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1. การบ่งช้ีสารเด่ียวหรือสารผสม และผูผ้ลิต

ช่ือผลิตภณัฑ์
รุ่นผลิตภณัฑ์
หมายเลขอา้งอิง
ผูผ้ลิต
   ช่ือบริษทั
   ท่ีอยู่

   หมายเลขโทรศพัท์
   หมายเลขโทรสาร
   อีเมลแอดเดรส

   ช่ือบริษทั
   ท่ีอยู่

   หมายเลขโทรศพัท์
   หมายเลขโทรสาร
   อีเมลแอดเดรส
การประยกุตใ์ชง้านท่ีแนะน า 
และขอ้จ ากดัในการใชง้าน

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

ผูจ้ดัหา (บริษทัผูรั้บผิดชอบในการน าเขา้ประเทศ)
บริษทั โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากดั

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

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

สารท าความสะอาดอุตสาหกรรม
HYPER CLEAN EE-6310
PW9116U5T003

Olympus Corporation
2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Shinjuku-Monolith

+66-2000-7700
+66-2000-7711
info_OMI@olympus-thai.co.th
ของเหลวเช็ดท าความสะอาด Optical Parts และ Precision Parts
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2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย

การแบ่งประเภทตามระบบGHS
ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ 
และทางเคมี

ความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง / การระคายเคืองต่อดวงตา: ประเภท 2A

การก่อให้เกิดการกลายพนัธุ์ของเซลลสื์บพนัธุ์: ประเภท 1B
ผลกระทบต่อการสืบพนัธุ์: ประเภท 1A
ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (จากการรับสมัผสัคร้ังเดียว): ประเภท 
3 (การระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ)

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (จากการรับสมัผสัคร้ังเดียว): ประเภท 
3 (ท าให้สลบ)

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (จากการรับสมัผสัซ ้า): ประเภท 1 (ตบั)

ของเหลวไวไฟ ประเภท 2

ของเหลวไพโรโฟริก: ไม่ไดจ้ดัประเภท

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (จากการรับสมัผสัซ ้า): ประเภท 2 
(ระบบประสาท)

อนัตรายจากการส าลกั: ประเภท 1

อนัตรายอยา่งเฉียบพลนั ต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า: ประเภท 3

อนัตรายท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีหมายถึงไม่ใช่อนัตราย เป้าหมายหรือไม่สามารถจดัแบ่ง
ประเภทได้
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ฉลากตามระบบ GHS
 สญัลกัษณ์

ค าสญัญาณ
ขอ้มูลอนัตราย

ขอ้ควรระวงั
มาตรการเพ่ือความปลอดภยั

ท าให้เกิดระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง
อาจท าให้เกิดโรคทางพนัธุกรรม
อาจท าให้เกิดอนัตรายต่อระบบสืบพนัธุ์และทารกในครรภ์
อาจท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
อาจท าให้เกิดการเซ่ืองซึมหรือเวียนศีรษะ
การรับสมัผสัเป็นเวลานานหรือซ ้าๆ จะท าให้ตบัไดรั้บความเสียหาย

อนัตราย
ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองระบายอากาศ ระบบส่องสวา่ง และ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบติั
ป้องกนัการระเบิด

ใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
ใชม้าตรการป้องกนัไฟฟ้าสถิต
ให้ต่อสายดิน เช่ือมประจุต่อกบัภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม
เก็บไวใ้นท่ีเยน็
เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น

การรับสมัผสัเป็นเวลานานหรือซ ้าๆ อาจท าให้เกิดอนัตรายความเสียหายต่อระบบประสาท

อาจจะเป็นอนัตรายถึงชีวิตหากกลืนกินและเขา้สู่ทางเดินหายใจ
เป็นพิษร้ายแรงต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า

ขอรับคู่มือการใชง้านทุกคร้ังก่อนการใชง้าน

อ่านและท าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั ทั้งหมดก่อนการใชง้านผลิตภณัฑน้ี์

เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ ผิวท่ีร้อน -ห้ามสูบบุหร่ี

ใชผ้ลิตภณัฑน้ี์นอกอาคารหรือในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี
ห้ามหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเขา้สู่ร่างกาย
สวมใส่ถุงมือป้องกนั แวน่ตาป้องกนัและหนา้กากป้องกนั

ลา้งมือให้สะอาดหลงัจากใชง้านผลิตภณัฑน้ี์
ห้ามรับประทานอาหาร ด่ืมน ้า หรือสูบบุหร่ีในระหวา่งใชผ้ลิตภณัฑน้ี์
หลีกเล่ียงการปล่อยผลิตภณัฑน้ี์ไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม
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มาตรการทางการแพทยใ์น
สถานการณ์ฉุกเฉิน

การจดัเก็บ

การก าจดั

อนัตรายส าคญั

ในกรณีท่ีเกิดอคัคีภยั ให้ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงท่ีเหมาะสม

ในกรณีท่ีมีการหายใจเอาละอองเขา้สู่ร่างกาย ให้น าผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ
และให้ผูป่้วยอยูใ่นท่าพกัท่ีหายใจไดส้ะดวก

ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์ติดผิวหนงัหรือเส้นผม ให้ถอดเส้ือผา้ท่ี เป้ือนออกทนัทีและลา้ง
ผิวหนงัหรือเส้นผม ดว้ยน ้าไหลผา่น หรือฝักบวั

ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์สมัผสัดวงตา ให้ลา้งตาให้ทัว่เป็นเวลา หลายนาที เม่ือมีการใชค้อน
แทคเลนส์ และสามารถถอดคอน แทคเลนส์ออกไดโ้ดยง่ายให้ ถอดคอนแทคเลนส์ออก
แลว้ ลา้งตาต่อไป

ในกรณีกลืน: พบแพทยท์นัที

ห้ามท าให้อาเจียน

ทิ้งภาชนะบรรจุผลิตภณัฑน้ี์ ให้ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและวิธีการ
ก าจดัท่ีเหมาะสม

ผลิตภณัฑน้ี์เป็นของเหลวท่ีติดไฟไดง่้ายและจะท าให้เกิดสารผสมกบัอากาศท่ีระเบิดได้
มีอนัตรายจากโรคทางพนัธุกรรม เป็นสารก่อมะเร็ง อนัตรายต่อระบบสืบพนัธุ์และทารก
ในครรภ ์การรับสมัผสัเป็นเวลานานหรือซ ้าๆจะมีอนัตรายในการท าให้ เกิดความเสียหาย
ต่อระบบประสาท และ
ตบั
 
มีอนัตรายจากการท าลายปอด เช่นปอดบวมเคมี ถา้กลืนกินผลิตภณัฑ ์โดยบงัเอิญ

ในกรณีท่ียงัมีการระคายเคืองดวงตา ให้พบแพทยเ์พ่ือตรวจ วินิจฉยัและท าการรักษา

ในกรณีท่ีไดรั้บสมัผสัหรือสงสยัวา่จะไดรั้บสมัผสัผลิตภณัฑน้ี์ ให้พบแพทยเ์พ่ือตรวจ
วินิจฉยัและท าการรักษา

ในกรณีท่ีท่านรู้สึกไม่สบายหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ ให้พบแพทยเ์พ่ือตรวจวินิจฉยัและท า
จดัเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี ปิดผนึกภาชนะบรรจุให้แน่น

จดัเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีเยน็และมีการระบายอากาศดี
จดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์ไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลดล็อค
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3. องคป์ระกอบและขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนผสม

ประเภทของสารวา่เป็นสารเด่ียวหรือสารผสม สารผสม
ช่ือสารเคมีหรือช่ือทัว่ไป สารท าความสะอาดของเหลว Hydrocarbon-based 

ช่ือสารเคมีหรือช่ือทัว่ไป ความเขม้ขน้หรือช่วง ความ
เขม้ขน้

หมายเลข CAS

2-เมทิลเพนเทน 107-83-5
3- เมทิลเพนเทน 96-14-0
2,2-ไดเมทิล บิวเทน 75-83-2
2,3 ไดเมทิล บิวเทน 79-29-8
นอร์มลัเฮกเซน <4.2% 110-54-3
เอทานอล 13-14% 64-17-5
1-โพรพานอล 1-2% 71-23-8
โพรเพน - 2 - ol <0.80% 67-63-0

สารปลอมปนและสารเติมแต่ง เพ่ิมความ
คงตวัท่ีเป็นขอ้มูล ส าหรับการจดัประเภท

80-85%

ไม่มีขอ้มูล
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4. มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีท่ีหายใจเอาผลิตภณัฑน้ี์เขา้สู่ร่างกาย

ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์ติดผิวหนงั

ในกรณีท่ีผลิตภณัฑน้ี์สมัผสัดวงตา

ในกรณีท่ีกลืนกินผลิตภณัฑน้ี์

อาการเฉียบพลนัท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและ
อาการท่ีเกิดข้ึนภายหลงั

การป้องกนัอนัตรายให้แก่ผู ้ท่ีท  าการ
ปฐมพยาบาล

ให้น าผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและให้น าผูป่้วยอยูใ่น ท่าพกัท่ีหายใจไดส้ะดวก

เขา้รับการตรวจวินิจฉยัและการรักษาจากแพทย์

ห้ามท าให้อาเจียน
บว้นปาก
เขา้รับการตรวจวินิจฉยัและการรักษาจากแพทย์
[อาการเฉียบพลนั]
หากผลิตภณัฑท่ี์สมัผสักบัตา อาจจะกลายเป็นตาแดงก ่าเพราเส้นเลือดฝอยแตกและเจบ็ปวด
หากสูดดมไอก็อาจท าให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจและอาจท าให้เกิดอาการมึนงง
หรือเวียนศีรษะ

เน่ืองจากผลิตภณัฑน้ี์มีความไวไฟสูง ดงันั้นให้ระมดัระวงัเปลว ไฟเม่ือมีสารน้ีในพ้ืนท่ี
ปฏิบติัการ

ลา้งผิวหนงัทนัที

เขา้รับการตรวจวินิจฉยัและการรักษาจากแพทย์
ลา้งตาให้ทัว่ดว้ยน ้าเป็นเวลา 2-3 นาที ในกรณีท่ีมีการใส่คอน แทคเลนส์และสามารถถอด
คอนแทคเลนส์ออกไดโ้ดยง่าย ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกแลว้ลา้งตาต่อไป

ถา้ยงัคงมีการระคายเคืองดวงตา พบแพทยเ์พ่ือการวินิจฉยัและการรักษา

เขา้รับการตรวจวินิจฉยัและการรักษาจากแพทย์
พบแพทยท์นัที
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5.มาตรการผจญเพลิง

สารดบัเพลิง

สารดบัเพลิงท่ีไม่ควรใช้

อนัตรายพิเศษ

วิธีการดบัเพลิงพิเศษ

การป้องกนัอนัตรายให้แก่ผู ้ท่ีท  าการ
ดบัเพลิง

ส าหรับอคัคีภยัขนาดเล็ก ให้ใชถ้งัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด ์ละอองน ้า
 หรือโฟมดบัเพลิงทัว่ไป

จุดติดไฟของสารน้ีต  ่ามาก ส าหรับอคัคีภยัขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถใชส้ารดบัเพลิงชนิด
อ่ืนๆท่ีมิใชล้ะอองน ้าในการดบัเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ให้ใชก้ารฉีดพน่ละอองน้
เพ่ือดบัเพลิง

ในกรณีท่ีด าเนินการโดยไม่มีอนัตราย ให้เคล่ือนยา้ยภาชนะบรรจุออกจากพ้ืนท่ีท่ีเกิด
อคัคีภยั

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการดบัเพลิงจากระยะห่างมากท่ีสุด เท่าท่ีจะสามารถดบัเพลิงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และให้ใชอุ้ปกรณ์จบัท่อหรือหวัฉีดน ้าดบัเพลิงอตัโนมติัพร้อมทั้งมี
หนา้ จอแสดงผลส าหรับการดบัเพลิง

ส าหรับอคัคีภยัขนาดใหญ่ ให้ท  าการดบัเพลิงดว้ยอุปกรณ์จบั ท่อและหวัฉีดน ้าดบัเพลิง
อตัโนมติัพร้อมหนา้จอแสดงผล ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวน้ีได ้ให้หลบใน
จุดปลอดภยัและปล่อยให้ภาชนะบรรจุเผาไหม้

ใชน้ ้าปริมาณมากในการท าให้ภาชนะบรรจุเยน็ลงอยา่งทัง่ถึงแมว้า่หลงัจากท่ีไฟจะดบัไป
แลว้ก็ตาม

เม่ือท าการดบัเพลิง ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดิน หายใจและชุดป้องกนัสารเคมี

ส าหรับอคัคีภยัขนาดใหญ่ให้ใชถ้งัดบัเพลิงชนิดละอองน ้า หมอกน ้าหรือโฟมดบัเพลิง
ทัว่ไป

การฉีดน ้าเขา้ปริมาณมาก

สารน้ีไวไฟสูงสามารถติดไฟไดง่้ายดว้ยความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ

มีอนัตรายจากการระเบิดถา้หากวา่ภาชนะบรรจุไดรั้บความร้อน
มีอนัตรายจากการเกิดก๊าซต่างๆ ท่ีจะท าให้เกิดการระคายเคืองกดักร่อน และ/หรือมีพิษ

มีอนัตรายของการระเบิดของไอระเหยภายในอาคาร ภายนอกอาคาร หรือในท่อน ้าเสีย
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6. มาตรการจดัการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร

ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตราย และขั้นตอนการปฏิบติังาน
ฉุกเฉิน

ขอ้ควรระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้ม

วิธีการช้ึแจงและการขนส่งระบบตูสิ้นคา้
 และอุปกรณ์

มาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้เกิด เหตุ
ฉุกเฉินซ ้าซอ้น

ระบายอากาศให้แก่พ้ืนท่ีปิดก่อนการเขา้พ้ืนท่ี
ห้ามปล่อยสารท่ีหกลน้ลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม

ระมดัระวงัท่ีจะไม่ปล่อยสารท่ีหกลน้ลงสู่แม่น ้าซ่ึงจะท าให้เกิด ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มได้

ท  าให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไดส้ าหรับสารท่ีหกลน้ปริมาณนอ้ยให้ดูดซบัสารท่ีหกลน้
ดว้ยดินแห้ง ทราย หรือสารอ่ืนท่ีไม่ติดไฟหรือน าส่ิงเหล่านั้นเททบัสารท่ีหกลน้ไวแ้ลว้เก็บ
ข้ึนไปยงัภาชนะบรรจุท่ีปิดผนึกแน่น ก าจดัสารท่ีเก็บข้ึนมาไดน้ี้ภายหลงั

ในกรณีท่ีสารหกลน้ปริมาณนอ้ย ให้เก็บสารดูดซบัข้ึนโดยใช ้เคร่ืองมือท่ีสะอาดและมี
คุณสมบติัป้องกนัไฟฟ้าสถิต

ในกรณีท่ีสารหกลน้ปริมาณมาก ให้ท  าเข่ือนกั้นรอบพ้ืนท่ีเพ่ือ ป้องกนัสารไหลออกไปยงั
บริเวณอ่ืน หลงัจากท่ีสารท่ีหกลน้อยูใ่นพ้ืนท่ีปลอดภยัแลว้ ด าเนินการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ

ห้ามสมัผสัหรือเดินผา่นสารท่ีหกลน้

กั้นแยกพ้ืนท่ีท่ีสารหกลน้ทนัทีดว้ยการกั้นเขตให้มีระยะห่างท่ีเหมาะสมในทุกทิศทาง

จ ากดัการเขา้ถึงพ้ืนท่ี โดยให้เขา้ไดเ้ฉพาะบุคลากรท่ีไดรั้บ อนุญาตเท่านั้น

พนกังานจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม (ดูขอ้ 8 มาตรการป้องกนัการรับ
สมัผสัและมาตรการป้องกนั)  หลีกเล่ียงการสมัผสักบัดวงตาและผิวหนงัและหลีกเล่ียง
การสูดดม

อยูเ่หนือลม
อยูใ่ห้ห่างจากพ้ืนท่ีต ่า

ในกรณีท่ีสารหกลน้ปริมาณมาก ละอองน ้าจะท าให้ความเขม้ขน้ของไอระเหยลดลง 
อยา่งไรก็ตามในพ้ืนท่ีปิดลอ้มมิดชิดจะมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถระงบัความไวไฟของ
ผลิตภณัฑน้ี์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ในกรณีท่ีสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่มีอนัตรายใดๆ ให้หยดุการ ร่ัวไหลของสาร

ต่อสายดินให้แก่อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีใชส้ าหรับการยกยา้ยสารท่ีสารหกลน้

ใชโ้ฟมก าจดัไอระเหยเพ่ือลดความเขม้ขน้ของไอระเหยให้นอ้ยลง

น าแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟทั้งหมดออกจากพ้ืนท่ีทนัที  (ห้ามสูบบุหร่ีและใชป้ระกายไฟ
และเปลวไฟในบริเวณโดยรอบ)

ป้องกนัมิให้สารท่ีหกลน้ไหลไปยงัท่อน ้าเสีย ท่อระบายน ้าเสีย ห้องใตดิ้น และพ้ืนท่ีปิดลอ้ม
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7. การขนถ่าย เคล่ือนยา้ย ใชง้าน และเก็บรักษา

การใชง้าน มาตรการดา้นเทคนิค

การระบายอากาศ เฉพาะท่ีและ
การระบายอากาศทัว่ไป

รายการขอ้ควรระวงั เพ่ือให้มี
การใชง้าน อยา่งปลอดภยั

หลีกเล่ียงการสมัผสั
มาตรการสุขอนามยั

ด าเนินการตามมาตรการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 มาตรการป้องกนัการรับสมัผสัและมาตรการ
ป้องกนั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั

ใชม้าตรการการระบายอากาศเฉพาะท่ีและการระบายอากาศ ทัว่ไปท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 
มาตรการการป้องกนัการรับสมัผสัและ มาตรการป้องกนั

ขอรับคู่มือการใชง้านทุกคร้ังก่อนการใชง้าน

อ่านและท าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั ทั้งหมดก่อนการใชง้านผลิตภณัฑน้ี์

ห้ามมิให้ใชว้ตัถุอุณหภูมิสูง ประกายไฟ และเปลวไฟใกลก้บั ผลิตภณัฑน้ี์

ไม่ควรกล้ิง โยน กระแทก หรือลากภาชนะบรรจุ

หลีกเล่ียงการปล่อยผลิตภณัฑน้ี์ไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ดูขอ้ 10 ความเสถียรและการท าปฏิกิริยา
ลา้งมือให้สะอาดหลงัจากการใชง้านผลิตภณัฑน้ี์

ห้ามสมัผสั สูดดม หรืออกลืนกินผลิตภณัฑน้ี์
ใชก้ารระบายอากาศเพ่ือควบคุมความเขม้ขน้ในอากาศให้ต  ่า กวา่ค่าขีดจ ากดัการรับสมัผสั

ห้ามสูดดม หรือกลืนกินผลิตภณัฑน้ี์
ลา้งมือให้สะอาดหลงัจากการใชง้านผลิตภณัฑน้ี์
ใชผ้ลิตภณัฑน้ี์นอกอาคารหรือในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี
ห้ามรับประทานอาหาร ด่ืมน ้าหรือสูบบุหร่ีในระหวา่งใชง้านผลิตภณัฑน้ี์
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การจดัเก็บ มาตรการดา้นเทคนิค

สารอนัตรายเม่ือมีการ ผสม
เกิดข้ึน

สภาพการจดัเก็บ

วสัดุของภาชนะบรรจุ

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่พ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์มีโครงสร้างของ ผนงั เสา และพ้ืนท่ีทนไฟ
ได ้คานจะตอ้งท ามาจากวสัดุท่ีไม่เผาไหม้

หลงัคาของพ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์จะตอ้งท ามาจากวสัดุท่ีไม่ เผาไหมแ้ละปิดทบัอีกชั้น
ดว้ยวสัดุท่ีเผาไหมไ้ม่ได ้ท่ีมีน ้าหนกั เบา เช่นแผน่โลหะ เป็นตน้ ไม่ควรมีเพดาน

พ้ืนของพ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์จะตอ้งมีโครงสร้างท่ีน ้าไม่สามารถเขา้หรือซึมพ้ืนผิวของ
พ้ืนได้

ปิดผนึกภาชนะบรรจุให้แน่น และจดัเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีเยน็
จดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์ไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีการปิดล็อค
ใชภ้าชนะบรรจุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการขนส่งของสหประชาชาติ (UN)

พ้ืนของพ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์จะตอ้งมีโครงสร้างท่ีสารอนัตรายจะไม่สามารถซึมเขา้ไป
ได ้และจะตอ้งมีความลาดชนั และรางน ้าท่ีเหมาะสมส าหรับเก็บกกัสารท่ีหกลน้ไวไ้ด้

พ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์จะตอ้งมีการจดัแสงเหมาะสม การท าให้ส่องสวา่ง และการระบาย
อากาศท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัเก็บและการใชง้านสารอนัตราย

ดูขอ้ 10 ความเสถียรและการท าปฏิกิริยา

จดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์โดยให้อยูห่่างจากแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟ เช่น ความร้อน ประกายไฟ
 หรือเปลวไฟ เป็นตน้ ห้ามมิให้ สูบบุหร่ีใกลก้บัผลิตภณัฑ์

จดัเก็บภาชนะบรรจุให้ห่างจากสารออกซิแดนซ์
จดัเก็บภาชนะบรรจุให้ห่างจากแสงอาทิตยแ์ละเปลวไฟ
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8. การควบคุมการรับสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล

ความเขม้ขน้ควบคุม

2-เมทิลเพนเทน ไม่ก าหนด

3- เมทิลเพนเทน ไม่ก าหนด

2,2-ไดเมทิล บิวเทน ไม่ก าหนด

2,3 ไดเมทิล บิวเทน ไม่ก าหนด

นอร์มลัเฮกเซน 40 ppm
เอทานอล ไม่ก าหนด

1-โพรพานอล ไม่ก าหนด

โพรเพน - 2 - ol 200 ppm

มาตรการแกไ้ข

ความเขม้ขน้ท่ีอนุญาต (ค่าขีดจ ากดัการรับสมัผสั ดชันีการรับสมัผสัทางชีววิทยา)

Singapore. OELs. * ACGIH
2009 Edition

8 ชัว่โมง PEL (TWA): 500 ppm (1760 
mg/m3)
15 นาที PEL (STEL): 1000 ppm (3500 
mg/m3)

TWA 500 ppm
STEL 1000 ppm

TWA 50 ppm (Skin)
8 ชัว่โมง PEL (TWA):
1000 ppm (1880 mg/m3)

TWA 1000 ppm

8 ชัว่โมง PEL (TWA): 500 ppm (1760 
mg/m3)
15 นาที PEL (STEL):1000 ppm (3500 
mg/m3)

TWA 500 ppm
STEL 1000 ppm

8 ชัว่โมง PEL (TWA): 500 ppm (1760 
mg/m3)
15 นาที PEL (STEL): 1000 ppm (3500 
mg/m3)

TWA 500 ppm
STEL 1000 ppm

8 ชัว่โมง PEL (TWA): 500 ppm (1760 
mg/m3)
15 นาที PEL (STEL): 1000 ppm (3500 
mg/m3)

TWA 500 ppm
STEL 1000 ppm

ด าเนินมาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้มีไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึน
ติดตั้งอุปกรณ์ลา้งตาและฝักบวันิรภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ีมีการจดัเก็บหรือการใชง้าน 
ผลิตภณัฑน้ี์

8 ชัว่โมง PEL (TWA):
200 ppm (492 mg/m3)
15 นาที PEL (STEL):
250 ppm (614 mg/m3)

TWA 100 ppm

8 ชัว่โมง PEL (TWA):
400 ppm (983 mg/m3)
15 นาที PEL (STEL):
500 ppm (1230 mg/m3)

TWA 200ppm  　　　　　　　　　STEL 
400ppm

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

ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบติัป้องกนัการระเบิด เคร่ืองระบายอากาศ และอุปกรณ์ส่อง
สวา่ง
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อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกนัการ หายใจ

อุปกรณ์ป้องกนัมือ
อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา

อุปกรณ์ป้องกนัผิวหนงัและ
ล าตวั

ส าหรับการใชง้านในท่ีท่ีมีความร้อนสูง ให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศเพ่ือควบคุมระดบั
สารปนเป้ือนในอากาศให้ต  ่ากวา่ความเขม้ขน้ควบคุมและความเขม้ขน้ท่ีอนุญาตในกรณีท่ี
มีไอระเหย ฟมู และละอองเกิดข้ึนในกระบวนการใชง้าน

ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจส่วนบุคคลตามความจ าเป็น

สวมใส่ถุงมือป้องกนั
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส าหรับดวงตา
แวน่ตาป้องกนั (แวน่ตาปกติ แวน่ตาปกติท่ีมีแผน่ปิดดา้นขา้ง แวน่ตาประเภทแวน่ครอบตา)

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส าหรับใบหนา้

ใชชุ้ดป้องกนัและหนา้กากป้องกนัส่วนบุคคลตามความจ าเป็น
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9. คุณสมบติัทางกายภาพ และเคมี

สถานะทางกายภาพ ลกัษณะ
สี

กล่ิน
ระดบัเร่ิมรับรู้กล่ิน
ความเป็นกรดด่าง (pH) ไม่มีขอ้มูล
จุดหลอมเหลวและจุดเยอืกแขง็

จุดเดือดเร่ิมตน้ และช่วงเดือด

จุดวาบไฟ
ความเร็วในการระเหย (บิวทิลอะซิเตด = 
1)
การเผาไหม ้(ของแขง็และก๊าซ)

ค่าขีดจ ากดัต ่าสุด

ค่าขีดจ ากดัสูงสุด
ความดนัไอ
ความหนาแน่นไอ (อากาศ =1)
ความถ่วงจ าเพาะ (ความหนาแน่น)

ความสามารถในการละลายได้
ออกทานอล (ค่าสมัประสิทธ์ิ การ
กระจายตวัในน ้า)
อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟไดเ้อง

อุณหภูมิการสลายตวั
ความหนืด
ค่าสมัประสิทธ์ิความหนืดคิเนมาติก

ความเขม้ขน้ขีดจ ากดัต ่าสุด ส าหรับการ
ระเบิดฝุ่ น
พลงังานการติดไฟต ่าสุด
ความตา้นทานไฟฟ้า (ความน าไฟฟ้า)

อ่ืนๆ

ไม่มีขอ้มูล

≤ -30 deg C (จุดเยอืกแขง็)

58 deg C (จุดเดือด)

ลบ 28.5 deg C. (วิธีวดัค่า: ปิดให้สนิท)
ไม่มีขอ้มูล

น ามาใชไ้ม่ได้

ของเหลว
ไม่มีสีและใส
กล่ินเฉพาะ

ไม่ละลายในน ้า
ไม่มีขอ้มูล

≥ 200 deg C

ไม่มีขอ้มูล
ไม่มีขอ้มูล
ไม่มีขอ้มูล

ค่าขีดจ ากดัต ่าสุด/สูงสุดของความไวไฟ 
หรือระเบิด

1.2 vol%

8.2 vol%
31.2 kPa (25 deg C)
2.63
0.67 (26 deg C)

ไม่มีขอ้มูล

ไม่มีขอ้มูล
ไม่มีขอ้มูล

ไม่มีขอ้มูล
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ปฎิกิริยา
ความเสถียรทางเคมี
ความเป็นไปไดใ้นการ เกิดปฏิกิริยา
อนัตราย
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง
วสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได้
ความเป็นอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั

11. ขอ้มูลดา้นพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลนั ทางปาก
ทางผิวหนงั
ทางการหายใจ (ไอ ระเหย)
ทางการหายใจ (หมอก)

การกดักร่อน / การระคายเคืองต่อผิวหนงั

ความเสียหายและการระคาย เคืองรุนแรง
ต่อดวงตา

การแพท้างเดินหายใจ

ไม่เกิดปฏิกิริยาอนัตราย ถา้จดัการและจดัเก็บเป็นพิเศษ

แหล่งก าเนิดการจุดติดไฟ เช่น ความร้อน ประกายไฟ และ เปลวไฟ
ออกซิแดนซ์
ก๊าซต่างๆท่ีเกิดจากการเผาไหม ้เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด ์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
เป็นตน้

ไม่สามารถจดัแบ่งประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล
ไม่สามารถจดัแบ่งประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล

ไม่มีขอ้มูล
เสถียรภายใตส้ภาพปกติ

ไม่สามารถจดัแบ่งประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล
ไม่สามารถจดัแบ่งประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล
ไม่สามารถจดัแบ่งประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล

เน่ืองจาก นอร์มลัเฮกเซน, เมทานอล 1-โพรพาน, โพรเพน -2-ol อยูใ่นประเภท 2  และ
ประเภท 2 ทั้งหมด ส่วนประกอบความเขม้ขน้ มีมากกวา่ค่าขีดจ ากดัความเขม้ขน้ (10%) 
จึงถูกจดัแบ่งประเภทอยูใ่นประเภท 2

ไม่สามารถจดัแบ่งประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล
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การแพข้องผิวหนงั
การกลายพนัธุของเซลลสื์บพนัธุ์

การก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์

ความเป็นพิษต่ออวยัวะ เป้าหมายเฉพาะ 
(การรับสมัผสัคร้ังเดียว)

ความเป็นพิษต่ออวยัวะ เป้าหมายเฉพาะ 
(การรับสมัผสัซ ้า)

อนัตรายจากการส าลกั

เน่ืองจากเอทานอลอยูใ่นประเภท 1B และมีความเขม้ขน้มากกวา่ค่าขีดจ ากดัความเขม้ขน้ 
(0.1%) จึงถูกจดัแบ่งประเภทอยูใ่นประเภท 1B

เน่ืองจาก 1-โพรพานอล อยูใ่นประเภท 2 และมีความเขม้ขน้ มากกวา่ค่าขีดจ ากดัความ
เขม้ขน้ (1.0%)  การก่อมะเร็งถูกจดัแบ่งประเภทอยูใ่นประเภท 2

เน่ืองจาก เอทานอล อยูใ่นประเภท 1A และมีความเขม้ขน้มากกวา่ค่าขีดจ ากดัความเขม้ขน้ 
(0.3%) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์ ถูกจดัแบ่งอยูใ่นประเภท 1A.

เน่ืองจากส่วนประกอบประเภท 3 (การระคายเคืองทางเดินหายใจ) คือ  2-เมทิลเพนเทน, 3-
เมทิลเพนเทน, นอร์มลัเฮกเซน, เอทานอล, 1-โพรพานอล, โพรเพน-2-ol และความ
เขม้ขน้ส่วนประกอบรวมสูงกวา่คค่าขีดจ ากดัความเขม้ขน้ (20%) จึงถูกจดัแบ่งให้อยูใ่น
ประเภท 3 (การระคายเคืองต่อทางเดิน หายใจ) ทั้งน้ีไม่ไดมี้การคน้หาความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญใน การพิจารณาก าาหนดประเภท 3 (การระคายเคืองต่อทางเดิน หายใจ)

เน่ืองจากส่วนประกอบประเภท 3 (การท าให้สลบ) คือ 2-เมทิลเพนเทน, 3-เมทิลเพนเทน, 
2,2-ไดเมทิล บิวเทน, 2,3-ไดเมทิล บิวเทน, นอร์มลัเฮกเซน, เอทานอล, and 1-โพรพานอล,
   และความเขม้ขน้ส่วนประกอบรวมสูงกวา่ค่าขีดจ ากดั ความเขม้ขน้(20%) จึงถูกจดัให้อยู่
ในประเภท 3 (การท าให้ สลบ) ทั้งน้ีไม่ไดมี้การคน้หาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญใน การ
พิจารณาก าาหนดประเภท 3 (การท าให้สลบ)

ส่วนประกอบประเภท 1 ท่ีมีความเขม้ขน้ส่วนประกอบสูงกวา่ค่าขีดจ ากดัความเขม้ขน้
(10%) คือ เอทานอล (ตบั) ดงันั้น จึงจดัอยูใ่นประเภท 1 (ตบั)

ไม่สามารถจดัแบ่งประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล

เน่ืองจากส่วนประกอบประเภท 1  ท่ีมีความเขม้ขน้ส่วนประกอบภายในระยะค่าขีดจ ากดั
ความเขม้ขน้ (³1.0%, <10%) คือ นอร์มลัเฮกเซน  (ระบบประสาทส่วนกลางและระบบ
ประสาทส่วนปลาย) ถูกจดัแบ่งอยูใ่นประเภท 2  (ระบบประสาทส่วนกลางและระบบ
ประสาทส่วนปลาย )
เน่ืองจากส่วนประกอบประเภท 2 ท่ีมีความเขม้ขน้ส่วนประกอบเกินกวา่ค่าขีดจ ากดัความ
เขม้ขน้ (10.0%) คือ เอทานอล (Nervous System) ถูกจดัแบ่งอยูใ่นประเภท  2 (ระบบ
ประสาท) อวยัวะ เป้าหมาย (ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย) จะ
รวมอยูใ่นอวยัวะเป้าหมาย  (ระบบประสาท)

เน่ืองจาก 2-เมทิลเพนเทน, 3-เมทิลเพนเทน, 2,2-ไดเมทิล บิวเทน, 2,3-ไดเมทิล บิวเทน, 
และนอร์มลัเฮกเซน คือ ประเภท 1, ความเขม้ขน้ของส่วนประกอบรวมมากกวา่10% และ 
ค่าสมัประสิทธ์ิ ความหนืดคิเนมาติกของผลิตภณัฑน้ี์ ท่ี 40 deg C คือ 20.5 mm2 / s หรือ
ต ่ากวา่, เราตดัสินจดัประเภท 1 พอ
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12. ขอ้มูลดา้นนิเวศวิทยา
ความเป็นพิษ ความเป็นพิษต่อสตัวน์ ้า

เฉียบพลนั

ความเป็นพิษต่อสตัวน์ ้าเร้ือรัง
ความคงทนและความสามารถในการสลาย ไม่มีขอ้มูล

อาจเกิดข้ึนไดใ้นการสะสมทางชีววิทยา
การเคล่ือนท่ีในดิน

อนัตรายต่อชั้นโอโซน

13. ขอ้พิจารณาในการก าจดั

ของเสียท่ีเหลือ

ภาชนะบรรจุและบรรจุภณัฑ ์ท่ีปนเป้ือน

ก่อนการก าจดั ให้ท  าการลา้งพิษ การบ าบดัเพ่ือความปลอดภยั และการท าให้เป็นกลางให้
ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และลด ระดบัอนัตรายและความเป็นพิษให้นอ้ยลง

ก าจดัของเสียตามขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ส าหรับวิธีการรีไซเคิลภาชนะบรรจุและการท าความสะอาด ให้ ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และน าไปก าจดัอยา่งเหมาะสม

เม่ือจะก าจดัภาชนะบรรจุเปล่า ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดน้ าสาร ออกจากภาชนะบรรจุทั้ง
หมดแลว้

เน่ืองจากนอร์มลัเฮกเซน คือ ประเภท 2, และความเขม้ขน้ทั้งหมดของส่วนประกอบรวม x
 10 ของประเภท 2 เกินกวา่ขีดจ ากดัเขม้ขน้ (25%) จึงจดัอยูใ่นประเภท3  (มีส่วนประกอบ 
80% ยงัไม่แบ่งประเภท)(UN-GHS พิมพค์ร้ังท่ี 4)

ไม่สามารถจดัแบ่งประเภทไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูล

ไม่มีขอ้มูล

ไม่มีขอ้มูล
ไม่มีขอ้มูล
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14. ขอ้มูลการขนส่ง

กฎระเบียบระหวา่งประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัการ ควบคุมทาง
ทะเล

หมายเลข UN
ช่ือในการขนส่งท่ี เหมาะสม

ประเภท
กลุ่มบรรจุภณัฑ์
สารมลพิษทางทะเล
ขอมูลเก่ียวขอ้บงัคบัดา้นอากาศ
ยาน

มาตรการดา้นความปลอดภยัพิเศษ

15. ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั

กฎหมายประเทศไทย                            

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535(1992) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของและการอนุรักษแ์ห่งพระราชบญัญติัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ2335 (1992)

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535(1992)

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ ICAO / IATA

ก่อนการขนส่ง ให้ตรวจสอบวา่ภาชนะบรรจุไม่ไดรั้บความ เสียหาย ผพุงั หรือมีการร่ัว

สินคา้ท่ีเป็นอนัตรายจะตอ้งขนส่งเคล่ือนยา้ยท่ีจะไม่ท  าให้ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายไม่ตก
 หรือภาชนะบรรจุส าหรับการขนส่งท่ีบรรจุวตัถุอนัตรายจะตอ้งไม่ตกหล่น พลิกคว  ่าหรือ
ไดรั้บความเสียหาย

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่จะไม่เกิดการพลิกคว  ่า กระแทก เสียดสี บีบอดัร่ัวไหล หรือเหตุอ่ืนๆ
 ในระหวา่งการขนส่ง

เม่ือขนส่งผลิตภณัฑ ์ให้หลีกเล่ียงการรับสมัผสักบัแสงอาทิตยโ์ดยตรง หลีกเล่ียงการเกิด
ความเสียหาย การผกุร่อน และการ เกิดการร่ัวของภาชนะบรรจุเม่ือท าการขนยา้ย
ผลิตภณัฑแ์ละ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดมี้การด าเนินมาตรการเพ่ือป้องกนัมิให้ ผลิตภณัฑ์
ลม้ลง

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ IMO

1993
ของเหลวไวไฟ, N.O.S. (มีส่วนผสมเฮกเซน)

3
II
เหมาะสม

ในกรณีท่ีเกิดอุบติัภยัอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุในระหวา่งการ ขนส่ง ให้แจง้เหตุไปยงั
หน่วยดบัเพลิงท่ีใกลท่ี้สุดและ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ

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
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 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภยัจากการท างานเก่ียวกบั สารเคมีอนัตราย พ.ศ.2535  (1992)

16. ขอ้มูลอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้มูลการจดัท าและการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั

ขอ้มูลการติดต่อ
ขอ้มูลอา้งอิง

ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย

EU CLP Regulation Annex VI
CHEMWATCH Corp. GHS-MSDS
RTECS (2006 - 2008)
Olympus Corporation Product SDS HYPER CLEAN EE-6310 (Reference No. 
PW9116U5T003) (2015/08/21 Revision)

ขอ้ความท่ีระบุขา้งตน้น้ีมาจากขอ้มูลท่ีมีอยูท่ ัว่และขอ้มูลในบริษทั จึงมิไดห้มายความวา่
เป็นขอ้มูลสารเคมีและขอ้มูลทางเทคนิคท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัทั้งหมด ดงันั้นจึงไม่มีการ
รับประกนั ใดๆ ในขอ้มูลขา้งตน้น้ี ยิง่ไปกวา่นั้นรายการขอ้ควรระวงัท่ีระบุในเอกสารน้ี
เป็นขอ้มูลส าหรับการใชง้านตามปกติเท่านั้น โปรดระลึกวา่ขอ้ควรระวงัเหล่าน้ีอาจใช้
ไม่ไดก้บัการใชง้านในแบบพิเศษก็ได้

บริษทั โอลิมปัส (ประเทศไทย) ประเทศไทย
NITE GHS Classification Public Announcement Data
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