
 

SAFETY DATA SHEET QC-SDS-L118 

Product Rev. Page Date 
CHALLENGER 2T 0 1/16 24/11/2019 

 

 Additional Information Available from : Quality Analysis Department 
 Address : 555 Ardnarong Rd. Klongtoey, Bangkok 10260 Thailand Tel. +66(0)2239-7145, Fax : +66(0)2239-7149 

1. Identification of the substance or mixture and of the supplier (ข้อมูลผลิตภณัฑ์และบริษัทผู้ผลิต) 

1.1 Product name : Challenger 2T 
       ช่ือผลติภณัฑ์ : ชาเลนเจอร์ 2ท ี

1.2 Recommended use : Designed for high performance air and watercooled of 2-stroke motorcycles. 
การใช้ผลติภณัฑ์ : น า้มนัหลอ่ลืน่ส าหรับรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะสมรรถนะสงู ทกุรุ่น ทัง้ที่แบบระบาย ความร้อนด้วยอากาศ
และน า้ 

1.3 Detail of the supplier of the safety data sheet 
       รายละเอียดผู้จ าหนา่ย 

       Supplier 
Company Name :  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 

Address :   555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,  
Vibhavadee-rangsit Rd., Chatuchak Bangkok 10900 

Telephone :   +66 2196 5959 
Emergency Call :  +66 2239 7141 

ผู้จ ำหน่ำย 
ช่ือบริษัท :  บริษัท ปตท. น ำ้มนัและกำรค้ำปลกี จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่:    555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อำคำรบี ชัน้ 12 ถนนวิภำวดีรังสติ  

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
หมำยเลขโทรศพัท์ :  +66 2196 5959 
หมำยเลขโทรศพัท์ฉกุเฉิน :  +66 2239 7141 

2. Hazard Identification (ข้อมูลระบุความเป็นอนัตราย) 

2.1 Classification of the mixture according to Globally Harmonized System (GHS) standards. 
   Flammable Liquid     Category 4 
   Acute toxicity (Oral)     Category 5 
  Skin Corrosion/Irritation     Category 2 
  Skin Sensitization      Category 1A 
  Specific Target Organ Toxicity/Single Exposure  Category 3 
  Aspiration Hazard     Category 1 
  Acute aquatic toxicity     Category 3 
  Chronic aquatic toxicity     Category 3 
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 การจ าแนกประเภทของผสมตามระบบ GHS 
              ของเหลวไวไฟ      ประเภทยอ่ย 4 
  ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก)    ประเภทยอ่ย 5 
  การกดักร่อนและการระคายเคืองตอ่ผิวหนงั   ประเภทยอ่ย 2 
  การท าให้ไวตอ่การกระตุ้นอาการแพ้ของผิวหนงั   ประเภทยอ่ย 1A 
  ความเป็นพิษตอ่ตอ่อวยัวะเปา้หมายอยา่งจ าเพาะ  ประเภทยอ่ย 3 
  เจาะจงจากการสมัผสัครัง้เดียว       
  ความเป็นอนัตรายตอ่การส าลกั    ประเภทยอ่ย 1 
  ความเป็นพิษเฉียบพลนัตอ่สิง่มีชีวิตในน า้   ประเภทยอ่ย 3 
  ความเป็นพิษเรือ้รังตอ่สิง่มชีีวติในน า้    ประเภทยอ่ย 3 
 
 GHS label elements (องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS) 
        The product is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS). 

Hazard pictograms (รูปสัญลกัษณ์) :  

 
 Signal word : Danger 
 ค าสัญญาณ : อนัตราย 
 
 Hazard statements (ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย) :  
 H227 – Combustible liquid. 
           ของเหลวติดไฟ 
 H303 – May be harmful if swallowed. 
           อาจเป็นอนัตรายเมื่อกลนืกิน 
 H304 – May be fatal if swallowed and enters airways. 
           อาจเป็นอนัตรายถงึตายได้เมื่อกลนืกินและผา่นเข้าไปทางชอ่งลม 
 H315 – Causes skin irritation. 
           ระคายเคืองตอ่ผิวหนงัมาก 
 H317 – May cause an allergic skin reaction. 
           อาจท าให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนงั 
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 H335 – May cause respiratory irritation. 
           อาจระคายเคืองตอ่ทางเดนิหายใจ 
 H336 – May cause drowsiness or dizziness. 
           อาจท าให้งว่งซมึ หรือมนึงง 
 H402 – Harmful to aquatic life. 
           เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีีวิตในน า้ 
 H412 – Harmful to aquatic life with long lasting effects. 
           เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีีวิตในน า้และมีผลกระทบระยะยาว 
 
 Precautionary statements (ข้อความแสดงข้อควรระวัง) :  
 P210 – Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.  
          เก็บให้หา่งจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ ผิวที่ร้อน –ห้ามสบูบหุร่ี 
 P261 – Avoid breathing dust/fumes/gas/mist/vapours/spray. 
          หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น/ฟมู/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย 

P264 – Wash … thoroughly after handling. 
          ล้าง...หลงัจากการใช้สาร 
 P271 – Use only outdoors or in a well-ventilated area.  
          ใช้ภายนอกอาคารเทา่นัน้หรือบริเวณที่มีการระบายอากาศได้ดี 
 P272 – Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.  
          ไมอ่นญุาตให้สวมใสเ่สือ้ผ้าท างานท่ีเปือ้นนอกสถานท่ีท างาน 
 P273 – Avoid release to the environment. 
          หลกีเลีย่งการร่ัวไหลสูส่ิง่แวดล้อม 
 P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 
          สวมถงุมือปอ้งกนั/ชดุปอ้งกนั/อปุกรณ์ปอ้งกนัดวงตา/อปุกรณ์ปอ้งกนัหน้า 

P301+P310 – IF SWALLOWED: Immediately call a doctor. 
          ถ้ากลนืกิน ให้รีบโทรศพัท์ปรึกษาศนูย์พษิวิทยาหรือแพทย์ทนัที 
 P302+P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of water. 
          ถ้าสมัผสัผิวหนงั ล้างด้วยสบูแ่ละน า้ปริมาณมาก 
 P304+P340 – IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 
          ถ้าหายใจเข้าไป ให้ย้ายผู้ ป่วยไปยงัท่ีท่ีมีอากาศ บริสทุธ์ิ และให้พกัผอ่นในลกัษณะท่ีหายใจได้สะดวก 
 P312 – Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. 
          ถ้ารู้สกึไมส่บาย ให้โทรศพัท์ปรึกษาศนูย์พิษวิทยาหรือแพทย์ 
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 P321 – Specific treatment (see section 4 on this SDS). 
          การรักษาเฉพาะ (ดหูวัข้อ 4 ในเอกสารความปลอดภยันี)้ 

P331 – Do NOT induce vomiting. 
          ห้ามท าให้อาเจียน 
 P332+P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.  
          หากเกิดระคายเคืองผิวหนงั ให้ปรึกษาแพทย์/พบแพทย์ 
 P333+P313 – If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. 
          หากผิวหนงัเกิดอาการระคายเคืองหรือผ่ืนคนั: ไปพบแพทย์ 
 P362+P364 – Take off contaminated clothing and wash it before reuse. 
          ถอดเสือ้ผ้าที่ปนเปือ้นออก แล้วซกัก่อนน ามาใช้อีก 
 P370+P378 – In case of fire: Use foam, or dry chemical to extinguish. 
          เมื่อเกิดไฟไหม้ใช้โฟมหรือผงเคมีแห้งเพื่อดบัไฟ 
 P403+P235 – Store in a well ventilated place. Keep cool. 
          เก็บในที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในท่ีเย็น 

P405 – Store locked up.  
          จดัเก็บในสถานท่ีที่ปิดลอ็กได้ 
 P501 – Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. 
          ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจ ุ(ตามข้อบงัคบัของท้องถ่ิน /ภมูิภาค /ประเทศ /สากล) 
 
    2.2 NFPA ratings (scale 0-4) :         
 
                                                                Health = 2 
                                                                Flammability = 2  
                                                                Reactivity = 1       
 
 
 
 
 
 
 

2 
2 1 
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3. Composition / Information on Ingredients (ส่วนประกอบ / ข้อมูลส่วนประกอบ) 

This material is defined as a mixture. 
สารนีจ้ดัเป็นสารผสม 

        
 
  
       
 

4. First-aid Measures (มาตรการปฐมพยาบาล) 

Inhalation (การสดูดม) 
 Remove from further exposure. For those providing assistance, avoid exposure to yourself or others. Use 
adequate respiratory protection. If respiratory irritation, dizziness, nausea, or unconsciousness occurs, seek immediate 
medical assistance. If breathing has stopped, assist ventilation with a mechanical device or use mouth-to-mouth 
resuscitation. 
 ให้น าผู้ ป่วยออกจากทีเ่กิดเหต ุส าหรับทา่นท่ีเป็นผู้ เข้าท าการช่วยเหลอืให้ปอ้งกนัตวัเองจากการได้รับสารโดยการสวม
หน้ากากชนิดทีเ่หมาะสม และถ้าระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน อาเจียน หรือหมดสติ ให้พบแพทย์โดยดว่น ถ้าหยดุ
หายใจให้ใช้เคร่ืองช่วยหายใจหรือท าการผายปอดแบบปากตอ่ปาก 
Skin contact (การสัมผัสทางผิวหนัง) 
 Wash contact areas with soap and water. If product is injected into or under the skin, or into any part of the 
body, regardless of the appearance of the wound or its size, the individual should be evaluated immediately by a 
physician as a surgical emergency. Even though initial symptoms from high pressure injection may be minimal or 
absent, early surgical treatment within the first few hours may significantly reduce the ultimate extent of injury. 
 ล้างบริเวณที่สมัผสัด้วยสบูแ่ละน า้ ถ้าผลติภณัฑ์นีถ้กูฉีดเข้าไปในหรือใต้ผิวหนงั หรือเข้าสว่นอื่นของร่างกาย ไมว่า่ลกัษณะ
หรือขนาดของแผลจะเป็นเทา่ไร ต้องให้แพทย์ศลัยกรรมฉกุเฉินประเมินเป็นรายบคุคลทนัที แม้วา่อาการเร่ิมต้นจากการฉีดด้วยความ
ดนัสงูอาจน้อยหรือไมม่ีเลยก็ตาม การรักษาทางศลัยกรรมตัง้แตแ่รกภายใน 2-3 ชัว่โมงจะลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ 
Eye Contact (การสัมผัสดวงตา) 

Flush thoroughly with water for 15 minute. Flush thoroughly with water. If irritation occurs, get medical 
assistance. 
 ล้างตาทนัทีด้วยน า้อยา่งน้อย 15 นาที หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ปรึกษาแพทย์ 
 
 

Component (สารประกอบ) CAS No. % Wt 
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7 > 30 
Distillates (petroleum), hydrotreated light 64742-47-8 > 25 
Additive Package - < 45 
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Ingestion (สัมผัสโดยการกลืนกิน) 
 If swallow, DO NOT induce vomiting. Keep at rest. Get prompt medical attention. 

ห้ามท าให้ผู้ ป่วยอาเจียน และรีบน าไปสง่แพทย์  

5. Fire-fighting Measures (มาตรการผจญเพลิง) 

Fire Fighting Instructions (ขัน้ตอนการดบัเพลิง) 
 - Water may be ineffective on flames, but should be used to keep fire-exposed containers cool. Large fire, 
such as tank fires, should be fought with caution. If possible, pump the content from the tank and keep adjoining 
structures cool and protect personnel. Avoid spreading burning liquid with water used for cooling purposes. Do not 
flush down public sewers. The use of self-contained breathing apparatus and protective clothing is recommended for 
fire fighters. Avoid inhalation of vapors.  
 ไมค่วรใช้น า้ในการดบัเพลงิ แตค่วรใช้เพื่อรักษาอณุหภมูิของภาชนะท่ีเกิดเพลงิไหม้ให้เย็น ในกรณีที่เกิดเพลงิไหม้ภาชนะ
บรรจขุนาดใหญ่ เช่น ถงัเก็บน า้มนั ควรดบัเพลงิด้วยความระมดัระวงั ถ้าเป็นไปได้ควรมีการสบูผลติภณัฑ์ออกจากถงัเก็บ และฉีดน า้
เพื่อรักษาอณุหภมูิให้ต ่า หลกีเลีย่งการฉีดน า้โดยตรงเข้าไปยงัผลติภณัฑ์ที่เกิดเพลงิไหม้ ไมค่วรปลอ่ยของเสยีสูแ่หลง่น า้สาธารณะ 
ส าหรับผู้ที่เข้าไปดบัเพลงิควรใช้อปุกรณ์ช่วยหายใจและสวมชดุดบัเพลงิ หลกีเลีย่งการสดูดมไอระเหยที่เกิดขึน้ 

- Use water fog, foam, dry chemical or carbon dioxide (CO2) to extinguish flames. 
 ใช้ละอองน า้ โฟมดบัเพลงิ ผงเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ส าหรับดบัเพลงิ 
Special Fire Precaution (ข้อควรระวังในการดบัเพลิง) 
 - Vapors can build explosive mixtures with air. 
 ไอระเหยของสารสามารถรวมกบัองค์ประกอบของอากาศ และเกิดการระเบิดได้ 
 - Incomplete combustion and thermolysis may produce gases of varying toxicity such as carbon monoxide, 
carbon dioxide, various hydrocarbons and soot. These may be highly dangerous if inhaled. 
 การเผาไหม้ที่ไมส่มบรูณ์ อาจก่อให้เกิดก๊าซพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ สารไฮโดรคาร์บอนชนิดตา่ง 
ๆ และเขมา่ ซึง่เป็นอนัตรายหากสดูดม 
Protective measures for firefighters (อุปกรณ์ป้องกนัขณะดบัเพลิง) 
 Insulated breathing apparatus must be worn in confined premises with heavy concentrations of fumes and 
gases. 
 ควรสวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัระบบทางเดินหายใจขณะดบัเพลงิ 
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6. Accidental release measures (มาตรการการจัดการเมื่อมกีารหกร่ัวไหลของสาร) 

Notification Procedures (กระบวนการแจ้งเหตุ) 
 In the event of a spill or accidental release, notify relevant authorities in accordance with all applicable 
regulations. 
 ในกรณีที่มีการหกเปือ้นหรือปลอ่ยออกโดยอบุตัเิหต ุให้แจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตามข้อก าหนด กฎหมายตา่ง ๆ ที่บงัคบัใช้ 
Protective Measures (มาตรการป้องกนั) 
 Avoid contact with spilled material. See Section 5 for fire-fighting measures. See Section 2 the hazards 
identification. See Section 4 for first-aid measures. See Section 8 for advice on the minimum requirements for personal 
protective equipment. Additional protective measures may be necessary, depending on the specific circumstances 
and/or the expert judgment of the emergency responders. 
 หลกีเลีย่งการสมัผสัสารท่ีเปือ้น ดทูี่สว่นท่ี 5 เร่ืองมาตรการผจญเพลงิ ดสูว่นท่ี 2 เร่ืองข้อมลูระบคุวามเป็นอนัตราย ดทูี่สว่น
ที ่4 เร่ืองมาตรการปฐมพยาบาล ดทูี่สว่นท่ี 8 ส าหรับค าแนะน าเร่ืองอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลขัน้ต ่า อาจมคีวามจ าเป็นใน
การใช้มาตรการปอ้งกนัอื่นเพิ่มเติม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์เฉพาะหน้า หรือวจิารณญาณของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีเหตุ
ฉกุเฉิน   
 For emergency responders : respiratory protection will be necessary only in special cases, e.g., formation of 
mists. Half-face or full-face respirator with filter(s) for dust/organic vapor or Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) 
can be used depending on the size of spill and potential level of exposure. If the exposure cannot be completely 
characterized or an oxygen deficient atmosphere is possible or anticipated, SCBA is recommended. Work gloves that 
are resistant to hydrocarbons are recommended. Gloves made of polyvinyl acetate (PVA) are not water-resistant and 
are not suitable for emergency use. Chemical goggles are recommended if splashes or contact with eyes is possible. 
Small spills : normal antistatic work clothes are usually adequate. Large spills : full body suit of chemical resistant, 
antistatic material is recommended.  
 ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน การปอ้งกนัทางเดินหายใจถกูจ าเป็นให้ใช้ในกรณีพิเศษเช่น การมีละออง
ฝอยน า้มนั อปุกรณ์ปอ้งกนัแบบคร่ึงหน้าหรือเต็มหน้าพร้อมไส้กรอง ส าหรับ ฝุ่ น ควนัสารเคมีอินทรีย์ หรืออปุกรณ์หายใจที่สดูอากาศ
ช่วยเหลอืตวัเองได้ (SCBA) สามารถถกูใช้ขึน้กบัขนาดของการร่ัวไหลและโอกาสระดบัของการแผอ่อกมา ถ้าระดบัท่ีแผอ่อกมาไม่
สมบรูณ์หรือมีออกซิเจนไมพ่อในบรรยากาศเป็นไปได้หรือถกูคาดหมายได้ SCBA จะถกูแนะน าให้ใช้ ถงุมือท างานปอ้งกนัสาร
ไฮโดรคาร์บอนถกูแนะน าให้ใช้ ถงุมือที่ท าจากโพลไีวนิลอะซิเตด (PVA) ไมก่นัน า้และไมเ่หมาะสม ส าหรับกรณีฉกุเฉินแนะน าให้ใช้
แวน่ตากนัสารเคมี ถ้ามีความเป็นไปได้ที่สารจะกระเด็นหรือสมัผสักบัดวงตา ส าหรับการหกร่ัวไหลเพียงเลก็น้อย การสวมชดุปอ้งกนั
ไฟฟา้สถิตธรรมดาก็พอเพียง ถ้าการหกร่ัวไหลมีปริมาณมาก แนะน าใช้ชดุปอ้งกนัสารเคมีและปอ้งกนัไฟฟา้สถิตแบบทัง้ตวั 
Spill Management (การจัดการสารที่หกเป้ือน) 
 Land Spill : Stop leak if you can do so without risk. Recover by pumping or with suitable absorbent. 
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 การร่ัวไหลลงสูพ่ืน้ดิน : หยดุการร่ัวไหลถ้าสามารถท าได้โดยไมม่คีวามเสีย่ง  น าเก็บกลบัมาโดยการสบูด้วยป๊ัมหรือซบัด้วย
วสัดดุดูซบัท่ีเหมาะสม 
 Water Spill : Stop leak if you can do so without risk. Confine the spill immediately with booms. Warn other 
shipping. Remove from the surface by skimming or with suitable absorbents. Seek the advice of a specialist before 
using dispersants. Water spill and land spill recommendations are based on the most likely spill scenario for this 
material; however, geographic conditions, wind, temperature, (and in the case of a water spill) wave and current 
direction and speed may greatly influence the appropriate action to be taken. For this reason, local experts should be 
consulted.  
Note:  Local regulations may prescribe or limit action to be taken. 
 การร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น า้ : หยดุการร่ัวไหลถ้าสามารถท าได้โดยไมม่คีวามเสีย่ง ล้อมบริเวณทีเ่กิดการร่ัวไหลโดยทนัทีด้วยทุ่น
ลอย (booms) แจ้งเตือนผู้ เก่ียวข้องอื่น ๆ และเอาสารที่หกเปือ้นออกจากผิวหน้าโดยการกวาดหรือใช้สารดดูซบัท่ีเหมาะสม ขอ
ค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญก่อนใช้สารดดูซบัสารเคมี 
 Water spill and land spill recommendations are based on the most likely spill scenario for this material; 
however, geographic conditions, wind, temperature, (and in the case of a water spill) wave and current direction and 
speed may greatly influence the appropriate action to be taken. For this reason, local experts should be consulted. 
Note: Local regulations may prescribe or limit action to be taken. 
 ค าแนะน าส าหรับการร่ัวไหลของสารลงสูแ่หลง่น า้และพืน้ดินนี ้จดัท าขึน้จากการจ าลองสถานการณ์ของการร่ัวไหลที่มี
โอกาสเกิดขึน้ ทัง้นีส้ภาพทางภมูศิาสตร์ ลม อณุหภมูิ ทิศทางของคลืน่ กระแสน า้และความเร็วที่แตกตา่งกนัไปนัน้มีผลอยา่งมากใน
การจดัการท่ีตา่งกนัออกไป ดงันัน้จึงควรปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ  
หมายเหต ุ: กฎหมายแตล่ะท้องถ่ินอาจระบหุรือจ ากดัข้อปฏิบตัิบางประการ 
Environmental Precautions (ข้อควรระวังเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม) 

Large Spills : Dyke far ahead of liquid spill for later recovery and disposal. Prevent entry into waterways, 
sewers, basements or confined areas. 
 สารท่ีหกเปือ้นปริมาณมาก : สร้างท านบกัน้ของเหลวที่หกเปือ้นไกลออกจากบริเวณที่หกเพื่อน าเก็บกลบัมาและก าจดัทิง้ 
ปอ้งกนัไมใ่ห้ไหลลงสูท่างเดินของน า้ ทอ่น า้เสยี แหลง่น า้บนดิน หรือแหลง่น า้ใต้ดิน หรือบริเวณที่อบัอากาศ 

7. Handling and storage (การจัดการและการเก็บรักษา) 

Handling (การจัดการ) 
 Prevent small spills and leakage to avoid slip hazard. Material can accumulate static charges which may 
cause an electrical spark (ignition source). When the material is handled in bulk, an electrical spark could ignite any 
flammable vapors from liquids or residues that may be present (e.g., during switch-loading operations). Use proper 
bonding and/or earthing procedures. However, bonding and earthing may not eliminate the hazard from static 
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accumulation. Consult local applicable standards for guidance. Additional references include API Recommended 
Practice 2003 (Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents) or National Fire 
Protection Association 77 (Recommended Practice on Static Electricity) or CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - 
Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity).    
 ท าการปอ้งกนัการหกเปือ้นและร่ัวซมึเพื่อไมใ่ห้เกิดอนัตรายลืน่หกล้ม สารนีส้ามารถสะสมประจไุฟฟา้ซึง่อาจท าให้เกิด
ประกายไฟ (แหลง่ติดไฟ) เมื่อมกีารจดัการสารจากภาชนะบรรจ ุไฟฟา้ที่เกิดประกายไฟอาจเกิดการลกุติดเป็นเปลวไฟจากไอของ
ของเหลวหรือสว่นท่ีตกค้างนีไ้ด้ (ตวัอยา่งเช่น ระหวา่งการถา่ยเทสาร) ใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการยดึและ/หรือตอ่สายดิน   อยา่งไรก็
ตามการยดึและตอ่สายดินก็อาจไมส่ามารถละจากอนัตรายที่เกิดจากการสะสมไฟฟา้สถิตได้ ให้ศกึษาหามาตรฐานการปฏิบตัิการ
เพื่อเป็นแนวทาง หรือหาข้อมลูอ้างองิเพิ่มเติมได้จาก API Recommended Practice 2003 (Protection Against Ignitions Arising 
Out of Static, Lightning, and Stray Currents) หรือ National Fire Protection Association 77 (Recommended Practice on 
Static Electricity) หรือ CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to 
static electricity)     

Static Accumulator : This material is a static accumulator. 
การเก็บสะสมไฟฟา้สถิต : สารนีเ้ป็นสารสะสมไฟฟา้สถิต 

Storage (การเก็บรักษา) 
 The type of container used to store the material may affect static accumulation and dissipation. Do not store in 
open or unlabelled containers.     
 ประเภทของบรรจภุณัฑ์ที่ใช้ในการบรรจผุลติภณัฑ์ อาจท าให้เกิดไฟฟา้สถิตสะสมและสลายตวัได้ อยา่เก็บในภาชนะเปิด
หรือไมต่ิดฉลาก   

8. Exposure controls / personal protection (การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกนัส่วนบุคคล) 

Engineering Controls (การควบคุมทางวิศวกรรม) 
 The level of protection and types of controls necessary will vary depending upon potential exposure 
conditions. Control measures to consider. No special requirements under ordinary conditions of use and with adequate 
ventilation. 
 ระดบัการปอ้งกนัและวิธีการควบคมุที่จ าเป็นนัน้แตกตา่งไปตามสถานการณ์ที่มีโอกาสได้รับสาร มาตรการควบคมุที่น ามา
พิจารณา : ไมม่ีข้อก าหนดพเิศษ เมื่อใช้ตามปกติและมีการระบายอากาศที่เพียงพอ 
Personal Protection (การป้องกันส่วนบุคคล) 
 Personal protective equipment selections vary based on potential exposure conditions such as applications, 
handling practices, concentration and ventilation. Information on the selection of protective equipment for use with this 
material, as provided below, is based upon intended, normal usage.  
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การเลอืกอปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกนัไปตามลกัษณะการสมัผสัสารท่ีเป็นไปได้ เช่น การใช้งาน วิธีจดัการสาร ความ
เข้มข้นและการระบายอากาศ ข้อมลูในการเลอืกอปุกรณ์เพื่อใช้กบัสารนีไ้ด้ระบไุว้ด้านลา่ง ทัง้นีอ้ยูภ่ายใต้ภาวะการใช้ตามปกติ  
 General Advice : The use and choice of Personal Protection equipment is related to the hazard of the product, 
the workplace, and the way the product is handled. In general , We recommend as a minimum safety precaution the 
safety glasses with side-shields and work clothes protection arms, legs and body be used. In addition, any person 
visiting an area where this product is handles or processed should at least wear safety glasses with side-shields. 
 ค าแนะน าทั่วไป : การเลอืกใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคลจะขึน้อยูก่บัอนัตรายของสารเคมี สถานที่ท างาน และวิธีการใช้
งานสารเคมีนัน้ โดยทัว่ไป ผู้ที่ท างานประจ าควรสวมแวน่ตานิรภยัชนิดมีกระบงัข้าง และเสือ้ผ้าที่ปกปอ้งแขน ขา และร่างกายจาก
การสมัผสั ส าหรับผู้ที่เข้าไปในพืน้ท่ีท างานชัว่คราว ควรสวมแวน่ตานิรภยัชนิดมีกระบงัข้างเป็นอยา่งน้อย  

Respiratory Protection : If engineering controls do not maintain airborne contaminant concentrations at a level 
which is adequate to protect worker health, an approved respirator may be appropriate. Respirator selection, use, and 
maintenance must be in accordance with regulatory requirements, if applicable. Types of respirators to be considered 
for this material include : use a half face filter mask to protect from overexposure by inhalation. No special requirements 
under ordinary conditions of use and with adequate ventilation. 
 การป้องกนัการหายใจ : ถ้าระบบการควบคมุทางวิศวกรรมไมส่ามารถรักษาระดบัของสิง่ปนเปือ้นในอากาศทีเ่พียงพอตอ่
การปอ้งกนัสขุภาพของพนกังานได้ อาจจ าเป็นต้องใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัทางเดินหายใจที่ได้รับอนญุาต การเลอืก การใช้และการ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์ปอ้งกนัทางเดนิหายใจต้องท าตามข้อก าหนดของกฎหมาย ส าหรับประเภทอปุกรณ์ปอ้งกนัทางเดินหายใจที่
พิจารณาใช้กบัสารนีไ้ด้แก่ : ใช้หน้ากากปอ้งกนัฝุ่ น/ไอละอองของสาร ตามความเหมาะสม ไมม่ข้ีอก าหนดพเิศษ เมื่อใช้ตามปกติและ
มีการระบายอากาศที่เพียงพอ   

For high airborne concentrations, use an approved supplied-air respirator, operated in positive pressure 
mode. Supplied air respirators with an escape bottle may be appropriate when oxygen levels are inadequate, 
gas/vapour warning properties are poor, or if air purifying filter capacity/rating may be exceeded. 

ใช้อปุกรณ์ถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดบัปริมาณสารให้ต ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนดไว้ในกรณีที่ความเข้มข้นของสาร
ในอากาศมีคา่สงู ให้ใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัทางเดินหายใจชนิด “ชดุสง่ผา่นอากาศ” และปรับให้มีความดนัภายในหน้ากากสงูกวา่
ภายนอก ชดุสง่ผา่นอากาศพร้อมด้วยถงัอากาศส ารองอาจมีความจ าเป็นในสถานการณ์ที่ระดบัของออกซเิจนต า่กวา่มาตรฐาน 
อปุกรณ์การเตือนแก๊ส/ไอไมท่ างาน หรือความเข้มข้นของสารในบรรยากาศมคีา่สงูเกินกวา่ระดบัความสามารถในการปอ้งกนัของ
หน้ากากกรองอากาศ 
 Hand Protection : Any specific glove information provided is based on published literature and glove 
manufacturer data. Glove suitability and breakthrough time will differ depending on the specific use conditions. 
Contact the glove manufacturer for specific advice on glove selection and breakthrough times for your use conditions. 
Inspect and replace worn or damaged gloves. The types of gloves to be considered for this material include : Nitrile, 
Viton. 
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 การป้องกนัมือ : ข้อมลูเฉพาะของถงุมือที่ได้ให้ไว้นัน้จดัท าขึน้ตามเอกสารตีพิมพ์และข้อมลูจากผู้ผลติถงุมือ สภาพการ
ท างานจะมีผลตอ่ความคงทนของถงุมือเป็นอยา่งมาก ให้สอบถามข้อมลูจากผู้ผลติถงุมือเพื่อขอค าแนะน าส าหรับประเภทของถงุมอื
ที่เหมาะสมและอายกุารใช้งานกบังานท่ีทา่นใช้งาน ให้ตรวจสอบและเปลีย่นถงุมือที่ขาดหรือเสยีหาย ประเภทของถงุมือทีใ่ช้ส าหรับ
การท างานกบัสารเคมีนัน้รวมถึง ถงุมือยาง Nitrile, ถงุมือยาง Viton 

Eye Protection : If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended. 
การป้องกนัดวงตา : ถ้าต้องสมัผสักบัสาร ควรสวมแวน่ตานิรภยัที่มีแผงกัน้ด้านข้าง 

 Skin and Body Protection : See general advice 
 การป้องกนัผิวหนังและร่างกาย : ปฏิบตัิตามค าแนะน าทัว่ไป 
 Specific Hygiene Measures : Always observe good personal hygiene measures, such as washing after 
handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely wash work clothing and protective 
equipment to remove contaminants. Discard contaminated clothing and footwear that cannot be cleaned. Practice 
good housekeeping. 

มาตรการสุขอนามัยเฉพาะ : ให้หมัน่ตรวจสอบข้อปฏิบตัเิพื่อสขุอนามยัสว่นบคุคลที่ดี เช่น การล้างมือหลงัจากสมัผสั
สารเคมี และก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน า้ และ/หรือ สบูบหุร่ี ซกัล้างชดุท างานและอปุกรณ์ปอ้งกนัเพื่อก าจดัสารปนเปือ้น ก าจดั
เสือ้ผ้าที่มีการปนเปือ้นและรองเท้าที่ไมส่ามารถท าความสะอาดได้ จดัเก็บสิง่ของตา่ง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
Environmental Controls (การควบคุมทางสิ่งแวดล้อม) 
 Comply with applicable environmental regulations limiting discharge to air, water and soil. Protect the 
environment by applying appropriate control measures to prevent or limit emissions.  
 สอดคล้องกบักฎระเบยีบด้านสิง่แวดล้อมสามารถใช้งานได้ การจ ากดั การปลอ่ยสูอ่ากาศ น า้และดิน ในการปอ้งกนัรักษา
สิง่แวดล้อมโดยการใช้มาตรการการควบคมุทีเ่หมาะสมเพื่อปอ้งกนัหรือจ ากดัการปลอ่ยออก 

9. Physical and chemical properties (คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคม)ี 

 Physical and chemical properties are provided for safety, health and environmental considerations only and 
may not fully represent product specifications.  
 คณุสมบตัิทางกายภาพและเคมถีกูให้ไว้ส าหรับการพิจารณาไว้เพียงความปลอดภยั สขุภาพ และสิง่แวดล้อม อาจจะไม่
แสดงทัง้หมดในข้อก าหนดของผลติภณัฑ์   
 

General Information  
Physical State :  Liquid 
Colour :  Brown 
Odour :  Characteristic 
Kinematics Viscosity @100°C, mm2/s : 6.5 – 8.5 
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Flash Point, °C : Min. 70 
Solubility in Water :  Insoluble 
 

ข้อมูลทั่วไป 
สถานะทางกายภาพ : ของเหลว 
ส ี: สนี า้ตาล 
กลิน่ :  มีกลิน่เฉพาะตวั 
คำ่ควำมหนืดที่ 100°C, mm2/s :  6.5 – 8.5 
จดุวาบไฟ, °C: ไมต่ ่ากวา่ 70 
การละลายได้ในน า้ :  ไมล่ะลายน า้ 

10. Stability and reactivity (ความเสถยีรและการเกิดปฏกิิริยา) 

Stability :  Material is stable under normal conditions. 
Condition to avoid :  Excessive heat. High energy sources of ignition. 
Materials to avoid :  Strong oxidizing agents, chlorate, nitrates, peroxides. 
Hazardous decomposition products :  CO, CO2, water vapor, oxide of sulfur / nitrogen / phosphorus / boron 
Possibility of hazardous reactions :  Hazardous polymerization will not occur. 
 
ความคงตัว :  สารนีค้งตวัภายใต้การใช้ปกติ 
สภาวะที่ต้องหลกีเลี่ยง :  ความร้อนมากเกิน แหลง่ก าเนิดการจดุติดไฟพลงังานสงู 
สารที่ต้องหลกีเลี่ยง :  สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง เช่น คลอเรต, ไนเตรด และเปอร์ออกไซด์ 
ผลิตภณัฑ์จากการเสื่อมสลายของสารอนัตราย : คาร์บอนมอนออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ไอน า้, ออกไซด์ของซลัเฟอร์ /

ไนโตรเจน / ฟอสฟอรัส / โบรอน 
มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิกริิยาที่อันตราย :  ไมเ่กิดโพริเมอไรเซชัน่ (polymerization) ท่ีอนัตราย 

11. Toxicological information (ข้อมูลด้านพิษวทิยา) 

Information on toxicological effects 
 Acute toxicity 

Oral : > 4,000 mg/kg (Calculated) 
Dermal : > 3,000 mg/kg (Calculated) 

Skin Corrosion/Irritation : Causes skin irritation 
Skin Sensitization May cause an allergic skin reaction 
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Specific Target Organ Toxicity/Single Exposure May cause respiratory irritation or May cause 
drowsiness or dizziness 

Aspiration Hazard May be fatal if swallowed and enters airways 
 

ข้อมูลความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษเฉียบพลนั 

ทางปาก : > 4,000 mg/kg (ค ำนวณ) 
ผิวหนงั : > 3,000 mg/kg (ค ำนวณ) 

การกดักร่อนและการระคายเคืองตอ่ผิวหนงั  ระคายเคืองตอ่ผิวหนงัมาก 
กำรท ำให้ไวตอ่กำรกระตุ้นอำกำรแพ้ของผิวหนงั อำจท ำให้เกิดกำรแพ้ที่ผิวหนงั 
ควำมเป็นพิษตอ่ตอ่อวยัวะเปำ้หมำยอยำ่งจ ำเพำะ อำจระคำยเคืองตอ่ทำงเดินหำยใจ หรือ  
เจำะจงจำกกำรสมัผสัครัง้เดียว อำจท ำให้งว่งซมึ หรือมนึงง 
ควำมเป็นอนัตรำยจำกกำรส ำลกั อำจเป็นอนัตรำยถึงตำยได้เมื่อกลนืกินและผำ่นเข้ำไป

ทำงช่องลม 

12. Ecological information (ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา) 

The information given is based on data available for the material, the components of the material, and similar materials. 
Ecotoxicity :  Harmful to aquatic life 

Persistence and Degradability :  No data available 
Bioaccumulative Potential :  Harmful to aquatic life with long lasting effects 
Mobility : No data available 
Other Adverse Effects :  No data available 
 
ข้อมลูที่ให้ไว้นีจ้ดัท ำบนพืน้ฐำนข้อมลูที่มีอยูข่องสำรนี ้สว่นประกอบของสำรนี ้และสำรใกล้เคียงอื่น ๆ 

ควำมเป็นพษิต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีีวติในน า้ 
ควำมคงทนและควำมสำมำรถในกำรสลำยตัว : ไมม่ีข้อมลู 

แนวโน้มในกำรสะสมทำงชีวภำพ : เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีีวติในน า้และมีผลกระทบระยะยำว 
กำรเคลื่อนที่ : ไมม่ีข้อมลู 
ผลกระทบอื่น ๆ : ไมม่ีข้อมลู 
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13. Disposal considerations (ข้อพิจารณาในการก าจัด) 

Disposal recommendations based on material as supplied. Disposal must be in accordance with current 
applicable laws and regulations, and material characteristics at time of disposal.  

ค าแนะน าในการทิง้นัน้จดัท าขึน้ส าหรับสารแตล่ะประเภท การทิง้สารนัน้ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ฉบบัปัจจบุนัและลกัษณะของสาร ณ เวลาที่ทิง้ 
Disposal recommendations (ค าแนะน าในการทิง้) 

Product is suitable for burning in an enclosed controlled burner for fuel value or disposal by supervised 
incineration at very high temperatures to prevent formation of undesirable combustion products. Protect the 
environment. Dispose of used oil at designated sites. Minimize skin contact.  

ผลติภณัฑ์นีค้วรเผาในภาชนะปิดที่ได้รับการควบคมุอณุหภมูิที่อณุหภมูิสงูเพื่อปอ้งกนัการเกิดผลติภณัฑ์ที่ไมต้่องการจาก
การเผาไหม้ เพื่อปอ้งกนัสภาพแวดล้อม ควรก าจดัน า้มนัท่ีใช้แล้วทีส่ถานท่ีได้ยอมรับการออกแบบ ควรสมัผสัทางผิวหนงัให้น้อยที่สดุ    

Empty Container Warning : Empty containers may contain residue and can be dangerous. Do not attempt to 
refill or clean containers without proper instructions. Empty drums should be completely drained and safely stored until 
appropriately reconditioned or disposed.  Empty containers should be taken for recycling, recovery, or disposal 
through suitably qualified or licensed contractor and in accordance with governmental regulations.  DO NOT 
PRESSURISE, CUT, WELD, BRAZE, SOLDER, DRILL, GRIND, OR EXPOSE SUCH CONTAINERS TO HEAT, FLAME, 
SPARKS, STATIC ELECTRICITY, OR OTHER SOURCES OF IGNITION.  THEY MAY EXPLODE AND CAUSE INJURY OR 
DEATH. 

ค าเตอืนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว : ภาชนะบรรจทุี่ใช้หมดแล้ว อาจมีคราบตกค้างเหลอือยู ่และเป็นอนัตราย
ได้ อยา่พยายามเติมซ า้ หรือท าความสะอาดภาชนะ โดยไมม่วีิธีปฏิบตัิที่เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถงัเปลา่จนหมดเกลีย้ง 
และเก็บไว้ในท่ีปลอดภยัจนกวา่จะปรับสภาพหรือก าจดัทิง้อยา่งเหมาะสม ควรให้ผู้ รับเหมาที่มคีวามเช่ียวชาญหรือได้รับอนญุาตเป็น
ผู้น าภาชนะเปลา่ไปรีไซเคิล ฟืน้สภาพ หรือก าจดัทิง้ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของรัฐบาล ห้ามอดัความดนั ตดั เช่ือม เช่ือมประสาน 
บดักรี เจาะ บด เจียระไน หรือปลอ่ยให้ภาชนะได้รับความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟา้สถิต หรือแหลง่จดุระเบิดอื่น ๆ ภาชนะอาจ
ระเบิดและท าให้เกิดการบาดเจ็บและเสยีชีวติได้ 

14. Transport information (ข้อมูลการขนส่ง) 

US DOT Information 
 Proper shipping name : Not regulated as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature 
above the flash point 
 ช่ือที่ใช้ในการขนสง่ : ไมจ่ดัเป็นสารอนัตรายเมื่อขนสง่ที่อณุหภมูิไมเ่กินจดุวาบไฟ 
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International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 
 Proper shipping name : Not regulated as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature 
above the flash point 
 ช่ือที่ใช้ในการขนสง่ : ไมจ่ดัเป็นสารอนัตรายเมื่อขนสง่ที่อณุหภมูิไมเ่กินจดุวาบไฟ 
International Air Transport Association (IATA) and ICAO Information 
 Proper shipping name : Not regulated as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature 
above the flash point 
 ช่ือที่ใช้ในการขนสง่ : ไมจ่ดัเป็นสารอนัตรายเมื่อขนสง่ที่อณุหภมูิไมเ่กินจดุวาบไฟ 

15. Regulatory information (ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ) 

This material is considered hazardous according to the classification criteria of the Hazard Classification and 
Communication System for Hazardous Materials BE 2555. 
สารนีถ้กูจ าแนกความเป็นวตัถอุนัตรายตามกฎเกณฑ์ของประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเร่ืองระบบการจ าแนกและการสือ่สารความ
เป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2555 

16. Other information (ข้อมูลอื่น ๆ) 

Issue Date : 24 November 2019 

Revision Date : 24 November 2019 
Reference : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS), UNITED NATIONS,  
New York and Geneva, 2011 
วันที่จัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภยั : 24 พฤศจิกายน 2562  
วันที่แก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภยั : 24 พฤศจิกายน 2562 
ข้อมูลอ้างอิง : การจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 
SDS Usage (การใช้เอกสาร SDS) 
 The information and recommendations contained herein are accurate and reliable as of the date issued. The 
information and recommendations are offered for the user's consideration and examination. It is the user's 
responsibility to satisfy itself that the product is suitable for the intended use. If buyer repackages this product, it is the 
user's responsibility to insure proper health, safety and other necessary information is included with and/or on the 
container. Appropriate warnings and safe-handling procedures should be provided to handlers and users. Alteration of 
this document is strictly prohibited. Except to the extent required by law, re-publication or retransmission of this 
document, in whole or in part, is not permitted.   
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 ข้อมลูและค าแนะน าที่ระบไุว้นีม้คีวามถกูต้องและเช่ือถือได้ตามข้อมลู ณ วนัท่ีจดัท าเอกสาร ข้อมลูและค าแนะน านัน้ให้ไว้
ส าหรับให้ผู้ใช้ได้พจิารณาและตรวจสอบ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ทีจ่ะพิจารณาเห็นชอบวา่ข้อมลูนัน้เหมาะสมตอ่งานท่ี
น าไปใช้หรือไม ่ถ้าผู้ซือ้ท าการน าผลติภณัฑ์ไปบรรจใุหม ่ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อให้แนใ่จวา่มข้ีอมลูด้านสขุภาพ ความ
ปลอดภยัและข้อมลูที่จ าเป็นอื่น ๆ อยูพ่ร้อม และ/หรือบนบรรจภุณัฑ์ ควรมีการระบคุ าเตอืนและวธีิการใช้งานอยา่งปลอดภยัให้แก่
ผู้ท าการจดัการหรือผู้ใช้งานสารเคมี ห้ามท าการเปลีย่นแปลงแก้ไขเอกสารนีโ้ดยเดด็ขาด ไมอ่นญุาตให้จดัท าเอกสารใหมห่รือถา่ย
ส าเนาเอกสารนีท้ัง้หมดหรือบางสว่นเว้นแตใ่นสว่นเนือ้หาทีก่ าหนดโดยกฎหมาย   
 
 
 


