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1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ช่ือผลิตภณัฑ์ สารท าความสะอาดอุตสาหกรรม

รุ่นผลิตภณัฑ ์ HYPER CLEAN EE-3310

หมายเลขอา้งอิง PW9109U5T006

ผูผ้ลิต

ช่ือบริษทั Olympus Corporation

ท่ีอยู่ 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Shinjuku-Monolith

หมายเลขโทรศพัท ์ +81-3-6901-9341

หมายเลขโทรสาร +81-3-3340-2590

อีเมลแอดเดรส opto-m@ot.olympus.co.jp

ผูจ้ดัหา (บริษทัผูรั้บผิดชอบในการน าเขา้ประเทศ)

ช่ือบริษทั บริษทั โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากดั

ท่ีอยู่ แผนกเคร่ืองมือวดัสายตา เลขท่ี 33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ 
อาคาร เอ ชั้น 32-33 ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วย
ขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศพัท ์ +66-2000-7700

หมายเลขโทรสาร +66-2000-7711

อีเมลแอดเดรส info_OMI@olympus-thai.co.th

การประยกุตใ์ชง้านท่ีแนะน า
 และขอ้จ ากดัในการใชง้าน

ของเหลวเช็ดท าความสะอาดดว้ยมือส าหรับเลนส์ปรับแสง แกว้
ปริซึมปรับแสง ช้ินส่วนโลหะผ่านกระบวนการ และเรซินเทอร์
โมพลาสติกและเรซินเทอร์โมเซ็ตต้ิง

2. การบ่งช้ีความเป็นอันตราย
การแบ่งประเภทตามระบบGHS ของเหลวไวไฟ ประเภท 2

ไม่จดัอยูใ่นประเภทของเหลวท่ีจุดติดไฟไดด้ว้ยตวัเอง
ไม่จดัอยูใ่นประเภทสารกดักร่อนโลหะ

ความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก): ไม่ไดจ้ดัประเภท
ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ผิวหนงั): ไม่ไดจ้ดัประเภท
ความเป็นพิษเฉียบพลนั (การหายใจ: ไอระเหย): ไม่ไดจ้ดัประเภท

การกดักร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนงั:ไม่ไดจ้ดัประเภท

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

ความเป็นอนัตรายทาง
กายภาพ และทางเคมี
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การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง / การระคายเคืองต่อดวงตา ประเภท
 2A
การก่อให้เกิดการกลายพนัธุ์ของเซลลสื์บพนัธุ์   ประเภท 1B

ผลกระทบต่อการสืบพนัธุ์  ประเภท 1A
ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สมัผสัคร้ังเดียว  ประเภท 3 (การระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ)
ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สมัผสัคร้ังเดียวประเภท 3 (ท าให้สลบ)
ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สมัผสัซ ้าประเภท 1 (ตบั)
ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สมัผสัซ ้า ประเภท 2 (ระบบประสาท)

อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัตรายอยา่งเฉียบพลนั ต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า   ประเภท 1
อนัตรายท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีหมายถึงไม่ใช่อนัตราย เป้าหมาย
หรือไม่สามารถจดัแบ่งประเภทได้

ฉลากตามระบบ GHS สญัลกัษณ์

ค าสญัญาณ อนัตราย

ขอ้มูลอนัตราย ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง 

ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง 

อนัตรายจากโรคทางพนัธุกรรม 

อนัตรายต่อระบบสืบพนัธุ์และทารกในครรภ์

อนัตรายในการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 

อนัตรายในการท าให้เซ่ืองซึมและเวียนศีรษะ
การรับสมัผสัเป็นเวลานานหรือซ ้าๆ จะท าให้ตบัไดรั้บความ
เสียหาย
การรับสมัผสัเป็นเวลานานหรือซ ้าๆ จะมีอนัตรายในการท าให้ 
เกิดความเสยีหายต่อระบบประสาท
เป็นพิษร้ายแรงต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า 

ขอ้ควรระวงัมาตรการเพ่ือความ
ปลอดภยั

ขอรับคู่มือการใชง้านทุกคร้ังก่อนการใชง้าน 

อ่านและท าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั ทั้งหมด
ก่อนการใชง้านผลิตภณัฑน้ี์
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เก็บให้ห่างจากแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟ เช่น ความร้อน ประกาย
ไฟ หรือเปลวไฟ ห้ามสูบบุหร่ีในขณะใชง้านผลิตภณัฑน้ี์
ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองระบายอากาศ ระบบส่องสวา่ง และ 
อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบติัป้องกนัการระเบิด
ใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

น ามาตรการดา้นความปลอดภยัมาใชเ้พ่ือปล่อยกระแส ไฟฟ้าสถิต

ต่อสายดินให้แก่ภาชนะบรรจุ ใชส้ายดิน 

เก็บไวใ้นท่ีเยน็ 

ปิดผนึกภาชนะบรรจุให้แน่น

ใชผ้ลิตภณัฑน้ี์นอกอาคารหรือในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี 

ห้ามหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเขา้สู่ร่างกาย 

สวมใส่ถุงมือป้องกนั แวน่ตาป้องกนัและหนา้กากป้องกนั

ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีก าหนดไว ้

ลา้งมือให้สะอาดหลงัจากใชง้านผลิตภณัฑน้ี์
ห้ามรับประทานอาหาร ด่ืมน ้า หรือสูบบุหร่ีในระหวา่งใช้
ผลิตภณัฑน้ี์
หลีกเล่ียงการปล่อยผลิตภณัฑน้ี์ไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม

มาตรการทางการแพทยใ์น
สถานการณ์ฉุกเฉิน

ในกรณีท่ีเกิดอคัคีภยั ให้ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงท่ีเหมาะสม

ในกรณีท่ีมีการหายใจเอาละอองเขา้สู่ร่างกาย ให้น าผูป่้วยไปยงั
บริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและให้ผูป่้วยอยูใ่นท่าพกัท่ีหายใจได้
ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์ติดผิวหนงัหรือเสน้ผม ให้ถอดเส้ือผา้ท่ี 
เป้ือนออกทนัทีและลา้งผิวหนงัหรือเสน้ผม ดว้ยน ้าไหลผ่าน หรือ
ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์สมัผสัดวงตา ให้ลา้งตาให้ทัว่เป็นเวลา 
หลายนาที เม่ือมีการ ใชค้อนแทคเลนส์ และสามารถถอดคอน 
แทคเลนส์ออกไดโ้ดยง่ายให้ ถอดคอนแทคเลนส์ออกแลว้ ลา้งตา
ต่อไป
ในกรณีท่ียงัมีการระคายเคืองดวงตา ให้พบแพทยเ์พ่ือตรวจ 
วินิจฉยัและท าการรักษา
ในกรณีท่ีไดรั้บสมัผสัหรือสงสยัวา่จะไดรั้บสมัผสัผลิตภณัฑน้ี์ 
ให้พบแพทยเ์พ่ือตรวจวินิจฉยัและท าการรักษา
ในกรณีท่ีท่านรู้สึกไม่สบายหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ ให้พบ แพทย์
เพ่ือตรวจวินิจฉยัและท าการรักษา
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การจดัเก็บ จดัเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีเยน็และมีการระบายอากาศดี
จดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์ไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลดล็อค 
ปิดผนึกภาชนะบรรจุให้แน่นและจดัเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาย
อากาศดี

การก าจดั
ในกรณีท่ีท่านตอ้งการทิ้งภาชนะบรรจุผลิตภณัฑน้ี์ ให้ปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและวิธีการก าจดัท่ีเหมาะสม

อนัตรายส าคญั
ผลิตภณัฑน้ี์เป็นของเหลวท่ีติดไฟไดง่้ายและจะท าให้เกิดสารผสม
กบัอากาศท่ีระเบิดได้

ประเภทของสารวา่เป็นสารหรือสารผสม สารผสม
ช่ือสารเคมีหรือช่ือทัว่ไป ของเหลวท าความสะอาด ซิลิโคน

ช่ือสารเคมหีรือช่ือทั่วไป
ความเข้มข้นหรือช่วง ความ

เข้มข้น
หมายเลข CAS

เมทิล ไซโลเซน 60-70% 107-46-0

เอทานอล 40-30% 64-17-5

สารปลอมปนและสารเติมแต่ง เพ่ิม
ความคงตวัท่ีเป็นขอ้มูล ส าหรับการจดั

ไม่มีขอ้มูล

4. มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีท่ีหายใจเอา ผลิตภณัฑน้ี์เขา้สู่ร่างกาย
ให้น าผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและให้น าผูป่้วยอยูใ่น 
ท่าพกัท่ีหายใจไดส้ะดวก
เขา้รับการตรวจวินิจฉยัและการรักษาจากแพทย์

ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์ติดผิวหนงั ลา้งผิวหนงัทนัที
เขา้รับการตรวจวินิจฉยัและการรักษาจากแพทย ์

ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์สมัผสัดวงตา

ลา้งตาให้ทัว่ดว้ยน ้าเป็นเวลา 2-3 นาที ในกรณีท่ีมีการใส่คอน แทค
เลนส์และสามารถถอดคอนแทคเลนส์ออกไดโ้ดยง่าย ให้ถอด
คอนแทคเลนส์ออกแลว้ลา้งตาต่อไป
เขา้รับการตรวจวินิจฉยัและการรักษาจากแพทย ์ 

ในกรณีท่ีกลืนกินผลิตภณัฑน้ี์ บว้นปาก 
เขา้รับการตรวจวินิจฉยัและการรักษาจากแพทย ์

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
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อาการเฉียบพลนัท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและ
อาการท่ีเกิดข้ึนภายหลงั

ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์ติดผิวหนงั จะท าใหเ้กิดปฏิกิริยาเหมือน สารลด
แรงตึงผิวอยา่งอ่อน และอาจท าใหผิ้วแหง้

การป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่ผู ้ท่ีท  าการ
ปฐมพยาบาล

เน่ืองจากผลิตภณัฑน้ี์มีความไวไฟสูง ดงันั้นใหร้ะมดัระวงัเปลว ไฟ
เม่ือมีสารน้ีในพ้ืนท่ีปฏิบติัการ

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดบัเพลิง
ส าหรับอคัคีภยัขนาดเล็ก ใหใ้ชถ้งัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ละอองน ้า หรือโฟมดบัเพลิงทัว่ไป
ส าหรับอคัคีภยัขนาดใหญ่ ใหใ้ชถ้งัดบัเพลิงชนิดละอองน ้า หมอกน ้า 
หรือโฟมดบัเพลิงทัว่ไป

สารดบัเพลิงท่ีไม่ควรใช ้ การฉีดน ้าเขา้ปริมาณมาก

อนัตรายพิเศษ
สารน้ีไวไฟสูง สามารถติดไฟไดง่้ายดว้ยความร้อน ประกายไฟ หรือ
เปลวไฟ

มีอนัตรายจากการระเบิดถา้หากว่าภาชนะบรรจุไดรั้บความร้อน

มีอนัตรายจากการเกิดก๊าซต่างๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดการระคาย เคืองกดั
กร่อน และ/หรือมีพิษ
มีอนัตรายของการระเบิดของไอระเหยภายในอาคาร ภายนอก อาคาร 
หรือในทอ่น ้าเสีย

วิธีการดบัเพลิงพิเศษ
จุดติดไฟของสารน้ีต  ่ามาก ส าหรับอคัคีภยัขนาดใหญ่ท่ีไม่ สามารถใช้
สารดบัเพลิงชนิดอ่ืนๆ ท่ีมิใชล้ะอองน ้าในการ ดบัเพลิงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพนั้น ใหใ้ชก้ารฉีดพน่ละอองน ้า เพ่ือดบัเพลิง

ในกรณีท่ีด าเนินการโดยไม่มีอนัตราย ใหเ้คล่ือนยา้ยภาชนะ บรรจุออก
จากพ้ืนท่ีท่ีเกิดอคัคีภยั
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการดบัเพลิงจากระยะห่างมากท่ีสุด เทา่ท่ีจะ
สามารถดบัเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใหใ้ช ้อุปกรณ์จบัทอ่
หรือหวัฉีดน ้าดบัเพลิงอตัโนมติัพร้อมทั้งมีหนา้ จอแสดงผลส าหรับ
การดบัเพลิง
ส าหรับอคัคีภยัขนาดใหญ่ ใหท้  าการดบัเพลิงดว้ยอุปกรณ์จบั ทอ่และ
หวัฉีดน ้าดบัเพลิงอตัโนมติัพร้อมหนา้จอแสดงผล ใน กรณีท่ีไม่
สามารถด าเนินการดงักล่าวน้ีได ้ใหห้ลบในจุด ปลอดภยัและปล่อยให้
ภาชนะบรรจุเผาไหม้
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ใชน้ ้าปริมาณมากในการท าใหภ้าชนะบรรจุเยน็ลงอยา่งทัง่ถึงแมว้่า
หลงัจากท่ีไฟจะดบัไปแลว้ก็ตาม

การป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่ผู ้ท่ีท  าการดบัเพลิง
เม่ือท าการดบัเพลิง ใหส้วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดิน หายใจ
และชุดป้องกนัสารเคมี

6.มาตรการจัดการเมือ่มกีารหกร่ัวไหลของสาร
ขอ้ควรระวงัส่วนบคุคล อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตราย และขั้นตอนการปฏิบติังาน

หา้มสมัผสัหรือเดินผ่านสารท่ีหกลน้

กั้นแยกพ้ืนท่ีท่ีสารหกลน้ทนัทีดว้ยการกั้นเขตใหมี้ระยะห่างท่ี
เหมาะสมในทกุทิศทาง
จ ากดัการเขา้ถึงพ้ืนท่ี โดยใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะบคุลากรท่ีไดรั้บ อนุญาต

พนกังานจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม (ดูขอ้ 8 มาตรการ
ป้องกนัการรับสมัผสัและมาตรการป้องกนั)

อยูเ่หนือลม
อยูใ่หห่้างจากพ้ืนท่ีต ่า
ระบายอากาศใหแ้ก่พ้ืนท่ีปิดก่อนการเขา้พ้ืนท่ี 

ขอ้ควรระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้ม หา้มปล่อยสารท่ีหกลน้ลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ระมดัระวงัท่ีจะไม่ปล่อยสารท่ีหกลน้ลงสู่แม่น ้าซ่ึงจะท าใหเ้กิด ปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มได้

การกูเ้ก็บสารและการท าใหเ้ป็นกลาง

ท าใหเ้กิด ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไดส้ าหรับสารท่ีหกลน้ปริมาณนอ้ย
ใหดู้ดซบัสารท่ีหกลน้ดว้ยดินแหง้ ทราย หรือสารอ่ืนท่ีไม่ติดไฟ หรือ
น าส่ิงเหล่านั้นเททบัสาร ท่ีหกลน้ไวแ้ลว้เก็บข้ึนไปยงัภาชนะบรรจุท่ี
ปิดผนึกแน่น ก าจดั สารท่ีเก็บข้ึนมาไดน้ี้ภายหลงั
ในกรณีท่ีสารหกลน้ปริมาณนอ้ย ใหเ้ก็บสารดูดซบัข้ึนโดยใช ้
เคร่ืองมือท่ีสะอาดและมีคุณสมบติัป้องกนัไฟฟ้าสถิต
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ในกรณีท่ีสารหกลน้ปริมาณมาก ใหท้  าเข่ือนกั้นรอบพ้ืนท่ีเพ่ือ 
ป้องกนัสารไหลออกไปยงับริเวณอ่ืน หลงัจากท่ีสารท่ีหกลน้อยูใ่น
พ้ืนท่ีปลอดภยัแลว้ ด าเนินการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ
ในกรณีท่ีสารหกลน้ปริมาณมาก ละอองน ้าจะท าใหค้วาม เขม้ขน้ของ
ไอระเหยลดลง อยา่งไรก็ตาม ในพ้ืนท่ีปิดลอ้ม มิดชิด จะมีความเส่ียง
ท่ีจะไม่สามารถระงบัความไวไฟของ ผลิตภณัฑน้ี์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและ
ท าความสะอาด

ในกรณีท่ีสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่มีอนัตรายใดๆ ใหห้ยดุการ ร่ัวไหล
ของสาร
ต่อสายดินใหแ้ก่อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีใชส้ าหรับการยกยา้ยสารท่ีสารหก
ใชโ้ฟมก าจดัไอระเหยเพ่ือลดความเขม้ขน้ของไอระเหยใหน้อ้ยลง

มาตรการเพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิด เหตุ
ฉุกเฉินซ ้าซ้อน

น าแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟทั้งหมดออกจากพ้ืนท่ีทนัที  (หา้มสูบ
บุหร่ีและใชป้ระกายไฟและเปลวไฟในบริเวณโดยรอบ)
ป้องกนัมิใหส้ารท่ีหกลน้ไหลไปยงัท่อน ้าเสีย ท่อระบายน ้าเสีย หอ้ง
ใตดิ้น และพ้ืนท่ีปิดลอ้ม

7.การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

การใชง้าน มาตรการดา้นเทคนิค
ด าเนินการตามมาตรการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 มาตรการป้องกนัการ รับ
สัมผสัและมาตรการป้องกนั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั

การระบายอากาศ เฉพาะท่ีและการ
 ระบายอากาศทัว่ไป

ใชม้าตรการการระบายอากาศเฉพาะท่ีและการระบายอากาศ ทัว่ไปท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 8 มาตรการการป้องกนัการรับสัมผสัและ มาตรการ
ป้องกนั

รายการขอ้ควรระวงั เพ่ือใหมี้การ
ใชง้าน อยา่งปลอดภยั

ขอรับคู่มือการใชง้านทุกคร้ังก่อนการใชง้าน 

อ่านและท าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั ทั้งหมดก่อน
การใชง้านผลิตภณัฑน้ี์
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หา้มมิใหใ้ชว้ตัถุอุณหภูมิสูง ประกายไฟ และเปลวไฟใกลก้บั 
ไม่ควรกล้ิง โยน กระแทก หรือลากภาชนะบรรจุ 
หา้มสมัผสั สูดดม หรืออกลืนกินผลิตภณัฑน้ี์
ใชก้ารระบายอากาศเพ่ือควบคุมความเขม้ขน้ในอากาศใหต้  ่า กว่าค่า
ขีดจ ากดัการรับสมัผสั
ลา้งมือใหส้ะอาดหลงัจากยกยา้ยใชง้านผลิตภณัฑน้ี์
ใชผ้ลิตภณัฑน้ี์นอกอาคารหรือในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี
หา้มรับประทานอาหาร ด่ืมน ้า หรือสูบบหุร่ีในระหว่างใชง้าน

หลีกเล่ียงการสมัผสั ดูขอ้ 10 ความเสถียรและการท าปฏิกิริยา

   การจดัเก็บ มาตรการดา้นเทคนิค
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์มีโครงสร้างของ ผนงั 
เสา และพ้ืนท่ีทนไฟได ้คานจะตอ้งท ามาจากวสัดุท่ีไม่ เผาไหม้

หลงัคาของพ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์จะตอ้งท ามาจากวสัดุท่ีไม่ เผาไหม้
และปิดทบัอีกชั้นดว้ยวสัดุท่ีเผาไหมไ้ม่ได ้ท่ีมีน ้าหนกั เบา เช่น แผ่น
โลหะ เป็นตน้ ไม่ควรมีเพดาน

พ้ืนของพ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์จะตอ้งมีโครงสร้างท่ีน ้าไม่สามารถ
เขา้หรือซึมพ้ืนผิวของพ้ืนได้
พ้ืนของพ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์จะตอ้งมีโครงสร้างท่ีสารอนัตรายจะ
ไม่สามารถซึมเขา้ไปได ้และจะตอ้งมีความลาดชนั และรางน ้าท่ี
เหมาะสมส าหรับเก็บกกัสารท่ีหกลน้ไวไ้ด้

พ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์จะตอ้งมีไฟ อุปกรณ์ส่องสว่าง และ การ
ระบายอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัเก็บและยกยา้ย สารอนัตราย

สารอนัตรายเม่ือมีการ ผสมเกิดข้ึน ดูขอ้ 10 ความเสถียรและการท าปฏิกิริยา
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สภาพการจดัเก็บ จดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์โดยใหอ้ยูห่่างจากแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟ
 เช่น ความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ เป็นตน้ หา้มมิให ้สูบบหุร่ี
ใกลก้บัผลิตภณัฑ์
จดัเก็บภาชนะบรรจุใหห่้างจากสารออกซิแดนซ ์
จดัเก็บภาชนะบรรจุใหห่้างจากแสงอาทิตยแ์ละเปลวไฟ 
ปิดผนึกภาชนะบรรจุใหแ้น่น และจดัเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีเยน็ และมี
การระบายอากาศดี
จดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์ไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีการปิดล็อค 

วสัดุของภาชนะบรรจุ ใชภ้าชนะบรรจุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการขนส่งของ 
สหประชาชาติ (UN)

8.การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

Singapore. OELs. * ACGIH 2009 Edition
เมทิล ไซโลเซน ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด

เอทานอล ไม่ก าหนด
The 8-hour PEL (TWA) : 1000 
ppm (1880 mg/m3)

TWA 1000 ppm

* Singapore. OELs  (สถานท่ีท างานดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ (บทบญัญติัทัว่ไป)ระเบียบขอ้บงัคบั 2006 (S 134/2006)
ตารางท่ี 1 : ขอ้จ ากดัการไดรั้บสารท่ียอมรับไดข้องสารพิษ, 28 กุมภาพนัธ์ 2549)

มาตรการแกไ้ข

ด าเนินมาตรการเพ่ือป้องกนัมิใหมี้ไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึน 

ส าหรับการใชง้านในท่ีท่ีมีความร้อนสูง ใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศเพ่ือควบคุมระดบั
สารปนเป้ือนในอากาศใหต้  ่ากว่าความเขม้ขน้ควบคุมและความเขม้ขน้ท่ีอนุญาตในกรณีท่ี
มีไอระเหย ฟมู และละอองเกิดข้ึนในกระบวนการใชง้าน

ความเขม้ขน้ควบคุม
ความเขม้ขน้ท่ีอนุญาต (ค่าขีดจ ากดัการรับสมัผสั ดชันีการรับสมัผสัทางชีววิทยา)

ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองระบายอากาศ และอุปกรณ์ส่องสว่าง ท่ีมีคุณสมบติัป้องกนัการ
ระเบิด

ติดตั้งอุปกรณ์ลา้งตาและฝักบวันิรภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ีมีการจดัเก็บหรือยกยา้ยใชง้าน
ผลิตภณัฑน้ี์
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อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล อุปกรณ์ป้องกนัการ หายใจ ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจส่วนบคุคลตามความจ าเป็น
อุปกรณ์ป้องกนัมือ สวมใส่ถุงมือป้องกนั
อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส าหรับดวงตา

แว่นตาป้องกนั (แว่นตาปกติ แว่นตาปกติท่ีมีแผ่นปิดดา้นขา้ง แว่นตา
ประเภทแว่นครอบตา)

อุปกรณ์ป้องกนั ผิวหนงัและล าตวั สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส าหรับใบหนา้
ใชชุ้ดป้องกนัและหนา้กากป้องกนัส่วนบคุคลตามความจ าเป็น

มาตรการดา้นสุขอนามยั ลา้งมือใหส้ะอาดหลงัจากยกยา้ยใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ 

9.คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี
สถานะทางกายภาพ ลกัษณะ ของเหลว

สี ไม่มีสีและใส 
กล่ิน กล่ินแอลกอฮอล์
ความเป็นกรดด่าง (pH)        ไม่มีขอ้มูล

จุดหลอมเหลวและจุดเยอืกแข็ง ≤ -86 องศาเซลเซลเซียส (จุดหลอมเหลว)
จุดเดือด จุดเดือดเร่ิมตน้ และช่วงเดือด 72 องศาเซลเซียส (จุดเดือด)
จุดวาบไฟ -1 เซลเซียส
ค่าขีดจ ากดัต ่าสุดของความไวไฟ 1.8 vol%
ค่าขีดจ ากดัสูงสุดของความไวไฟ 24.5 vol%
ความดนัไอ 9.1kPa (20 องศาเซลเซียส)
ความหนาแน่นไอ (อากาศ -1) 2.9
ความถ่วงจ าเพาะ (ความหนาแน่น) 0.77 (25 องศาเซลเซียส)
ความสามารถในการละลายได ้ ไม่ละลายในน ้า
ออกทานอล (ค่าสมัประสิทธ์ิ การกระจายตวัในน ้า) ไม่มีขอ้มูล
อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟไดเ้อง ≥350 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิการสลายตวั ไม่มีขอ้มูล
ความเร็วในการระเหย (บิวทิลอะซิเตด = 1) ไม่มีขอ้มูล
การเผาไหม ้(ของแข็งและก๊าซ)                               ไม่มีขอ้มูล
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ความหนืด 0.54 mPa / s (25 องศาเซลเซียส)
ค่าสมัประสิทธ์ิ ความหนืดคิเนมาติก 0.7
ความเขม้ขน้ขีดจ ากดัต ่าสุด 
ส าหรับการระเบิดฝุ่ น

ไม่มีขอ้มูล

พลงังานการติดไฟต ่าสุด ไม่มีขอ้มูล
ความตา้นทานไฟฟ้า (ความ น าไฟฟ้า) ไม่มีขอ้มูล
อ่ืนๆ ไม่มีขอ้มูล

10.ความเสถียรและการเกิดปฏกิิริยา
ความเสถียร เสถียรภายใตส้ภาพปกติ
ความเป็นไปไดใ้นการ 
เกิดปฏิกิริยาอนัตราย

การเกิดปฏิกิริยาและ/หรือมีพิษจะไม่เกิดข้ึนภายใตส้ภาพปกติ

สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง แหล่งก าเนิดการจุดติดไฟ เช่น ความร้อน ประกายไฟ และ เปลวไฟ
สารอนัตรายเม่ือมีการผสม เกิดข้ึน ออกซิแดนซ์
ความเป็นอนัตรายท่ีเกิดจากการ 
สลายตวั

ก๊าซต่างๆท่ีเกิดจากการเผาไหม ้เช่น ก๊าซคาร์บอนมอน ออกไซด์ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตน้

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา

ความเป็นพิษเฉียบพลนั ทางปาก
จากผลการทดสอบผลิตภณัฑ ์ไดเ้ลือก "ไม่จดัแบง่ประเภท" เพราะว่าค่า
 LD50 = 10000 มก. / กก.

ทางผิวหนงั

เน่ืองจากค่าโดยประมาณของความเป็นพิษเฉียบพลนั ของ เมทิลไซโล
เซนเทา่กบั  12200 มก./กก. และค่าโดยประมาณ ของความเป็นพิษ
เฉียบพลนั ของสารผสมเทา่กบั  12200 มก. / กก. จึงไดเ้ลือก "ไม่
จดัแบง่ประเภท"  (35% ของ ส่วนประกอบของสารน้ีไม่สามารถ
จดัแบง่ประเภทได)้

ทางการหายใจ (ไอ ระเหย)

เน่ืองจากค่าโดยประมาณของความเป็นพิษเฉียบพลนั ของ
ส่วนประกอบของผลิตภณัฑน้ี์เทา่กบั 15956 ppm มก./กก.(เมทิล ไซโล
เซน) และ 52320 ppm (เอทานอล) และค่าโดยประมาณของความเป็น
พิษเฉียบพลนั ของสารผสมเทา่กบั 21085.2 ppm (เอทานอล) จึงไดเ้ลือก
 "ไม่จดัแบง่ประเภท"

ทางการหายใจ ไม่สามารถจดัแบง่ประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล
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การกดักร่อน / การระคายเคืองต่อ
ผิวหนงั

เน่ืองจากส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดรั้บการ จดัแบง่
ประเภท  จึงไดเ้ลือก "ไม่จดัแบง่ประเภท"

ความเสียหายและการระคาย เคือง
รุนแรงต่อดวงตา

จากผลการทดสอบผลิตภณัฑ ์พบว่า ในกลุ่มผูป่้วยท่ีมีอาการ ตามวัจาก
ไอระเหยของผลิตภณัฑน้ี์เกือบทกุคนสามารถหาย ไดเ้องภายใน
ระยะเวลา 14 วนั ดงันั้น จึงจดัแบง่ประเภทของ ผลิตภณัฑน้ี์ใหอ้ยูใ่น
ประเภท 2A

การแพข้องผิวหนงั ไม่สามารถจดัแบง่ประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล

การกลายพนัธุของเซลลสื์บพนัธุ์
เน่ืองจากเอทานอลอยูใ่นประเภท 1B และมีความเขม้ขน้ มากกว่าค่า
ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ (0.1%) จึงถูกจดัแบง่ประเภทอยูใ่นประเภท 1B

การก่อมะเร็ง ไม่สามารถจดัแบง่ประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ
เน่ืองจากเอทานอลอยูใ่นประเภท 1A และมีความเขม้ขน้ มากกว่าค่า
ขีดจ ากดัความเขม้ขน้(0.3%) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์จึงถูก
จดัแบง่ประเภทอยูใ่นประเภท 1A

ความเป็นพิษต่ออวยัวะ เป้าหมาย
เฉพาะ (การรับ สมัผสัคร้ังเดียว)

เน่ืองจากส่วนประกอบประเภท 3 คือ เอทานอล และความเขม้ขน้
ส่วนประกอบรวมสูงกว่าคค่าขีดจ ากดัความเขม้ขน้ (20%) จึงถูกจดัให้
อยูใ่นประเภท 3 (การระคายเคืองต่อทางเดิน หายใจ) ทั้งน้ีไม่ไดมี้การ
คน้หาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญใน การพิจารณาก าาหนดประเภท 3 
(การระคายเคืองต่อทางเดิน หายใจ)
เน่ืองจากส่วนประกอบประเภท 3 (การท าใหส้ลบ) คือ เอ ทานอล และ
ความเขม้ขน้ส่วนประกอบรวมสูงกว่าค่าขีดจ ากดั ความเขม้ขน้(20%) 
จึงถูกจดัใหอ้ยูใ่นประเภท 3 (การท าให ้สลบ) ทั้งน้ีไม่ไดมี้การคน้หา
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญใน การพิจารณาก าาหนดประเภท 3 (การ
ท าใหส้ลบ)

ความเป็นพิษต่ออวยัวะ เป้าหมาย
เฉพาะ (การรับ สมัผสัซ ้า)

ส่วนประกอบประเภท 1 ท่ีมีความเขม้ขน้ส่วนประกอบสูงกว่า ค่า
ขีดจ ากดัความเขม้ขน้(10%) คือ เอทานอล (ตบั) ดงันั้น จึงจดัอยูใ่น
ส่วนประกอบประเภท 2 ท่ีมีความเขม้ขน้ส่วนประกอบสูงกว่า ค่า
ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ (10%) คือ เอทานอล (ระบบประสาท) ดงันั้น จึง
จดัอยูใ่นประเภท 2 (ระบบประสาท)

ความเป็นพิษต่ออวยัวะใน ระบบ
ทางเดินหายใจ

ไม่สามารถจดัแบง่ประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล
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12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา
ความเป็นพิษเฉียบพลนั ต่อ 
ส่ิงแวดลอ้มในน ้า

เมทิล ไซโลเซน LC50 ของเมดากะ ประเทศญ่ีปุ่ น : 1.27 มก./ล. 48 ชม.

13. ข้อพจิารณาในการก าจัด

ของเสียท่ีเหลือ
ก่อนการก าจดั ใหท้  าการลา้งพิษ การบ าบดัเพ่ือความปลอดภยั และ
การท าใหเ้ป็นกลางใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และลด ระดบั
ก าจดั ของเสียตามขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ภาชนะบรรจุและบรรจุภณัฑ ์ท่ี
ปนเป้ือน

ส าหรับวิธีการรีไซเคิลภาชนะบรรจุและการท าความสะอาด ให้
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และน าไปก าจดั อยา่ง
เม่ือจะก าจดัภาชนะบรรจุเปล่า ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดน้ าสาร ออก
จากภาชนะบรรจุทั้งหมดแลว้

14. ข้อมูลการขนส่ง
กฎระเบียบระหวา่งประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัการ ควบคุมทางทะเล ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ IMO

หมายเลข UN 1993
ช่ือในการขนส่งท่ี เหมาะสม ของเหลวไวไฟ, N.O.S.
ประเภท 3
กลุ่มบรรจุภณัฑ์ II
สารมลพิษทางทะเล เหมาะสม
ขอมูลเก่ียวขอ้บงัคบัดา้นอากาศยาน ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ ICAO / IATA
หมายเลข UN 1993
ช่ือในการขนส่งท่ี เหมาะสม ของเหลวไวไฟ, N.O.S.
ประเภท 3
กลุ่มบรรจุภณัฑ์ II
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มาตรการดา้นความปลอดภยัพิเศษ
ก่อนการขนส่ง ใหต้รวจสอบว่าภาชนะบรรจุไม่ไดรั้บความ เสียหาย ผุ
พงั หรือมีการร่ัว

การขนส่งเคล่ือนยา้ย จะตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีจะไม่ท  าให ้ภาชนะ
บรรจุวตัถุอนัตรายเกิดการลม้ลง หรือภาชนะบรรจุ ส าหรับการขนส่งท่ี
บรรจุวตัถุอนัตรายจะตอ้งไม่ลม้ลง พลิกคว  ่าหรือไดรั้บความเสียหาย 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าจะไม่เกิดการพลิกคว  ่า กระแทก เสียดสีบีบอดั

ร่ัวไหล หรือเหตุอ่ืนๆ ในระหว่างการขนส่ง

เม่ือขนส่งผลิตภณัฑ ์ใหห้ลีกเล่ียงการรับสมัผสักบัแสงอาทิตยโ์ดยตรง 
หลีกเล่ียงการเกิดความเสียหาย การผุกร่อน และการ เกิดการร่ัวของ
ภาชนะบรรจุเม่ือท าการขนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าได้
มีการด าเนินมาตรการเพ่ือป้องกนัมิให ้ผลิตภณัฑล์ม้ลง

ในกรณีท่ีเกิดอุบติัภยัอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุในระหว่างการ ขนส่ง ให้
แจง้เหตุไปยงัหน่วยดบัเพลิงท่ีใกลท่ี้สุดและ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ

15.ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

Environmental Protection and Management Act (Cap. 94A): not applicable

Workpace Safety and Health Act (Cap. 354A): hazardous substance

Fire Safety Act (Cap 109A): Class I petroleum

 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภยัจากการท างานเก่ียวกบั สารเคมีอนัตราย พ.ศ.2535  (1992)

กฎหมายประเทศไทย

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535(1992)

การเพ่ิมประสิทธิภาพของและการอนุรักษแ์ห่งพระราชบญัญติัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ2335 (1992)

พระราชบญัญติัโรงงา พ.ศ.2535(1992)

หมายเหตุ: เมททิล ไซโลเซนและเอทานอลท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายช่ือวตัถุอนัตราย (B.E.2556)
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16.ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดท าและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ขอ้มูลการติดต่อ บริษทั โอลิมปัส (ประเทศไทย) ประเทศไทย
ขอ้มูลอา้งอิง NITE GHS Classification Public Announcement Data

EU CLP Regulation Annex VI
CHEMWATCH Corp.  GHS-MSDS
RTECS (2006 - 2008)
Olympus Corporation  Product MSDS HYPER CLEAN EE-3310 
(Reference No.: PW9109U5T006) (2015/8/21 Revision)

ขอ้ความท่ีระบุขา้งตน้น้ีมาจากขอ้มูลท่ีมีอยูท่ ัว่และขอ้มูลในบริษทั จึง
มิไดห้มายความวา่เป็นขอ้มูลสารเคมีและขอ้มูลทาง เทคนิคท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัทั้งหมด ดงันั้นจึงไม่มีการรับประกนั ใดๆ ในขอ้มูลขา้งตน้น้ี 
ยิ่งไปกวา่นั้น รายการขอ้ควรระวงัท่ีระบุในเอกสารน้ีเป็นขอ้มูล
ส าหรับการใชง้านตามปกติเท่านั้น โปรด ระลึกวา่ ขอ้ควรระวงั
เหล่าน้ีอาจใชไ้ม่ไดก้บัการใชง้านในแบบ พิเศษก็ได้

ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย    
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