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1.รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PRODUCT DATA) 
      1.1 ชื่อทางการค้า (Trade Name):YUKON HYDRAULIC AW 68 ( #32, 46, 68, 100, 150 ) 

       1.2 การใช้ประโยชน์ (Use)ใช้เป็นน้้ามันไฮดรอลิค (Use as hydraulic oil) 
       1.3 ผู้ผลิต / ผู้น าเข้า (MANUFACTERER / IMPORTER): บริษัท ไทยรุ่งเอ็นเนอร์จี จ ากัด ( THAIRUNG ENERGY CO.,LTD ) 

ที่อยู่ (Address): 1429 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
  (1429 Soi Lad Phrao 94 (Punjamit), Wang Thong Lang , Wang Thong Lang , Bangkok 10310) 
  โทรศัพท์ (Telephone Number) +66(0)2792-9222 

   
   

 
       2 ข้อมูลองค์ประกอบ (COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENT) 

    
สารประกอบ (Component) CAS No. Index Number EC Number Labeling % Wt 

Distillates (Petroleum), Hydrotreated 
heavy paraffinic; Baseoil-unspecified 64742-54-7 649-467-00-8 265-157-1 T > 90 
** Carc. Cat 2; R45       R:45   
** Notes; H,L       S: 53-5   

 

      หมายเหตุ: ค้าอธิบายส้าหรับ การจ้าแนกประเภท, R-Phase, S-Phase สามารถดูได้จากหัวข้อ 14 
   (See section 14 for the full text of the Classification, R-phrases, S-phrases declared above) 

   
       3 การบ่งชี้อันตราย (HAZARDS IDENTIFICATION) 

      3.1 การจ าแนกประเภทของสาร (Product Specification) 
    ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นสารอันตราย โดยอ้างอิงตาม Directive 1999/45/EC และปริมาณสาร DMSO ตาม IP 346  

  ในผลิตภัณฑ์มีน้อยกว่า 3% ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็ง  
   Product is not classified as dangerous according to Directive 1999/45/EC for supply or conveyance. The DMSO  

 extract by IP 346 of the oil is less than 3%. Consequently it is not classified as a carcinogen) 
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  3.2 อันตรายทางกายภาพและเคมี/ อันตรายจากไฟไหม้และการระเบิด  
    (Physical and Chemical Hazards/ Fire and Explosion Hazards) 
    (Liquid can release vapors that can readily form flammable mixtures at temperatures at or above the flash point.) 

 4 การปฐมพยาบาล (FIRST AID MEASURE) 
       4.1 กรณีสัมผัสทางผิวหนัง (Skin Contacting) 
      - ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วย สบู่ และ น้้าหลายๆคร้ัง (Flush with large amounts of water, use soap if available) 

   - เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ออก และน้าไปท้าความสะอาด  
   (Remove grossly contaminated clothing, including shoes, and launder before reuse.) 
     4.2 กรณีสัมผัสทางตา (Eye Contacting) 

     ล้างตาด้วยน้้าอย่างน้อย 15 นาที แล้วจึงไปพบแพทย์  
    (Flush with fresh water for 15 minute. If irritation persists, get medical attention.) 

     4.3 กรณีสัมผัสโดยการหายใจ (Inhalation) 
     รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ แล้วจึงรีบปรึกษาแพทย์  

    (Remove to fresh air. Obtain medical attention in all case) 
      4.4 กรณีสัมผัสโดยการกลืนกิน (Ingestion) 

     ห้ามท้าให้ผู้ป่วยอาเจียน และรีบน้าไปส่งแพทย์  
     (If swallow, DO NOT induce vomiting. Keep at rest. Get prompt medical attention.) 

   
       5 ข้อมูลการดับเพลิง (FIRE-FIGHTING MEASURES) 

      5.1 ขั้นตอนการดับเพลิง 
      - ไม่ควรใช้น้้าในการดับเพลิง แต่ควรใช้เพื่อรักษาอุณหภูมิของภาชนะที่เกิดเพลิงไหม้ให้เย็น ในกรณีที่เกิดเพลิง 

 ไหม้ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่เช่น ถังเก็บน้้ามัน ควรดับเพลิงด้วยความระมัดระวัง ถ้าเป็นไปได้ควรมีการสูบ 
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ผลิตภัณฑ์ออกจากถังเก็บ และฉีดน้้าเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่้า 
     - ใช้โฟมหรือผงเคมีแห้งในการดับเพลิง (use foam or dry chemical to extinguish fire.) 

     5.2 ข้อควรระวังในการดับเพลิง (SPECIAL FIRE PRECAUTION) 
     -ไอระเหยของสารมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ เมื่อเกิดการร่ัวไหลของสาร ไอระเหยจะกระจายไปตามพื้น  

  (vapors are heavier than air and may spread on the ground to source of ignition) 
    -ไอระเหยของสารสามารถรวมกับองค์ประกอบของอากาศ และเกิดการระเบิดได้  
   (vapors can build explosive mixtures with air) 

      - การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดก๊าซพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ สารไฮโดรคาร์บอน 
 ชนิดต่างๆ แอลดีไฮด์ และ เขม่า ซึ่งเป็นอันตรายหากสูดดม  

    (Incomplete combustion and thermolysis may produce gases of varying toxicity such as carbon monoxide,  
  carbon dioxide, various hydrocarbons, aldehydes and soot. These may be highly dangerous if inhaled) 
    5.3 อุปกรณ์ป้องกันขณะดับเพลิง (Protective measures for firefighters) 

    - ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจขณะดับเพลิง  
    (Insulated breathing apparatus must be worn in confined premises with heavy concentrations of fumes and gases) 

 
       6 มาตรการจัดการเมื่อเกิดการร่ัวไหล (ACCIDENTAL RELEASE MEASURES) 

     6.1 การปนเปื้อนสู่พื้นดิน (Land Spill) 
      - ก้าจัดแหล่งที่ท้าให้เกิดประกายไฟ ป้องกันการร่ัวไหลลงไปสู่แหล่งน้้า ล้าธารหรือบ่อน้้า  

   (Eliminate sources of ignition. Prevent Liquid from entering sewers.) 
     - หยุดการร่ัวไหลโดยใช้ทราย (Contain spilled Liquid with sand.) 
     - ใช้วัสดุดูดซับในการจัดเก็บสารที่ร่ัว หรือสูบกลับด้วยปั๊มชนิดป้องกันการระเบิดหรือปั๊มมือ  

   ในกรณีที่สารมีความหนืดมากเกินกว่าจะใช้ปั๊มได้ ให้ตักสารด้วยพลั่วใส่ภาชนะสะอาดปิดฝา เพื่อน้าไปก้าจัดต่อไป  
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(Recover by pumping (use a suitable absorbent. If liquid is to 
      6.2 การปนเปื้อนสู่แหล่งน้า (Water Spill) 

      - ก้าจัดแหล่งที่ท้าให้เกิดประกายไฟ (Eliminate sources of ignition) 
     - แจ้งเตือนเรือล้าอ่ืนที่สัญจรอยู่ใกล้เคียง และแจ้งให้ท่าเรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที 

   (Notify port or relevant authority and keep public away) 
     - ตักสารออกจากผิวหน้าของน้้า หรือดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม  
    (Remove surface by skimming or with suitable absorbents) 
     - หากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ อาจใช้วิธีการท้าให้สารจม  

   หรือท้าให้แพร่กระจายในแหล่งน้้าเปิดได้  
     (If allowed by local authorities and environmental agencies sinking and/or suitable dispersants may be  

  used in non-confined waters) 
     

       7 การใช้งานและการจัดเก็บ (HANDLING AND STORAGE) 
      7.1 อุณหภูมิจัดเก็บ (Storage Temperature (DegC)): อุณหภูมิห้อง (Ambient) 

     7.2 อุณหภูมิขณะขนส่ง (Transport Temperature): อุณหภูมิห้อง (Ambient) 
     7.3 อุณหภูมิในการถ่ายเทท่ีเหมาะสม (Loading/ Unloading Temperature): อุณหภูมิห้อง (Ambient) 

    7.4 ความดันขณะจัดเก็บและขนส่ง (Storage/Transport Pressure): ความดันบรรยากาศ (Atmospheric) 
    7.5 การสะสมของไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Accumulation Hazard): ควรเชื่อมต่อสายดิน  
  (Use proper groundingprocedure) 

       7.6 ภาชนะและสารเคลือบผิวที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Material and Coating Suitable) 
   Carbon Steel, Stainless Steel, Polyethylene, Polyester, Teflon 

      7.7 ภาชนะและสารเคลือบผิวที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน (Material and Coating Unsuitable) 
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Natural Rubber, Butyl Rubber, EPDM, Polystyrene 
     ** ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดส้าหรับภาชนะที่ท้าจากพลาสติก จึงควรทดสอบก่อนการใช้งานจริง  

   (Compatibility with plastic material can vary; we therefore recommend that compatibility is tested prior to use) 
    7.8 การใช้งานและการจัดเก็บ (Storage/ Handling) 

     - ปิดฝาภาชนะเมื่อไม่ใช้งาน ใช้งานภาชนะอย่างระมัดระวัง ค่อยๆเปิดฝาภาชนะ เพื่อไม่ให้เกิดการปลดปล่อย 
  ความดันมากเกินไป จัดเก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทได้ดีและแยกห่างจากสารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง  
  (keep container closed. Handle containers with care. Open slowly in order to control possible pressure release.  
  Store in a cool, well – ventilated place away from incompatible materials.) 

    - ไม่ใช้งาน จัดเก็บ หรือเปิดฝาภาชนะใกล้กับเปลวไฟ แสงแดด ความร้อน และแหล่งก้าเนิดประกายไฟต่างๆ  
  (Do not Handle, Store or Open near an Open flame, source of heat or source of ignition. protect material  
  from direct sunlight) 

      - สารเคมีนี้ อาจมีการสะสมของไฟฟ้าสถิต ควรท้าการเชื่อมต่อสายดิน  
    (Material may accumulate static charges which may cause an electric spark (ignition source).  

  Use proper bonding and/or grounding procedures) 
      - ห้ามอัดความดัน ตัด ให้ความร้อน หรือเชื่อมภาชนะบรรจุ (Do not pressurize, cut, heat, or weld containers) 

   - ภาชนะบรรจุที่ใช้งานจนหมดแล้วอาจมีเศษสารเคมีหลงเหลืออยู่ ไม่ควรน้ากลับมาใช้ใหม่  
   (Empty product containers may Contain product residue. Do not reuse Empty containers) 
   8 การป้องกันการสัมผัส (EXPLOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION) 
     8.1 การควบคุมทางวิศวกรรม/การระบายอากาศ (Engineering control measures/Ventilation) 

  ควรจัดเก็บในสถานที่เปิดโล่ง มีการระบายอากาศที่ดี การใช้งานตัวอย่างของห้องปฏิบัติการจะต้องท้าในตู้ดูดอากาศ  
 (Hood) และควรใช้อุปกรณ์ระบายอากาศชนิดป้องกันการระเบิด  
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(The use of local exhaust ventilation id recommended to control process emission near the source.  
  Laboratory samples should be handling in a lab hood. Use explosion – proof ventilation equipment) 
    8.2 ค าแนะน าท่ัวไป (General Advice) 

     การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับอันตรายของสารเคมี สถานที่ท้างาน และวิธีการใช้งานสารเคมี 
 นั้นโดยทั่วไป ผู้ที่ท้างานประจ้าควรสวมแว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังข้าง และเสื้อผ้าที่ปกป้องแขน ขา  

  และร่างกายจากการสัมผัส สา้หรับผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ท้างานชั่วคราว ควรสวมแว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังข้าง 
  เป็นอย่างน้อย (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) 

      8.3 การป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) 
    ในกรณีที่ความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ควรสวมใส่หน้ากากคร่ึงหน้า ที่ป้องกันการ 

 สัมผัสกับไอระเหย ส้าหรับฟิลเตอร์ที่ใช้กับหน้ากากนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารเคมีในพื้นที่ท้างาน 
   แต่ควรใช้ฟิลเตอร์ชนิด A หรือใกล้เคียง 

      (Where concentrations in air may exceed the limits given in this section, it’s recommended to use a half face filter  
 mask to protect from overexposure by inhalation. Suitable filter material depends on the ount and type of  

  am chemicals being handled in the workplace, but filter material of type “A” or similar may be considered for use) 
   8.4 การป้องกันมือ (Hand Protection) 

     ควรสวมใส่ถุงมือชนิดป้องกันสารเคมี ส้าหรับวัสดุที่ใช้ท้าถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารเคมีใน 
  พื้นที่ท้างาน แต่แนะน้าให้ใช้ถุงมือที่ท้าจาก PVC หรือ Nitrile และควรเปลี่ยนถุงมือทันทีเมื่อสังเกตว่าเสื่อมคุณภาพ  
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(When handling this product, it’s recommended to wear chemical resistant gloves. The choice of suitable protective  
 gloves depends on work conditions and what chemicals are handled, but we have positive experience with gloves  
 made of Nitrile. Gloves should be replaced immediately if sign of degradation is observed) 

     8.5 การป้องกันดวงตา (Eyes Protection) 
     อ้างอิงตามข้อ 8.2 (See general advice) 
       8.6 การป้องกันผิวหนังและร่างกาย (Skin and Body Protection) 

    อ้างอิงตามข้อ 8.2 (See general advice) 
     9 ข้อมูลทางกายภาพและทางเคมี (PHYSICAL AND CHEMICAL DATA) 

     9.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical State): ของเหลว (Liquid) 
      9.2 ลักษณะสีและกลิ่น (Appearance Color and Odor): เหลือง (Yellow), กลิ่นน้ ามัน (Oily Odor) 

    9.3 การละลายได้ในน้ า (Solubility in Water): ไม่ละลายน้ า (Insoluble) 
     9.4 ค่าความหนืดที่ 40 oC (Kinematics Viscosity @ 40 oC, mm2/s):41.4 – 50.6 
   

       10 ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด (FIRE AND EXPLORSION HAZARD DATA) 
     10.1 จุดวาบไฟ (Flash Point): ไม่ต่ ากว่า (Minimum) 200 oC 

      10.2 การเกิดปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reactivity) 
     มีความคงตัวสูงในสภาวะการเก็บและการใช้งานปกติ (Stable under ordinary conditions of use and storage) 

    10.3 สารท่ีต้องหลีกเหลี่ยงจากกัน (Material to Avoid) 
    สารออกซิไดซ์ที่รุนแรงเช่น คลอเรต ไนเตรด และ เปอร์ออกไซด์  
    (Strong oxidizing agents, chlorate, nitrates, peroxides) 
      10.4 สารอันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว (Hazardous Decomposition Products) 

   คาร์บอนมอนออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้้า ออกไซด์ของซัลเฟอร์ / ไนโตรเจน / ฟอสฟอรัส /  
  



 

~ 8 ~ 

 

Material safety data sheet 

 

 

YUKON HYDRAULIC AW 68 
MSDS # 0001 

Version 1.0 
Effective Date : 23/05/2016 

 

โบรอน (CO, CO2,water vapor, oxide of sulfur / nitrogen / phosphorus / boron) 
   

       11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา (TOXICOLOGICAL INFORMATION) 
      11.1 ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน (Acute) 

     การหายใจ (Inhalation) 
     ก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ อาจท้าให้มีอาการปวดศีรษะ หน้ามืด หมดความรู้สึก  

  และอาจส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง (Vapor may be irritating to the respiratory tract, may cause headaches 
  and dizziness, could be anesthetic and may have other central nervous system effects.) 

   การสัมผัสทางผิวหนัง (Skin Contact) 
      - ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง (Low order of toxicity) 

     - ในกรณีสัมผัสบ่อยครั้งหรือสัมผัสเป็นเวลานาน อาจท้าให้ผิวหนังแห้ง และก่อให้เกิดการระคายเคือง 
  (Frequent or prolong contact may defat and dry the skin, leading to discomfort and dermatitis.) 
  การกลืนกิน (Ingestion) 

      - ปริมาณสารเพียงเล็กน้อยที่ได้รับจากการสูดดมในขณะกลืนกินหรือขณะอาเจียน อาจก่อให้เกิดอันตรายกับปอด (Small 
 amounts of liquid aspirated into the respiratory system during vomit or swallow may cause lung damage) 

  การสัมผัสทางตา (Eyes Contact) 
      - ก่อให้เกิดการระคายเคือง แต่ไม่เป็นอันตรายต่อเน้ือเยื่อดวงตา (Will cause eyes discomforts, but will not injure eyes tissue) 

   11.2 ความเป็นพิษแบบเรื้อรัง (Chronic) 
      - ผลิตภัณฑ์นี้มีน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานซึ่งเป็นสารประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งวิธีการผลิตอาจผลิตได้จากหลายวิธี 

 เช่น Solvent Extraction, Hydrocarcking และ Hydrotrating ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ไม่ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งโดย  
 OSHA , NTP IARC และ ACGIH (This product contains petroleum base oils which may be refined by various processes  
 including severe solvent extraction, severe hydrocracking, or severe hydrotreating. None of the oils requires a cancer warning 
  under the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). These oils have not been listed in the National  
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Toxicology Program (NTP) Annual Report nor have they been classified by the International Agency for Research on Cancer  
 (IARC) as; carcinogenic to humans (Group 1), probably carcinogenic to humans (Group 2A), or possibly carcinogenic to  
 humans (Group 2B). These oils have not been classified by the American Conference of Government Industrial Hygienists  
  (ACGIH) as: confirmed human carcinogen (A1), suspected human carcinogen (A2), or confirmed animal carcinogen 
  with unknown relevance to humans (A3)) 

     
       12 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (ECOLOGICAL INFORMATION) 

      12.1 การถ่ายเทสู่สิ่งแวดล้อม (Environment Mobility) 
    ต่้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีความสามารถในการละลายน้้าได้ต้่า (Low, due to low water solubility) 

    12.2 การย่อยสลายทางชีวภาพ (Environmental Degradability) 
    สารเคมีนี้ ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ทันที (This product is expected to biodegrade at a moderate rate) 

    12.3 ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและการสะสมในสิ่งมีชีวิต (Ecotoxicity and Bioaccumulation) 
  คาดว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้าได้ (Expected to be toxic to aquatic organisms) 
  

       13 ข้อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์ (DISPOSAL CONSIDERATIONS) 
     - ค้าแนะน้าต่อไปนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น ถ้ามีสารชนิดอ่ืนร่วมด้วย อาจจะต้องใช้วิธีการก้าจัดผลิตภัณฑ์แบบอ่ืน  

 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้ผลิต หรือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ  
    (Combination with other materials may well indicate another route of disposal.  

    - สารเคมีนี้ไม่เหมาะที่จะก้าจัดโดยการฝังกลบ การทิ้งลงท่อระบายน้้า หรือการทิ้งลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ  
  (This product is not suitable for disposal by either landfill or via municipal sewers, drains, natural streams or rivers) 

  - ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ควรน้ากลับมาใช้ใหม่ หรือก้าจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย  
 (Empty packaging should be taken for recycling, recovery or disposal through a suitably qualified or licensed contractor) 
  - การก้าจัดขยะสารเคมีจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด  

    (Care should in any case be taken to ensure compliance with national and local regulations) 
   14 ข้อมูลการขนส่งผลิตภัณฑ์ (TRANSPORT INFORMATION) 
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  14.1 US DOT Information 
     ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง (Proper shipping name): ไม่จัดเป็นสารอันตรายเมื่อขนส่งที่อุณหภูมิไม่เกินจุดวาบไฟ  

  (Not regulated as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature above the flash point) 
    14.2 International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 

    ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง (Proper shipping name): ไม่จัดเป็นสารอันตรายเมื่อขนส่งที่อุณหภูมิไม่เกินจุดวาบไฟ  
  (Not regulated as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature above the flash point) 
    14.3 International Air Transport Association (IATA) and ICAO Information 

   ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง (Proper shipping name): ไม่จัดเป็นสารอันตรายเมื่อขนส่งที่อุณหภูมิไม่เกินจุดวาบไฟ 
   (Not regulated as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature above the flash point) 
  

       15 ข้อมูลทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (REGULATORY INFORMATION) 
     15.1 ข้อก าหนด (Governing Directive) 

     อ้างอิงตามข้อก้าหนดการแยกประเภทและติดฉลากของสหภาพยุโรป  
    (According to Dangerous Substances Directive 67/548/EC, as modified) 

     15.2 การแยกประเภทและการติดฉลากที่ภาชนะสารเคมี (Classification and Labeling) 
   ไม่จัดเป็นสารอันตรายโดยอ้างอิงตาม Directive 67/548/EEC และ 1999/45/EC  
   (Product is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC and 1999/45/EC) 
     15.3 ประเภทของความเสี่ยง (Nature of Special Risk) 

    R45 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer) 
     R65 เป็นอันตรายต่อปอด หากกลืนกินเข้าไป (Harmful: may cause lung damage if swallowed) 

    15.4 ค าแนะน าด้านความปลอดภัย (Safety Advice) 
    S45 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ควรปรึกษาแพทย์ทันทีที่พบอาการผิดปกติ  
    (In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label where possible)) 

  S53 หลีกเลี่ยงการเปิดภาชนะทิ้งไว้ และควรอ่านค้าแนะน้าก่อนการใช้งาน  
   (Avoid exposure - obtainspecial instructions before use) 
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       16 ข้อมูลอื่นๆ (OTHER INFORMATION) 
       16.1 การใช้เอกสาร MSDS (MSDS Usage) 
      - ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารน้ีจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น โดยจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตได้รับ และอาจไม่ครอบคลุมหากมีการ 

ใช้งานสารเคมีอื่นร่วมด้วย หรือใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในกระบวนการอ่ืนๆ ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองที่จะ 
 ใช้ข้อมูลให้เพียงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตน  

    (This information relates only to the specific material designated and recommendations contained herein are to the best  
 of manufacturer’s knowledge and may not be valid for such material used in combination with any other material or in any 
  process, therefore, it’s the user’s responsibility to satisfy itself as to the suitability and completeness of such information for 
  its own particular use) 

      

 

 

 

 


