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1. Identification of the substance or mixture and of the supplier (ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิต)
1.1 Product name : D-3 PLUS : SAE 30
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ดี-3 พลัส SAE 30
1.2 Recommended use : High quality monograde heavy-duty diesel engine oils, SAE 30. Recommended for heavy-duty
diesel engines of commercial vehicle such as trucks, buses and heavy equipment. Suitable to use in certain
transmission systems which require monograde diesel engine oil. Can be used for diesel engine pickup trucks that
required monograde
การใช้ ผลิตภัณฑ์ : เป็ นผลิตภัณฑ์น ้ำมันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลงำนหนักเกรดเดี่ยวคุณภำพสูง เบอร์ ควำมหนืด SAE 30
แนะนำสำหรับเครื่ องยนต์ดีเซลงำนหนักเชิงพำณิชย์ เช่น รถบรรทุก รถบัส และเครื่ องจักรกลหนัก เหมำะสำหรับใช้ เป็ นน ้ำมันส่ง
กำลังในกลุ่มเครื่ องจักรกลหนักบำงประเภทที่ต้องกำรนำ้ มันเครื่ องเกรดเดี่ยว โดยสำมำรถใช้ ได้ กับรถปิ คอัพดีเซลทั่วไปที่
ต้ องกำรน ้ำมันเครื่ องเกรดเดี่ยวได้
1.3 Detail of the supplier of the safety data sheet
รายละเอียดผู้จาหน่าย
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
ผู้จำหน่ ำย
ชื่อบริ ษัท :
บริ ษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ :
+66 2196 5959
หมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉิน : +66 2239 7141
2. Hazard Identification (ข้ อมูลระบุความเป็ นอันตราย)
2.1 Classification of the mixture according to Globally Harmonized System (GHS) standards.
Acute toxicity (Oral)
Category 3
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 1
Reproductive Toxicity
Category 2
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Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard
การจาแนกประเภทของผสมตามระบบ GHS
ควำมเป็ นพิษเฉียบพลัน (ทำงปำก)
กำรทำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรงและกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ
กำรเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ควำมเป็ นพิษเรื อ้ รังต่อสิง่ มีชีวติ ในน ้ำ
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Category 4
ประเภทย่อย 3
ประเภทย่อย 1
ประเภทย่อย 2
ประเภทย่อย 4

GHS label elements (องค์ ประกอบฉลากตามระบบ GHS)
The product is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS).
Hazard pictograms (รูปสัญลักษณ์ ) :

Signal word : Danger
คาสัญญาณ : อันตรำย
Hazard statements (ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย) :
H301 - Toxic if swallowed.
เป็ นพิษเมื่อกลืนกิน
H318 – Causes serious eye damage.
ทำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรง
H361 – Suspected of damaging fertility or the unborn child.
มีข้อสงสัยว่ำอำจเกิดอันตรำยต่อกำรเจริ ญพันธุ์หรื อทำรกในครรภ์
H413 – May cause long lasting harmful effects to aquatic life.
อำจเป็ นอันตรำยต่อสิง่ มีชีวิตในน ้ำ และมีผลกระทบระยะยำว
Precautionary statements (ข้ อความแสดงข้ อควรระวัง) :
P201 – Obtain special instructions before use.
รับคำแนะนำเฉพำะก่อนใช้
P202 – Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
ห้ ำมใช้ จนกว่ำจะอ่ำนคำเตือนและคำแนะนำก่อนใช้
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P264 – Wash … thoroughly after handling.
ล้ ำงมือให้ ทวั่ หลังจำกปฏิบตั ิงำนกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี ้
P270 – Do not eat, drink or smoke when using this product.
ห้ ำมกิน ดืม่ หรื อสูบบุหรี่ เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์
P273 – Avoid release to the environment.
หลีกเลีย่ งกำรรั่วไหลสูส่ งิ่ แวดล้ อม
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ปอ้ งกันดวงตำ/อุปกรณ์ปอ้ งกันหน้ ำ
P301+P310 – IF SWALLOWED: Immediately call a doctor.
ถ้ ำกลืนกิน ให้ รีบโทรศัพท์ปรึกษำศูนย์พษิ วิทยำหรื อแพทย์ทนั ที
P305+351+338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present
and easy to do – continue rinsing.
ถ้ ำเข้ ำดวงตำ ล้ ำงด้ วยน ้ำเป็ นเวลำหลำยๆนำที ให้ ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกถอดออกได้ งำ่ ย ให้ ล้ำงตำต่อไป
P308+P313 – IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
ถ้ ำได้ รับสัมผัสหรื อเกี่ยวข้ อง ให้ ปรึกษำแพทย์/พบแพทย์
P310 – Immediately call a POISON CENTER/doctor/…
ให้ รีบโทรศัพท์ปรึกษำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์ทนั ที
P321 – Specific treatment (see section 4 on this SDS).
กำรรักษำเฉพำะ (ดูหวั ข้ อ 4 ในเอกสำรควำมปลอดภัยนี ้)
P330 – Rinse mouth.
ล้ ำงปำกให้ ทวั่
P405 – Store locked up.
จัดเก็บในสถำนที่ที่ปิดล็อกได้
P501 – Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
กำจัดสำร/ภำชนะบรรจุ (ตำมข้ อบังคับของท้ องถิ่น /ภูมิภำค /ประเทศ /สำกล)
2.2 NFPA ratings (scale 0-4) :

3

1

1

Health = 3
Flammability = 1
Reactivity = 1
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3. Composition / Information on Ingredients (ส่ วนประกอบ / ข้ อมูลส่ วนประกอบ)
This material is defined as a mixture.
สำรนี ้จัดเป็ นสำรผสม
Component (สารประกอบ)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Additive Package

CAS No.
64742-54-7
-

% Wt
>90
<10

4. First-aid Measures (มาตรการปฐมพยาบาล)
Inhalation (การสูดดม)
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.
ให้ นำผู้ป่วยออกจำกที่เกิดเหตุสำหรับท่ำนที่เป็ นผู้เข้ ำทำกำรช่วยเหลือให้ ปอ้ งกันตัวเองจำกกำรได้ รับสำรโดยกำรสวมหน้ ำกำก
ชนิดที่เหมำะสมและถ้ ำระคำยเคืองระบบทำงเดินหำยใจวิงเวียนอำเจียนหรื อหมดสติให้ พบแพทย์ โดยด่วนถ้ ำหยุด หำยใจให้ ใช้
เครื่ องช่วยหำยใจหรื อทำกำรผำยปอดแบบปำกต่อปำก
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.
ล้ ำงบริ เวณที่สมั ผัสด้ วยสบูแ่ ละน ้ำถ้ ำผลิตภัณฑ์นี ้ถูกฉีดเข้ ำไปในหรื อใต้ ผิวหนังหรื อเข้ ำส่วนอื่นของร่ำงกำยไม่วำ่ ลักษณะหรื อ
ขนำดของแผลจะเป็ นเท่ำไรต้ องให้ แพทย์ศลั ยกรรมฉุกเฉินประเมินเป็ นรำยบุคคลทันทีแม้ วำ่ อำกำรเริ่ มต้ นจำกกำรฉีดด้ วยควำมดันสูง
อำจน้ อยหรื อไม่มีเลยก็ตำมกำรรักษำทำงศัลยกรรมตังแต่
้ แรกภำยใน 2-3 ชัว่ โมงจะลดควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บได้
Eye Contact (การสัมผัสดวงตา)
Flush thoroughly with water for 15 minute. Flush thoroughly with water. If irritation occurs, get medical assistance.
ล้ ำงตำทันทีด้วยน ้ำอย่ำงน้ อย 15 นำทีหำกเกิดอำกำรระคำยเคืองให้ ปรึกษำแพทย์
Ingestion (สัมผัสโดยการกลืนกิน)
If swallow, DO NOT induce vomiting. Keep at rest. Get prompt medical attention.
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ห้ ำมทำให้ ผ้ ปู ่ วยอำเจียน และรี บนำไปส่งแพทย์
5. Fire-fighting Measures (มาตรการผจญเพลิง)
Fire Fighting Instructions (ขัน้ ตอนการดับเพลิง)
- 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.
ไม่ควรใช้ น ้ำในกำรดับเพลิง แต่ควรใช้ เพื่อรักษำอุณหภูมิของภำชนะที่เกิดเพลิงไหม้ ให้ เย็น ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ภำชนะ
บรรจุขนำดใหญ่เช่น ถังเก็บน ้ำมัน ควรดับเพลิงด้ วยควำมระมัดระวัง ถ้ ำเป็ นไปได้ ควรมีกำรสูบผลิตภัณฑ์ ออกจำกถังเก็บ และฉีดน ้ำ
เพื่อรักษำอุณหภูมิให้ ต่ำ หลีกเลี่ยงกำรฉีดน ้ำโดยตรงเข้ ำไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกิดเพลิงไหม้ ไม่ควรปล่อยของเสียสูแ่ หล่งน ้ำสำธำรณะ
สำหรับผู้ที่เข้ ำไปดับเพลิงควรใช้ อปุ กรณ์ช่วยหำยใจและสวมชุดดับเพลิง หลีกเลีย่ งกำรสูดดมไอระเหยที่เกิดขึ ้น
- Use water fog, foam, dry chemical or carbon dioxide (CO2) to extinguish flames.
ใช้ ละอองน ้ำ โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ ง หรื อคำร์ บอนไดออกไซด์ สำหรับดับเพลิง
Special Fire Precaution (ข้ อควรระวังในการดับเพลิง)
- Vapors can build explosive mixtures with air.
ไอระเหยของสำรสำมำรถรวมกับองค์ประกอบของอำกำศ และเกิดกำรระเบิดได้
- 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.
กำรเผำไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ อำจก่อให้ เกิดก๊ ำซพิษ เช่น คำร์ บอนมอนอกไซด์ คำร์ บอนไดออกไซด์ สำรไฮโดรคำร์ บอนชนิดต่ำง ๆ
และเขม่ำ ซึง่ เป็ นอันตรำยหำกสูดดม
Protective measures for firefighters (อุปกรณ์ ป้องกันขณะดับเพลิง)
Insulated breathing apparatus must be worn in confined premises with heavy concentrations of fumes and gases.
ควรสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันระบบทำงเดินหำยใจขณะดับเพลิง
6. Accidental release measures (มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร)
Notification Procedures (กระบวนการแจ้ งเหตุ)
In the event of a spill or accidental release, notify relevant authorities in accordance with all applicable regulations.
ในกรณีที่มีกำรหกเปื อ้ นหรื อปล่อยออกโดยอุบตั เิ หตุให้ แจ้ งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องตำมข้ อกำหนดกฎหมำยต่ำง ๆ ที่บงั คับใช้
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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Protective Measures (มาตรการป้ องกัน)
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.
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสสำรที่เปื อ้ นดูที่ สว่ นที่ 5 เรื่ องมำตรกำรผจญเพลิงดูสว่ นที่2เรื่ องข้ อมูลระบุควำมเป็ นอันตรำยดูที่สว่ นที่ 4
เรื่ องมำตรกำรปฐมพยำบำลดูที่สว่ นที่ 8 สำหรับคำแนะนำเรื่ องอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรำยส่วนบุคคลขันต
้ ่ำอำจมีควำมจำเป็ นในกำรใช้
มำตรกำรป้องกันอื่นเพิ่มเติมทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ ับสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ ำหรื อวิจำรณญำณของผู้มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกรณีเหตุฉกุ เฉิน
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.
สำหรับผู้ที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกำรป้องกันทำงเดินหำยใจถูกจำเป็ นให้ ใช้ ในกรณีพิเศษเช่นกำรมีละออง
ฝอยน ้ำมันอุปกรณ์ป้องกันแบบครึ่ งหน้ ำหรื อเต็มหน้ ำพร้ อมไส้ กรองสำหรับฝุ่ นควั นสำรเคมีอินทรี ย์หรื ออุปกรณ์ หำยใจที่สดู อำกำศ
ช่วยเหลือตัวเองได้ (SCBA)สำมำรถถูกใช้ ขึ ้นกับขนำดของกำรรั่วไหลและโอกำสระดับ ของกำรแผ่ออกมำถ้ ำระดับที่แผ่ออกมำไม่
สมบูรณ์ หรื อมีออกซิเจนไม่พอในบรรยำกำศเป็ นไปได้ หรื อถูกคำดหมำยได้ SCBA จะถูกแนะนำให้ ใช้ ถุงมือทำงำนป้องกันสำร
ไฮโดรคำร์ บอนถูกแนะนำให้ ใช้ ถุงมือที่ทำจำกโพลีไวนิลอะซิเตด (PVA)ไม่กันน ้ำและไม่เหมำะสมสำหรับ กรณีฉุกเฉินแนะนำให้ ใช้
แว่นตำกันสำรเคมีถ้ำมีควำมเป็ นไปได้ ที่สำรจะกระเด็นหรื อสัมผัสกับดวงตำสำหรับกำรหกรั่วไหลเพียงเล็กน้ อยกำรสวมชุดป้องกัน
ไฟฟ้ำสถิตย์ธรรมดำก็พอเพียงถ้ ำกำรหกรั่วไหลมีปริ มำณมำกแนะนำใช้ ชดุ ป้องกันสำรเคมีและป้องกันไฟฟ้ำสถิตแบบทังตั
้ ว
Spill Management (การจัดการสารที่หกเปื ้ อน)
Land Spill: Stop leak if you can do so without risk. Recover by pumping or with suitable absorbent.
กำรรั่วไหลลงสูพ่ ื ้นดิน: หยุดกำรรั่วไหลถ้ ำสำมำรถทำได้ โดยไม่มีควำมเสีย่ งนำเก็บกลับมำโดยกำรสูบด้ วยปั๊ มหรื อซับด้ วยวัสดุ
ดูดซับที่เหมำะสม
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.
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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Note: Local regulations may prescribe or limit action to be taken.
กำรรั่วไหลลงสูแ่ หล่งน ้ำ: หยุดกำรรั่วไหลถ้ ำสำมำรถทำได้ โดยไม่มีควำมเสี่ยงล้ อมบริ เวณที่เกิดกำรรั่วไหลโดยทันทีด้วยทุ่น
ลอย (booms) แจ้ งเตือนผู้เกี่ ยวข้ องอื่นๆ และเอำสำรที่หกเปื อ้ นออกจำกผิวหน้ ำโดยกำรกวำดหรื อใช้ สำรดูดซับที่เหมำะสมขอ
คำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญก่อนใช้ สำรดูดซับสำรเคมี
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.
คำแนะนำสำหรับกำรรั่วไหลของสำรลงสูแ่ หล่งน ้ำและพื ้นดินนี ้จัดทำขึ ้นจำกกำรจำลองสถำนกำรณ์ของกำรรั่วไหลที่มีโอกำส
เกิดขึ ้นทังนี
้ ้สภำพทำงภูมิศำสตร์ ลมอุณหภูมิทิศทำงของคลืน่ กระแสน ้ำและควำมเร็ วที่แตกต่ำงกันไปนันมี
้ ผลอย่ำงมำกในกำรจัดกำร
ที่ตำ่ งกันออกไปดังนันจึ
้ งควรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ
หมำยเหตุ : กฎหมำยแต่ละท้ องถิ่นอำจระบุหรื อจำกัดข้ อปฏิบตั ิบำงประกำร
Environmental Precautions (ข้ อควรระวังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม)
Large Spills: Dyke far ahead of liquid spill for later recovery and disposal. Prevent entry into waterways,
sewers, basements or confined areas.
สำรที่หกเปื อ้ นปริ มำณมำก : สร้ ำงทำนบกันของเหลวที
้
่หกเปื อ้ นไกลออกจำกบริ เวณที่หกเพื่อนำเก็บกลับมำและกำจัดทิ ้ง
ป้องกันไม่ให้ ไหลลงสูท่ ำงเดินของน ้ำท่อน ้ำเสียแหล่งน ้ำบนดินหรื อแหล่งน ้ำใต้ ดินหรื อบริ เวณที่อบั อำกำศ
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 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).
ทำกำรป้องกันกำรหกเปื อ้ นและรั่วซึมเพื่อไม่ให้ เกิดอันตรำยลื่นหกล้ มสำรนีส้ ำมำรถสะสมประจุไฟฟ้ำซึ่งอำจทำให้ เกิ ด
ประกำยไฟ (แหล่งติดไฟ) เมื่อมีกำรจัดกำรสำรจำกภำชนะบรรจุไฟฟ้ำที่ เกิดประกำยไฟอำจเกิดกำรลุกติดเป็ นเปลวไฟจำกไอของ
ของเหลวหรื อส่วนที่ตกค้ ำงนี ้ได้ (ตัวอย่ำงเช่นระหว่ำงกำรถ่ำยเทสำร) ใช้ วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรยึดและ/หรื อต่อสำยดินอย่ำงไรก็
ตำมกำรยึดและต่อสำยดินก็อำจไม่สำมำรถละจำกอันตรำยที่เกิดจำกกำรสะสมไฟฟ้ำสถิตย์ได้ ให้ ศกึ ษำหำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิกำร
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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เพื่อเป็ นแนวทำงหรื อหำข้ อมูลอ้ ำงอิงเพิ่มเติมได้ จำก API Recommended Practice 2003 (Protection Against Ignitions Arising
Out of Static, Lightning, and Stray Currents) หรื อ National Fire Protection Association 77 (Recommended Practice on
Static Electricity) หรื อ 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.
กำรเก็บสะสมไฟฟ้ำสถิตย์: สำรนี ้เป็ นสำรสะสมไฟฟ้ำสถิต
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.
ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ในกำรบรรจุผลิตภัณฑ์อำจทำให้ เกิดไฟฟ้ำสถิตย์สะสมและสลำยตัวได้ อย่ำเก็บในภำชนะเปิ ด
หรื อไม่ติดฉลำก
8. Exposure controls / personal protection (การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล)
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.
ระดับกำรป้องกันและวิธีกำรควบคุมที่จำเป็ นนันแตกต่
้
ำงไปตำมสถำนกำรณ์ที่มีโอกำสได้ รับสำรมำตรกำรควบคุมที่นำมำ
พิจำรณำ : ไม่มีข้อกำหนดพิเศษเมื่อใช้ ตำมปกติและมีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
Personal Protection (การป้ องกันส่ วนบุคคล)
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.
กำรเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนันแตกต่
้
ำงกันไปตำมลักษณะกำรสัมผัสสำรที่เป็ นไปได้ เช่นกำรใช้ งำนวิธีจดั กำรสำร
ควำมเข้ มข้ นและกำรระบำยอำกำศข้ อมูลในกำรเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ กบั สำรนี ้ได้ ระบุไว้ ด้ำนล่ำงทังนี
้ ้อยูภ่ ำยใต้ ภำวะกำรใช้ ตำมปกติ
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.
คาแนะนาทั่วไป: กำรเลือกใช้ อปุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะขึ ้นอยู่กบั อันตรำยของสำรเคมี สถำนที่ทำงำน และวิธีกำรใช้
งำนสำรเคมีนนั ้ โดยทัว่ ไป ผู้ที่ทำงำนประจำควรสวมแว่นตำนิรภัยชนิดมีกระบังข้ ำง และเสื ้อผ้ ำที่ปกป้องแขน ขำ และร่ำงกำยจำกกำร
สัมผัส สำหรับผู้ที่เข้ ำไปในพื ้นที่ทำงำนชัว่ ครำว ควรสวมแว่นตำนิรภัยชนิดมีกระบังข้ ำงเป็ นอย่ำงน้ อย
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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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.
การป้ องกันการหายใจ:ถ้ ำระบบกำรควบคุมทำงวิศวกรรมไม่สำมำรถรักษำระดับของสิ่งปนเปื อ้ นในอำกำศที่เพียงพอต่อ
กำรป้องกันสุขภำพของพนักงำนได้ อำจจำเป็ นต้ องใช้ อุปกรณ์ ป้องกันทำงเดิน หำยใจที่ ได้ รับอนุญำตกำรเลือกกำรใช้ แ ละกำร
บำรุ งรั กษำอุปกรณ์ ป้องกันทำงเดินหำยใจต้ องทำตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยสำหรับประเภทอุปกรณ์ ป้องกันทำงเดินหำยใจที่
พิจำรณำใช้ กบั สำรนี ้ได้ แก่ : ใช้ หน้ ำกำกป้องกันฝุ่ น/ไอละอองของสำรตำมควำมเหมำะสมไม่มีข้อกำหนดพิเศษเมื่อใช้ ตำมปกติและมี
กำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
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.
ใช้ อุปกรณ์ ถ่ำยเทอำกำศที่เหมำะสม เพื่อรักษำระดับปริ มำณสำรให้ ต่ำกว่ำระดับที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ควำมเข้ มข้ นของสำรใน
อำกำศมีคำ่ สูง ให้ ใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันทำงเดินหำยใจชนิด “ชุดส่งผ่ำนอำกำศ” และปรับให้ มีควำมดันภำยในหน้ ำกำกสูงกว่ำภำยนอก
ชุด ส่งผ่ำนอำกำศพร้ อมด้ วยถังอำกำศสำรองอำจมีควำมจำเป็ นในสถำนกำรณ์ที่ระดับของออกซิเจนต่ำกว่ำมำตรฐำน อุปกรณ์กำร
เตือนแก๊ ส/ไอไม่ทำงำนหรื อควำมเข้ มข้ นของสำรในบรรยำกำศมีคำ่ สูงเกินกว่ำระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันของหน้ ำกำกกรอง
อำกำศ
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
การป้ องกันมือ:ข้ อมูลเฉพำะของถุงมือที่ได้ ให้ ไว้ นนจั
ั ้ ดทำขึ ้นตำมเอกสำรตีพิมพ์และข้ อมูลจำกผู้ผลิตถุงมือสภำพกำร
ทำงำนจะมีผลต่อควำมคงทนของถุงมือเป็ นอย่ำงมำกให้ สอบถำมข้ อมูลจำกผู้ผลิตถุงมือเพื่อขอคำแนะนำสำหรับประเภทของถุงมือที่
เหมำะสมและอำยุกำรใช้ งำนกับงำนที่ทำ่ นใช้ งำนให้ ตรวจสอบและเปลีย่ นถุงมือที่ขำดหรื อเสียหำยประเภทของถุงมือที่ใช้ สำหรับกำร
ทำงำนกับสำรเคมีนนรวมถึ
ั้
งถุงมือยำง Nitrile, ถุงมือยำง Viton
Eye Protection: If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended.
กำรป้องกันดวงตำ: ถ้ ำต้ องสัมผัสกับสำรควรสวมแว่นตำนิรภัยทีม่ ีแผงกันด้
้ ำนข้ ำง
Skin and Body Protection : See general advice
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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การป้ องกันผิวหนังและร่ างกาย : ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำทัว่ ไป
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:ให้ หมัน่ ตรวจสอบข้ อปฏิบตั ิติเพื่อสุขอนำมัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นกำรล้ ำงมือหลังจำกสัมผัส
สำรเคมีและก่อนรับประทำนอำหำรดื่มน ้ำและ/หรื อสูบบุหรี่ ซกั ล้ ำงชุดทำงำนและอุปกรณ์ปอ้ งกันเพื่อกำจัดสำรปนเปื อ้ นกำจัดเสื ้อผ้ ำ
ที่มีกำรปนเปื อ้ นและรองเท้ ำที่ไม่สำมำรถทำควำมสะอำดได้ จดั เก็บสิง่ ของต่ำง ๆ ให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยอยูเ่ สมอ
Environmental Controls (การควบคุมทางสิ่งแวดล้ อม)
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.
สอดคล้ องกับกฎระเบียบด้ ำนสิ่งแวดล้ อมสำมำรถใช้ งำนได้ กำรจำกัดกำรปล่อยสู่อำกำศน ้ำและดินในกำรป้องกันรักษำ
สิง่ แวดล้ อมโดยกำรใช้ มำตรกำรกำรควบคุมที่เหมำะสมเพื่อป้องกันหรื อจำกัดกำรปล่อยออก
9. Physical and chemical properties (คุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี)
Physical and chemical properties are provided for safety, health and environmental considerations only and
may not fully represent product specifications.
คุณสมบัติทำงกำยภำพและเคมีถกู ให้ ไว้ สำหรับกำรพิจำรณำไว้ เพียงควำมปลอดภัย สุขภำพ และสิง่ แวดล้ อม อำจจะไม่
แสดงทังหมดในข้
้
อกำหนดของผลิตภัณฑ์
General Information
Physical State : Liquid
Colour : Dark Brown, Bright & Clear
Odour : Characteristic
Kinematics Viscosity @100 °C, mm2/s : 10.5 – 11.5
Flash Point : >220 °C
Solubility in Water: Insoluble
ข้ อมูลทั่วไป
สถำนะทำงกำยภำพ: ของเหลว
สี: น ้ำตำลเข้ ม, ใสไม่มีตะกอน
กลิน่ : มีกลิน่ เฉพำะตัว
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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ค่ำควำมหนืดที่ 100 °C, mm2/s : 10.5 – 11.5
จุดวำบไฟ : ไม่ต่ำกว่ำ 220 °C
กำรละลำยได้ ในน ้ำ: ไม่ละลำยน ้ำ
10. Stability and reactivity (ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา)
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.
ควำมคงตัว: สำรนี ้คงตัวภำยใต้ กำรใช้ ปกติ
สภำวะที่ต้องหลีกเลีย่ ง: ควำมร้ อนมำกเกินแหล่งกำเนิดกำรจุดติดไฟพลังงำนสูง
สำรที่ต้องหลีกเลีย่ ง: สำรออกซิไดซ์ที่รุนแรงเช่น คลอเรต, ไนเตรด และเปอร์ ออกไซด์
ผลิตภัณฑ์จำกกำรเสือ่ มสลำยของสำรอันตรำย: คำร์ บอนมอนออกไซด์, คำร์ บอนไดออกไซด์, ไอน ้ำ,ออกไซด์ของซัลเฟอร์ /
ไนโตรเจน /ฟอสฟอรัส / โบรอน
มีควำมเป็ นไปได้ ที่จะเกิดปฏิกิริยำที่อนั ตรำย: ไม่เกิดโพริ เมอไรเซชัน่ (polymerization) ที่อนั ตรำย
11. Toxicological information (ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา)
Information on toxicological effects
Acute toxicity
Oral :
Dermal :
Inhalation :
Serious Eye Damage/Eye Irritation :
Reproductive Toxicity :

>150 mg/kg (Calculated)
No data available
No data available
Causes serious eye damage
Suspected of damaging fertility or the unborn child

ข้ อมูลความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน
ทำงปำก :
> 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (คำนวณ)
ผิวหนัง :
ไม่มีข้อมูล
การหายใจ :
ไม่มีข้อมูล
กำรทำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรงและกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ :
ทำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรง
กำรเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ :
มีข้อสงสัยว่ำ อำจเกิดอันตรำยต่อกำรเจริ ญพันธุ์หรื อทำรกในครรภ์
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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12. Ecological information (ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา)
The information given is based on data available for the material, the components of the material, and similar materials.
Ecotoxicity :
No data available
Persistence and Degradability :
No data available
Bioaccumulative Potential :
May cause long lasting harmful effects to aquatic life
Mobility :
No data available
Other Adverse Effects :
No data available
ข้ อมูลที่ให้ ไว้ นี ้จัดทำบนพื ้นฐำนข้ อมูลที่มีอยูข่ องสำรนี ้ ส่วนประกอบของสำรนี ้ และสำรใกล้ เคียงอื่น ๆ
ความเป็ นพิษต่ อสิ่งแวดล้ อม :
ไม่มีข้อมูล
ความคงทนและความสามารถในการสลายตัว :
ไม่มีข้อมูล
แนวโน้ มในการสะสมทางชีวภาพ :
อำจเป็ นอันตรำยต่อสิง่ มีชีวติ ในน ้ำและมีผลกระทบระยะยำว
การเคลื่อนที่ :
ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบอื่นๆ :
ไม่มีข้อมูล
13. Disposal considerations (ข้ อพิจารณาในการกาจัด)
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.
คำแนะนำในกำรทิ ้งนันจั
้ ดทำขึ ้นสำหรับสำรแต่ละประเภทกำรทิ ้งสำรนัน้ ต้ อ งปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องฉบับ
ปั จจุบนั และลักษณะของสำรณเวลำที่ทิ ้ง
Disposal recommendations (คาแนะนาในการทิง้ )
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.
ผลิตภัณฑ์นี ้ควรเผำในภำชนะปิ ดที่ได้ รับกำรควบคุมอุณหภูมิที่อณ
ุ หภูมิสงู เพื่อป้องกันกำรเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องกำรจำก
กำรเผำไหม้ เพื่อป้องกันสภำพแวดล้ อมควรกำจัดน ้ำมันที่ใช้ แล้ วที่สถำนที่ได้ ยอมรับกำรออกแบบควรสัมผัสทำงผิวหนังให้ น้ อยที่สดุ
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
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ELECTRICITY, OR OTHER SOURCES OF IGNITION. THEY MAY EXPLODE AND CAUSE INJURY OR DEATH.
คาเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุ ท่ ีใช้ หมดแล้ ว : ภำชนะบรรจุที่ใช้ หมดแล้ วอำจมีครำบตกค้ ำงเหลืออยู่และเป็ นอันตรำยได้ อย่ำ
พยำยำมเติมซ ้ำหรื อทำควำมสะอำดภำชนะโดยไม่มวี ิธีปฏิบตั ิที่เหมำะสมควรระบำยสำรออกจำกถังเปล่ำจนหมดเกลี ้ยงและเก็บไว้ ใน
ที่ปลอดภัยจนกว่ำจะปรับสภำพหรื อกำจัดทิ ้งอย่ำงเหมำะสมควรให้ ผ้ รู ับเหมำที่มีควำมเชี่ยวชำญหรื อได้ รับอนุญำตเป็ นผู้นำภำชนะ
เปล่ำไปรี ไซเคิลฟื น้ สภำพหรื อกำจัดทิ ้งตำมกฎระเบียบข้ อบังคับของรัฐบำลห้ ำมอัดควำมดันตัดเชื่อมเชื่อมประสำนบัดกรี เจำะบด
เจียระไนหรื อปล่อยให้ ภำชนะได้ รับควำมร้ อนเปลวไฟประกำยไฟไฟฟ้ำสถิตหรื อแหล่งจุดระเบิดอื่น ๆ ภำชนะอำจระเบิดและทำให้ เกิด
กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตได้
14. Transport information (ข้ อมูลการขนส่ ง)
US DOT Information
Proper shipping name: Not regulated as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature
above the flash point
ชื่อที่ใช้ ในกำรขนส่ง : ไม่จดั เป็ นสำรอันตรำยเมื่อขนส่งที่อณ
ุ หภูมิไม่เกินจุดวำบไฟ
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
ชื่อที่ใช้ ในกำรขนส่ง : ไม่จดั เป็ นสำรอันตรำยเมื่อขนส่งที่อณ
ุ หภูมิไม่เกินจุดวำบไฟ
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
ชื่อที่ใช้ ในกำรขนส่ง : ไม่จดั เป็ นสำรอันตรำยเมื่อขนส่งที่อณ
ุ หภูมิไม่เกินจุดวำบไฟ
15. Regulatory information (ข้ อมูลด้ านกฎข้ อบังคับ)
This material is considered hazardous according to the classification criteria of the Hazard Classification and
Communication System for Hazardous Materials BE 2555.
สารนี ้ถูกจาแนกความเป็ นวัตถุอนั ตรายตามกฎเกณฑ์ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่ องระบบการจาแนกและการสือ่ สารความ
เป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2555
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16. Other information (ข้ อมูลอื่นๆ)
Issue Date :
05 October 2018
Revision Date : 05 October 2018
Reference : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS), UNITED NATIONS,
New York and Geneva, 2011
วันที่จัดทาเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย : 5 ตุลำคม 2561
วันที่แก้ ไขเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย : 5 ตุลำคม 2561
ข้ อมูลอ้ างอิง : กำรจำแนกประเภทและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก
SDS Usage (การใช้ เอกสาร 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.
ข้ อมูลและคำแนะนำที่ระบุไว้ นี ้มีควำมถูกต้ องและเชื่อถือได้ ตำมข้ อมูล ณ วันที่จดั ทำเอกสำร ข้ อมูลและคำแนะนำนันให้
้ ไว้
สำหรับให้ ผ้ ใู ช้ ได้ พิจำรณำและตรวจสอบ ถือว่ำเป็ นควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ ที่จะพิจำรณำเห็นชอบว่ำข้ อมูลนันเหมำะสมต่
้
องำนที่
นำไปใช้ หรื อไม่ ถ้ ำผู้ซื ้อทำกำรนำผลิตภัณฑ์ไปบรรจุใหม่ ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ เพื่อให้ แน่ใจว่ำมีข้อมูลด้ ำนสุขภำพ ควำม
ปลอดภัยและข้ อมูลที่จำเป็ นอื่น ๆ อยูพ่ ร้ อม และ/หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ควรมีกำรระบุคำเตือนและวิธีกำรใช้ งำนอย่ำงปลอดภัยให้ แก่
ผู้ทำกำรจัดกำรหรื อผู้ใช้ งำนสำรเคมี ห้ ำมทำกำรเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเอกสำรนี ้โดยเด็ดขำด ไม่อนุญำตให้ จดั ทำเอกสำรใหม่หรื อถ่ำย
สำเนำเอกสำรนี ้ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเว้ นแต่ในส่วนเนื ้อหำที่กำหนดโดยกฎหมำย
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