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ข้อมูลเกียวก ับสารเคมีหรือสารผสม และบริษ ัทผูผ
้ ลิตและ/หรือ จําหน่าย
(Identification of the substance or mixture and of the supplier)

1.1 ชือผลิตภัณฑ์หรือตัวบ่งชีผลิตภัณฑ์ (GHS Product name or GHS product identifier)
1.1.1 ชือสารเคมี (Common name) :

Light Naphtha

1.1.2 สูตรทางเคมี (Chemical formula) :

-

1.1.3 ชือทางการค ้า (Commercial name):

Light Naphtha

1.1.4 เลขรหัสซีเอเอส (CAS number) :

64742-89-8

1.1.5 นํ าหนักโมเลกุล (Molecular weight) :
1.2 การบ่งชีด ้วยวิธอ
ี น
ื ๆ (Other product identifier)
1.2.1 เลขรหัสสหประชาชาติ (UN Number):
1268
1.2.2 เลขดัชนีตามภาคผนวกที 1ของสหภาพยุโรป:
Annex I, EU directive 67/948/EC
1.2.3 เลขดัชนีอซ
ี ี (EC number) :
265-192-2
1.3 ข ้อแนะนํ าในการใช ้สารเคมีและข ้อห ้ามต่าง ๆ ในการใช ้ (Recommendation for use and other prohibitions for use)

1.4 รายละเอียดผูผ
้ ลิตหรือผูจ
้ า
ํ หน่าย
1.4.1 ผู ้ผลิตหรือผู ้
จําหน่าย :
Manufacturer or
Supplier
1.4.3 เบอร์โทรศัพท์ :
Telephone number

บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

1.4.2 ทีอยู่ 4 ถ. I-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด
:
อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร 038 - 683683 โทรสาร
Address
038 - 683695

2214

1.5 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน :
Emergency telephone number
1.6 ข ้อมูลอืน ๆ (Other information)
1.6.1 สารเคมีอน
ั ตราย
(Hazardous substance) :
1.6.2 ชนิดของวัตถุอน
ั ตราย :
(Hazardous category)
1.6.3 ปริมาณสูงสุดทีครอบครอง :
(Max quantity storage)
1.6.4 การใช ้ประโยชน์ (Uses) :

1199

 ไม่ใช่

 ใช่

ไม่ระบุ
54158 กิโลกรัม

เป็ นวัตถุดบ
ิ ในการผลิตสารโอเลฟิ นส์

1.6.5 ข ้อมูลอืน (Other) :
-
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ข้อมูลระบุความเป็นอ ันตราย
(Hazards identification)

2.1. การจําแนกประเภทสารเดียวหรือสารผสมตามระบบ GHS และข ้อมูลในระดับชาติหรือระดับภูมภ
ิ าค
GHS classification of the substance/mixture and any national or regional information)
2.1.1.ผลการจําแนกความเป็ นอันตรายตามระบบ GHS (Hazard classification according to the GHS)
ของเหลวไวไฟ - ประเภทย่อยความเป็ นอันตราย 1
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง - ประเภทย่อยความเป็ นอันตราย 2 ระคายเคือง
การก่อมะเร็ง - ประเภทย่อย ความเป็ นอันตราย 2
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิงแวดล ้อมในนํ า - ประเภทย่อยความเป็ นอันตราย 1
2.2 องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถึงข้อความทีแสดงข้อควรระว ัง
(GHS label elements, including precautionary statements)
2.2.1. ชือสารเคมี (Chemical name) : Light Naphtha
2.2.2. ชือผลิตภัณฑ์หรือตัวบ่งชีผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS (Product name or GHS product identifier) : Light Naphtha
2.2.3. สัญลักษณ์และรูปสัญลักษณ์ (Symbol and Hazard pictograms)

2.2.4. คําสัญญาณ (Signal words) : อ ันตราย
2.2.5. ข ้อความแสดงความเป็ นอันตราย (Hazard statement) :
ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงมาก
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
มีข ้อสงสัยว่าอาจก่อให ้เกิดมะเร็ง(ให ้ระบุทางรับสัมผัสสารเคมีในกรณีทมี
ี การพิสจ
ู น์วา่ ไม่มท
ี างรับสัมผัสอืนทีทําให ้เกิดความผิดปกติน)ี
เป็ นพิษร ้ายแรงต่อสิงมีชวี ต
ิ ในนํ า และมีผลกระทบระยะยาว
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ข้อมูลระบุความเป็นอ ันตราย (ต่อ)
(Hazards identification)

2.2.6 ข ้อสนเทศทีเป็ นข ้อควรระวัง (Precautionary information)
- หลีกเลียงการสัมผัสกับความร ้อนและแหล่งกําเนิดประกายไฟ [และสารออกซิไดส์] [- ห ้ามสูบบุหรี]
- ปิ ดภาชนะบรรจุให ้แน่น
- เก็บภาชนะบรรจุ/หีบห่อในทีมีการถ่ายเทอากาศดี
- ใช ้เฉพาะในพืนทีทีมีการระบายอากาศทีดี
- ล ้างให ้สะอาดอย่างทัวถึงหลังจากการขนถ่ายเคลือนย ้าย
- สวมใส่ [ชุดป้ องกัน] [ถุงมือ] [และอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน ้า] ทีเหมาะสม
่ งแวดล
ิ
- ป้ องกันการปล่อยสูส
้อม

2.2.7 ข ้อสนเทศทีเป็ นส่วนเสริมเพิมเติม (Supplemental
information)

2.3 ความเป็ นอันตรายอืนทีไม่ได ้เป็ นผลจากการจําแนกตามระบบ GHS
หรือทีระบบ GHS ไม่ครอบคลุมถึง
(Other hazards which do not result in classification or are not
covered by the GHS)

2.3.1 อันตรายต่อสุขภาพอย่างเรือรัง (Potential Chronic Health Effects)
2.3.1.1 การก่อเกิดโรคมะเร็ง (Carcinogen effects)
 อาจก่อให ้เกิดโรคมะเร็ง
 ก่อให ้เกิดโรคมะเร็ง
(May-Carcinogen)
(Carcinogen)

 ไม่กอ
่ ให ้เกิดโรคมะเร็ง
(Non-Carcinogen)

 ไม่ระบุ
(N/A)

2.3.1.2 ผลต่อระบบพันธุกรรม (Mutagenic effects)

 มีผลต่อระบบพันธุกรรม
(Mutagenic)

 ไม่มผ
ี ลต่อระบบพันธุกรรม
(Non-Mutagenic)

 ไม่ระบุ
(N/A)

-

2.3.1.3 ข ้อมูลอืน (Other information)

2.4 อันตรายต่อสิงแวดล ้อม (Environmental Hazards)
-
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่ นผสม
องค์ประกอบและข้อมูลเกียวก ับสว
(Composition / information on ingredients)
 สารเดียว

 สารผสม

3.1.1. ชือทางเคมี (chemical identity): Paraffin
3.1.2. ชือสามัญ (common name) :

Light Naphtha

3.1.3 ชือพ ้อง (synonym) :

Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic

3.1.4 หมายเลข CAS และตัวบ่งชีทีมีลก
ั ษณะเฉพาะอืนๆ : 64742-89-8
(CAS number and other unique identifiers)
3.1.5 สิงเจือปนและสารปรุงแต่งให ้เสถียร (impurities and stabilizing additives)
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มาตรการปฐมพยาบาล
(First-aid measures)

4.1 วิธก
ี ารปฐมพยาบาล (First-aid)
4.1.1 การสูดดม (Inhalation)
เคลือนย ้ายผู ้ประสบภัยไปยังสถานทีซึงมีอากาศบริสท
ุ ธิ ถ ้าหยุดหายใจให ้ใช ้อุปกรณ์ชว่ ยหายใจ (โดยผู ้ทีผ่านการฝึ กอบรมมาแล ้ว) ห ้าม ช่วย
หายใจโดยการเป่ าปากโดยตรง รีบนํ าส่งแพทย์
4.1.2 การสัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact)
ถอดเสือผ ้าและรองเท ้าทีเปื อนสารเคมีออกทันที ล ้างบริเวณทีสัมผัสสารเคมีด ้วยนํ าสะอาดปริมาณมาก นานอย่างน ้อย 20 นาที รักษาร่างกายให ้
อบอุน
่ รีบนํ าส่งแพทย์
4.1.3 การสัมผัสทางดวงตา (Eyes contact)
ล ้างด ้วยนํ าสะอาดทีไหลผ่านนานอย่างน ้อย 20 นาที โดยเปิ ดเปลือกตาบนและล่างออกให ้กว ้าง ถ ้ายังระคายเคือง ปวดตา ตาบวม นํ าตาไหล ให ้รีบ
นํ าส่งแพทย์
4.1.4 การกลืนกิน (Ingestion)
ห ้ามกระตุ ้นให ้อาเจียน กรณีผู ้ป่ วยหมดสติ ห ้ามให ้สิงใด ๆ ทางปาก ถ ้ารู ้สึกตัวดี ให ้บ ้วนปากด ้วยนํ าสะอาด รีบนํ าส่งแพทย์
4.2 อาการหรือผลกระทบทีสําคัญ (Most important symptoms/effects)
4.2.1 การเกิดผลเฉียบพลัน (Immediate effects)
4.2.2 การหน่วงเวลาการเกิด (Delayed effects)
4.3 ข ้อควรพิจารณาทางการแพทย์ทต
ี ้องทําทันที (Indication of immediate medical attention)
4.4 การดูแลรักษาเฉพาะทีสําคัญทีควรดําเนินการ (special treatment needed, if necessary)
4.5 ข ้อมูลอืน (Other)
-
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มาตรการผจญเพลิง
(Fire fighting measures)

5.1 สารดับเพลิงทีห ้ามใช ้ :
(Unsuitable extinguishing media)

เครืองฉีดนํ าแรงดันสูง

5.2 สารดับเพลิงทีเหมาะสม :
(Suitable extinguishing media)

นํ า (ฉีดเป็ นหมอก), คาร์บอนไดออกไซด์ และผงเคมีแห ้ง

5.3 ความเป็ นอันตรายเฉพาะทีเกิดขึนจากสารเคมี (Specific hazards arising from the chemical)

5.4 อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข ้อควรระวัง สําหรับนักผจญเพลิง (Special protective equipment and precautions for fire-fighters)
-สวมใส่อป
ุ กรณ์ชนิดมีถงั อากาศในตัว (SCBA) พร ้อมกับหน ้ากากแบบเต็มหน ้า
5.5 การเตือนภัยสําหรับนักผจญเพลิง (Precautions for fire fighters)
5.6 ข ้อมูลอืน ๆ (Other)

6

มาตรการจ ัดการเมือมีการหกและรวไหลของสารโดยอุ
ั
บ ัติเหตุ
(Accidental release measures)

6.1 ข ้อควรระวังส่วนบุคคล (Personal precautions)
สวมใส่อป
ุ กรณ์ป้องกันอันตราย อยูใ่ นทีทีระบายอากาศทีดี

6.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Protective equipment)

6.3 ขันตอนการปฏิบต
ั งิ านฉุกเฉิน (emergency procedures)
6.3.1 กรณีหกรัวไหลมาก
- ขันตอนการปฏิบต
ั ก
ิ รณีหกรัวไหล ให ้ปิ ดกันแหล่งจุดติดไฟ เปลวไฟ
การสูบบุหรีในพืนทีอันตราย - กันแยกพืนทีอันตรายจนกระทังก๊าซ
สลายตัวหมด - ให ้หยุดการรัวไหลถ ้าทําได ้โดยปราศจากความเสียง
อันตราย - ใช ้นํ าฉีดเป็ นฝอยเพือลดการแพร่กระจายของไอระเหย ึ าให ้เกิด
อย่าสัมผัสหรือเดินข ้ามสารทีหกรัวไหลอยู่ - หลีกเลียงวิธซ
ี งทํ
มลพิษทางนํ า

6.3.2 กรณีหกรัวไหลน ้อย
วิธก
ี าร และวัสดุสําหรับกักเก็บและทําความสะอาด : สวมชุดป้ องกัน
สารเคมีพร ้อมหน ้ากากป้ องกันการหายใจชนิดมีถงั อัดอากาศ เก็บสารที
หกรดใส่ภาชนะบรรจุ แล ้วดูดซับสารทีเหลือด ้วย ทราย ดิน หรือสาร
เฉือย เก็บใส่ในภาชนะทีปิ ดสนิทสําหรับนํ าไปกําจัด ห ้ามให ้นํ าเข ้าไป
ในภาชนะบรรจุ ห ้ามสัมผัสสารเคมี ฉีดนํ าเป็ นละอองฝอยเพือลดไอ
ระเหยของสาร ระบายอากาศในบริเวณนันและล ้างทําความสะอาด
บริเวณทีสารหกรัวไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล ้ว

6.4 ข ้อควรระวังด ้านสิงแวดล ้อม (Environmental precautions.)
ป้ องกันไม่ให ้สารไหลลงท่อระบายนํ าทิง
6.5 วิธก
ี ารและวัสดุสําหรับกักเก็บและทําความสะอาด (Methods and materials for containment and cleaning up)
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การขนถ่าย เคลือนย้าย ใชง้ าน และเก็บร ักษา
(Handling and storage)

7

7.1 ข ้อควรระวังในการขนถ่ายเคลือนย ้าย ใช ้งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย (Precautions for safe handling)
ข ้อควรระวังและหลีกเลียง : -หลีกเลียงการสัมผัสกับสาร
- ห ้ามสูบบุหรี
- ให ้ใช ้สารในบริเวณทีมีการระบายอากาศทีเพียงพอ
-ใช ้เครืองมือทีไม่ทําให ้เกิดประกายไฟ
7.2 สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทังข ้อห ้ามในการเก็บรักษาสารทีเข ้ากันไม่ได ้ (incompatibility)
7.2.1 สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย (Safe storage condition)
เก็บในภาชนะปิ ดสนิท ห ้ามจัดเก็บไว ้ใกล ้กับแหล่งกําเนิดความร ้อน เปลวไฟ/ประกายไฟ
7.2.2 ข ้อห ้ามในการเก็บรักษาสารทีเข ้ากันไม่ได ้ (Safe storage condition)

7.3 สถานทีจัดเก็บ/สถานทีใช ้งาน (Storage area) :
7.4 เงือนไขการจัดเก็บของสารทีไม่เข ้ากัน (Incompatible chemicals condition)

7.5 การจําแนกความเป็ นอันตรายตาม UN :
Hazard Class by UN
7.6 ประเภทของการจัดเก็บตามกฏหมาย :
Classification

ั ัสและการป้องก ัน
การควบคุมการร ับสมผ
(Exposure controls/personal protection)

8

8.1 ค่าขีดจํากัดทียอมให ้รับสัมผัสได ้ในขณะปฏิบต
ั งิ านหรือค่าขีดจํากัดทางชีวภาพ
(occupational exposure limit values or biological limit values)
Name

TLV-TWA
-

TLV-STEL
-

TLV-C

PEL
-

Thai

biological
limit values

-

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมทีเหมาะสม (Appropriate engineering controls)
จัดระบบระบายอากาศแบบเฉพาะทีไว ้ใกล ้แหล่งกําเนิดมลพิษ ตัวอย่างในห ้อง Lab ควรจัดให ้มี Hood ดูดอากาศ และจัดระบบระบายอากาศในที
อับอากาศ
8.3 มาตรการป้ องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment)

8.4 สุขวิทยาส่วนบุคคล (Personal hygiene)
ทําความสะอาดร่างกายหลังจากการสัมผัสสารเคมี

8.5 การป้ องกันอืน ๆ (Other protection)
-

/
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คุณสมบ ัติทางกายภาพและทางเคมี
(Physical and chemical properties)

9.1 สถานะทางกายภาพ (Appearance):

ของเหลว ใส ไม่มส
ี ี

9.2 กลิน (Odour) :

กลินคล ้ายนํ ามันปิ โตรเลียม

9.3 ค่าขีดจํากัดของกลินทีรับได ้ (odour threshold limit) :
9.4 ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH-value) :

7 (ไม่ระบุ)

9.5 จุดหลอมเหลว และจุดเยือกแข็ง :
(Melting point &Freezing point)

จุดหลอมละลาย
จุดเยือกแข็ง

9.6 จุดเดือดเริมต ้นและช่วงของการเดือด :
(Initial boiling point/Boiling range)

จุดเริมเดือด
ช่วงของการเดือด

9.7 จุดวาบไฟ (Flash point):

-45 °C (โคล
สคัพ)

9.8 อัตราการระเหย (Evaporation rate):

- mg/sec

9.9 ความสามารถในการลุกติดไฟได ้ของของแข็ง และก๊าซ
(flammability (solid, gas))

เวลาทีใช ้ในการติดไฟ (Burning time) sec และ/หรือ
อัตราทีใช ้ในการติดไฟ (Burning Rate) mm/sec

9.10 ค่าขีดจํากัดสูงสุดและตําสุดของความไวไฟ หรือค่าจํากัดสูงสุดและตํา
สุดของการระเบิด
(upper/lower flammability or explosive limits)

1.0 %LEL และ/หรือ 8.0 %UEL

9.11 ความดันไอ (Vapour pressure) :

1.33 kPa ทีอุณหภูม ิ 25 °C

9.12 ความหนาแน่นไอ (Vapour density) :

เทียบกับอากาศมีคา่ เท่ากับ - kpa

9.13 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density) :

664.0 g/cm3 หรือ kg/m3 ทีอุณหภูม ิ °C

- °C
- °C
°C
32.2 °C - 140.0 °C

9.14 ความสามารถในการละลายได ้ (Solubility(ies)) :
9.15 ค่าสัมประสิทธิการละลายของสารในชันของ n-octanol ต่อนํ า :
(Partition coefficient : n-octanol/water)
9.16 อุณหภูมท
ิ ลุ
ี กติดไฟได ้เอง (Auto-ignition temperature) :

°C

9.17 อุณหภูมก
ิ ารสลายตัว Decomposition temperature):

°C

9.18 ความหนืด (Viscosity) :
9.19 ค่าความร ้อนทางเคมีจากการลุกไหม ้ (Heat of Combustion) :

°C

9.20 ผลการทดสอบระยะทางของการลุกไหม ้ (The ignition distance test):

cm

9.21 ผลการทดสอบการลุกไหม ้ในพืนทีปิ ด
(the enclosed space ignition test) :

s/m3

9.22 ผลการทดสอบโฟม (the foam test) :

เทียบกับอากาศมีคา่ เท่ากับ
และหรือ เปลวไฟไหม ้นาน

cm
sec

9.23 การทดสอบอัตราการลุกไหม ้
รายละเอียด
บริเวณพืนทีเปี ยก (wetted zone) สามารถหยุดการลุกไหม ้ของไฟได ้
เวลาทีใช ้ในการติดไฟ (Burning time)
หรืออัตตราการลุกไหม ้ (Burning rate)

ชนิดสาร
หน่วย
ํ หร ับผงโลหะ
่ งโลหะ สา
สารทีไม่ใชผ
นาที
sec
mm/s
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ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ย
ิ า
(Stability and reactivity)

10.1 การเกิดปฏิกริ ย
ิ า:
(Reactivity)
10.2 ความเสถียรทางเคมี :
(Chemical Stability)

 เสถียร  ไม่เสถียรและปลดปล่อยก๊าซ  ไม่ระบุ
Stability Instability and emit gas
N/A

10.3 ความเป็ นไปได ้ในการเกิดปฏิกริ ย
ิ าอันตราย :
(Possibility of Hazardous reaction)
10.4 สภาวะทีควรหลีกเลียง :
(Conditions to avoid)
10.5 วัสดุทเข
ี ้ากันไม่ได ้ :
(Incompatible materials)
10.6 ความเป็ นอันตรายของสารทีเกิดจากการสลายตัว :
(Hazardous decomposition products)
10.7 ความสามารถในการกัดกร่อน :
(Corrosivity)

11

ความร ้อน ประกายไฟ เปลวไฟ สารออกซิไดซ์ทรุี นเเรง

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ แอลดีไฮและคีโตน

ข้อมูลด้านพิษวิทยา
(Toxicological information)

11.1 ทางเข ้าสูร่ า่ งกาย
 การสูดดม
 การกลืนกิน
 การสัมผัสทางผิวหนัง
Route of entry
Inhalation
Ingestion
Skin contact
11.2 อาการปรากฏทีมีความสัมพันธ์กบ
ั คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา
(Symptoms retated to the physical, chemical and toxicological characteristics)

 การสัมผัสทางดวงตา
Eye contact

11.2.1 อาการทีเกียวข ้องกับคุณลักษณะทางกายภาพ (Symptom retated with physical characteristic)
ระคายเคืองอวัยวะทีรับสัมผัสสาร อาจทําให ้เกิดอาการผิวหนังไหม ้ได ้
11.2.2 อาการทีเกียวข ้องกับคุณลักษณะทางเคมี (Symptom retated with chemical characteristic)
วิงเวียนศรีษะ คลืนไส ้ อาเจียร
11.2.3 อาการทีเกียวข ้องทางพิษวิทยา : (Symptom retated with toxicology)
11.3 ผลกระทบเฉียบพลันและทีเกิดขึนภายหลัง (delayed and immediate effects) รวมทังผลเรือรัง (chronic effects) จากการรับสัมผัส
(Contact delayed, immediate and chronic effects)
อาจทําให ้เกิดโรคมะเร็ง
11.4 ค่าความเป็ นพิษทีวัดเป็ นตัวเลข (Numerical measures of toxicity)
11.4.1 การรับประทาน (Acute oral toxicity) :

-

11.4.2 การสัมผัส (Acute dermal toxicity) :

-

11.4.3 การสูดดม (Acute toxic of the vapour) : -
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ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
(Ecological information)

12.1 ความเป็ นพิษต่อระบบนิเวศ (ในนํ าและบนบก ถ ้ามี) (Ecotoxicity (aquatic and terrestrial, where available))
12.1.1 ผลการทดสอบความเป็ นพิษเฉียบพลันต่อปลา :
12.1.2 ผลการทดสอบความเป็ นพิษเฉียบพลันต่อ Crustaceans :
12.1.3 ผลการทดสอบความเป็ นพิษเฉียบพลันต่อ Algae :
12.2. การตกค ้างยาวนาน (persistence) และ :
ความสามารถในการย่อยสลาย
(degradability)
12.3. ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : (bio-accumulative potential)
12.4. การเคลือนย ้ายในดิน :
(mobility in soil)
12.5. ผลกระทบในทางเสียหายอืนๆ :
(other adverse effects)

-

13

ข้อพิจารณาในการกําจ ัด
(Disposal considerations)

13.1 ข ้อมูลเกียวกับกากของเสีย :
(Waste information)
13.2 ข ้อมูลการขนถ่าย เคลือนย ้ายอย่างปลอดภัย :
(Remain materials)
13.3 วิธก
ี ารกําจัดทีเหมาะสม :
(Waste disposal)
13.4 การกําจัดบรรจุภณ
ั ฑ์ทได
ี ้รับการปนเปื อน :
(Package contaminated disposal)

14

ํ หร ับการขนสง
่
ข้อมูลสา
(Transport information)

14.1 เลขรหัสสหประชาชาติ (UN Number):
1268
14.2 ชือทีถูกต ้องในการขนส่งตาม UN :
PETROLEUM DISTILLATES,N.O.S. or PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S.
(UN Proper Shipping Name)
14.3 ประเภทความเป็ นอันตรายสําหรับการขนส่ง : 3
(Transport Class/Division)
14.4 กลุม
่ การบรรจุ (ถ ้ามี) :
II
(Package group (if any))
14.5 การเกิดมลภาวะทางทะเล :
 ใช่  ไม่ใช่  ไม่ระบุ
(Marine pollution)
14.6 ข ้อควรระวังพิเศษสําหรับผู ้ใช ้ :
(Special precautionary for user)
14.7 การขนส่งด ้วยภาชนะขนาดใหญ่ :
DGF(Transport in bulk)
14.8 บรรจุภณ
ั ฑ์เพือการขนส่ง :
Classification

Pictogram

14.9 ข ้อมูลอืนๆ (Other):

/
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ข้อมูลเกียวก ับกฎข้อบ ังค ับ
(Regulatory information)

15.1 กฎระเบียบทางด ้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิงแวดล ้อม (Safety, health and environmental regulations)
-

16

ข้อมูลอืน ๆ
(Other information)

16.1 วันทีจัดเตรียมเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยฉบับปรับปรุงแก ้ไขล่าสุด (Date of latest issue):

12-09-2014

16.2 รายละเอียดของจุดทีได ้มีการเปลียนแปลงเอกสารความปลอดภัยฉบับเดิม (Description of point of Safety Data Sheet changing)
16.3 คําอธิบายของอักษรย่อและชือย่อทีใช ้ในเอกสารความปลอดภัย (Abbreviation explanation)
NFPA Hazard Code
Health

Fire Hazard

Reactivity

3
1

0

HMIS Hazard
1

Health

3

Flammability

0

Reactivity

Rating System
0 = ไม่อน
ั ตราย (No hazard)
1 = อันตรายเล็กน ้อย (Slight hazard)
2 = อันตรายปานกลาง (Moderate hazard)
3 = อันตรายมาก (Serious hazard)
4 = อันตรายอย่างรุนแรง (Servere hazard)

Specific

16.5 ข ้อมูลไฟล์เอกสารความปลอดภัย : (Information Safety Data Sheet files)
ไฟล์ข ้อมูลหลัก (Master file)

ไฟล์ข ้อมูลอ ้างอิง (Reference file)

16.6 กฎหมายในประเทศทีเกียวข ้อง :
16.7 ทีมาของข ้อมูล (Reference):
16.8 ข ้อมูลอืนๆ (Other details):
-

/

Light Naphtha
NFPA Rating and GHS Pictogram

จุดวาบไฟ :

CAS Number :

-45 °C จุดติดไฟได้เอง

64742-89-8
°C

TWA-TLV:

3
1

UN Number : 1268

0

Hazard statement
ั าอาจก่อให้เกิด
ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงมาก มีขอ
้ สงสยว่
ั ัสสารเคมีในกรณีทมี
มะเร็ง(ให้ระบุทางร ับสมผ
ี การพิสจ
ู น์วา
่ ไม่มท
ี างร ับ
ั ัสอืนทีทําให้เกิดความผิดปกติน)ี ระคายเคืองต่อผิวหน ังมาก เป็น
สมผ
พิษร้ายแรงต่อสิงมีชวี ต
ิ ในนํา และมีผลกระทบระยะยาว

ั ตด
โทรศพท์
ิ ต่อกรณีฉุกเฉิน

1199
อ ันตรายต่อสุขภาพ

มีข ้อสงสัยว่าอาจก่อให ้เกิดมะเร็ง(ให ้ระบุทางรับสัมผัสสารเคมีใน
กรณีทมี
ี การพิสจ
ู น์วา่ ไม่มท
ี างรับสัมผัสอืนทีทําให ้เกิดความผิดปกติ
นี)
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก

่ นบุคคล
อุปกรณ์ป้องก ันสว

ต ้องสวมใส่ชด
ุ ป้ องกันสารเคมี ต ้องสวมใส่หน ้ากาก ต ้องสวมใส่เครือง
ป้ องกันดวงตา ต ้องสวมใส่ถงุ มือนิรภัยในเขตพืนทีนี ต ้องสวมใส่รองเท ้า
ป้ องกันสารเคมี

การปฐมพยาบาล

สารทีใชใ้ นการด ับเพลิง

การขนย้ายและการจ ัดเก็บ

การจ ัดการกรณีหกรวไหล
ั

เคลือนย ้ายผู ้ประสบภัยไปยังสถานทีซึงมีอากาศบริสท
ุ ธิ ถ ้าหยุด
หายใจให ้ใช ้อุปกรณ์ชว่ ยหายใจ
ล ้างบริเวณทีสัมผัสสารเคมีด ้วยนํ าสะอาดปริมาณมาก นานอย่าง
น ้อย 20 นาที
ล ้างตาด ้วยนํ าสะอาดทีไหลผ่านนานอย่างน ้อย 20 นาที โดยเปิ ด
เปลือกตาบนและล่างออกให ้กว ้าง ถ ้ายังระคายเคือง ปวดตา ตา
บวม นํ าตาไหล ให ้รีบนํ าส่งแพทย์

ข ้อควรระวังและหลีกเลียง : -หลีกเลียงการสัมผัสกับสาร - ห ้ามสูบ
บุหรี - ให ้ใช ้สารในบริเวณทีมีการระบายอากาศทีเพียงพอ -ใช ้
เครืองมือทีไม่ทําให ้เกิดประกายไฟ
เก็บในภาชนะปิ ดสนิท ห ้ามจัดเก็บไว ้ใกล ้กับแหล่งกําเนิดความร ้อน
เปลวไฟ/ประกายไฟ
จัดระบบระบายอากาศแบบเฉพาะทีไว ้ใกล ้แหล่งกําเนิดมลพิษ
ตัวอย่างในห ้อง Lab ควรจัดให ้มี Hood ดูดอากาศ และจัดระบบ
ระบายอากาศในทีอับอากาศ
จัดระบบระบายอากาศแบบเฉพาะทีไว ้ใกล ้แหล่งกําเนิดมลพิษ
ตัวอย่างในห ้อง Lab ควรจัดให ้มี Hood ดูดอากาศ และจัดระบบ
ระบายอากาศในทีอับอากาศ

นํ า (ฉีดเป็ นหมอก), คาร์บอนไดออกไซด์ และผงเคมีแห ้ง
ห ้ามใช ้เครืองฉีดนํ าแรงดันสูง

วิธก
ี าร และวัสดุสําหรับกักเก็บและทําความสะอาด : สวมชุด
ป้ องกันสารเคมีพร ้อมหน ้ากากป้ องกันการหายใจชนิดมีถงั อัด
อากาศ เก็บสารทีหกรดใส่ภาชนะบรรจุ แล ้วดูดซับสารทีเหลือด ้วย
ทราย ดิน หรือสารเฉือย เก็บใส่ในภาชนะทีปิ ดสนิทสําหรับนํ าไป
กําจัด ห ้ามให ้นํ าเข ้าไปในภาชนะบรรจุ ห ้ามสัมผัสสารเคมี ฉีดนํ า
เป็ นละอองฝอยเพือลดไอระเหยของสาร ระบายอากาศในบริเวณ
นันและล ้างทําความสะอาดบริเวณทีสารหกรัวไหลหลังจากเก็บสาร
ออกหมดแล ้ว

ิ
กรณีต ้องการรับข ้อมูลเพิมเติมติดต่อ / For more information please contact : แผนกอาชวี อนามัยและสงแวดล
้อม
รหัส /Code No. 10010020 แก ้ไขครังที / Number of Revision 1
ระวัง / Warning :
/

Light Naphtha
UN No : 1268

CAS No : 64742-89-8

ั
คําสญญาณ
: อ ันตราย
ข้อความแสดงความเป็นอ ันตราย
ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงมาก
มีข ้อสงสัยว่าอาจก่อให ้เกิดมะเร็ง(ให ้ระบุทางรับสัมผัสสารเคมีในกรณีทมี
ี การพิสจ
ู น์วา่ ไม่ม ี
ทางรับสัมผัสอืนทีทําให ้เกิดความผิดปกติน)ี
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
เป็ นพิษร ้ายแรงต่อสิงมีชวี ต
ิ ในนํ า และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อควรระว ัง
- หลีกเลียงการสัมผัสกับความร ้อนและแหล่งกําเนิดประกายไฟ [และสารออกซิไดส์] [- ห ้าม
สูบบุหรี]
- ปิ ดภาชนะบรรจุให ้แน่น
- เก็บภาชนะบรรจุ/หีบห่อในทีมีการถ่ายเทอากาศดี
- ใช ้เฉพาะในพืนทีทีมีการระบายอากาศทีดี
- ล ้างให ้สะอาดอย่างทัวถึงหลังจากการขนถ่ายเคลือนย ้าย
- สวมใส่ [ชุดป้ องกัน] [ถุงมือ] [และอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน ้า] ทีเหมาะสม
่ งแวดล
ิ
- ป้ องกันการปล่อยสูส
้อม

3
1

0

การปฐมพยาบาล / First aids:
เคลือนย ้ายผู ้ประสบภัยไปยังสถานทีซึงมี
อากาศบริสท
ุ ธิ ถ ้าหยุดหายใจให ้ใช ้อุปกรณ์
ช่วยหายใจ
ล ้างบริเวณทีสัมผัสสารเคมีด ้วยนํ าสะอาด
ปริมาณมาก นานอย่างน ้อย 20 นาที
ล ้างตาด ้วยนํ าสะอาดทีไหลผ่านนานอย่างน ้อย
20 นาที โดยเปิ ดเปลือกตาบนและล่างออกให ้
กว ้าง ถ ้ายังระคายเคือง ปวดตา ตาบวม นํ าตา
ไหล ให ้รีบนํ าส่งแพทย์

เบอร์โทรฉุกเฉิน (First aids):

1199
อุปกรณ์ป้องก ันอ ันตราย:

ผูผ
้ ลิต / ผูจ
้ ัดจําหน่าย
บริษ ัท:
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Company
ทีอยู:่
4 ถ. I-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
Address โทร 038 - 683683 โทรสาร 038 - 683695

ั :
เบอร์โทรศพท์
2214
Telephone number

/

