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1. Identification of the substance or mixture and of the supplier (ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิต)
1.1 Product name : Super LongLife Coolant-R Premixed
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ซูเปอร์ ลองไลฟ์ คูลแลนท์-อาร์ พรี มิกซ์
1.2 Recommended use : a ready mixed engine and radiator coolant (fluorescent pink color), antifreeze and corrosion
inhibitor diluted with deionized (DI) water. Recommended for all cooling systems operated in both light and heavy
duty vehicles.
การใช้ ผลิตภัณฑ์ : น ้ายาหล่อเย็นเครื่ องยนต์และรักษาหม้ อน ้าชนิดพร้ อมใช้ งานได้ ทนั ที สีชมพูเรื องแสง โดยผ่านการเจือจาง
แล้ วด้ วยน ้า DI (Deionized Water) แนะนาสาหรับระบบหล่อเย็นในยานพาหนะทุกประเภททังงานเบาและงานหนั
้
ก
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
ผู้จาหน่ าย
ชื่อบริ ษัท :
ที่อยู่ :

บริ ษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน)
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 4
Specific Target Organ Toxicity/Repeated Exposure
Category 1
Reproductive Toxicity
Category 1A
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
Address : 555 Ardnarong Rd. Klongtoey, Bangkok 10260 Thailand
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การจาแนกประเภทของผสมตามระบบ GHS
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)
ประเภทย่อย 4
เป็ นพิษต่อต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างจาเพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ ้า ประเภทย่อย 1
ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ประเภทย่อย 1A
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 : อันตราย
Hazard statements (ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย) :
H302 – Harmful if swallowed.
เป็ นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H360 – May damage fertility or the unborn child
อาจเกิดอันตรายต่อการ เจริ ญพันธุ์หหรื อทารกในครรภ์
H372 – Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
ทาอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็ นเวลานาน หรื อรับสัมผัสซ ้า
Precautionary statements (ข้ อความแสดงข้ อควรระวัง) :
P201 – Obtain special instructions before use.
รับคาแนะนาเฉพาะก่อนใช้
P202 – Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
ห้ ามใช้ จนกว่าจะอ่านคาเตือนและคาแนะนาก่อนใช้
P260 – Do not breathe dust/fumes/gas/mist/vapours/spray.
ห้ ามหายใจเอาฝุ่ น/ละอองสารเข้ าไป
P264 – Wash skin thoroughly after handling.
ล้ างผิวหนังหลังจากการใช้ สาร
P270 – Do not eat, drink or smoke when using this product.
ห้ ามกิน ดื่มหรื อสูบบุหรี่ เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์
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, E-mail: pttor-prqad@pttor.com
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P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
สวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันดวงตาหรื อใบหน้ า
P301+P312 – IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell..
ถ้ ากลืนกินเข้ าไป: ถ้ ารู้สกึ ผิดปกติให้ โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พษิ วิทยา หรื อปรึกษาแพทย์
P308+P313 – IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
ถ้ าได้ รับสัมผัสหรื อเกี่ยวข้ อง ให้ ปรึกษาแพทย์/พบแพทย์
P314 – Get medical advice/attention if you feel unwell.
ถ้ ารู้สกึ ไม่สบาย ให้ ปรึกษาแพทย์/พบแพทย์
P330 – Rinse mouth.
ล้ างปากให้ ทวั่
P405 – Store locked up.
จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้
P501 – Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
กาจัดสาร/ภาชนะบรรจุ (ตามข้ อบังคับของท้ องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล)
2.2 NFPA ratings (scale 0-4) :

1

1

1

Health = 1
Flammability = 1
Reactivity = 1

3. Composition / Information on Ingredients (ส่ วนประกอบ / ข้ อมูลส่ วนประกอบ)
This material is defined as a mixture.
สารนี ้จัดเป็ นสารผสม
Component (สารประกอบ)
Ethanediol; ethylene glycol
Water
Additive Package
4. First-aid Measures (มาตรการปฐมพยาบาล)
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, E-mail: pttor-prqad@pttor.com
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107-21-1
7732-18-5
-

% Wt
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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 นาผู้ป่วยออกจากทีเ่ กิดเหตุ สาหรับท่านที่เป็ นผู้เข้ าทาการช่วยเหลือให้ ปอ้ งกันตัวเองจากการได้ รับสารโดยการสวม
หน้ ากากชนิดทีเ่ หมาะสม และถ้ าระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน อาเจียน หรื อหมดสติ ให้ พบแพทย์โดยด่วน ถ้ าหยุด
หายใจให้ ใช้ เครื่ องช่วยหายใจหรื อทาการผายปอดแบบปากต่อปาก
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 างบริ เวณที่สมั ผัสด้ วยสบูแ่ ละน ้า ถ้ าผลิตภัณฑ์นี ้ถูกฉีดเข้ าไปในหรื อใต้ ผิวหนัง หรื อเข้ าส่วนอื่นของร่างกาย ไม่วา่ ลักษณะ
หรื อขนาดของแผลจะเป็ นเท่าไร ต้ องให้ แพทย์ศลั ยกรรมฉุกเฉินประเมินเป็ นรายบุคคลทันที แม้ วา่ อาการเริ่ มต้ นจากการฉีดด้ วยความ
ดันสูงอาจน้ อยหรื อไม่มีเลยก็ตาม การรักษาทางศัลยกรรมตังแต่
้ แรกภายใน 2-3 ชัว่ โมงจะลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้
Eye Contact (การสัมผัสดวงตา)
Flush thoroughly with water for 15 minute. Flush thoroughly with water. If irritation occurs, get medical
assistance.
ล้ างตาทันทีด้วยน ้าอย่างน้ อย 15 นาที หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ ปรึกษาแพทย์
Ingestion (สัมผัสโดยการกลืนกิน)
If swallow, DO NOT induce vomiting. Keep at rest. Get prompt medical attention.
ห้ ามทาให้ ผ้ ปู ่ วยอาเจียน และรี บนาไปส่งแพทย์
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.
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
Address : 555 Ardnarong Rd. Klongtoey, Bangkok 10260 Thailand
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ไม่ควรใช้ น ้าในการดับเพลิง แต่ควรใช้ เพื่อรักษาอุณหภูมิของภาชนะที่เกิดเพลิงไหม้ ให้ เย็น ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ภาชนะ
บรรจุขนาดใหญ่ เช่น ถังเก็บน ้ามัน ควรดับเพลิงด้ วยความระมัดระวัง ถ้ าเป็ นไปได้ ควรมีการสูบผลิตภัณฑ์ออกจากถังเก็บ และฉีดน ้า
เพื่อรักษาอุณหภูมิให้ ต่า หลีกเลีย่ งการฉีดน ้าโดยตรงเข้ าไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกิดเพลิงไหม้ ไม่ควรปล่อยของเสียสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะ
สาหรับผู้ที่เข้ าไปดับเพลิงควรใช้ อปุ กรณ์ช่วยหายใจและสวมชุดดับเพลิง หลีกเลีย่ งการสูดดมไอระเหยที่เกิดขึ ้น
- Use water fog, foam, dry chemical or carbon dioxide (CO2) to extinguish flames.
ใช้ ละอองน ้า โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ ง หรื อคาร์ บอนไดออกไซด์ สาหรับดับเพลิง
Special Fire Precaution (ข้ อควรระวังในการดับเพลิง)
- Vapors can build explosive mixtures with air.
ไอระเหยของสารสามารถรวมกับองค์ประกอบของอากาศ 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.
การเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ อาจก่อให้ เกิดก๊ าซพิษ เช่น คาร์ บอนมอนอกไซด์ คาร์ บอนไดออกไซด์ สารไฮโดรคาร์ บอนชนิดต่าง
ๆ และเขม่า ซึง่ เป็ นอันตรายหากสูดดม
Protective measures for firefighters (อุปกรณ์ ป้องกันขณะดับเพลิง)
Insulated breathing apparatus must be worn in confined premises with heavy concentrations of fumes and
gases.
ควรสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันระบบทางเดินหายใจขณะดับเพลิง
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.
ในกรณีที่มีการหกเปื อ้ นหรื อปล่อยออกโดยอุบตั เิ หตุ ให้ แจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามข้ อกาหนด กฎหมายต่าง ๆ ที่บงั คับใช้
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.
หลีกเลีย่ งการสัมผัสสารที่เปื อ้ น ดูที่สว่ นที่ 5 เรื่ องมาตรการผจญเพลิง ดูสว่ นที่ 2 เรื่ องข้ อมูลระบุความเป็ นอันตราย ดูที่สว่ น
ที่ 4 เรื่ องมาตรการปฐมพยาบาล ดูที่สว่ นที่ 8 สาหรับคาแนะนาเรื่ องอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลขันต
้ ่า อาจมีความจาเป็ นใน
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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การใช้ มาตรการป้องกันอื่นเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์เฉพาะหน้ า หรื อวิจารณญาณของผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน
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.
สาหรับผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน การป้องกันทางเดินหายใจถูกจาเป็ นให้ ใช้ ในกรณีพิเศษเช่น การมีละออง
ฝอยน ้ามัน อุปกรณ์ปอ้ งกันแบบครึ่งหน้ าหรื อเต็มหน้ าพร้ อมไส้ กรอง สาหรับ ฝุ่ น ควันสารเคมีอินทรี ย์ หรื ออุปกรณ์หายใจที่สดู อากาศ
ช่วยเหลือตัวเองได้ (SCBA) สามารถถูกใช้ ขึ ้นกับขนาดของการรั่วไหลและโอกาสระดับของการแผ่ออกมา ถ้ าระดับที่แผ่ออกมาไม่
สมบูรณ์หรื อมีออกซิเจนไม่พอในบรรยากาศเป็ นไปได้ หรื อถูกคาดหมายได้ SCBA จะถูกแนะนาให้ ใช้ ถุงมือทางานป้องกันสาร
ไฮโดรคาร์ บอนถูกแนะนาให้ ใช้ ถุงมือที่ทาจากโพลีไวนิลอะซิเตด (PVA) ไม่กนั น ้าและไม่เหมาะสม สาหรับกรณีฉกุ เฉินแนะนาให้ ใช้
แว่นตากันสารเคมี ถ้ ามีความเป็ นไปได้ ที่สารจะกระเด็นหรื อสัมผัสกับดวงตา สาหรับการหกรั่วไหลเพียงเล็กน้ อย การสวมชุดป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตธรรมดาก็พอเพียง ถ้ าการหกรั่วไหลมีปริ มาณมาก แนะนาใช้ ชดุ ป้องกันสารเคมีและป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบทังตั
้ ว
Spill Management (การจัดการสารที่หกเปื ้ อน)
Land Spill : Stop leak if you can do so without risk. Recover by pumping or with suitable absorbent.
การรั่วไหลลงสูพ่ ื ้นดิน : หยุดการรั่วไหลถ้ าสามารถทาได้ โดยไม่มคี วามเสีย่ ง นาเก็บกลับมาโดยการสูบด้ วยปั๊มหรื อซับด้ วย
วัสดุดดู ซับที่เหมาะสม
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.
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การรั่วไหลลงสูแ่ หล่งน ้า : หยุดการรั่วไหลถ้ าสามารถทาได้ โดยไม่มคี วามเสีย่ ง ล้ อมบริ เวณทีเ่ กิดการรั่วไหลโดยทันทีด้วยทุน่
ลอย (booms) แจ้ งเตือนผู้เกี่ยวข้ องอื่น ๆ และเอาสารที่หกเปื อ้ นออกจากผิวหน้ าโดยการกวาดหรื อใช้ สารดูดซับทีเ่ หมาะสม ขอ
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ สารดูดซับสารเคมี
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.
คาแนะนาสาหรับการรั่วไหลของสารลงสูแ่ หล่งน ้าและพื ้นดินนี ้ จัดทาขึ ้นจากการจาลองสถานการณ์ของการรั่วไหลที่มี
โอกาสเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้สภาพทางภูมศิ าสตร์ ลม อุณหภูมิ ทิศทางของคลืน่ กระแสน ้าและความเร็ วที่แตกต่างกันไปนันมี
้ ผลอย่างมากใน
การจัดการทีต่ า่ งกันออกไป ดังนันจึ
้ งควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
หมายเหตุ : กฎหมายแต่ละท้ องถิ่นอาจระบุหรื อจากัดข้ อปฏิบตั ิบางประการ
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.
สารที่หกเปื อ้ นปริ มาณมาก : สร้ างทานบกันของเหลวที
้
่หกเปื อ้ นไกลออกจากบริเวณที่หกเพื่อนาเก็บกลับมาและกาจัดทิ ้ง
ป้องกันไม่ให้ ไหลลงสูท่ างเดินของน ้า ท่อน ้าเสีย แหล่งน ้าบนดิน หรื อแหล่งน ้าใต้ ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อากาศ
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).
ทาการป้องกันการหกเปื อ้ นและรั่วซึมเพื่อไม่ให้ เกิดอันตรายลืน่ หกล้ ม สารนี ้สามารถสะสมประจุไฟฟ้าซึง่ อาจทาให้ เกิด
ประกายไฟ (แหล่งติดไฟ) เมื่อมีการจัดการสารจากภาชนะบรรจุ ไฟฟ้าที่เกิดประกายไฟอาจเกิดการลุกติดเป็ นเปลวไฟจากไอของ
ของเหลวหรื อส่วนทีต่ กค้ างนี ้ได้ (ตัวอย่างเช่น ระหว่างการถ่ายเทสาร) ใช้ วิธีการที่เหมาะสมในการยึดและ/หรื อต่อ สายดิน อย่างไรก็
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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ตามการยึดและต่อสายดินก็อาจไม่สามารถละจากอันตรายที่เกิดจากการสะสมไฟฟ้าสถิตได้ ให้ ศกึ ษาหามาตรฐานการปฏิบตั ิการ
เพื่อเป็ นแนวทาง หรื อหาข้ อมูลอ้ างอิงเพิ่มเติมได้ จาก 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.
การเก็บสะสมไฟฟ้าสถิต : สารนี ้เป็ นสารสะสมไฟฟ้าสถิต
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 ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ อาจทาให้ เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมและสลายตัวได้ อย่าเก็บในภาชนะเปิ ด
หรื อไม่ติดฉลาก
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.
ระดับการป้องกันและวิธีการควบคุมที่จาเป็ นนันแตกต่
้
างไปตามสถานการณ์ที่มีโอกาสได้ รับสาร มาตรการควบคุมที่นามา
พิจารณา : ไม่มีข้อกาหนดพิเศษ เมื่อใช้ ตามปกติและมีการระบายอากาศที่เพียงพอ
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.
การเลือกอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลนันแตกต่
้
างกันไปตามลักษณะการสัมผัสสารที่เป็ นไปได้ เช่น การใช้ งาน วิธีจดั การสาร ความ
เข้ มข้ นและการระบายอากาศ ข้ อมูลในการเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ กบั สารนี ้ได้ ระบุไว้ ด้านล่าง ทังนี
้ ้อยูภ่ ายใต้ ภ าวะการใช้ ตามปกติ
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.
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, E-mail: pttor-prqad@pttor.com

SAFETY DATA SHEET
Product
SUPER LONGLIFE COOLANT-R
PREMIXED

Rev. Page
0
9/15

QC-SDS-L1341
Date
9/11/2021

คาแนะนาทั่วไป : การเลือกใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลจะขึ ้นอยูก่ บั อันตรายของสารเคมี สถานที่ทางาน และวิธีการใช้
งานสารเคมีนนั ้ โดยทัว่ ไป ผู้ที่ทางานประจาควรสวมแว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังข้ าง และเสื ้อผ้ าที่ปกป้องแขน ขา และร่างกายจาก
การสัมผัส สาหรับผู้ที่เข้ าไปในพื ้นที่ทางานชัว่ คราว ควรสวมแว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังข้ างเป็ นอย่างน้ อย
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 าระบบการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรักษาระดับของสิง่ ปนเปื อ้ นในอากาศทีเ่ พียงพอต่อ
การป้องกันสุขภาพของพนักงานได้ อาจจาเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันทางเดินหายใจที่ได้ รับอนุญาต การเลือก การใช้ แ ละการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ปอ้ งกันทางเดินหายใจต้ องทาตามข้ อกาหนดของกฎหมาย สาหรับประเภทอุปกรณ์ปอ้ งกันทางเดินหายใจที่
พิจารณาใช้ กบั สารนี ้ได้ แก่ : ใช้ หน้ ากากป้องกันฝุ่ น/ไอละอองของสาร ตามความเหมาะสม ไม่มขี ้ อกาหนดพิเศษ เมื่อใช้ ตามปกติและ
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.
ใช้ อปุ กรณ์ถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับปริ มาณสารให้ ต่ากว่าระดับที่กาหนดไว้ ในกรณีที่ความเข้ มข้ นของสาร
ในอากาศมีคา่ สูง ให้ ใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันทางเดินหายใจชนิด “ชุดส่งผ่านอากาศ” และปรับให้ มีความดันภายในหน้ ากากสูงกว่า
ภายนอก ชุดส่งผ่านอากาศพร้ อมด้ วยถังอากาศสารองอาจมีความจาเป็ นในสถานการณ์ที่ระดับของออกซิเจนตา่ กว่ามาตรฐาน
อุปกรณ์การเตือนแก๊ ส/ไอไม่ทางาน หรื อความเข้ มข้ นของสารในบรรยากาศมีคา่ สูงเกินกว่าระดับความสามารถในการป้องกันของ
หน้ ากากกรองอากาศ
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 อมูลเฉพาะของถุงมือที่ได้ ให้ ไว้ นนจั
ั ้ ดทาขึ ้นตามเอกสารตีพิมพ์และข้ อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ สภาพการ
ทางานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็ นอย่างมาก ให้ สอบถามข้ อมูลจากผู้ผลิตถุงมือเพื่อขอคาแนะนาสาหรับประเภทของถุงมือ
ที่เหมาะสมและอายุการใช้ งานกับงานที่ทา่ นใช้ งาน ให้ ตรวจสอบและเปลีย่ นถุงมือที่ขาดหรื อเสียหาย ประเภทของถุงมื อทีใ่ ช้ สาหรับ
การทางานกับสารเคมีนนรวมถึ
ั้
ง ถุงมือยาง Nitrile, ถุงมือยาง Viton
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Eye Protection : If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended.
การป้ องกันดวงตา : ถ้ าต้ องสัมผัสกับสาร ควรสวมแว่นตานิรภัยที่มีแผงกันด้
้ านข้ าง
Skin and Body Protection : See general advice
การป้ องกันผิวหนังและร่ างกาย : ปฏิบตั ิตามคาแนะนาทัว่ 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 เิ พื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่น การล้ างมือหลังจากสัมผัส
สารเคมี และก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน ้า และ/หรื อ สูบบุหรี่ ซักล้ างชุดทางานและอุปกรณ์ปอ้ งกันเพื่อกาจัดสารปนเปื อ้ น กาจัด
เสื ้อผ้ าที่มีการปนเปื อ้ นและรองเท้ าที่ไม่สามารถทาความสะอาดได้ จัดเก็บสิง่ ของต่าง 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 านสิง่ แวดล้ อมสามารถใช้ งานได้ การจากัด การปล่อยสูอ่ ากาศ น ้าและดิน ในการป้องกันรักษา
สิง่ แวดล้ อมโดยการใช้ มาตรการการควบคุมทีเ่ หมาะสมเพื่อป้องกันหรื อจากัดการปล่อยออก

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.
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีถกู ให้ ไว้ สาหรับการพิจารณาไว้ เพียงความปลอดภัย สุขภาพ และสิง่ แวดล้ อม อาจจะไม่
แสดงทังหมดในข้
้
อกาหนดของผลิตภัณฑ์
General Information
Physical State :
Liquid
Colour :
Fluorescent Pink
Odour :
Characteristic
Specific gravity @ 15.5/15.5°C :
Min. 1.065
pH Value :
7.5 – 11.0
Boiling Point, °C :
Min. 108
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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ของเหลว
สีชมพูเรื องแสง
มีกลิน่ เฉพาะตัว
ไม่ต่ากว่า 1.065
7.5-11.0
ไม่ต่ากว่า 108

10. Stability and reactivity (ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา)
Stability :
Condition to avoid :
Materials to avoid :
Hazardous decomposition products :
Possibility of hazardous reactions :

Material is stable under normal conditions.
Excessive heat. High energy sources of ignition.
Strong oxidizing agents, chlorate, nitrates, peroxides.
CO, CO2, water vapor, oxide of sulfur / nitrogen / phosphorus / boron
Hazardous polymerization will not occur.

ความคงตัว :
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง :
สารที่ต้องหลีกเลี่ยง :
ผลิตภัณฑ์ จากการเสื่อมสลายของสารอันตราย :

สารนี ้คงตัวภายใต้ การใช้ ปกติ
ความร้ อนมากเกิน แหล่งกาเนิดการจุดติดไฟพลังงานสูง
สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง เช่น คลอเรต, ไนเตรด และเปอร์ ออกไซด์
คาร์ บอนมอนออกไซด์, คาร์ บอนไดออกไซด์, ไอน ้า, ออกไซด์ของซัลเฟอร์ /
ไนโตรเจน / ฟอสฟอรัส / โบรอน
ไม่เกิดโพริ เมอไรเซชัน่ (polymerization) ที่อนั ตราย

มีความเป็ นไปได้ ท่ จี ะเกิดปฏิกริ ิยาที่อันตราย :

11. Toxicological information (ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา)
Information on toxicological effects
Acute toxicity
Oral :
Dermal :
Inhalation :
Specific Target Organ Toxicity/Repeated Exposure
Reproductive Toxicity
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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การเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
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> 3,500 mg/kg (คานวณ)
ไม่แบ่งประเภท
ไม่แบ่งประเภท
ทาอันตรายต่อวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็ นเวลานาน
หรื อรับสัมผัสซ ้า
อาจเกิดอันตรายต่อการเจริ ญพันธุ์หรื อทารกใน
ครรภ

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 :
No data available
Mobility :
No data available
Other Adverse Effects :
No data available
ข้ อมูลที่ให้ ไว้ นี ้จัดทาบนพื ้นฐานข้ อมูลที่มีอยูข่ องสารนี ้ ส่วนประกอบของสารนี ้ และสารใกล้ เคียงอื่น ๆ
ความเป็ นพิษต่ อสิ่งแวดล้ อม :
ไม่มีข้อมูล
ความคงทนและความสามารถในการสลายตัว :
ไม่มีข้อมูล
แนวโน้ มในการสะสมทางชีวภาพ :
ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนที่ :
ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบอื่น ๆ :
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.
คาแนะนาในการทิ ้งนันจั
้ ดทาขึ ้นสาหรับสารแต่ละประเภท การทิ ้งสารนันต้
้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ฉบับปั จจุบนั และลักษณะของสาร ณ เวลาที่ทิ ้ง
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
Address : 555 Ardnarong Rd. Klongtoey, Bangkok 10260 Thailand
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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 ้ควรเผาในภาชนะปิ ดที่ได้ รับการควบคุมอุณหภูมิที่อณ
ุ หภูมิสงู เพื่อป้องกันการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการจาก
การเผาไหม้ เพื่อป้องกันสภาพแวดล้ อม ควรกาจัดน ้ามันทีใ่ ช้ แล้ วทีส่ ถานที่ได้ ยอมรับการออกแบบ ควรสัมผัสทางผิวหนังให้ น้อยที่สดุ
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.
คาเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุท่ ใี ช้ หมดแล้ ว : ภาชนะบรรจุที่ใช้ หมดแล้ ว อาจมีคราบตกค้ างเหลืออยู่ และเป็ นอันตราย
ได้ อย่าพยายามเติมซ ้า หรื อทาความสะอาดภาชนะ โดยไม่มวี ิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถังเปล่าจนหมดเกลี ้ยง
และเก็บไว้ ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะปรับสภาพหรื อกาจัดทิ ้งอย่างเหมาะสม ควรให้ ผ้ รู ับเหมาที่มคี วามเชี่ยวชาญหรื อได้ รับอนุญาตเป็ น
ผู้นาภาชนะเปล่าไปรี ไซเคิล ฟื น้ สภาพ หรื อกาจัดทิ ้งตามกฎระเบียบข้ อบังคับของรัฐบาล ห้ ามอัดความดัน ตัด เชื่อม เชื่อมประสาน
บัดกรี เจาะ บด เจียระไน หรื อปล่อยให้ ภาชนะได้ รับความร้ อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถิต หรื อแหล่งจุดระเบิดอื่น ๆ ภาชนะอาจ
ระเบิดและทาให้ เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวติ ได้
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 ในการขนส่ง : ไม่จดั เป็ นสารอันตรายเมื่อขนส่งที่อณ
ุ หภูมิไม่เกินจุดวาบไฟ
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 ในการขนส่ง : ไม่จดั เป็ นสารอันตรายเมื่อขนส่งที่อณ
ุ หภูมิไม่เกินจุดวาบไฟ
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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 ในการขนส่ง : ไม่จดั เป็ นสารอันตรายเมื่อขนส่งที่อณ
ุ หภูมิไม่เกินจุดวาบไฟ
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
16. Other information (ข้ อมูลอื่น ๆ)
Issue Date :
9 November 2021
Revision Date : 9 November 2021
Reference : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS), UNITED NATIONS,
New York and Geneva, 2011
วันที่จัดทาเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย : 9 พฤศจิกายน 2564
วันที่แก้ ไขเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย : 9 พฤศจิกายน 2564
ข้ อมูลอ้ างอิง : การจาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็ 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.
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ข้ อมูลและคาแนะนาที่ระบุไว้ นี ้มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ตามข้ อมูล ณ วันที่จดั ทาเอกสาร ข้ อมูลและคาแนะนานันให้
้ ไว้
สาหรับให้ ผ้ ใู ช้ ได้ พจิ ารณาและตรวจสอบ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผู้ใช้ ทจี่ ะพิจารณาเห็นชอบว่าข้ อมูลนันเหมาะสมต่
้
องานที่
นาไปใช้ หรื อไม่ ถ้ าผู้ซื ้อทาการนาผลิตภัณฑ์ไปบรรจุใหม่ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ใช้ เพื่อให้ แน่ใจว่ามีข้อมูลด้ านสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและข้ อมูลที่จาเป็ นอื่น ๆ อยูพ่ ร้ อม และ/หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ควรมีการระบุคาเตือนและวิธีการใช้ งานอย่างปลอดภัยให้ แก่
ผู้ทาการจัดการหรื อผู้ใช้ งานสารเคมี ห้ ามทาการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเอกสารนี ้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ จดั ทาเอกสารใหม่หรื อถ่าย
สาเนาเอกสารนี ้ทังหมดหรื
้
อบางส่วนเว้ นแต่ในส่วนเนื ้อหาทีก่ าหนดโดยกฎหมาย
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