูใ่นประเภทสารทีค่งทนอยูไ่ดน้านมากสามารถสะสมทางชวีภาพได ้
ยาวนานมากและเป็นพษิ (very persistent and very bioaccumulating: vPvB)   

 

Paraffin/Hydrocarbon waxes 
สารนียั้งไมไ่ดรั้บการประเมนิส าหรับประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็นพษิ 

(Persistence, Bioaccumulation and Toxicity: PBT)   
 

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate 

สารนียั้งไมไ่ดรั้บการประเมนิส าหรับประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็นพษิ 

(Persistence, Bioaccumulation and Toxicity: PBT)   
 

Petroleum Distillates, Hydrotreated, Heavy Paraffinic 

สารนียั้งไมไ่ดรั้บการประเมนิส าหรับประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็นพษิ 
(Persistence, Bioaccumulation and Toxicity: PBT)   

 

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ 

 

White mineral oil (petroleum) 

สารนีไ้ม่ไดอ้ยูใ่นบัญชขีอง Montreal Protocol วา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic 

สารนีไ้ม่ไดอ้ยูใ่นบัญชขีอง Montreal Protocol วา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
 

Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic 

สารนีไ้ม่ไดอ้ยูใ่นบัญชขีอง Montreal Protocol วา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
 

Solvent dewaxed heavy paraffinic distillates 
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สารนีไ้ม่ไดอ้ยูใ่นบัญชขีอง Montreal Protocol วา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
 

Paraffin/Hydrocarbon waxes 

สารนีไ้ม่ไดอ้ยูใ่นบัญชขีอง Montreal Protocol วา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
 

Lithium 12-hydroxyoctadecanoate 

สารนีไ้ม่ไดอ้ยูใ่นบัญชขีอง Montreal Protocol วา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
 

Petroleum Distillates, Hydrotreated, Heavy Paraffinic 

สารนีไ้ม่ไดอ้ยูใ่นบัญชขีอง Montreal Protocol วา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
 
 

13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

วธิกีารก าจดั: หา้มทิง้สารเขา้ไปในทอ่ระบายน ้า บนพืน้ หรอืเขา้ไปในแหลง่น ้าใดๆ  วธิกีารก าจัดของเสยีจะตอ้ง

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดระดบัทอ้งถิน่และระดับประเทศ  ขอ้ก าหนดของแตล่ะทอ้งถิน่อาจแตกตา่งกนัไป  

การตรวจสอบของเสยีและการด าเนนิการก าจัดตามกฎหมายเป็นหนา้ทีข่องผูท้ าใหเ้กดิของเสยี  ในฐานะผูจ้ าหน่าย
,บรษัิทไมม่สีว่นในการควบคมุกระบวนการจัดการหรอืกระบวนการผลติของผูท้ีค่รอบครองสารหรอืผูท้ีใ่ชส้าร  วธิกีาร

ก าจัดตามทีก่ลา่วใชส้ าหรับผลติภัณฑท์ีอ่ยูใ่นสภาวะทีร่ะบไุวใ้นขอ้มลูความปลอดภัยของสารเคมสีว่นที ่2 
(องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นประกอบ)  ส าหรับสารทีไ่ม่ไดใ้ชห้รอืสารทีไ่มป่นเป้ือน วธิกีารก าจัดทีเ่หมาะสมคอื

การสง่ไปใหผู้รั้บก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาต โดยใชว้ธิกีาร:  การรไีซเคลิ  การน ากลับมาใช ้ เตาเผาดว้ยความ

รอ้นสงู หรอือปุกรณ์ท าลายดว้ยความรอ้นอืน่ๆ   
 

14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ 

 
 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางถนนและทางรถไฟ: 
 Not regulated for transport 

 

 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางทะเล (IMO/IMDG) 
 Not regulated for transport 

การขนสง่ในรูปแบบ Bulk 
สอดคลอ้งตาม Annex I 

หรอื II ของ MARPOL 

73/78 และ IBC หรอื IGC 
Code 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO) 
 Not regulated for transport 

 
 
 

ขอ้มลูนี้ไมไ่ดต้ัง้ใจทีจ่ะสือ่ถงึกฏระเบยีบเฉพาะหรอืขอ้ก าหนดในการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑน์ี ้การจัด
ประเภทของการขนสง่อาจจะแตกตา่งกนัไปตามปรมิาณของภาชนะบรรจุและอาจจะขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของภมูภิาค

หรอืประเทศนัน้ๆ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่เพิม่เตมิสามารถสอบถามไดจ้ากตวัแทนฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้ และจรงิๆแลว้การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่สารเคมหีรอืวัสดใุดๆ 

นัน้ ถอืเป็นความรับผดิชอบของผูข้นสง่หรอืผูท้ีรั่บหนา้ทีใ่นการขนสง่สารนัน้ๆ 
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15. ขอ้มลูเกีย่วกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

 

ประเทศไทย: ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (บญัชรีายชือ่สารเคมอีนัตราย) 
มสีว่นประกอบของผลติภัณฑน์ี้อยูใ่นรายชือ่ตามกฎหมาย 
 
 
 
 

พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

ไมเ่กีย่วขอ้ง   
 

พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 

ไมเ่กีย่วขอ้ง   
 

 

16. ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

การแกไ้ข 

หมายเลขประจ าตัว: 1288466 / 9852 / วนัทีอ่อก: 17.10.2018 / ฉบับ: 3.0 

การแกไ้ขลา่สดุจะใชต้ัวหนาและขดีเสน้ใตคู้ท่างดา้นซา้ยตลอดเอกสารนี.้ 
 

ค าอธบิาย 

ACGIH คา่ขดีจ ากัด (TLV) โดยสมาคมนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแหง่สหรัฐอเมรกิา (ACGIH) 

TWA ถว่งน ้าหนักคา่เฉลีย่โดยใชเ้วลา 8 ชัว่โมง 
 

ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อืน่ๆ 

AICS - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตของออสเตรเลยี; ANTT - การขนสง่ทางบกแหง่บราซลิ; ASTM - สมาคม
อเมรกินัเพือ่การทดสอบวสัด;ุ bw - น ้าหนักตัว; CMR - สารกอ่มะเร็ง สารกอ่การกลายพันธุ ์หรอืสารทีเ่ป็นพษิตอ่

ระบบสบืพันธุ;์ CPR - กฎหมายผลติภัณฑค์วบคมุ; DIN - มาตรฐานของสถาบนัเพือ่การก าหนดมาตรฐานแหง่

เยอรมน;ี DSL - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเขม้ขน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรอ้ยละของ
การตอบสนอง; ELx - อตัราการบรรจทุีเ่กีย่วขอ้งกับรอ้ยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉนิ; ENCS - 

สารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตและสารเคมชีนดิใหม่ (ญีปุ่่ น); ErCx - ความเขม้ขน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับรอ้ยละการตอบสนองของ
อตัราการเจรญิ; ERG - คูม่อืการปฏบิตัเิมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ; GHS - ทีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทั่วโลก; GLP - แนวปฏบิตัใิน

หอ้งปฏบิตักิารทีด่;ี IARC - องคก์ารวจิัยโรคมะเร็งนานาชาต;ิ IATA - สมาคมการขนสง่ทางอากาศระหวา่าง

ประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาตวิา่ดว้ยการตอ่เรอืและอปุกรณ์ของเรอืทีใ่ชบ้รรทกุสารเคมอีนัตรายในระวางเป็น
ปรมิาตรรวม; IC50 - ความเขม้ขน้ทีต่อ้งใชเ้พือ่ลดปฎกิริยิาลงเหลอื 50%; ICAO - องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ; IECSC - รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศจนี; IMDG - การขนสง่สนิคา้อนัตรายขา้มแดนทาง
น ้า; IMO - องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ; ISHL - กฎหมายอตุสาหกรรมวา่ดว้ยความปลอดภัยและสขุภาพ 

(ญีปุ่่ น); ISO - องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศ
เกาหล;ี LC50 - ความเขม้ขน้ของสารทีท่ าใหส้ตัวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่; LD50 - ปรมิาณสารทีท่ าใหส้ตัวท์ดลอง

ตายไปครึง่หนึง่ (ปรมิาณถงึฆาตมัธยฐาน); MARPOL - อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัมลภาวะจากเรอื; n.o.s. - 

ไมไ่ดร้ะบเุป็นอยา่งอืน่; Nch - มาตรฐานชลิ;ี NO(A)EC - ความเขม้ขน้ทีไ่มพ่บผล (อนัไมพ่งึประสงค)์; NO(A)EL - 
ระดบัทีไ่มพ่บผล (อนัไมพ่งึประสงค)์; NOELR - อตัราการบรรจทุีไ่มพ่บผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซโิก; 
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NTP - ศนูยพ์ษิวทิยาแหง่ชาต;ิ NZIoC - รายการสารเคมขีองประเทศนวิซแีลนด;์ OECD - องคก์ารเพือ่ความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิและการพัฒนา; OPPTS - ส านักงานความปลอดภัยสารเคมแีละการป้องกนัมลพษิ; PBT - สารตกคา้ง 

สะสมในสิง่มชีวีติ และเป็นพษิ; PICCS - รายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส;์ (Q)SAR - ความสมัพันธข์อง

ปฏกิริยิาและโครงสรา้งสามมติ ิ(เชงิปรมิาณ); REACH - ขอ้บงัคบั (คณะกรรมาธกิารยโุรป) เลขที ่1907/2006 
ขอ้บงัคับวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีน การประเมนิ การอนุญาต และการจ ากดัการใชส้ารเคม;ี SADT - อณุหภมูทิีส่าร

สลายตวัไดเ้อง; SDS - เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมขีองประเทศไตห้วนั; TDG - การ
ขนสง่สนิคา้อนัตราย; TSCA - กฎหมายควบคมุสารพษิ (สหรัฐอเมรกิา); UN - สหประชาชาต;ิ UNRTDG - คูม่อืการ

ขนสง่สนิคา้อนัตรายของสหประชาชาต;ิ vPvB - ตกคา้งไดม้ากและสะสมในสิง่มชีวีติไดม้าก; WHMIS - เอกสาร

ระบบขอ้มลูวัตถอุนัตรายในสถานทีป่ฏบิตังิาน 
 

บรษัิท สเปเชยีลตี ้อเิล็กทรอนกิส ์แมททเีรยีลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั สนับสนุนลกูคา้และผูท้ีไ่ดรั้บเอกสารนีใ้หอ้า่น

และท าความเขา้ใจขอ้มลูความปลอดภัยของสารเคมอียา่งถีถ่ว้นและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมเพือ่จะรับทราบและเขา้ใจขอ้มูลทีอ่ยูใ่นเอกสารนีแ้ละอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากผลติภัณฑ์ ขอ้มลูทีแ่สดง

ตอ่ไปนี ้แสดงดว้ยความหวังดแีละเชือ่วา่ถูกตอ้ง จนถงึวนัที ่MSDSประกาศใช ้ แตอ่ย่างไรก็ตามจะไมม่กีารใหก้าร
รับประกนัหรอืแสดงถงึการรับประกนัทัง้ทางตรง และทางออ้ม  ขอ้ก าหนดทางกฏหมายสามารถเปลีย่นได ้

ตลอดเวลาและไมเ่หมอืนกนัในแตล่ะทอ้งที ่เป็นความรับผดิชอบของผูซ้ือ้ ทีจ่ะท าใหแ้น่ใจวา่การปฏบิตังิานตาม
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ถูกตอ้งตามกฏหมายของประเทศและกฎหมายทอ้งถิน่ ขอ้มลูทีใ่หใ้ชก้ับสารในสภาพทีข่ายใหล้กูคา้

เทา่นัน้ เนือ่งจากสภาวะการใชผ้ลติภัณฑไ์ม่อยูใ่นการควบคมุของผูผ้ลติ จงึเป็นหนา้ทีข่องผูซ้ ือ้/ผูใ้ชท้ีจ่ะพจิารณา

สภาวะทีเ่หมาะสมในการใชผ้ลติภัณฑอ์ย่างปลอดภัย  เนือ่งจากความแตกตา่งของแหลง่ขอ้มลูเชน่เอกสารขอ้มลู
ความปลอดภัยเฉพาะตัวของผูผ้ลติ เราจะไม่และไม่สามารถรับผดิชอบตอ่เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยทีไ่ดจ้าก

แหลง่อืน่ๆ นอกจากทีไ่ดรั้บจากเรา ถา้หากทา่นไดรั้บเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยของสารจากแหลง่อืน่หรอืไม่
แน่ใจวา่เอกสารทีท่า่นมอียูเ่ป็นฉบับลา่สดุ กรุณาตดิตอ่กับเราเพือ่รับเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยฉบับลา่สดุ     
 

TH 
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