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ส่วนที 1: การบ่งชีสารเดียวหรือสารผสม และผู้ผลิต 
 

1.1. ตวับ่งชีผลติภัณฑ์ตามระบบ 
รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : สารผสม 

ชือสินคา้ : IMMOIL-8CC_IMMOIL-500CC 
 

1.2. ข้อแนะนําและข้อจาํกดัต่างๆ ในการใช้สารเดยีวหรือสารผสม 
การใชง้านทีแนะนาํ : ของเหลวสาํหรับแช่ในกลอ้งจุลทรรศน์สาํหรับกลอ้งจุลทรรศน์แสง 
    

 

1.3. รายละเอยีดผู้ผลติ  
ผู้ผลติ 
Evident Corporation  
6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, 
Nagano 399-0495, Japan 
+81-266-41-4140 

1.4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
หมายเลขฉุกเฉิน : +44-1865-407333（Carechem24 ภาษาองักฤษ） 
 

 

ส่วนที 2: การบ่งชีความเป็นอันตราย 
 

2.1. การจาํแนกประเภทสารเดยีวหรือสารผสมตามระบบ 

จาํแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
การทาํใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต่้อผวิหนงั, กลุ่มที 1 H317   
ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อสิงแวดลอ้มในนาํ  ประเภทยอ่ย ๒ H411   

 

 

2.2. องค์ประกอบฉลากตามระบบ 

ตดิฉลากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
รูปสญัลกัษณ์ของความเป็นอนัตราย (GHS TH) : 

 
GHS07 

 
GHS09 

    

คาํสญัญาน (GHS TH) : ระวงั 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย (GHS TH) : H317 - อาจทาํใหเ้กิดการแพที้ผวิหนงั 
H411 - เป็นพิษต่อสิงมีชีวิตในนาํและมีผลกระทบระยะยาว 

ขอ้ความทีแสดงขอ้ควรระวงั (GHS TH) : P261 - หลีกเลียงการหายใจเอา ฝุ่ น/ฟูม/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย. 
P272 - เสือผา้ทีปนเปือน ไม่ควรนาออกไปจากสถานทีทางาน. 
P273 - หลีกเลียงการรัวไหลสู่สิงแวดลอ้ม. 
P280 - สวม ถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา/อุปกรณ์ป้องกนัหนา้. 
P302+P352 - หากสมัผสัผวิหนงั: ลา้งผวิหนงัดว้ยสบู่และนาํปริมาณมาก. 
P363 - ซกัลา้งเสือผา้ทีปนเปือนก่อนนาํกลบัมาใชใ้หม่. 
P333+P313 - ถา้ผวิหนงัเกิดการระคายเคืองหรือเป็นผนืคนั ขอคาํปรึกษาหรือการรักษาทีเหมาะสม. 
P391 - เก็บสารทีหกรัวไหล. 
P501 - กาํจดัสาร/ภาชนะบรรจุ จุดรวบรวมของเสียทีเป็นอนัตราย หรือของเสียชนิดพิเศษ ตามขอ้บงัคบัของทอ้งที ภูมิภาค ประเทศ และ/หรือนานาชาติ. 

0 

 

2.3. ความเป็นอตัรายอืน ๆ 
ไม่มีขอ้มูลเพิมเติม 

ส่วนท ี3: องค์ประกอบและข้อมูลเกียวกับส่วนผสม 
 

3.1. สารเดียว 
ไม่สามารถใชไ้ด ้

 

 

 
 

3.2. สารผสม 
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ชือ ตวับ่งชีผลติภัณฑ์ตามระบบ % จาํแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2555 (ค.ศ. 2012) 

เบนซีน, 1,2-ไดเมทิล-4-(1-ฟีนิลเอทิล)- 
 

(CAS เลขที) 6196-95-8 
 

15.0 Aquatic Chronic 1, H410 

เบนซีน, 2,4-ไดเมทิล-1-(1-ฟีนิลเอทิล)- 
 

(CAS เลขที) 6165-52-2 
 

12.0 ไม่จดัจาํแนก 

เบนซีน, 1,4-ไดเมทิล-2-(1-ฟีนิลเอทิล)- 
 

(CAS เลขที) 6165-51-1 
 

7.0 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 2, H371 
STOT RE 2, H373 

เบนซีน, เอทิล(ฟีนิลเอทิล)- 
 

(CAS เลขที) 64800-83-5 
 

6.0 ไม่จดัจาํแนก 

 
 

หมายเหตุ : *ชือสารเคมีจาํนวน, หมายเลข CAS และ/ หรือความเขม้ขน้จะถือเป็นความลบัทางการคา้ 
   

ขอ้ความของประโยค H: -ดูหวัขอ้ 16 
 

ส่วนที 4: มาตรการปฐมพยาบาล 
 

4.1. บรรยายถึงวธิีการปฐมพยาบาล 
มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการหายใจเขา้ไป : ถา้หายใจลาํ บาก ใหเ้คลือนยา้ยผูป่้วยไปสู่ทีมีอากาศบริสุทธิ และใหน้อนพกัในท่าทางทีสบายเพอืการหายใจ. รับคาํแนะนาํจากแพทย/์พบแพทย ์

ถา้รู้สึกไม่สบาย. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสมัผสัผวิหนงั : ถา้สมัผสัผวิหนงั: ลา้งดว้ย นาํ ปริมาณมาก. ถอดเสือผา้ทีปนเปือนและซกัใหส้ะอาดก่อนนาํกลบัมาใชใ้หม่. 
หากเกิดการระคายเคืองผวิหนงัหรือผนืแดงเกิดขึน :รับคาํแนะนาํจากแพทย/์พบแพทย.์ 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสมัผสัดวงตา : หากเขา้ดวงตา: ลา้งดว้ยนาํเป็นเวลาหลายๆนาที ใหถ้อดคอนแทคเลนส์ออก ถา้ถอดออกมาและทาํไดง่้าย ใหล้า้งตาต่อไป. หากยงัระคายเคือง: 
รับคาํแนะนาํจากแพทย/์พบแพทย.์ 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการกลืนกิน : อยา่ทาํใหอ้าเจียนโดยไม่ไดรั้บคาํแนะนาํจากแพทย.์ ไม่ควรป้อนสิงใดทางปากใหก้บัผูที้ไม่มีสติ. รับคาํแนะนาํจากแพทย/์พบแพทย ์ถา้รู้สึกไม่สบาย. 
 

4.2. อาการหรือผลกระทบทีสําคญั ทังทเีกดิเฉียบพลนัและทีเกดิขนึภายหลงั 
อาการ/ผลกระทบหลงัจากการหายใจเขา้ไป : อาจก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ. 

อาการ/ผลกระทบหลงัจากการสมัผสัผวิหนงั : อาจก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงั. การรับสมัผสัซาํอาจทาํใหผ้วิหนงัแหง้หรือผวิแตก. อาจทาํใหเ้กิดการแพที้ผวิหนงั. 

อาการ/ผลกระทบหลงัจากการสมัผสัดวงตา : อาจทาํใหด้วงตาระคายเคือง. อาการอาจประกอบไปดว้ยความรู้สึกไม่สบายตวัหรือความเจ็บปวด การกะพริบตาบ่อยเกินไปและมีนาํตาไหล 
อีกทงัอาจเป็นไปไดที้จะเกิดผนืแดงและอาการบวม. 

อาการ/ผลกระทบหลงัจากการกลืนกิน : อาจเป็นอนัตรายเมือกลืนกิน. อากก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร, อาการคลืนไส,้ อาเจียนและทอ้งเสีย. 
 

4.3. ระบุถึงข้อควรพจิารณาทางการแพทย์ทต้ีองทาํทันท ีและการดูแลรักษาเฉพาะทคีวรดําเนินการ 
คาํแนะนาํทางการแพทยห์รือการรักษาอืน ๆ : อาการของโรคอาจปรากฏในภายหลงั. ในกรณีทีเกิดอุบติัเหตุ หรือเมือรู้สึกไม่สบาย, ใหพ้บแพทยโ์ดยด่วน (ถา้เป็นไปไดใ้หแ้สดงฉลากของสารดว้ย). 
 

ส่วนท ี5: มาตรการผจญเพลิง 
 

5.1. สารดับเพลงิทห้ีามใช้ และสารดบัเพลงิทเีหมาะสม 
สารดบัเพลิงทีเหมาะสม : โฟม. คาร์บอนไดออกไซด.์ ผงเคมีแหง้. 

สารดบัเพลิงทีไม่เหมาะสม : อยา่ใชน้าํฉีดทีแรงเพราะอาจทาํใหเ้กิดการกระจายและทาํใหไ้ฟลุกลามออกไป. 
 

5.2. ความเป็นอนัตรายเฉพาะทเีกดิขนึจากสารเคม ี
ความเป็นอนัตรายจากไฟไหม ้ : ผลิตภณัฑข์องการเผาไหมอ้าจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง: ออกไซดข์องคาร์บอน. 

การเกิดปฏิกิริยา : เป็นทีทราบชดัเจนว่าไม่มีปฏิกิริยาทีเป็นอนัตรายภายใตเ้งือนไขปกติของการใชง้าน. 

มาตรการทวัไป : ใชก้ารป้องกนัตวัดงัทีแนะนาํในส่วนที 8 แยกออกจากพืนทีทีเป็นอนัตราย และหา้มบุคคลทีไม่จาํเป็นและไม่ไดรั้บการป้องกนัเขา้ไปขา้งใน. 
 

5.3. อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั สําหรับนักผจญเพลงิ 
ขอ้แนะนาํในการผจญเพลิง : ทาํภาชนะทีปิดสนิททีสมัผสักบัไฟใหเ้ยน็ดว้ยนาํ. 

การป้องกนัในระหว่างการผจญเพลิง : อยูเ่หนือลม สวมชุดทนไฟสาํหรับการดบัเพลิง (ชุดป้องกนัแบบเต็มรูปแบบ) และการปกป้องระบบทางเดินหายใจ (SCBA). 

ส่วนท ี6: มาตรการจัดการเมือมีการหกรัวไหลของสาร 
 

6.1. ข้อควรระวงัส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล และขนัตอนการปฎบิัตเิมือเกดิเหตุฉุกเฉิน 
มาตรการทวัไป : ใชก้ารป้องกนัตวัดงัทีแนะนาํในส่วนที 8 แยกออกจากพืนทีทีเป็นอนัตราย และหา้มบุคคลทีไม่จาํเป็นและไม่ไดรั้บการป้องกนัเขา้ไปขา้งใน. 

6.1.1. สําหรับผู้ทไีม่ใช่หน่วยกู้ภัย 
ไม่มีขอ้มูลเพิมเติม 
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6.1.2. สําหรับหน่วยกู้ภัย 
ไม่มีขอ้มูลเพิมเติม 
 

6.2. ข้อควรระวงัด้านสิงแวดล้อม 
ป้องกนัไม่ใหเ้ขา้ไปในท่อระบายนาํและแหล่งนาํสาธารณะ. แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งทราบหากมีผลิตภณัฑเ์ขา้ไปในท่อระบายนาํหรือแหล่งนาํสาธารณะ. หลีกเลียงการรัวไหลสู่สิงแวดลอ้ม. เก็บสารทีหกรัวไหล. 
 

6.3. วธิีการและวสัดุสําหรับกกัเกบ็และทําความสะอาด 
สาํหรับภาขนะบรรจุ : ซบัและ/หรือจาํกดัการหกดว้ยวสัดุเฉือย (ทราย เวอร์มิคูไลทห์รือวสัดุทีเหมาะสมอืน ๆ) แลว้วางไวใ้นภาชนะทีเหมาะสม . 

ไม่ลา้งทิงบนผวินาํผวิหรือในท่อระบายนาํ. สวมอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลทีแนะนาํ. 

วิธีการในการทาํความสะอาด : กวาดหรือตกัผลิตภณัฑที์รัวไหลใส่ในภาชนะทีเหมาะสมในการกาํจดั. มอบการระบายอากาศ. 
อยา่นาํสารทีหกรัวไหลกลบัไปใส่ในภาชนะบรรจุเดิมเพือนาํมาใชใ้หม่ในภายหลงั. 

ส่วนที 7: การขนถ่าย เคลือนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 
 

7.1. ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือนย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย 
อนัตรายทีเพิมขึนระหว่างการดาํเนินการ : ความเสียงต่อการลืนไถลบนสารเคมีทีหก. 

ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคลือนยา้ย ใชง้าน และการเก็บรักษาอยา่งปลอดภยั : หลีกเลียงการสมัผสักบัผวิหนงัและดวงตา. หลีกเลียงการหายใจเอา ฝุ่ น/ฟูม/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย. หา้มกลืน. 
ใชง้านและเปิดภาชนะบรรจุดว้ยความระมดัระวงั. หา้มกิน ดืมหรือสูบบุหรีเมือใชผ้ลิตภณัฑ.์ สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล. 

มาตรการสุขอนามยั : ถอดเสือผา้ทีปนเปือนและซกัใหส้ะอาดก่อนนาํกลบัมาใชใ้หม่. เสือผา้ทีปนเปือน ไม่ควรนาออกไปจากสถานทีทางาน. ลา้งมือ ปลายแขน 
และใบหนา้ใหท้วัถึงหลงัจากใชง้าน. 

 

7.2. สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั รวมทังข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารทีเข้ากนัไม่ได้ 
เงือนไขในการเก็บรักษา : เก็บใหพ้น้จากมือเด็ก. ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่น. เก็บรักษาในสถานทีทีแหง้ เยน็ และมีการระบายอากาศทีดี.  
 

ส่วนที 8: การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกัน ส่วนบุคคล 
 

8.1. ค่าต่าง ๆ ทใีช้ควบคุม 
ไม่มีขอ้มูลเพิมเติม 

ค่าขีดจาํกดัการสัมผสัสําหรับส่วนประกอบอืน ๆ 
ไม่มีขอ้มูลเพิมเติม 

8.2. การเฝ้าระวงั 
ไม่มีขอ้มูลเพิมเติม 
 

8.3. การควบคุมทางวศิวกรรมทีเหมาะสม 
การควบคุมทางวิศวกรรมทีเหมาะสม : ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานทีทาํงานมีการระบายอากาศทีดี. มอบสถานทีลา้งดวงตาและทีอาบนาํเพือความปลอดภยัซึงเขา้ถึงไดท้นัที. 
 

8.4. มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล เช่น 
การป้องกนัมือ : สวมถุงมือทีเหมาะสมทีทนต่อการสารเคมี 

การป้องกนัดวงตา : แนะนาํใหใ้ชแ้ว่นตานิรภยัหรือแว่นตาเมือใชง้านผลิตภณัฑนี์ 

การป้องกนัผวิหนงัและร่างกาย : สวมชุดป้องกนัทีเหมาะสม 

การป้องกนัระบบหายใจ : ในกรณีทีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ใหส้วมเครืองช่วยหายใจทีเหมาะสม. ควรเลือกเครืองช่วยหายใจตามระดบัการสมัผสัทีทราบแลว้หรือคาดว่าจะไดรั้บ 
อนัตรายของผลิตภณัฑ ์และขีดจาํกดัการทาํงานทีปลอดภยัของเครืองช่วยหายใจทีเลือก 

การควบคุมการรับสมัผสัดา้นสิงแวดลอ้ม : หลีกเลียงการรัวไหลสู่สิงแวดลอ้ม. 
 

ส่วนท ี9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
 

สภาพร่างกาย : ของเหลว 

การปรากฏ : นาํใส 

สี : ไม่มีสี 

กลิน : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าขีดจาํกดัของกลินทีรับได ้ : ไม่มีขอ้มูล 

pH : ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว, จุดเยอืกแข็ง : ไม่มีขอ้มูล 

จุดเดือด : < 200 °C 

จุดวาบไฟ : 154 °C ถว้ยทดลองคลีฟแลนดโ์อเพ่น 

อุณหภูมิทีลุกติดไฟไดเ้อง : < 300 °C  

ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ) : ไม่ไวไฟ 
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ความดนัไอ : ไม่มีขอ้มูล 

อตัราการระเหย : ไม่มีขอ้มูล 

ขีดจาํกดัของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

คุณสมบติัของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

พลงังานการจุดระเบิดตาํสุด : ไม่มีขอ้มูล 

ความสามารถในการละลายได ้ : ไม่มีขอ้มูล 

ความหนาแน่น : ความหนาแน่นสมัพทัธ:์ 0.918 ท ี15องศาเซลเซยี 
 

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์ : ไม่มีขอ้มูล 

ความหนืด : ไม่มีขอ้มูล 

 

ส่วนที 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
 

ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใตส้ภาวะปกติ. 

สภาวะทีควรหลีกเลียง : ความร้อน. วสัดุทีเขา้กนัไม่ได.้ 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเกิดจากการสลายตวั : อาจประกอบไปดว้ยสารต่อไปนี แต่ไม่จาํกดัเพียงสารดงักล่าว: ออกไซดข์องคาร์บอน. 

วสัดุทีเขา้กนัไม่ได ้ : สารออกซิไดซที์แรง. 

ความเป็นไปไดใ้นการเกิดปฏิกิริยาอนัตราย : เป็นทีทราบชดัเจนว่าไม่มีปฏิกิริยาทีเป็นอนัตรายภายใตเ้งือนไขปกติของการใชง้าน. 

การเกิดปฏิกิริยา : เป็นทีทราบชดัเจนว่าไม่มีปฏิกิริยาทีเป็นอนัตรายภายใตเ้งือนไขปกติของการใชง้าน. 
 

ส่วนที 11: ข้อมูลด้านพษิวิทยา 
 

11.1. ข้อมูลเกยีวกบัผลกระทบด้านพษิวทิยา 
 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) : ไม่จดัจาํแนก. 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางผวิหนงั) : ไม่จดัจาํแนก 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางการสูดดม) : ไม่จดัจาํแนก 
 

ไม่ทราบขอ้มูลความเป็นพษิเฉียบพลนั (GHS TH) 33เปอร์เซ็นตข์องส่วนผสมประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีไม่ทราบความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) 
33เปอร์เซ็นตข์องส่วนผสมประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีไม่ทราบความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางผวิหนงั) 
33เปอร์เซ็นตข์องส่วนผสมประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีไม่ทราบความเป็นพิษเฉียบพลนั (การสูดดม (ไอนาํ)) 

 

การกดักร่อนและการระคายเคืองต่อผวิหนงั : ไม่จดัจาํแนก 

การทาํลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา : ไม่จดัจาํแนก 

การทาํใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต่้อระบบทางเดินหายใจหรือผวิหนงั : อาจทาํใหเ้กิดการแพที้ผวิหนงั. 

การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธข์องเซลส์สืบพนัธ ์ : ไม่จดัจาํแนก 

การก่อมะเร็ง : ไม่จดัจาํแนก 

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ ์ : ไม่จดัจาํแนก 

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (การรับสมัผสัครังเดียว) : ไม่จดัจาํแนก 

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (การรับสมัผสัซาํ) : ไม่จดัจาํแนก 

ความเป็นอนัตรายจากการสาํลกั : ไม่จดัจาํแนก 

ขอ้มูลอืนๆ 
รวมทงัขอ้มูลการจดัทาํและการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

: เสน้ทางการรับสมัผสัทีมีโอกาสเกิดขึน: การกลืนกิน, การหายใจ/สูดดม, ผวิหนงั และดวงตา. 

ส่วนที 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 
 

12.1. ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
นิเวศวิทยา - ทวัไป : เป็นพิษต่อสิงมีชีวิตในนาํและมีผลกระทบระยะยาว. 

ไม่ทราบขอ้มูลความเป็นอนัตรายต่อสิงแวดลอ้มในนาํ (ระบบ GHS ไทย) : มีองคป์ระกอบทีไม่ทราบความเป็นอนัตรายต่อสิงแวดลอ้มในนาํ 25% 

เป็นอนัตรายต่อสิงแวดลอ้มในนาํ - ระยะสนั (เฉียบพลนั) : ไม่จดัจาํแนก 

เป็นอนัตรายต่อสิงแวดลอ้มในนาํ - ระยะยาว (เรือรัง) : เป็นพิษต่อสิงมีชีวิตในนาํและมีผลกระทบระยะยาว. 

ขอ้มูลอืนๆ 
รวมทงัขอ้มูลการจดัทาํและการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

: ไม่มีผลกระทบอืน ๆ ทีรู้จกักนั. 

 

 
 

12.2. การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย 

IMMOIL-8CC_IMMOIL-500CC  
การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย ไม่ไดก้าํหนด. 
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12.3. ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 

IMMOIL-8CC_IMMOIL-500CC  
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ ไม่ไดก้าํหนด. 

   

 
 

12.4. การเคลือนย้ายในดิน 
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การเคลือนยา้ยในดิน ไม่มีขอ้มูลเพิมเติม 

    
 
 

12.5. ผลกระทบในทางเสียหายอืน ๆ 
โอโซน : ไม่จดัจาํแนก 

ผลกระทบในทางเสียหายอืน ๆ : ไม่มีขอ้มูลเพมิเติม 

 

ส่วนท ี13: ข้อพจิารณาในการกําจัด 
 

13.1. วธิีการกาํจดั 
คาํแนะนาํในการกาํจดับรรจุภณัฑ/์ผลิตภณัฑ ์ : กาํจดัสาร/ภาชนะบรรจุ จุดรวบรวมของเสียทีเป็นอนัตราย หรือของเสียชนิดพิเศษ ตามขอ้บงัคบัของทอ้งที ภูมิภาค ประเทศ และ/หรือนานาชาติ. 

ใหน้าํภาชนะบรรจุทีหมดแลว้ไปรีไซเคิล หากไดรั้บอนุญาต. 

ส่วนที 14: ข้อมูลการขนส่ง 
 

14.1. หมายเลขสหประชาชาต ิ
UN-เลขที(UN RTDG) : 3082 

UN-เลขที (IMDG) : 3082 

UN-เลขที (IATA) : 3082 
 

14.2. ชือทใีช้ในการขนส่ง 
ชือทีใชใ้นการขนส่ง (UN RTDG) : สสารทีเป็นอนัตรายต่อสิงแวดลอ้ม, ของเหลว หากไม่ระบุเป็นอืน (เบนซีน, 1,2-ไดเมทิล-4-(1-ฟีนิลเอทิล)-) 

ชือทีใชใ้นการขนส่ง (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzene, 1,2-dimethyl-4-
(1-phenylethyl)-) 

ชือทีใชใ้นการขนส่ง (IATA) : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Benzene, 1,2-dimethyl-4-(1-phenylethyl)-) 
 

14.3. ประเภทความเป้นอนัตรายสําหรับการขนส่ง 
UN RTDG   
ประเภทความเป้นอนัตรายสาํหรับการขนส่ง (UN RTDG) : 9 

ฉลากความเป็นอนัตราย (UN RTDG) : 9 
 

 : 

 
   
IMDG   
ประเภทความเป้นอนัตรายสาํหรับการขนส่ง (IMDG) : 9 

ฉลากความเป็นอนัตราย (IMDG) : 9 
 

 : 

 
   
IATA   
ประเภทความเป้นอนัตรายสาํหรับการขนส่ง (IATA) : 9 

ฉลากความเป็นอนัตราย (IATA) : 9 
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 : 

 
 

14.4. กลุ่มการบรรจุ 
กลุ่มการบรรจุ (UN RTDG) : III 

กลุ่มการบรรจุ (IMDG) : III 

กลุ่มบรรจุภณัฑ ์(IATA) : III 
 

14.5. ความเป็นอนัตรายต่อสิงแวดล้อม 
อนัตรายสาํหรับสิงแวดลอ้ม : ใช่ 

มลภาวะทางทะเล : ใช่ 

ขอ้มูลอืนๆ 
รวมทงัขอ้มูลการจดัทาํและการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

: ไม่มีขอ้มูลเพมิเติม. 

 
14.6. ข้อควรระวงัพเิศษสําหรับผู้ใช้ 
ขอ้ควรระวงัในการขนส่งพิเศษ  : หา้มดาํเนินการใด ๆ ก่อนอ่านและทาํความเขา้ใจในขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั. 

- UN RTDG 
บทบญัญติัพิเศษ (UN RTDG) : 274, 331, 335, 375 

ปริมาณทีจาํกดั (UN RTDG) : 5L 

ปริมาณทียกเวน้ (UN RTDG) : E1 

ขอ้กาํหนดของบรรจุภณัฑ ์(UN RTDG) : P001, IBC03, LP01 

บทบญัญติัเกียวกบับรรจุภณัฑพิ์เศษ (UN RTDG) : PP1 

ขอ้กาํหนดพิเศษสาํหรับถงัแบบพกพาและภาชนะบรรจุจาํนวนมาก (UN 
RTDG) 

: T4 

ขอ้กาํหนดพิเศษสาํหรับถงัแบบพกพาและภาชนะบรรจุจาํนวนมาก (UN 
RTDG) 

: TP1, TP29 

- IMDG 
ไม่มีขอ้มูล 

- IATA 
ไม่มีขอ้มูล 
 

14.7. การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ (ให้เป็นไปตาม Annex II ของ MARPOL 73/78 และ IBC Code) 
ไม่สามารถใชไ้ด ้
 

ส่วนที 15: ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 
 

15.1. ให้ระบุกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะกบัผลติภัณฑ์นนั 
ไม่มีขอ้มูลเพิมเติม 
 
15.2. ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ไม่มีขอ้มูลเพิมเติม   
 

ส่วนท ี16: ข้อมูลอืนๆ รวมทังข้อมูลการจัดทําและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
 

เวอร์ชนั : 1.0 

วนัทีออก : 23/10/2563 

วนัทีแกไ้ข : 23/10/2563 

ขอ้มูลอืน ๆ : ไม่. 

   
 
 
 
 
 
 

ดูขอ้ความทงัหมดของประโยค H: 
 Acute Tox. 4 (Dermal) ความเป็นพิษเฉียบพลนั ทางผวิหนงั ประเภทยอ่ย ๔ 
 Acute Tox. 4 (Inhalation) ความเป็นพิษเฉียบพลนั ทางการหายใจ ประเภทยอ่ย ๔ 
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 Acute Tox. 4 (Oral) ความเป็นพิษเฉียบพลนั ทางปาก ประเภทยอ่ย ๔ 
 Aquatic Chronic 1 ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อสิงแวดลอ้มในนาํ  ประเภทยอ่ย ๑ 
 Aquatic Chronic 2 ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อสิงแวดลอ้มในนาํ  ประเภทยอ่ย ๒ 
 Skin Sens. 1 การทาํใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต่้อผวิหนงั, กลุ่มที 1 
 STOT RE 2 ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัซาํ ประเภทยอ่ย ๒ 
 STOT SE 2 ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครังเดียว ประเภทยอ่ย ๒ 
 H302 เป็นอนัตรายเมือกลืนกิน 
 H312 เป็นอนัตรายเมือสมัผสัผวิหนงั 
 H317 อาจทาํใหเ้กิดการแพที้ผวิหนงั 
 H332 เป็นอนัตรายเมือหายใจเขา้ไป 
 H371 อาจทาํอนัตรายต่ออวยัวะ 
 H373 อาจทาํอนัตรายต่ออวยัวะเมือรับสมัผสัเป็นเวลานาน หรือรับสมัผสัซาํ และ 
 H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิงมีชีวิตในนาํและมีผลกระทบระยะยาว 
 H411 เป็นพิษต่อสิงมีชีวิตในนาํและมีผลกระทบระยะยาว 

 
 
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: เราเชือว่าข้อความ ข้อมูลทางเทคนิค และคาํแนะนาํทีอยู่ในทีนีมีความเชือถือได้ แต่การมอบให้นปีราศจากการประกันหรือการรับประกันประเภทใด ๆ กต็าม ข้อมูลทีอยู่ในเอกสารนเีกียวข้องกับวัตถทีุมอบให้อย่างเฉพาะเจาะจง ข้อมูลนีอาจไม่ถูกต้องสําหรับวัตถุนหีากใช้งานร่วมกับวัตถอืุน ๆ 
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความครบถ้วนของข้อมูลสําหรับการใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจงโดยผู้ใช้เอง 


