
วันที่จัดทํา: 1.11.2011
วันที่แกไข:  30.11.2013

1. ขอมูลสารเคมีและขอมูลบริษัท
ชื่อผลิตภัณฑ
รุนผลิตภัณฑ
หมายเลขอางอิง
ผูผลิต
　ชื่อบริษัท
　ที่อยู

　หมายเลขโทรศัพท
　หมายเลขโทรสาร
　อีเมลแอดเดรส

　ชื่อบริษัท
　ที่อยู

　หมายเลขโทรศัพท
　หมายเลขโทรสาร
　อีเมลแอดเดรส
การใชงานที่แนะนํา
และขอจํากัดการใช

Sales Planning Dept, Sales 2　2-3-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo Shinjuku-Monolith

บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด
แผนกเคร่ืองมือวัดสายตา เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร 
ชั้น 9 หองเลขที่ 906-910 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10110 ประเทศ
ไ+662-260-2730
+662-260-6600

เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี 

สารทําความสะอาดอุตสาหกรรม

PW9116U5T002

Olympus Corporation

HYPER CLEAN EE-6310

+81-3-6901-9341
+81-3-3340-2590
opto-m@ot.olympus.co.jp

ของเหลวทําความสะอาดสําหรับชิ้นสวนที่เกี่ยวกับแสงและ
ชิ้นสวนที่ใชในการวัดเพ่ือความแมนยํา

ผูจัดหา (บริษัทผูรับผิดชอบในการนําเขาประเทศ)

info_OMI@olympus-thai.co.th
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2. สรุปขอมูลอันตราย
การแบงประเภทตามระบบGHS 

อันตรายทางกายภาพ
และทางเคมี

อันตรายตอสุขภาพ

อันตรายตอสิ่งแวดลอม

ฉลากตามระบบ GHS

สัญลักษณ

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายเฉพาะ (รับสัมผัสหลายครั้ง) ประเภท
 1 (ตับ)

ของเหลวไวไฟ ประเภท 2

ไมจัดอยูในประเภทของเหลวท่ีจุดติดไฟไดดวยตัวเอง

การกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ ประเภท 1B

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายเฉพาะ (รับสัมผัสครั้งเดียว) ประเภท
 3 (การระคายเคืองตอทางเดินหายใจ)

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายเฉพาะ (รับสัมผัสครั้งเดียว) ประเภท
 3 (ทําใหสลบ)

ความเสียหายอยางรุนแรงตอดวงตา / การระคายเคืองตอดวงตา 
ประเภท 2A

ไมจัดอยูในประเภทสารกัดกรอนโลหะ

ผลกระทบตอการสืบพันธุ ประเภท 1A

การกอมะเร็ง ประเภท 2

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายเฉพาะ (รับสัมผัสหลายครั้ง) ประเภท
 2 (ระบบประสาท)

อันตรายจากการสําลักตออวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ประเภท 1.

อันตรายอยางเฉียบพลันตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา ประเภท 3

อันตรายท่ีไมไดระบุไวขางตนนี้หมายถึงไมใชอันตรายเปาหมาย
หรือไมสามารถจัดแบงประเภทได
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คําแจงเตือน

ขอควรระวัง
มาตรการเพือความ
ปลอดภัย

การรับสัมผัสเปนเวลานานหรือซํ้าๆ จะมีอันตรายในการทําใหเกิด
ความเสียหายตอระบบประสาท

อานและทําความเขาใจขอควรระวังดานความปลอดภัยท้ังหมดกอน
การใชงานผลิตภัณฑนี้

ขอมูลอันตราย

อาจมีอันตรายในการทําใหเกิดมะเร็งได
มีอันตรายตอระบบสืบพันธุและทารกในครรภ
มีอันตรายในการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ

มีอันตรายในการทําใหเซ่ืองซึมและเวียนศีรษะ

ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

อาจเสียชีวิตไดถากลืนกินหรือหายใจเขาสูรางกาย

เก็บไวในท่ีเย็น

อันตราย

มีอันตรายจากโรคทางพันธุกรรม
สารระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง

การรับสัมผัสเปนเวลานานหรือซํ้าๆ จะทําใหตับไดรับความเสียหาย

ขอรับคูมือการใชงานทุกครั้งกอนการใชงาน

มีอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา

ตอสายดินใหแกภาชนะบรรจุ ใชสายดิน

นํามาตรการดานความปลอดภัยมาใชเพือใหเกิดการคายไฟฟาสถิต
ออกไป

เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดการจุดติดไฟ เชน ความรอน ประกายไฟ
 หรือเปลวไฟ หามสูบบุหรี่ในขณะใชงานผลิตภัณฑนี้
ใชอุปกรณไฟฟา เครื่องระบายอากาศ ระบบสองสวาง และอุปกรณ
อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบัติปองกันการระเบิด

ใชเครื่องมือท่ีไมกอใหเกิดประกายไฟ

หามหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเขาสูรางกาย

ปดผนึกภาชนะบรรจุใหแนน
ใชผลิตภัณฑนี้นอกอาคารหรือในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี

สวมใสถุงมือปองกัน แวนตาปองกัน และหนากากปองกัน

ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีกําหนดไว

ลางมือใหสะอาดหลังจากใชงานผลิตภัณฑนี้

หามรับประทานอาหาร ด่ืมน้ํา หรือสูบบุหรี่ในระหวางใชผลิตภัณฑนี้
หลีกเล่ียงการปลอยผลิตภัณฑนี้ไปสูส่ิงแวดลอม
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การจัดเก็บ

การกําจัด

อันตรายสําคัญ

ในกรณีท่ีผลิตภัณฑนี้ติดผิวหนังหรือเสนผม ใหถอดเส้ือผาท่ีเปอน
ออกทันทีและลางผิวหนังหรือเสนผมดวยน้ําไหลผานหรือฝกบัว

หามทําใหอาเจียน

ในกรณีท่ีผลิตภัณฑนี้สัมผัสดวงตา ใหลางตาใหท่ัวเปนเวลาหลาย
นาที เมื่อมีการใชคอนแทคเลนสและสามารถถอดคอนแทคเลนสออก
ไดโดยงายให  ถอดคอนแทคเลนสออกแลวลางตาตอไป

ในกรณีท่ีทานตองการท้ิงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑนี้ ใหปฏิบัติตาม
ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของและวิธีการกําจัดท่ีเหมาะสม

จัดเก็บไวในพื้นท่ีเย็นและมีการระบายอากาศดี

ในกรณีท่ีมีการหายใจเอาละอองเขาสูรางกาย ใหนําผูปวยไปยัง
บริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธิ์และใหผูปวยอยูในทาพักท่ีหายใจไดสะดวก

ในกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย ใหใชอุปกรณดับเพลิงท่ีเหมาะสม

ในกรณีท่ีกลืนกินผลิตภัณฑนี้เขาสูรางกาย ใหพบแพทยทันที

ในกรณีท่ียังมีการระคายเคืองดวงตา ใหพบแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัย
และทําการรักษา

ในกรณีท่ีไดรับสัมผัสหรือสงสัยวาจะไดรับสัมผัสผลิตภัณฑนี้ ใหพบ
แพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยและทําการรักษา

ในกรณีท่ีทานรูสึกไมสบายหลังจากใชผลิตภัณฑนี้ ใหพบแพทยเพื่อ
ตรวจวินิจฉัยและทําการรักษา

จัดเก็บผลิตภัณฑนี้ไวในพื้นท่ีท่ีมีการปดล็อค

ปดผนึกภาชนะบรรจุใหแนนและจัดเก็บไวในพื้นท่ีท่ีมีการระบาย
อากาศดี

ผลิตภัณฑนีเปนของเหลวทีติดไฟไดงายและจะทําใหเกิดสารผสมกับ
อากาศท่ีระเบิดได
มีอันตรายในการทําใหเกิดโรคทางพันธุกรรม การกอมะเร็ง 
ผลกระทบอันตรายตออวัยวะในระบบสืบพันธุหรือทารกในครรภและ
ตับ รวมท้ังปญหาตอระบบประสาทเมื่อมีการรับสัมผัสผลิตภัณฑนี้เปน
เวลานานหรือ
ซํ้าๆ
 
ในกรณีท่ีกลืนกินผลิตภัณฑนี้เขาสูรางกายโดยอุบัติเหตุ จะมีอันตราย
ในการทําใหเกิดความเสียหายตอปอด เชน โรคปอดอักเสบจาก
สารเคมี เปนตน

มาตรการทาง
การแพทยใน
สถานการณฉุกเฉิน
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3. ขอมูลโครงสรางและสวนประกอบ 
สารผสม

ของเหลวทําความสะอาดท่ีมีสวนประกอบของไฮโดรคารบอน 

2-เมทิล เพนเทน 107-83-5

3- เมทิล เพนเทน 96-14-0

2,2 ไดเมทิล บิวเทน 75-83-2

2,3 ไดเมทิล บิวเทน 79-29-8

นอรมอล เฮกเซน <4.2% 110-54-3

เอทานอล 13-14% 64-17-5

1-โพรพานอล 1-2% 71-23-8

โพรเพน - 2 - ออล <0.80% 67-63-0

สารปลอมปนและสารเติม
แตงเพ่ิมความคงตัวที่เปน
ขอมลสําหรับการจัดประเภท

ความเขมขนหรือชวง
ความเขมขน

หมายเลข CAS

ประเภทของสารวาเปน สารหรือสารผสม

ไมมีขอมูล

ชื่อสารเคมีหรือชื่อทั่วไป

ชื่อสารเคมีหรือชื่อทั่วไป

80-85%
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4. มาตรการกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีที่หายใจเอา
ผลิตภัณฑน้ีเขาสูรางกาย

ในกรณีที่ผลิตภัณฑน้ีสัมผัส
ดวงตา

ในกรณีที่กลืนกินผลิตภัณฑน้ี

อาการเฉียบพลันที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนและอาการที่เกิดข้ึน
ภายหลัง

การปองกันอันตรายใหแกผู
ที่ทําการปฐมพยาบาล

ลางผิวหนังทันที

เขารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาจากแพทย

ลางดาใหท่ัวดวยน้ําเปนเวลา 2-3 นาที ในกรณีท่ีมีการใสคอนแทค
เลนสและสามารถถอดคอนแทคเลนสออกไดโดยงาย ใหถอดคอน
แทคเลนสออกแลวลางตาตอไป

ในกรณีท่ียังมีการระคายเคืองดวงตา ใหพบแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัย
และทําการรักษา

เขารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาจากแพทย

เขารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาจากแพทย

เนื่องจากผลิตภัณฑนี้มีความไวไฟสูง ดังนั้นใหระมัดระวังเปลวไฟเมื่อ
ใชงานสารนี้ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน

บวนปาก

พบแพทยทันที

หามทําใหผูปวยอาเจียน

ใหนําผูปวยไปยังบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธิ์และใหผูปวยอยูในทาพักท่ี
หายใจไดสะดวก

[อาการเฉียบพลัน]
ในกรณีที่ผลิตภัณฑน้ีสัมผัสกับดวงตา ดวงตาอาจมีจุดแดงและปวด
ในกรณีที่หายใจเอาไอระเหยเขาสูรางกาย อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอ
ทางเดินหายใจและอาจทําใหเกิดการเซ่ืองซึมหรือเวียนศีรษะได

เขารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาจากแพทย

ในกรณีที่ผลิตภัณฑน้ีติด
ผิวหนัง
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5. มาตรการที่จะตองดําเนินการกรณีเกิดอัคคีภัย 
สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่ไมควรใช

อันตรายพิเศษ

วิธีการดับเพลิงพิเศษ

การปองกันอันตรายใหแกผู
ที่ทําการดับเพลิง

มีอันตรายของการระเบิดของไอระเหยภายในอาคาร ภายนอกอาคาร 
หรือในทอน้ําเสีย

สารนี้ไวไฟสูง สามารถติดไฟไดงายดวยความรอน ประกายไฟหรือ
เปลวไฟ

มีอันตรายจากการระเบิดถาหากวาภาชนะบรรจุไดรับความรอน

มีอันตรายจากการเกิดกาซตางๆ ท่ีจะทําใหเกิดการระคายเคืองกัด
กรอน และ/หรือมีพิษ

การฉีดน้ําเขาไปปริมาณมาก

สําหรับอัคคีภัยขนาดเล็ก ใหใชถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
คารบอนไดออกไซด ละอองน้ํา หรือโฟมดับเพลิงท่ัวไป

สําหรับอัคคีภัยขนาดใหญ ใหใชถังดับเพลิงชนิดละอองน้ํา หรือโฟม
ดับเพลิงท่ัวไป

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการดับเพลิงจากระยะหางมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
สามารถดับเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหใชอุปกรณจับทอ
หรือหัวฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติพรอมท้ังมีหนาจอแสดงผลสําหรับการ
ดับเพลิง
สําหรับอัคคีภัยขนาดใหญ ใหทําการดับเพลิงดวยอุปกรณจับทอและ
หัวฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติพรอมหนาจอแสดงผล ในกรณีท่ีไม
สามารถดําเนินการดังกลาวนี้ได ใหหลบในจุดปลอดภัยและปลอยให
ภาชนะบรรจุเผาไหม
ใชน้ําปริมาณมากในการทําใหภาชนะบรรจุเย็นลงอยางท่ัวถึงแมวา
หลังจากท่ีไฟจะดับไปแลวก็ตาม
เมื่อทําการดับเพลิง ใหสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ
และชุดปองกันสารเคมี

จุดติดไฟของสารนี้ตํ่ามาก สําหรับอัคคีภัยขนาดใหญท่ีไมสามารถใช
สารดับเพลิงชนิดอ่ืนๆ ท่ีมิใชละอองน้ําในการดับเพลิงไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ใหใชการฉีดพนละอองน้ําเพื่อดับเพลิง
ในกรณีท่ีดําเนินการโดยไมมีอันตราย ใหเคล่ือนยายภาชนะบรรจุออก
จากพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย
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6. มาตรการดําเนินการกรณีสารร่ัวไหล 

การกูเก็บสารและการทําให
เปนกลาง

วิธีการและอุปกรณในการกั้น
แยกและทําใหสารหมดไป

มาตรการเพ่ือปองกันมิใหเกิด
เหตุฉุกเฉินซํ้าซอน

หามสัมผัสหรือเดินผานสารท่ีหกลน

หามปลอยสารท่ีหกลนลงสูส่ิงแวดลอม

ระมัดระวังท่ีจะไมปลอยสารท่ีหกลนลงสูแมน้ําซ่ึงจะทําใหเกิดปญหา
ดานส่ิงแวดลอมได

ก้ันแยกพื้นท่ีท่ีสารหกลนทันทีดวยการก้ันเขตใหมีระยะหางท่ี
เหมาะสมในทุกทิศทาง

จํากัดการเขาถึงพื้นท่ี โดยใหเขาไดเฉพาะบุคลากรท่ีไดรับอนุญาต
เทานั้น

พนักงานจะตองสวมใสอุปกรณปองกันท่ีเหมาะสม (ดูขอ 8 มาตรการ
ปองกันการรับสัมผัสและมาตรการปองกัน) หลีกเล่ียงการสัมผัสสารนี้
กับดวงตาและผิวหนัง และหลีกเล่ียงการหายใจเอาสารนี้เขาสูรางกาย

ในกรณีท่ีสารหกลนปริมาณมาก ใหทําเขื่อนก้ันรอบพื้นท่ีเพื่อปองกัน
สารไหลออกไปยังบริเวณอ่ืน หลังจากท่ีสารท่ีหกลนอยูในพื้นท่ี
ปลอดภัยแลว ใหทําการเก็บขึ้น

ในกรณีท่ีสารหกลนปริมาณมาก ละอองน้ําจะทําใหความเขมขนของ
ไอระเหยลดลง อยางไรก็ตาม ในพื้นท่ีปดลอมมิดชิด จะมีความเส่ียง
ท่ีจะไมสามารถระงับความไวไฟของผลิตภัณฑนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ในกรณีท่ีสถานการณท่ีเกิดขึ้นไมมีอันตรายใดๆ ใหหยุดการรั่วไหล
ของสาร

สําหรับสารท่ีหกลนปริมาณนอย ใหดูดซับสารท่ีหกลนดวยดินแหง 
ทราย หรือสารอ่ืนท่ีไมติดไฟ หรือนําส่ิงเหลานี้เททับสารท่ีหกลนไว
แลวเก็บขึ้นไปยังภาชนะบรรจุท่ีปดผนึกแนน กําจัดสารท่ีเก็บขึ้นมาได
นี้ภายหลัง

ในกรณีท่ีสารหกลนปริมาณนอย ใหเก็บสารดูดซับขึ้นโดยใช
เครื่องมือท่ีสะอาดและมีคุณสมบัติปองกันไฟฟาสถิต

อยูเหนือลม

อยูใหหางจากพื้นท่ีตํ่า

ระบายอากาศใหแกพื้นท่ีปดกอนการเขาพื้นท่ี

ใชโฟมกําจัดไอระเหยเพื่อลดความเขมขนของไอระเหยใหนอยลง

นําแหลงกําเนิดการจุดติดไฟท้ังหมดออกจากพื้นท่ีทันที (หามสูบ
บุหรี่และใชประกายไฟและเปลวไฟในบริเวณโดยรอบ)

ตอสายดินใหแกอุปกรณท้ังหมดท่ีใชสําหรับการยกยายสารท่ีหกลน

ปองกันมิใหสารท่ีหกลนไหลไปยังทอน้ําเสีย ทอระบายน้ําเสีย หอง
ใตดิน และพื้นท่ีปดลอม

ขอควรระวังสําหรับรางกาย 
อุปกรณปองกัน และ
มาตรการฉุกเฉิน

ขอควรระวังที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม
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7. ขอควรระวังในการใชงานและจัดเก็บ 
การใชงาน มาตรการดานเทคนิค

การระบายอากาศ
เฉพาะที่และการ
ระบายอากาศทั่วไป

หลีกเลี่ยงการสัมผัส ดูขอ 10 ความเสถียรและการทําปฏิกิริยา

ลางมือใหสะอาดหลังจากยกยายใชงานผลิตภัณฑนี้

ใชผลิตภัณฑนี้นอกอาคารหรือในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี

หามสัมผัส สูดดม หรือกลืนกินผลิตภัณฑนี้

หามรับประทานอาหาร ด่ืมน้ํา หรือสูบบุหรี่ในระหวางใชผลิตภัณฑนี้

หลีกเล่ียงการปลอยผลิตภัณฑนี้ลงสูส่ิงแวดลอม

หามมิใหใชวัตถุอุณหภูมิสูง ประกายไฟ และเปลวไฟ ใกลกับ
ผลิตภัณฑนี้

ไมควรกล้ิง โยน กระแทก หรือลากภาชนะบรรรจุ

ใชการระบายอากาศเพื่อควบคุมความเขมขนในอากาศใหตํ่ากวาคา
ขีดจํากัดการรับสัมผัส

ใชมาตรการการระบายอากาศเฉพาะท่ีและการระบายอากาศท่ัวไปท่ี
ระบุไวในขอ 8 มาตรการการปองกันการรับสัมผัสและมาตรการปองกัน

ขอรับคูมือการใชงานทุกครั้งกอนการใชงาน

อานและทําความเขาใจขอควรระวังดานความปลอดภัยท้ังหมดกอน
การใชงานผลิตภัณฑนี้

หามสูดดมหรือกลืนกินผลิตภัณฑนี้

ดําเนินการตามมาตรการท่ีระบุไวในขอ 8 มาตรการปองกันการรับ
สัมผัสและมาตรการปองกัน และสวมใสอุปกรณปองกัน

รายการขอควรระวัง
เพ่ือใหมีการใชงาน
อยางปลอดภัย
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การจัดเก็บ มาตรการดานเทคนิค

สารอันตรายเมื่อมีการ
ผสมเกิดข้ึน
สภาพการจัดเก็บ

วัสดุของภาชนะบรรจุ

หลังคาของพื้นท่ีจัดเก็บผลิตภัณฑนี้จะตองทํามาจากวัสดุท่ีไมเผา
ไหมและปดทับอีกช้ันดวยวัสดุท่ีเผาไหมไมไดท่ีมีน้ําหนักเบา เชน 
แผนโลหะ เปนตน ไมควรมีเพดาน

ตรวจสอบใหแนใจวาพื้นท่ีจัดเก็บผลิตภัณฑนี้มีโครงสรางของผนัง 
เสา และพื้นท่ีทนไฟได คานจะตองทํามาจากวัสดุท่ีไมเผาไหม

จัดเก็บภาชนะบรรจุใหหางจากสารออกซิแดนซ

จัดเก็บภาชนะบรรจุใหหางจากแสงอาทิตยและเปลวไฟ

ปดผนึกภาชนะบรรจุใหแนน และจัดเก็บไวในพี้นท่ีเย็นและมีการ
ระบายอากาศดี

พื้นของพื้นท่ีจัดเก็บผลิตภัณฑนี้จะตองมีโครงสรางท่ีน้ําไมสามารถ
เขาหรือซึมพื้นผิวของพื้นได

พื้นของพื้นท่ีจัดเก็บผลิตภัณฑนี้จะตองมีโครงสรางท่ีสารอันตรายจะ
ไมสามารถซึมเขาไปได และจะตองมีความลาดชันและรางน้ําท่ี
เหมาะสมสําหรับเก็บกักสารท่ีหกลนไวได

พื้นท่ีจัดเก็บผลิตภัณฑนี้จะตองมีไฟ อุปกรณสองสวาง และการ
ระบายอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดเก็บและยกยายสารอันตราย

จัดเก็บผลิตภัณฑนี้โดยใหอยูหางจากแหลงกําเนิดการจุดติดไฟ เชน 
ความรอน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ เปนตน หามมิใหสูบบุหรี่ใกลกับ
ผลิตภัณฑ

ดูขอ 10 ความเสถียรและการทําปฏิกิริยา

จัดเก็บผลิตภัณฑนี้ไวในพื้นท่ีท่ีมีการปดล็อค

ใชภาชนะบรรจุตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับการขนสงของ
สหประชาชาติ (UN)
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8. มาตรการปองกันการรับสัมผัสและมาตรการปองกัน
ความเขมขนควบคุม

2-เมทิล เพนเทน ไมกําหนด

3- เมทิล เพนเทน ไมกําหนด

2,2 ไดเมทิล บิวเทน ไมกําหนด

2,3 ไดเมทิล บิวเทน ไมกําหนด

นอรมอล เฮกเซน 40 ppm
เอทานอล ไมกําหนด
1-โพรพานอล ไมกําหนด
โพรเพน - 2 - ออล 200 ppm

มาตรการแกไข

อุปกรณปองกัน อุปกรณปองกันการ
หายใจ
อุปกรณปองกันมือ

อุปกรณปองกันดวงตา

อุปกรณปองกัน
ผิวหนังและลําตัว

มาตรการดานสุขอนามัย

ไมกําหนด  TWA 500 ppm
STEL 1000 ppm

ไมกําหนด  TWA 500 ppm
STEL 1000 ppm

ไมกําหนด  TWA 500 ppm
STEL 1000 ppm

ความเขมขนท่ีอนญุาต (คาขีดจํากัดการรับสัมผัส ดัชนีการรับสัมผัส
ทางชีววิทยา)

สมาคมอาชีวอนามัยแหง
ประเทศ

 ACGIH
ป 2009

สวมใสอุปกรณปองกันสําหรับดวงตา

ใชอุปกรณปองกันการหายใจสวนบุคคลตามความจําเปน

สําหรับการใชงานท่ีมีความรอนสูง ใหติดตออุปกรณระบายอากาศ
เพื่อควบคุมระดับสารปนเปอนในอากาศใหตํ่ากวาความเขมขน
ควบคุมและความเขมขนท่ีอนุญาตในกรณีท่ีมีไอระเหย ฟูม และ
ละอองเกิดขึ้นในกระบวนการใชงาน

TWA 100 ppm

[ความเขมขนสูงสุดท่ีอนญุาตใหมี
ได] 400 ppm (980 มก. / ม3)

TWA 200ppm  　　　     STEL 
400ppm

ใชอุปกรณไฟฟา เครื่องระบายอากาศ และอุปกรณสองสวาง ท่ีมี
คุณสมบัติปองกันการระเบิด

ดําเนินมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีไฟฟาสถิตเกิดขึ้น

แวนตาปองกัน (แวนตาปกติ แวนตาปกติท่ีมีแผนปดดานขาง แวนตา
ประเภทแวนครอบตา)

ไมกําหนด  TWA 500 ppm
STEL 1000 ppm

40 ppm (140 มก. / ม3) 
ั

TWA 50 ppm (ผิวหนัง)
ไมกําหนด TWA 1000 ppm

ติดต้ังอุปกรณลางตาและฝกบัวนิรภัยในพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีมีการ
จัดเก็บหรือยกยายใชงานผลิตภัณฑนี้

ไมกําหนด

สวมใสถุงมือปองกัน

สวมใสอุปกรณปองกันสําหรับใบหนา

ใชชุดปองกันและหนากากปองกันสวนบุคคลตามความจําเปน

ลางมือใหสะอาดหลังจากยกยายใชงานผลิตภัณฑนี้
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
สภาพทางกายภาพ ลักษณะ

สี
กลิ่น
ความเปนกรดดาง (pH)

จุดหลอมเหลวและจุดเยือก
็จุดเดือด จุดเดือดเร่ิมตน 

และชวงเดือด
จุดวาบไฟ
ชวงความไวไฟหรือการติดไฟ ขีดจํากัดต่ําสุด

ขีดจํากัดสูงสุด
ความดันไอ
ความหนาแนนไอ (อากาศ =
ความถวงจําเพาะ (ความ
หนาแนน)
ความสามารถในการละลาย
ออกทานอล (คาสัมประสิทธิ์
การกระจายตัวในนํ้า)
อุณหภูมิติดไฟไดเอง

อุณหภูมิการสลายตัว
ความเร็วในการระเหย (บิวทิล
 อะซิเตด = 1)
การเผาไหม (ของแข็งและ
 ซ)ความหนืด
คาสัมประสิทธิ์ความหนืดคิเน
มาติก
ความเขมขนขีดจํากัดต่ําสุด
สําหรับการระเบิดฝุน
พลังงานการติดไฟต่ําสุด
ความตานทานไฟฟา (ความ
นําไฟฟา)
อื่นๆ

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา  
ความเสถียร
ความเปนไปไดในการ
เกิดปฏิกิริยาอันตราย
สภาพที่ตองหลีกเลี่ยง

สารอันตรายเม่ือมีการผสม
้สารอันตรายที่เกิดจากการ

สลายตัว

0.67 (องศาเซลเซียส)

ไมละลายในนํ้า

8.2 vol%

31.2 kPa (25 องศาเซลเซียส)

2.63

ของเหลว

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีสีและใส
กล่ินเฉพาะตัว

 -30 องศาเซลเซียส (จุดเยือกแข็ง )

58 องศาเซลเซียส (จุดเดือด)

-28.5 องศาเซลเซียส (วิธีการวัด: ปดแนน)

1.2 vol%

ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

 200 องศาเซลเซียส

ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล

ไมเก่ียวของ

เสถียรภายใตสภาพปกติ
ไมเกิดปฏิกิริยาอันตรายถาใชงานและจัดเก็บตามท่ีระบุไว

แหลงกําเนิดการจุดติดไฟ เชน ความรอน ประกายไฟ และเปลวไฟ

ออกซิแดนซ
กาซตางๆ ท่ีเกิดจากการเผาไหม เชน กาซคารบอนมอนออกไซด 
กาซคารบอนไดออกไซด เปนตน
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11. ขอมูลความเปนพิษ 
ความเปนพิษเฉียบพลัน ทางปาก

ทางผิวหนัง
ทางการหายใจ (ไอ
ระเหย)
ทางการหายใจ 
(ละออง)

การกัดกรอน / การระคาย
เคืองตอผิวหนัง
ความเสียหายและการระคาย
เคืองรุนแรงตอดวงตา

การแพของอวัยวะในระบบ
ทางเดินหายใจ
การแพของผิวหนัง
การกลายพันธุของเซลล
สืบพันธุ

การกอมะเร็ง

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

ความเปนพิษตออวัยวะ
เปาหมายเฉพาะ (การรับ
สัมผัสคร้ังเดียว)

ความเปนพิษตออวัยวะ
เปาหมายเฉพาะ (การรับ
สัมผัสซํ้า)

ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเนื่องจากไมมีขอมูล

ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเนื่องจากไมมีขอมูล

ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเนื่องจากไมมีขอมูล

ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเนื่องจากไมมีขอมูล

ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเนื่องจากไมมีขอมูล

เนื่องจาก นอรมอล เฮกเซน, เอทานอล, 1-โพรพานอล และโพ
รเพน-2-ออล จัดอยูในประเภท 2A และความเขมขนรวมของ
สวนประกอบของสารประเภท 2A มีมากกวาคาขีดจํากัดความเขมขน 
(10%) ดังนั้น จึงจัดแบงประเภทของผลิตภัณฑนี้ใหอยูในประเภท 2A
ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเนื่องจากไมมีขอมูล

ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเนื่องจากไมมีขอมูล
เนื่องจากเอทานอลจัดอยูในประเภท 1B และมีความเขมขนมากกวา
คาขีดจํากัดความเขมขน (0.1%) ดังนั้น จึงจัดแบงประเภทของ
ผลิตภัณฑนี้ใหอยูในประเภท 1B

เนื่องจากสวนประกอบประเภท 3 (การทําใหสลบ) คือ 2-เมทิล เพน
เทน, 3-เมทิล เพนเทน, 2,2-ไดเมทิล บิวเทน, 2,3-ไดเมทิล บิวเทน,
 นอรมอล เฮกเซน, เอทานอล และ 1-โพรพานอล และเนื่องจาก
ความเขมขนสวนประกอบรวมสูงกวาคาขีดจํากัดความเขมขน (20%) 
จึงถูกจัดใหอยูในประเภท 3 (การทําใหสลบ) ท้ังนี้ไมไดมีการคนหา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในการพิจารณากําหนดประเภท 3 (การ
ระคายเคืองตอทางเดินหายใจ)

เนื่องจากสวนประกอบประเภท 3 (การทําใหสลบ) คือ 2-เมทิล เพน
เทน, 3-เมทิล เพนเทน, 2,2-ไดเมทิล บิวเทน, 2,3-ไดเมทิล บิวเทน,
 นอรมอล เฮกเซน, เอทานอล และ 1-โพรพานอล และเนื่องจาก
ความเขมขนสวนประกอบรวมสูงกวาคาขีดจํากัดความเขมขน (20%) 
จึงถูกจัดใหอยูในประเภท 3 (การทําใหสลบ) ท้ังนี้ไมมีการคนหา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในการพิจารณากําหนดประเภท 3 (การ
ทําใหสลบ)

สวนประกอบประเภท 1 ท่ีมีความเขมขนสวนประกอบสูงกวาคา
ขีดจํากัดความเขมขน (10.0%) คือ เอทานอล (ตับ) ดังนั้น จึงจัดอยู
ในประเภท 1 (ตับ)

เนื่องจาก 1-โพรพานอลจัดอยูในประเภท 2 และมีความเขมขน
มากกวาคาขีดจํากัดความเขมขน (1.0%) ดังนั้น ความสามารถในการ
กอมะเร็งของผลิตภัณฑนี้จึงจัดอยูในประเภท 2

เนื่องจากเอทานอลจัดอยูในประเภท 1A และมีความเขมขนมากกวา
คาขีดจํากัดความเขมขน (0.3%) ดังนั้น ความเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุของผลิตภัณฑนี้จึงจัดอยูในประเภท 1A
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ความเปนพิษตออวัยวะใน
ระบบทางเดินหายใจ

เนื่องจากสวนประกอบประเภท 1 ท่ีมีคาความเขมขนสวนประกอบอยู
ภายในขีดจํากัดความเขมขน (1.0%, <10%) คือนอนมอล เฮกเซน 
(ระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทสวนนอก) จึงจัดอยูใน
ประเภทประเภท 2 (ระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทสวน
นอก) และเนื่องจากสวนประกอบประเภท 2 ท่ีมีคาความเขมขน
สวนประกอบเกินกวาขีดจํากัดความเขมขน (10.0%) คือ เอทานอล 
ท้ังนี้ระบบประสาท) จึงจัดอยูในประเภท 2 (ระบบประสาท) (อวัยวะ
เปาหมาย (ระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทสวนนอก) ได
รวมอยูในอวัยวะเปาหมายดวย (ระบบประสาท)

เนื่องจาก 2-เมทิล เพนเทน, 3-เมทิล เพนเทน, 2,2-ไดเมทิล บิวเทน,
 2,3-ไดเมทิล บิวเทน และนอรมอล เฮกเซน จัดอยูในประเภท 1 และ
คาความเขมขนสวนประกอบรวมมีคามากกวา 10% ตลอดจนคา
สัมประสิทธิ์ความหนืดคิเนมาติกของผลิตภัณฑนี้ท่ี 40 องศา
เซลเซียสมีคาเทากับ 20.5 มม.2 / วินาที หรือนอยกวานั้น ดังนั้นเรา
จึงพิจารณาเห็นวานาจะจัดใหผลิตภัณฑนี้อยูในประเภท 1 ได
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12. ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ความเปนพิษเฉียบพลันตอ
สิ่งแวดลอมในนํ้า

ความเปนพิษเร้ือรังตอ
สิ่งแวดลอมในนํ้า

13. ขอควรระวังในการกําจัด 

ของเสียที่เหลือ

ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ
ที่ปนเปอน

เนื่องจากนอรมอล เฮกเซนจัดอยูในประเภท 2 และคาความเขมขน
รวมของคาความเขมขน x 10 ของประเภท 2 มีคามากกวาขีดจํากัด
ความเขมขน (25%) จึงจัดอยูในประเภท 3 (มีสวนประกอบท่ีไมทราบ
ประเภท 80%)

ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเนื่องจากไมมีขอมูล

กําจัดของเสียตามขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กอนการกําจัด ใหทําการลางพิษ การบําบัดเพื่อความปลอดภัย และ
การทําใหเปนกลางใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และลดระดับ
อันตรายและความเปนพิษใหนอยลง

สําหรับวิธีการรีไซเคิลภาชนะบรรจุและการทําความสะอาด ใหปฏิบัติ
ตามขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และนําไปกําจัดอยางเหมาะสม

เมื่อจะกําจัดภาชนะบรรจุเปลา ตรวจสอบใหแนใจวาไดนําสารออก
จากภาชนะบรรจุท้ังหมดแลว
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14. ขอควรระวังในการขนสง 
กฎระเบียบระหวางประเทศ ขอมูลเกี่ยวกับการ

ควบคุมทางทะเล
หมายเลข UN
ชื่อในการขนสงที่
เหมาะสม
ประเภท
กลุมบรรจุภัณฑ
สารมลพิษทางทะเล
ขอมูลเกี่ยวกับ
ขอบังคับดานอากาศ
หมายเลข UN
ชื่อในการขนสงที่
เหมาะสม
ประเภท
กลุมบรรจุภัณฑ

มาตรการดานความปลอดภัย
พิเศษ

II

Flammable liquid, n.o.s.

1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

3

II

ไมเก่ียวของ

ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IMO

การขนสงเคลื่อนยาย จะตองกระทําในลักษณะท่ีจะไมทําใหภาชนะ
บรรจุวัตถุอันตรายเกิดการลมลง หรือภาชนะบรรจุสําหรับการขนสงท่ี
บรรจุวัตถุอันตรายจะไมลมลง พลิกควํ่า หรือไดรับความเสียหาย
ตรวจสอบใหแนใจวาจะไมเกิดการพลิกควํ่า กระแทก เสียดสี บีบอัด 
รั่วไหล หรือเหตุอ่ืนๆ ในระหวางการขนสง

ปฏิบัติตามขอกําหนดของ ICAO / IATA

1993

กอนการขนสง ใหตรวจสอบวาภาชนะบรรจุไมไดรับความเสียหาย ผุ
พัง หรือมีการรั่ว

3

เมื่อขนสงผลิตภัณฑ ใหหลีกเล่ียงการรับสัมผัสกับแสงอาทิตย
โดยตรง หลีกเล่ียงการเกิดความเสียหาย การผุกรอน และเกิดการรั่ว
ของภาชนะบรรจุเมื่อทําการขนยายผลิตภัณฑและตรวจสอบใหแนใจ
วาไดมีการดําเนินมาตรการเพื่อปองกันมิใหผลิตภัณฑลมลง

ในกรณีท่ีเกิดอุบัติภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในระหวางการขนสง ให
แจงเหตุไปยังหนวยดับเพลิงท่ีใกลท่ีสุดและหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ

PW9116U5T002_HYPER CLEAN EE-6310.xls 16/17



15. ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

16. ขอมูลอื่น
ขอมูลการติดตอ

ขอมูลอางอิง

ขอมูลผูจัดจําหนาย

CHEMWATCH Corp. GHS-MSDS
RTECS (2006 - 2008)

ขอความท่ีระบุขางตนนี้มาจากขอมูลท่ีมีอยูท่ัวไปและขอมูลในบริษัท 
จึงมิไดหมายความวาเปนขอมูลสารเคมีและขอมูลทางเทคนิคท่ีมีอยู
ในปจจุบันท้ังหมด ดังนั้นจึงไมมีการรับประกันใดๆ ในขอมูลขางตนนี้ 
ย่ิงไปกวานั้น รายการขอควรระวังท่ีระบุในเอกสารนี้เปนขอมูลสําหรับ
การใชงานตามปกติเทานั้น โปรดระลึกวา ขอควรระวังเหลานี้อาจใช
ไมไดกับการใชงานในแบบพิเศษก็ได

บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด
แผนกเคร่ืองมือวัดเลนสปรับแสง เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร ชั้น 
9 หองเลขที่ 906-910 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท ：+662-260-2730
โทรสาร: +662-260-6600
การจําแนกประเภทความเปนพิษกําหนดตามขอมูลการประกาศ
สาธารณะเก่ียวกับการจําแนกประเภทตามระบบการจําแนกประเภท
และการติดฉลากสารเคมีท่ีเปนระบบเดียวกันท่ัวโลก (GHS) โดย
สถาบันเทคโนโลยีและการประเมินผลแหงชาติ (National Institute 
of Technology and Evaluation: NITE)
ขอบังคับ EU CLP ขอแนบทาย 6

ปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมายท่ิเก่ียวของ

โอลิมปส คอรเปอเรชั่น เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมีของผลิตภัณฑ
 HYPER CLEAN EE-6310 (หมายเลขอางอิง: PW9116U5 T002) 
(ฉบับแกไข2013/11/30)

พระราชบญัญัติดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(Industrial Safety and 
Health Act)
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