เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
According to Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
Revision Date Jul 01, 2018

ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจาหน่ าย ( Identification of the substance/mixture and of
the company/undertaking)
1.1 การบ่ งชีผ้ ลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
หมายเลข CAS
รหัสผลิตภัณฑ์

เมทิลไซโคลเฮกเซน (METHYLCYCLOHEXANE)
108-87-2
AR1121, GP1121, RP1121

1.2 ข้ อแนะนาการใช้ สารหรือของผสมและข้ อจากัดการใช้ งาน
การระบุการใช้ งาน
สารเคมีสาหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
1.3 รายละเอียดของผู้จัดจาหน่ าย
บริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
1.4 โทรศัพท์ กรณีฉุกเฉิน
เบอร์ โทรศัพท์ฉกุ เฉิน

อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
(662) 613-7911-4
(662) 613-7915
(662) 613-7911-4

ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลบ่ งชีค้ วามเป็ นอันตราย (Hazards identification)
2.1 การจาแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม
การจาแนกประเภทตามข้ อกาหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
ของเหลวไวไฟ (ประเภทย่อย 2), H225
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก(ประเภทย่อย 1), H304
การระคายเคืองผิวหนัง (ประเภทย่อย 2), H315
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครัง้ เดี ยว (ประเภทย่อย 3), ระบบประสาท
ส่วนกลาง, H336
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อสิง่ แวดล้ อมในน ้า (ประเภทย่อย 1), H400
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิง่ แวดล้ อมในน ้า (ประเภทย่อย 1), H410
สาหรับข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายทีแ่ สดงไว้ ในส่วนนี ้ให้ ดสู ว่ นที่ 16

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

หน้ า 1 ของ 11

เมทิลไซโคลเฮกเซน

2.2 องค์ ประกอบของฉลาก
การติดฉลากตามข้ อกาหนด (EC) No 1272/2008
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็ นอันตราย

คาสัญญาณ

อันตราย

ข้ อความแสดงความอันตราย
H225
H304
H315
H336
H410

ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
อาจเป็ นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้ าไปทางช่องลม
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
อาจทาให้ งว่ งซึมหรื อมึนงง
เป็ นพิษร้ ายแรงต่อสิง่ มีชีวิตในน ้า และมีผลกระทบระยะยาว

ข้ อความแสดงข้ อควรระวัง
P210
P233
P240
P241
P242
P243
P261
P264
P271
P273
P280
P301 + P310
P302 + P352
P303 + P361 + P353
P304 + P340
P312
P331
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

เก็บให้ หา่ งจากความร้ อน, พื ้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และ แหล่งกาเนิดประกาย
ไฟอื่น ๆ ห้ ามสูบบุหรี่
ปิ ดภาชนะบรรจุให้ แน่น
ให้ ตอ่ สายดินเชื่อมภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ
ใช้ อปุ กรณ์ ป้องกันการระเบิด [ไฟฟ้ า/ระบบระบายอากาศ/ แสงสว่าง]
ใช้ เครื่ องมือที่ไม่ก่อให้ เกิดประกายไฟ
ใช้ มาตรการป้องกันประจุไฟฟ้ าสถิต
หลีกเลีย่ งการสูดดมไอระเหย
ล้ างมือให้ สะอาดหลังจากใช้ งาน
ใช้ เฉพาะภายนอกอาคารหรื อในพื ้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
หลีกเลีย่ งการปล่อยสารสูส่ งิ่ แวดล้ อม
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้ า
ถ้ ากลืนกินเข้ าไป: ให้ โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พษิ วิทยา/แพทย์โดยทันที
ถ้ าสัมผัสผิวหนัง: ล้ างผิวหนังด้ วยน ้าปริ มาณมาก
ถ้ าสัมผัสผิวหนัง (หรื อเส้ นผม): ให้ ถอดเสื ้อผ้ าที่ได้ รับการปนเปื อ้ นออกทันที ล้ าง
ผิวหนังด้ วยน ้า [หรื อ ฝั กบัว]
ถ้ าหายใจเข้ าไป: ให้ ย้ายคนไปยังที่ที่มีอากาศบริ สทุ ธิ์และทาให้ หายใจได้ สะดวก
โทรปรึกษาศูนย์พษิ วิทยา/แพทย์ หากรู้สกึ ไม่สบาย
ห้ ามทาให้ อาเจียน
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P332 + P313
P362 + P364
P391
P370 + P378
P403 + P235
P405

หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: ให้ ปรึกษาแพทย์
ถอดเสื ้อผ้ าที่มีสารปนเปื อ้ นออกและให้ ซกั ล้ างทาความสะอาดก่อนนามาใช้
เก็บสารที่หกรั่วไหล
ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ : ใช้ คาร์ บอนไดออกไซด์, เคมีผงหรื อโฟมเพือ่ การดับเพลิง
เก็บในสถานที่มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก เก็บในที่เย็น
จัดเก็บปิ ดล็อกไว้
ไม่มีข้อมูล

2.3 อันตรายอื่นๆ

ส่ วนที่ 3: องค์ ประกอบ / ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม (Composition/information on ingredients)
3.1 สารเคมี
ชื่ออื่น
หมายเลข CAS
108-87-2

Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, Toluene hexahydride, Hexahydrotoluene.
หมายเลข EC หมายเลข EC-Index สูตรโมเลกุล น ้าหนักโมเลกุล ปริ มาณร้ อยละ
203-624-3
601-018-00-7
C6H11CH3
98.19 กรัม/โมล
>98

ส่ วนผสมที่เป็ นอันตรายตามข้ อกาหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
องค์ ประกอบ
เมทิลไซโคลเฮกเซน
หมายเลข CAS
108-87-2
หมายเลข EC
203-624-3
หมายเลข EC-Index 601-018-00-7

ความเข้ มข้ น

การจาแนกประเภท

>98%

ของเหลวไวไฟ (ประเภทย่อย 2), H225
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก(ประเภทย่อย 1), H304
การระคายเคืองผิวหนัง (ประเภทย่อย 2), H315
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากกา
รบสัมผัสครัง้ เดียว (ประเภทย่อย 3), ระบบประสาทส่วนกลาง
, H336
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อสิง่ แวดล้ อมในน ้า (ประเภท
ย่อย 1), H400
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิง่ แวดล้ อมในน ้า (ประเภท
ย่อย 1), H410

สาหรับข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายทีแ่ สดงไว้ ในส่วนนี ้ให้ ดสู ว่ นที่ 16
ส่ วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)
4.1 คาอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล
ข้ อแนะนาทัว่ ไป
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

ให้ แสดงเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยนี ้ต่อแพทย์
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เมื่อเข้ าสูร่ ะบบหายใจ

เมื่อสัมผัสผิวหนัง

เมื่อเข้ าตา
เมื่อเข้ าสูร่ ะบบทางเดินอาหาร

ให้ เคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริ สทุ ธิ์ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยตัวอุน่ อยูต่ ลอดเวลา ถ้ าผู้ป่วยมี
อาการหายใจไม่สะดวกหรื อหายใจสันๆให้
้ ออกซิเจนแก่ผ้ ปู ่ วย ให้ ใช้ เครื่ องช่วยหายใจใน
กรณีที่ผ้ ปู ่ วยไม่มกี ารหายใจหรื ออยูภ่ ายใต้ การดูแลของแพทย์เท่านัน้ ห้ ามช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโดยวิธีเป่ าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรื อเป่ าลมหายใจเข้ าทางจมูก สามารถ
ใช้ อปุ กรณ์/เครื่ องมือที่เหมาะสมได้
ถอดเสื ้อผ้ าที่ปนเปื อ้ นสารเคมีออก ล้ างผิวหนังด้ วยน ้าและสบู่ หากมีอาการเป็ นพิษ ให้
แก้ ปัญหาเช่นเดียวกับกรณีการสูดดม ทาความสะอาดเสื ้อผ้ าทีเ่ ปื อ้ นก่อนนากลับมาใช้
ใหม่ เสื ้อผ้ าที่ปนเปื อ้ นสารเคมี อาจติดไฟและลุกไหม้ อย่างรวดเร็ วและรุนแรง
รี บล้ างตาทันที ด้ วยน ้าสะอาด อย่างน้ อย 15 นาที แล้ วรี บไปพบแพทย์
รี บบ้ วนปากทันทีด้วยน ้าสะอาดในปริ มาณมากๆ อย่าทาให้ อาเจียนออกมาทาให้ ผ้ ปู ่ วย
ตัวอุน่ อยูต่ ลอดเวลา ถ้ าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรื อหายใจสันๆให้
้ ออกซิเจนแก่
ผู้ป่วย ให้ ใช้ เครื่ องช่วยหายใจในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยไม่มกี ารหายใจหรื ออยูภ่ ายใต้ การดูแลของ
แพทย์เท่านัน้ ห้ ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่ าลมหายใจลักษณะปากต่อปากหรื อเป่ าลม
หายใจเข้ าทางจมูก สามารถใช้ อปุ กรณ์/เครื่ องมือที่เหมาะสมได้ ห้ามให้ อะไรก็ตามทาง
ปากแก่ผ้ ปู ่ วยที่ไม่ร้ ูสกึ ตัว

4.2 อาการและผลกระทบที่สาคัญทัง้ ที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง
อาการและผลกระทบที่สาคัญอธิบายไว้ ในหัวข้ อ 2.2 และ หัวข้ อ11
4.3 ข้ อควรพิจารณาทางการแพทย์ ท่ ตี ้ องทาทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สาคัญที่ควรดาเนินการ
หากอาเจียนออกมาเอง ระวังการสาลัก ปอดอาจหยุดทางาน
ส่ วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)
5.1 สารดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม
คาร์ บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ ง หรื อโฟมดับเพลิง ลดความร้ อนทีเ่ กิดจากเพลิงไหม้ โดยใช้ ละอองน ้า
5.2 ความเป็ นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี
ถ้ าเกิดเพลิงไหม้ ในพื ้นที่จากัดความร้ อนจะทาให้ เกิดการระเบิด ไอระเหยจะแพร่กระจายไปในระดับพื ้นดินเนื่องจากหนัก
กว่าอากาศ และย้ อนกลับมาติดไฟได้
5.3 คาแนะนาสาหรับนักดับเพลิง
สวมชุดป้องกันไฟ และหน้ ากากช่วยหายใจ
5.4 ข้ อมูลเพิ่มเติม
ใช้ ขนตอนมาตรฐานส
ั้
าหรับการดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมี ให้ ป้องกันการเกิดไฟฟ้ าสถิตและป้องกันไม่ให้ น ้าที่ใช้ ดบั เพลิง
แล้ วไหลลงสูแ่ หล่งน ้าบนดินหรื อใต้ ดิน
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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ส่ วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)
6.1 ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล อุปกรณ์ ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน
ย้ ายคนไปอยูใ่ นพื ้นที่ปลอดภัยและให้ อยูบ่ ริ เวณเหนือลมจากพื ้นที่ ที่มีการหกหรื อรั่ว ให้ เคลือ่ นย้ ายสิง่ ที่สามารถติดไฟได้
ทังหมดออกจากบริ
้
เวณ สวมชุดป้องกันสารเคมี และหน้ ากากช่วยหายใจ ถ้ าไม่มีความเสีย่ งอื่นใดให้ ปิดบริ เวณที่มีการรั่ว
นัน้
6.2 ข้ อควรระวังด้ านสิ่งแวดล้ อม
ให้ เก็บหรื อดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้ วยทรายหรื อดิน, ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันการไหลลงท่อระบายน ้า ถ้ ามีการรั่วไหล
เกิดขึ ้น ให้ ปรึกษาเจ้ าหน้ าที่ทเี่ กี่ยวข้ องเพื่อกาจัด
6.3 วิธีและวัสดุสาหรับการกักเก็บและทาความสะอาด
เมื่อหกรั่วไหล อาจทาปฏิกิริยากับสารที่ติดไฟได้ ทาให้ เกิดไฟไหม้ หรื อระเบิดและทาให้ เกิดควันพิษ ควรดาเนินการป้องกัน
การเกิดไฟฟ้ าสถิต (ทาให้ ไอของสารอินทรี ย์ติดไฟ) ดูดซับด้ วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราย ซิลกิ าเจล แล้ วเก็บกวาดใส่
ภาชนะที่มีฝาปิ ด ปิ ดฉลากและส่งไปกาจัดทันที ทรายทีใ่ ช้ ดดู ซับให้ เก็บกวาดใส่ภาชนะแล้ วส่งไปกาจัด ทาความสะอาด
พื ้นที่ที่เปื อ้ นด้ วยน ้าและสารซักฟอก
6.4 อ้ างอิงไปยังส่ วนอื่น
สาหรับการกาจัดของเสียให้ ดใู นส่วนที่ 13
ส่ วนที่ 7: การใช้ และการเก็บรักษา (Handling and storage)
7.1 ข้ อควรระวังในการใช้ งาน
เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หลีกเลีย่ งการกระทาที่ก่อให้ เกิดประกายไฟ ห้ ามใช้ แรงดันอากาศช่วยในการสูบถ่าย จัดเก็บ
สารเคมีในพื ้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก อย่าให้ สารเคมีถกู ผิวหนัง เข้ าตา และอย่าสูดดมไอระเหยของสารเคมี ปิ ดภาชนะ
ให้ แน่นเรี ยบร้ อยทุกครัง้ หลังจากใช้ งาน
7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทัง้ วัสดุท่ เี ข้ ากันไม่ ได้
เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิห้องในที่แห้ ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้ สะดวก เก็บให้ หา่ งจากความ
ร้ อนและแหล่งกาเนิดประกายไฟ เก็บให้ พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยูห่ า่ งจากวัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ได้ เก็บในภาชนะ
เดิม อุปกรณ์ไฟฟ้ าควรมีการป้องกันตามมาตรฐานที่เหมาะสม
7.3 การใช้ งานที่เฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากการใช้ งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้ งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม
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ส่ วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่ วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
8.1 ขีดจากัดในการสัมผัสสารเคมี
8.2 การควบคุมการสัมผัส
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
ควรใช้ ผลิตภัณฑ์ในพื ้นทีซ่ งึ่ ไม่มีแสงและแหล่งกาเนิดไฟต่างๆ ให้ ปฏิบตั ิงานในตู้ควันและเปิ ดพัดลมดูดอากาศ
มาตรการป้องกันส่ วนบุคคล (อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล, PPE)
การป้องกันตา/ใบหน้ า
สวมแว่นตาแบบก๊ อกเกิล ป้องกันสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง
ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีทเี่ หมาะสม รองเท้ าบูทที่ทาจากยางหรื อพลาสติก
การป้องกันมือ
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทาจากยาง ไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทาจากยางไนไตรล์
การเลือกใช้ ถงุ มือเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374
.

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ
สวมหน้ ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องทางานในพื ้นที่อบั อากาศ มีไอระเหยหรื อละอองสารเคมี ให้ ใช้ ตวั กรองชนิด
A-(P2) (EN 141 หรื อ EN 14387) สาหรับไอระเหยของสารประกอบอินทรี ย์
การควบคุมความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม
ป้องกันการไหลลงท่อระบายน ้า
ส่ วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
9.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทัว่ ไป :สถานะ
: สี
กลิน่
ค่าขีดจากัดของกลิน่ ที่ได้ รับ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
จุดวาบไฟ
อัตราการระเหย
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

ของเหลว
ใส-ไม่มีสี
มีกลิน่ เฉพาะ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
-126 °C
100.9 ºC ที่ 1013 hPa
-4 ºC (ถ้ วยปิ ด)
ไม่ระบุ
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ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊ าซ)
ขีดจากัดการระเบิด: ต่าสุด
สูงสุด
ความดันไอ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์
ความหนาแน่น
ความสามารถในการละลายน ้า
สัมประสิทธิ์การแบ่งชัน้ (n-octanol/water)
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ เอง
อุณหภูมิที่สลายตัว
ความหนืด
คุณสมบัติทางการระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์

ไม่ระบุ
1.1 %(V)
6.7 %(V)
48 hPa ที่ 20ºC
3.4
0.769 g/ml ที่ 20ºC
0.014 g/l ที่ 20ºC
log Pow: 3.61
260 ºC
ไม่ระบุ
0.732 mPa.s ที่ 20ºC
ไม่ระเบิด
ไม่เป็ นสารออกซิไดซ์

ส่ วนที่ 10: ความคงตัวและความว่ องไวต่ อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
10.1 ความว่ องไวต่ อปฏิกิริยา
ไวไฟสูง สารเคมีในสภาพที่เป็ นไอระเหยหรื อแก๊ สเมื่อผสมกับอากาศก่อให้ เกิดการระเบิดได้
10.2 ความคงตัวทางเคมี
มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้ การจัดเก็บที่ถกู ต้ อง
10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึน้ ได้
อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ อากาศ (ในรูปของเปอร์ ออกไซด์)
อาจเกิดอันตรายเมื่อทาปฏิกิริยากับ สารออกซิไดซ์
อาจเกิดการระเบิดเมื่อผสมกับอากาศ
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง
ความร้ อน เปลวไฟ และประกายไฟ
10.5 สารที่เข้ ากันไม่ ได้
สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง, ไนโตรเจนไดออกไซด์
วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการใช้ งานด้ วยได้ แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ, ยาง
10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
เมื่อติดไฟทาให้ เกิดก๊ าซคาร์ บอนมอนออกไซด์, ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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ส่ วนที่ 11: ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา (Toxicological information)
11.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน
LD50 (ผิวหนัง, กระต่าย): >86000 mg/kg
ความเป็ นพิษทางปากเฉียบพลัน
อาจทาให้ สาลัก
ความเป็ นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม
อาการ: ง่วงซึม
การกัดกร่ อน/การระคายเคืองต่ อผิวหนัง
ระคายเคือง ทาให้ ผิวหนังเกิดการสูญเสียไขมันและอาจเกิดการอักเสบตามมา
การทาอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่ อดวงตา
ระคายเคืองเล็กน้ อย
การทาให้ ไวต่ อการกระตุ้นอาการแพ้ ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
ไม่มีข้อมูล
การกลายพันธุ์ของเซลล์ สืบพันธุ์
ไม่มีข้อมูล
การเป็ นสารก่ อมะเร็ง
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษต่ อระบบสืบพันธุ์
ไม่มีข้อมูล
การทาให้ เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่ างกายของทารกภายในครรภ์
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครัง้ เดียว
อาจทาให้ เกิดอาการมึนงงหรื อเวียนศีรษะ
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซา้ หลายครัง้
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก
อาจเป็ นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้ าไปทางช่องลม
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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ข้ อมูลเพิ่มเติม
หากผ่านเข้ าสูป่ อดโดยการอาเจียน ทาให้ ร่างกายเกิดภาวะที่คล้ ายกับอาการปอดอักเสบอันเนื่องมาจากสารเคมี
เกิดการดูดซึมเข้ าสูร่ ่างกาย ทาให้ มีอาการง่วงซึม
ควรใช้ ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทางานกับสารเคมี
ส่ วนที่ 12: ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological information)
12.1 ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา

LC50 O.latipes : 5 mg/l /48h.

12.2 การตกค้ างและความสามารถในการย่ อยสลาย
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ
0% /28 วัน ไม่สามารถย่อยสลายตัวทางชีวภาพ
12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ
สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)

log Pow: 3.61 (จากการทดลอง)
ก่อให้ เกิดการสะสมทางชีวภาพ (log P o/w >3)

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน
ไม่มีข้อมูล
12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึน้
มีผลกระทบทางชีวภาพ เป็ นพิษต่อสิง่ มีชีวติ ที่อาศัยในน ้า อาจมีผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้ อมในน ้า
เป็ นพิษต่อสิง่ มีชีวิตที่อาศัยในน ้า, ห้ ามทิ ้งลงสูร่ ะบบน ้า, น ้าเสีย หรื อดิน
ส่ วนที่ 13: ข้ อพิจารณาในการกาจัดหรือทาลาย (Disposal considerations)
13.1 วิธีการกาจัด
ผลิตภัณฑ์
ไม่มีกฎข้ อบังคับของ EC ว่าด้ วยการกาจัดสารเคมีหรื อกากเคมีซงึ่ ถือว่าเป็ นของ เสียเฉพาะประเทศนัน้ สมาชิก EC มี
กฎหมายและข้ อบังคับในการกาจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ ดาเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริ ษัทที่ดาเนินการรับ
กาจัดของเสียที่ได้ รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกาจัดที่เหมาะสมหรื อดาเนิน การเผาในเตาเผาสารเคมีซงึ่ ติดตังเครื
้ ่ อง
เผาทาลายสารคาร์ บอน (Afterburner) และเครื่ องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่ องการจุดไฟติดเป็ นพิเศษเพราะ
สารนี ้ไวไฟสูง โดยต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ ท่ ปี นเปื ้ อน
กาจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปนเปื อ้ นสารเคมีให้ ดาเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนนั ้ ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ไม่ปนเปื อ้ นสารเคมีให้ กาจัดเหมือนของเสียทัว่ ไปตามบ้ านเรื อน หรื อนากลับมาใช้ ใหม่

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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ส่ วนที่ 14: ข้ อมูลเกี่ยวกับการขนส่ ง (Transport information)
การขนส่ งทางบก (ADR/RID)
หมายเลข UN
ชื่อที่ใช้ ในการขนส่ง
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ความเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้ อม
ข้ อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้

2296
METHYLCYCLOHEXANE
3
II
เป็ น
ใช่

การขนส่ งทางทะเล (IMDG)
หมายเลข UN
ชื่อที่ใช้ ในการขนส่ง
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
มลภาวะทางทะเล
ข้ อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้
EmS

2296
METHYLCYCLOHEXANE
3
II
เป็ น
ใช่
F-E S-D

การขนส่ งทางอากาศ (IATA)
หมายเลข UN
ชื่อที่ใช้ ในการขนส่ง
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ความเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้ อม
ข้ อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้

2296
METHYLCYCLOHEXANE
3
II
เป็ น
ไม่

การขนส่ งทางนา้ ในประเทศ (AND/ADNR)
(ไม่มกี าหนด)
ส่ วนที่ 15: ข้ อมูลเกี่ยวกับกฎข้ อบังคับ (Regulatory information)
ข้ อมูลความปลอดภัยนี ้จัดทาขึ ้นตามข้ อกาหนดของการจาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก
(GHS).
15.1 ข้ อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้ อมที่เฉพาะเจาะจงสาหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สาหรับสินค้ านี ้ไม่ได้ ดาเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี
ส่ วนที่ 16: ข้ อมูลอื่น (Other information)
ข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ ในส่ วนที่ 2 และ 3
H225
ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
H304
อาจเป็ นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้ าไปทางช่องลม
H315
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H336
อาจทาให้ งว่ งซึมหรื อมึนงง
H410
เป็ นพิษร้ ายแรงต่อสิง่ มีชีวิตในน ้า และมีผลกระทบระยะยาว
ข้ อควรระวัง
สังเกตฉลากและข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้ งาน หลีกเลีย่ งการกระทาที่ทาให้ เกิดประกายไฟ
เอกสารอ้ างอิง
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).
Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.
Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model
Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.
Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,
Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).
ข้ อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
วันที่ปรับปรุ ง
01/07/2018
รายละเอียดที่ใช้ ในการจัดทาข้ อมูลความปลอดภัยฉบับนี ้จัดทาจากข้ อมูลปั จจุบนั ที่มีอยู่ เอกสารที่จดั ทาขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อแนะนาในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทา
งาน การใช้ งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกาจัดและเอกสารฉบับนี ้ไม่ได้ รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้ า ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะของสารนี ้เท่านัน้ ไม่รวมถึง
การนาไปผสมกับสารอื่นหรื อกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ ในเอกสารนี ้
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