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1 
การบง่ชี!สารเดี ยวหรอืสารผสม และผูผ้ลติ 

Identification of the substance or mixture and of the supplier 

1.1. ชื อผลติภัณฑห์รอืตวับง่ชี!ผลติภัณฑต์ามระบบ GHS / Product name or GHS product identifier 

1.1.1. ชื อสารเคม ี/ Common name : Raffinate (Eng.) 

1.1.2. สตูรทางเคม ี / Chemical formula :  

1.1.3. ชื อทางการคา้ / Commercial name : Raffinate (Eng.) 

1.1.4. เลขรหัสซเีอเอส / CAS number :   

1.1.5. นํ!าหนักโมเลกลุ / Molecular weight :   g/mol 

1.2. การบง่ชี!ดว้ยวธิอีื น ๆ / Other product identifier :  

1.2.1. เลขรหัสสหประชาชาต ิ/ UN Number : 1965 

1.2.2. เลขดชันีตามภาคผนวกที  1 ของสหภาพยโุรป  : 
Annex I, EU directive 67/948/EC 

  

1.2.3. เลขดชันีอซี ี/ EC number   

1.3. ขอ้แนะนําในการใชส้ารเคมแีละขอ้หา้มตา่ง ๆ ในการใช ้/ Recommendation for use and other prohibitions for use 

1.4. รายละเอยีดผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจําหนา่ย / manufacturer or Supplier Details 

1.4.1. ผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจําหน่าย / manufacturer or Supplier 1.4.2. ที อยู ่/ Address 

PTT Global Chemical Public Company Limited 9, I-4 road, Map Ta Phut, Muang Rayong  21150  Thailand 

1.4.3. เบอรโ์ทรศพัท ์/ Telephone number 66(0) 3899-4000 

1.5. หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ/Emergency telephone number: 5455(I-1),5755(I-4) 

1.6. ขอ้มลูอื น ๆ / Other information 

1.6.1. สารเคมอีันตราย / Hazardous substance 

 ใช ่/ Yes ชนดิของวัตถอุันตราย 11  ไมใ่ช ่/ No 

1.6.2. ปรมิาณสงูสดุที ครอบครอง / Max quantity storage 0 
อื นๆ 
(ระบ)ุ  

1.6.3. การใชป้ระโยชน ์/ Uses 

- 

1.6.4.ขอ้มลูอื น / Other 

- 
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2 
การบง่ชี!ความเป็นอนัตราย 

Hazards  identification 

2.1. การจําแนกประเภทสารเดี ยวหรอืสารผสมตามระบบ GHS และขอ้มลูในระดบัชาตหิรอืระดับภมูภิาค  
GHS classification of the substance/mixture and any national or regional information 

2.1.1. ผลการจําแนกความเป็นอันตรายตามระบบ GHS / Hazard classification according to the GHS 

ไมร่ะบ ุ- ไมร่ะบ ุ

2.2. องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถงึขอ้ความที แสดงขอ้ควรระวัง 
GHS label elements, including precautionary statements 

2.2.1. ชื อสารเคม ี/ Chemical name :  Raffinate 

2.2.2. ชื อผลติภัณฑห์รอืตวับง่ชี!ผลติภัณฑต์ามระบบ GHS : 
Product name or GHS product identifier 

Raffinate (Eng.) 

2.2.3. สญัลกัษณแ์ละรปูสญัลกัษณ ์/ Symbol and Hazard pictograms 

     

2.2.4. คําสญัญาณ / Signal words  

2.2.5. ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย / Hazard statement 
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2 
การบง่ชี!ความเป็นอนัตราย (ตอ่) 

Hazards  identification 

2.2.6. ขอ้สนเทศที เป็นขอ้ควรระวัง / Precautionary information 

-Keep away from heat/ sparks/ open flames / hot surface. -No smoking.-Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can 
be stopped safely. Eliminate all ignition source if safe to do so. -Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. 

2.2.7. ขอ้สนเทศที เป็นสว่นเสรมิเพิ มเตมิ / Supplemental information 

-Contact with liquid may cause frostbite. 

2.3. ความเป็นอันตรายอื นที ไมไ่ดเ้ป็นผลจากการจําแนกตามระบบ GHS หรอืที ระบบ GHS ไมค่รอบคลมุถงึ  
Other hazards which do not result in classification or are not covered by the GHS 

- 

2.3.1. อันตรายตอ่สขุภาพอยา่งเรื!อรัง / Potential Chronic Health Effects 

2.3.1.1. การกอ่เกดิโรคมะเร็ง / Carcinogen effects 

�
อาจกอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง 
Maybe-Carcinogen 

� 
กอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง  
Carcinogen 

� 
ไมก่อ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง  
Non-Carcinogen 

� 
ไมร่ะบ ุ 
N/A 

-This product is of low acute toxicity.-Contact with liquid may cause frostbite.-High concentrations may cause anesthesia, 
asphyxia and possibly, cardiac sensitization.-Remove contaminated clothes except in the case of frostbite; rinse with plenty 
of water and refer for medical attention. 

2.3.1.2. ผลตอ่ระบบพันธกุรรม / Mutagenic effects 

� 
มผีลตอ่ระบบพันธกุรรม  
Mutagenic 

� 
ไมม่ผีลตอ่ระบบพันธกุรรม  
Non-Mutagenic 

� 
ไมร่ะบ ุ
N/A 

  

- 

2.3.1.3. ขอ้มลูอื น ๆ / Other information 

- 

2.4. อันตรายตอ่สิ งแวดลอ้ม / Environmental Hazards 

- 
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3 
องคป์ระกอบและขอ้มลูเกี ยวกบัสว่นผสม 

Composition / information on ingredients 

3.2. สารผสม / Mixture 

ลําดับที  
NO 

ชื อสว่นประกอบสารเคม ี

Composition Name 

ชื อทั วไป 

General Name 

ชื อพอ้ง 

Synonym 

หมายเลข UN 

UN Number 

หมายเลข CAS 

CAS Number 

หมายเลข EC 

EC Number 

สิ งเจอืปนและการทําส
ารปรงุแตง่ใหเ้สถยีร 

Impurities and 
stabilizing additive 

% นํ!าหนัก 

% Weight 

1 i-Butene   1055 115-11-7   80.24 

2 i-Butane   1969 75-28-5   18.89 

3 Mixture C3-C4   - -   0.87 

4         

5         

6         
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4 
มาตรการปฐมพยาบาล 

First-aid measures 

4.1. วธิกีารปฐมพยาบาล / First-aid  

4.1.1. การหายใจ / Inhalation 

Remove to fresh air and keep at rest. Artificial respiration may be needed. Refer to medical attention. 

4.1.2. การสมัผสัทางผวิหนัง / Skin contact 

Thoroughly wash contaminated skin with soap and water at least 15 minutes. If frostbite has occured, seek medical 

attention immediately; do not rub the effected area or flush with water. To prevent further damage , do not attempt to 
remove frozen clothing from affected area. 

4.1.3 การสมัผสัทางดวงตา / Eyes contact 

First rinse with plenty of water at least 15 minutes (remove contact lenses if easily possible), then refer for medical 
attention. 

4.1.4. การกลนืกนิ / Ingestion 

In case of frostbite, immediately rinse lips and mouth with tepid water for at least 15 minutes. Obtain medical attention 

promptly. 

4.2.อาการหรอืผลกระทบที สําคญั / Most important symptoms/effects 

4.2.1. การเกดิผลเฉียบพลนั / Acute Effects 

Inhalation of very high concentrations may cause asphyxia, anesthesia, CNS depression and possible cardiac sensitization. 

4.2.2. การหน่วงเวลาการเกดิ / Delayed effects 

- 

4.3. ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ี ตอ้งทําทนัท ี/ Indication of immediate medical attention 

Epinephrine and other sympathomimetic drugs may initiate cardiac arrhythmias (irregular beating).Skin or eye contact with 

rapidly evaporating liquid could result in freezing of the tissues or frostbite. 

4.4. การดแูลรักษาเฉพาะที สําคญัที ควรดําเนนิการ / special treatment needed, if necessary. 

- 

4.5. อื น ๆ / Other 

- 

 

4 

1 0 

- 



 

เอกสารความปลอดภยัเกี ยวกบัสารเคม ี  
Code 10020146 

Safety Data Sheet  

 
Ref 2 

Raffinate (Eng.) 
Date 25/4/2016 

Page 6/13 

5 
มาตรการผจญเพลงิ 

Firefighting measures 

5.1. สารดบัเพลงิที หา้มใช ้/ Unsuitable extinguishing media 
Do not use solid water stream/ may spread fire.  Do not 
extinguish a leaking gas fire unless can be stopped. 

5.2. สารดบัเพลงิที เหมาะสม / Suitable extinguishing media 
Small Fire: use dry chemical, CO2.Large Fire: use water 
spray or fog. 

5.3. ความเป็นอันตรายเฉพาะที เกดิขึ!นจากสารเคม ี/ Specific hazards arising from the chemical 

Thermal decomposition  may produce CO and other toxic vapors. 

5.4. อปุกรณป้์องกนัพเิศษและขอ้ควรระวัง สําหรับนักผจญเพลงิ / Special protective equipment and precautions for fire-fighters. 

Wear positive pressure self-contained breathing apparatus (SCBA). 

5.5. การเตอืนภัยสําหรับนักผจญเพลงิ / Precautions for fire fighters 

Keep people away. Isolate fire and deny unnecessary entry. Stay upwind. Vapor is heavier than air, may travel long 
distance along the ground before igniting and flash back to vapor source.Fight from a maximus distance or use unmanned 
hose holders or fix monitor nozzles.Do not direct water at spill or source. 

5.6. ขอ้มลูอื นๆ / Other 

- 

6 
มาตรการจดัการเมื อมกีารหกร ั วไหลของสาร 

Accidental release measures 

6.1. ขอ้ควรระวังสว่นบคุคล / Personal precautions 

Stay upwind. Eliminate all sources of ignition. Beware of vapors  accumulating to form explosive concentrations.Vapors can 
accumulate in low areas. 

6.2. อปุกรณป้์องกนัอันตราย / Protective equipment 

         

6.3. ขั !นตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉนิ / emergency procedures 

6.3.1. กรณีหกรั วไหลมาก / Large Spill 6.3.2. กรณีหกรั วไหลนอ้ย / Small Spill 

Contain spillage, and then collect with non-combustible 
absorbent material (e.g. sand, earth, diatomaceous earth, 
vermiculite) and place in container for disposal. Water spray 

may reduce vapor but may not prevent ignition in closed 
spaces. 

- 

6.4. ขอ้ควรระวังดา้นสิ งแวดลอ้ม / Environmental precautions. 

All contaminated wastewater must be treated in wastewater  treatement plant release to surface water. 

6.5. วธิกีารและวัสดสํุาหรับกกัเก็บและทําความสะอาด / Methods and materials for containment and cleaning up. 

Caution:When in contact with refrigerated/cryogenic liquids, many materials become brittle and are likely to break without 
warning. 
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7 
การขนถา่ย เคลื อนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

Handling and storage 

7.1. ขอ้ควรระวังในการขนถา่ยเคลื อนยา้ย ใชง้าน และการเก็บรักษาอยา่งปลอดภัย / Precautions for safe handling 

Avoid contact with eye. Wash thoroughly after handling. Do not smoking or open flame in storage area. 

7.2. สภาวะการเก็บรักษาอยา่งปลอดภัย รวมทั !งขอ้หา้มในการเกบ็รักษาสารที เขา้กนัไมไ่ด ้ / incompatibility 

7.2.1. สภาวะการเก็บรักษาอยา่งปลอดภัย / Safe storage condition 

Take precautionary measure against static discharge.Store in tightly closed container. 

7.2.2. ขอ้หา้มในการเก็บรักษาสารที เขา้กนัไมไ่ด ้/ Incompatible chemicals condition 

7.3. สถานที จดัเก็บ/สถานที ใชง้าน / Storage area     BV Plant (PTTGC I-4) 

7.4. เงื อนไขการจดัเก็บของสารที ไมเ่ขา้กนั / Incompatible chemicals condition 

Store containers segregated from oxidizers and other combustible material. 

7.5. Hazard Class by UN    

7.6. ประเภทของการจดัเก็บตามกฎหมาย / Classification       

8 
การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนั 

Exposure controls/personal protection 

8.1. คา่ขดีจํากดัที ยอมใหรั้บสมัผัสไดใ้นขณะปฏบิตังิานหรอืคา่ขดีจํากดัทางชวีภาพ  
Occupational exposure limit values or biological limit values 

 Name TLV-TWA TLV-STEL TLV-C   PEL IDLH Thai biological limit values  

 250 ppm - - -  - -  

         

          

8.2. การควบคมุทางวศิวกรรมที เหมาะสม / Appropriate engineering controls 

Use process enclosures, local exhaust ventilation. 

8.3. อปุกรณป้์องกนัภัยสว่นบคุคล / Personal protective equipment 

         

8.4. สขุวทิยาสว่นบคุคล / Personal hygiene 

- 

8.5. การป้องกนัอื น ๆ / Other protection 

- 
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9 
คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

Physical and chemical properties 

9.1. สถานะทางกายภาพ / Appearance : Oth  gas colorless 

9.2.กลิ น / Odour Faint, sweet olefins odor. 

9.3. คา่ขดีจํากดัของกลิ นที รับได ้/ Odour threshold limit) :   ppm 

9.4. คา่ความเป็นกรดดา่ง / pH-value  :   na 

9.5. จดุหลอมเหลว และจดุเยอืกแข็ง : 
Melting point &Freezing point 

จดุหลอมละลาย -140 °C 

และจดุเยอืกแข็ง -140 °C 

9.6. จดุเดอืดเริ มตน้และชว่งของการเดอืด : 
Initial boiling point/Boiling range 

จดุเริ มเดอืด  °C 

ชว่งของการเดอืด  °C –  °C  

9.7. จดุวาบไฟ / Flash point : -80 °C (Close cup) 

9.8. อัตราการระเหย / Evaporation rate : - mg/sec 

9.9. ความสามารถในการลกุตดิไฟไดข้องของแข็ง และกา๊ซ  
(flammability (solid, gas) 

เวลาที ใชใ้นการตดิไฟ (Burning time)  sec 

และหรอื อัตราที ใชใ้นการตดิไฟ (Burning Rate)  mm/sec 

9.10. คา่ขดีจํากดัสงูสดุและตํ าสดุของความไวไฟ  
หรอืคา่จํากดัสงูสดุและตํ าสดุของการระเบดิ : 

     Upper/lower flammability or explosive limits 

 % LEL และหรอื  1.8% - 9.6%  %UEL 

9.11. ความดนัไอ / Vapour pressure : - kPa ที อณุหภมู ิ °C 

9.12. ความหนาแน่นไอ / Vapour density : เทยีบกบัอากาศมคีา่เทา่กบั  - kpa 

9.13. ความหนาแน่นสมัพัทธ์ / Relative density : - kg/m3 

9.14. ความสามารถในการละลายได ้/ Solubility(ies) : - 

9.15. คา่สมัประสทิธิ#การละลายของสารในชั !นของ n-octanol : 
ตอ่นํ!า  / Partition coefficient : n-octanol/water 

- 

9.16. อณุหภมูทิี ลกุตดิไฟไดเ้อง / Auto-ignition temperature 465 C °C 

9.17. อณุหภมูกิารสลายตวั / Decomposition temperature : - °C 

9.18. ความหนืด / Viscosity :  

9.19. คา่ความรอ้นทางเคมจีากการลกุไหม/้Heat of Combustion :  °C 

9.20. ผลการทดสอบระยะทางของการลกุไหม ้ 
The ignition distance test) : 

 

9.21. ผลการทดสอบการลกุไหมใ้นพื!นที ปิด  : 
the enclosed space ignition test 

 s/m3 

9.22. ผลการทดสอบโฟม / the foam test : 
เทยีบกบัอากาศมคีา่เทา่กบั - cm 

และหรอื เปลวไฟไหมน้าน  sec

    

รายละเอยีด 
ชนดิสาร 

หน่วย 
 

สําหรับสารที ไมใ่ชผ่งโลหะ สําหรับผงโลหะ  

บรเิวณพื!นที เปียก (wetted zone) สามารถหยดุการลกุไหมข้องไฟได ้   นาท ี  

เวลาในการลกุไหม ้(Burning time) sec

หรอือัตตราการลกุไหม ้(Burning rate)   mm/s  

 

4 

1 0 

- 



 

เอกสารความปลอดภยัเกี ยวกบัสารเคม ี  
Code 10020146 

Safety Data Sheet  

 
Ref 2 

Raffinate (Eng.) 
Date 25/4/2016 

Page 9/13 

10 
ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

Stability and reactivity 

10.1. การเกดิปฏกิริยิา / Reactivity       

10.2. ความเสถยีรทางเคม ี/ Chemical Stability :   

� เสถยีร / Stability � ไมเ่สถยีรและปลดปลอ่ยกา๊ซ / Instability and emit gas � ไมร่ะบ ุN/A 

       

10.3. ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอันตราย : 

Possibility of Hazardous reaction 

- 

10.4. สภาวะที ควรหลกีเลี ยง / Conditions to avoid       

Heat, sparks, open flames and strong oxidizing condition. 

10.5. วัสดทุี เขา้กนัไมไ่ด ้/ Incompatible materials 

Heat, sparks, open flames and strong oxidizing agent. Halides. Hydrgen. Halogens (Bromine, Chlorine, Fluorine), Aluminum 
chloride. 

10.6. ความเป็นอันตรายของสารที เกดิจากการสลายตวั : 
Hazardous decomposition products 

CO2, CO 

10.7. ความสามารถในการกดักรอ่น / Corrosively - 

11 
ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

Toxicological information 

11.1. ทางรับสมัผัส  
Route of Exposure 

 
การหายใจ 
Inhalation 

 
การกลนืกนิ 
Ingestion 

 
การสมัผสัทางผวิหนัง  
Skin contact 

 
การสมัผสัทางดวงตา  
Eye contact 

11.2. อาการปรากฏที มคีวามสมัพันธก์บัคณุลกัษณะทางกายภาพ ทางเคม ีและทางพษิวทิยา  
Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics 

11.2.1. อาการทเีกี ยวขอ้งกบัคณุลกัษณะทางกายภาพ / Symptom related with physical characteristic 

Rapid evaporation of liquid may cause frostbite. 

11.2.2. อาการทเีกี ยวขอ้งกบัคณุลกัษณะทางเคม ี/ Symptom rerated with chemical characteristic 

- 

11.2.3. อาการทเีกี ยวขอ้งทางพษิวทิยา / Symptom related with toxicology 

- 

11.ผลกระทบเฉียบพลนัและที เกดิขึ!นภายหลงั (delayed and immediate effects) รวมทั !งผลเรื!อรัง (chronic effects) จากการรับสมัผัส 
(Contact delayed, immediate and chronic effects) 

Inhalation of very high concentrations may cause asphyxia, anesthesia, CNS depression and possible cardiac sensitization. 

11.4. คา่ความเป็นพษิที วัดเป็นตวัเลข / Numerical measures of toxicity 

11.4.1. การรับประทาน / Acute oral toxicity - 

11.4.2. การสมัผัส / Acute dermal toxicity - 

11.4.3. การสดูดม / Acute toxic of the vapour - 
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12 
ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

Ecological information 

12.1. ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ (ในนํ!าและบนบก ถา้ม)ี / Eco toxicity (aquatic and terrestrial, where available) 

12.1.1.ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ปลา : 
Toxicity to fish 

- 

12.1.2. ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ : 
Crustaceans / Toxicity to crustaceans 

- 

12.1.3 ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ : 
Algae / Toxicity to algae 

- 

12.2. การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย / Degradability and persistence 

- 

12.3. ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ : 
bio-accumulative potential 

- 

12.4. การเคลื อนยา้ยในดนิ / mobility in soil : - 

12.5. ผลกระทบในทางเสยีหายอื นๆ / Other adverse effects :  

- 

13 
ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

Disposal considerations 

13.1. ขอ้มลูเกี ยวกบักากของเสยี : 
Waste information 

- 

13.2. ขอ้มลูการขนถา่ย เคลื อนยา้ยอยา่งปลอดภัย : 
 Remain materials 

- 

13.3. วธิกีารกําจดัของเสยีที ถกูตอ้ง : 
Waste disposal  

Preferred disposal for this volatile, flammable product is throug 
combustible .Use flare if pressure warrants. 

Contaminated product,soll,water,container residues and spill cleanup 
materials may be hazardous wastes. 

13.4. การกําจดับรรจภุัณฑท์ี ไดรั้บการปนเปื!อน  
Package contaminated disposal 

Caution: When in contact with refrigerated/cryogenic liquids, many 
materials become brittle and are likely to break without warning.

14 
ขอ้มลูสําหรบัการขนสง่ 

Transport information 

14.1. หมายเลข UN / UN Number : 1965 Pictogram  

14.2. ชื อที ถกูตอ้งในการขนสง่ตาม UN : 
UN Proper Shipping Name 

HYDROCARBON GASMIXTURE, LIQUEFIED, 
N.O.S. 

 

 

 

 

14.3. ประเภทความเป็นอันตรายสําหรับการขนสง่ : 
Transport Class/Division 

2.1  

14.4. กลุม่การบรรจ ุ(ถา้ม)ี : Package group (if any)   

14.5. การเกดิมลภาวะทางทะเล  
Marine pollution 

� ใช ่         � ไมใ่ช ่         � ไมร่ะบ ุ
 

 

14.6. ขอ้ควรระวังพเิศษสําหรับผูใ้ช ้ 
Special precautionary for user 

-  

14.7. การขนสง่ดว้ยภาชนะขนาดใหญ ่ 
Transport in bulk 

-  

14.8. บรรจภุัณฑเ์พื อการขนสง่ / Classification code   

14.9. ขอ้มลูอื นๆ / Other  

- 
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15 
ขอ้มลูเกี ยวกบักฏขอ้บงัคบั 

Regulatory information 

15.1. กฎระเบยีบทางดา้นความปลอดภัย สขุภาพ และสิ งแวดลอ้ม/ Safety, health and environmental regulations 

16 
ขอ้มลูเกี ยวกบักฏขอ้บงัคบั 

Regulatory information 

16.1. วันที จดัเตรยีมเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบบัปรับปรงุแกไ้ขลา่สดุ / Date of latest issue 25/4/2016 

16.2. รายละเอยีดของจดุที ไดม้กีารเปลี ยนแปลงเอกสารความปลอดภัยฉบบัเดมิ / Description of point of Safety Data Sheet changing 

16.3. คําอธบิายของอักษรยอ่และชื อยอ่ที ใชใ้นเอกสารความปลอดภัย / Abbreviation explanation 

NFPA Hazard Code HMIS Hazard Rating System  

 

 
Health 

0 = ไมอั่นตราย (No hazard) 

1 = อันตรายเล็กนอ้ย (Slight hazard) 

2 = อันตรายปานกลาง (Moderate hazard) 

3 = อันตรายมาก (Serious hazard) 

4 = อันตรายอยา่งรนุแรง (Severe hazard) 

 

 
Flammability  

 
Reactivity  

  

16.4. ขอ้มลูไฟลเ์อกสารความปลอดภัย / Information Safety Data Sheet files 

ไฟลข์อ้มลูหลกั : SDS100437-Raffinate (Eng.).pdf.pdf 

ไฟลข์อ้มลูอา้งองิ : ICSC 1027 - ISOBUTENE_1034.pdf 

16.5. กฏหมายในประเทศที เกี ยวขอ้ง / Local Legislation Related 

- 

16.6. ที มาของขอ้มลู / Reference 

ICSC 1027 - ISOBUTENE_1034.pdf 

16.7. ขอ้มลูอื นๆ / Other details 

- 
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อันตรายจาก 

อนัตรายจา

กการทําป

ฏิกิริยา 

อันตรายต่อ
สขุภาพ 

แบบเจาะจง 
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1 

4 

0 

การลกุไหม ้

อันตราย 



Raffinate (Eng.) 
NFPA Rating UN Number : 1965 CAS Number :  

 

จดุวาบไฟ : -140°C จดุตดิไฟไดเ้อง : 465 C°C 

TWA-TLV : 
250 
ppm 

Classification :  

     

Hazard Statement 

-Extremely Flamable gas. -Contains gas under pressure; may 

explode if heated. 

โทรศพัทต์ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ 

5455(I-1),5755(I-4) 

 

 

 

กรณีตอ้งการรับขอ้มลูเพิ มเตมิตดิตอ่ / For more information please contact : SHE-Olefins I 

รหัส / Code No. 10020146 แกไ้ขครั!งที  / Number of Revision : 2

คําเตอืน / Warning :   

 

อนัตรายตอ่สขุภาพ 

 

-This product is of low acute toxicity.-Contact with 
liquid may cause frostbite.-High concentrations may 
cause anesthesia, asphyxia and possibly, cardiac 

sensitization.-Remove contaminated clothes except in 
the case of frostbite; rinse with plenty of water and 
refer for medical attention. - Epinephrine and other 

sympathomimetic drugs may initiate cardiac 
arrhythmias (irregular beating).Skin or eye contact 
with rapidly evaporating liquid could result in freezing 
of the tissues or frostbite. 
 

อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 

Use appropriate certified respirators. Wear insulated 
glove if contact with liquid. Wear safety glasses, 
chemical splash goggles and / or face shield. Wear 

body protection that is chemical resistant to the 
product and prevents skin contact. 

 

     

 

การปฐมพยาบาล 

 

Remove to fresh air and keep at rest. Artificial 
respiration may be needed. Refer to medical attention. 

First rinse with plenty of water at least 15 minutes 
(remove contact lenses if easily possible), then refer 

for medical attention. Thoroughly wash contaminated 
skin with soad and water at least 15 minutes. If 
frostbite has occured, seek medical attention 

immediately; do not rub the effected area or flush 
with water. To prevent further damage , do not 
attempt to remove frozen clothing from affected area. 
In case of frostbite, immediately rinse lips and mouth 

 

สารที ใชใ้นการดบัเพลงิ 

 

Small Fire: use dry chemical, CO2.Large Fire: use 
water spray or fog. 

 

 

 การขนยา้ยและการจดัเก็บ 

 

Do not handle near heat, sparks, or open flame. Metal 
containers involved in the transfer of this material 

sould be grounded and bonded. Check atmosphere for 
explosiveness and oxygen deficiencies.Handle empty 
containers with care; vapor residue may be 
flammable/explosive. Isolate, vent, drain, wash and 
purge systems before maintenance or repair. Take 
precautionary measure against static discharge.Store 
in tightly closed container. Store containers segrefated 
from oxidizers and other combustible material. 

1 

4 

0 

- 

 

การจดัการกรณีหกร ั วไหล 

 

Contain spillage, and then collect with non-combustible 
absorbent material (e.g. sand, earth, diatomaceous 
earth, vermiculite) and place in container for disposal. 

Water spray may reduse vapor but may not prevent 
ignition in closed spaces. - All contaminated 

wastewater must be treated in wastewater treatement 
plant before release to surface water. Caution: When 
in contact with refrigerated/cryogenic liquids, many 

materials become brittle and are likely to break 
without warning. 



Raffinate (Eng.) 

UN No : 1965 CAS No :  

                         

คาํสญัญาณ :  
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : 

 

-Extremely Flamable gas. -Contains gas under pressure; may explode if 

heated. 

การปฐมพยาบาล / First Aid : 

Remove to fresh air and keep at rest. Artificial 
respiration may be needed. Refer to medical 
attention. First rinse with plenty of water at least 
15 minutes (remove contact lenses if easily 
possible), then refer for medical attention. 
Thoroughly wash contaminated skin with soad 
and water at least 15 minutes. If frostbite has 
occured, seek medical attention immediately; do 
not rub the effected area or flush with water. To 
prevent further damage , do not attempt to 
remove frozen clothing from affected area. In 

case of frostbite, immediately rinse lips and 
mouth with tepid water for at least 15 minutes. 

Obtain medical attention promptly. 

ขอ้ควรระวงั : 

-Keep away from heat/ sparks/ open flames / hot surface. -No 

smoking.-Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be 
stopped safely. Eliminate all ignition source if safe to do so. -Protect 

from sunlight. Store in a well-ventilated place. 
เบอรโ์ทรฉุกเฉนิ (Emergency number): 

5455(I-1),5755(I-4) 

อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 

   

   

   

รายละเอยีดผูผ้ลติ/จดัจาํหนา่ย 

บรษัิท : 
Company 

PTT Global Chemical Public Company Limited 

ที อยู ่: 
Address 

9, I-4 road, Map Ta Phut, Muang Rayong  21150  
Thailand 

 

เบอรโทรศพัท ์: 
Telephone number 

66(0) 3899-4000 
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