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ชือ่ผลติภัณฑ์ :

การใชง้าน : สเีคลอืบ

รายละเอยีดผูผ้ลติ :

ชือ่บรษัิท : บรษัิท นปิปอนเพนต(์ประเทศไทย)จ ากดั

ทีอ่ยู่ : เลขที ่101 หมู ่3 ซอย สขุสวสัดิ ์76 ,ถนน สขุสวสัดิ,์

ต าบล บางจาก อ าเภอ พระประแดง จังหวดั สมทุรปราการ 10130

โทรศพัท์ : +66(0)2463-0032

โทรสาร : +66(0)2463-2214

เบอรต์ดิตอ่ฉุกเฉนิ :

การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS

 - ของเหลวไวไฟ, ประเภทยอ่ย 3

 - ความเป็นพษิเฉยีบพลนั : ทางปาก, ประเภทยอ่ย 5

ผวิหนัง, ประเภทยอ่ย 5

การหายใจ, ประเภทยอ่ย 4

 - การกดักร่อน และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง, ประเภทยอ่ย 2

 - การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา, ประเภทยอ่ย 2A

 - การกอ่มะเร็ง, ประเภทยอ่ย 2

 - เป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ,์ ประเภทยอ่ย 2

 - ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสครัง้เดยีว, ประเภทยอ่ย 3

 - ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสซา้, ประเภทยอ่ย 1

 - ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั, ประเภทยอ่ย 1

 - ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า, ประเภทยอ่ย 3

สญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย

ค าสญัญาณ อนัตราย

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย

H226 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ

H303 อาจเป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ

H313 อาจเป็นอนัตรายเมือ่สมัผัสผวิหนัง

H332 เป็นอนัตรายเมือ่หายใจเขา้ไป (ไอ)

H315 ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก

H319 ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง

H351 มขีอ้สงสยัวา่อาจกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง

H361 มขีอ้สงสยัวา่อาจเกดิอนัตรายตอ่การเจรญิพันธุห์รอืทารกในครรภ์

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั

NAX PREMILA 9600 CLEAR 2K EXTRA SOLID 2:1

1.  ขอ้มลูบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละผูผ้ลติ

2.  การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย
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H335 อาจระคายเคอืงทางเดนิหายใจ

H336 อาจท าใหง้ว่งซมึ (drowing) หรอืมนึงง (dizziness)

H372 ท าอนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจ และระบบประสาทเมือ่รับสมัผัสเป็นเวลานานหรอืรับสมัผัสซา้

H305 อาจเป็นอนัตราย เมือ่กลนืกนิและผา่นเขา้ไปทางชอ่งลม

H402 เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้า

ขอ้ความเตอืน

การป้องกนั

P201 ตอ้งรับขอ้แนะนาเป็นพเิศษกอ่นใช ้

P202 หา้มใชจ้นกวา่จะไดอ้า่นและท าความเขา้ใจกบัขอ้ความเตอืนดา้นความปลอดภัย

P210 เก็บใหห้า่งจากความรอ้น/ประกายไฟ/เปลวไฟ – หา้มสบูบหุรี่

P233 ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ

P240 ใหต้อ่สายดนิ/เชือ่มประจแุละอปุกรณ์รองรับ

P241 ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าทีป้่องกนัการระเบดิ/การระบาย/แสงสวา่ง/อปุกรณ์

P242 ใชอ้ปุกรณ์ทีไ่มเ่กดิประกายไฟ

P243 ใชม้าตรการระวงัป้องกนัประจไุฟฟ้าสถติ

P260 หา้มหายใจเอาฝุ่ นละอองเหลว/การหายใจเอาอนุภาคของฝุ่ น หรอืละอองเหลวเขา้ไปอาจเกดิขึน้ในระหวา่งการใช ้

P261 หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น/ ฟมู/ กา๊ซ/ ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย

P264 ลา้งมอื, ลา้งปาก และอวยัวะอืน่ๆหลงัจากใชใ้หท่ั้ว

P270 หา้มกนิ ดืม่หรอืสบูบหุรีเ่มือ่ใชผ้ลติภัณฑน์ี้

P271 ใชภ้ายนอกเทา่นัน้หรอืในสถานทีท่ีม่กีารระบายอากาศดี

P273 หลกีเลีย่งการปลอ่ยสารสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

P280 สวมถงุมอืป้องกนั/ชดุป้องกนั/อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัหนา้

P281 ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลตามทีก่ าหนด

การตอบโต้

P301 + P310 หากกลนืกนิ : รบีโทรศพัทป์รกึษาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาลทันที

P302 + P352 หากสมัผัสผวิหนัง :ลา้งดว้ยสบูแ่ละน ้าปรมิาณมาก

P303+P361+P353 หากสมัผัสผวิหนัง(หรอืเสน้ผม) ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนทัง้หมดออกทันที ลา้งผวิหนังดว้ยน ้า/ ฝักบวั

P304 + P340 หากหายใจเขา้ไป ใหเ้คลือ่นยา้ยผูป่้วยไปยังบรเิวณทีม่อีากาสบรสิทุธิแ์ละใหพั้กในทา่ทีห่ายใจไดส้ะดวก

P305+P351+P338 หากเขา้ตา:. ลา้งตาดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนสถ์า้ถอดไดง้า่ย ลา้งตาตอ่ไป

P308 + P313 หากสมัผัสหรอืเกีย่วขอ้งใหข้อค าปรกึษาจากแพทย/์พบแพทย์

P312 โทรศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาล หากรูส้กึไมส่บาย

P314 ใหข้อค าปรกึษาจากแพทย/์พบแพทย ์หากรูส้กึไมส่บาย

P321 บ าบดัรักษาเป็นพเิศษ (ดจูากมาตรการปฐมพยาบาล)

P331 หา้มท าใหอ้าเจยีน

P332 + P313 หากเกดิระคายเคอืงผวิหนังขึน้ใหข้อค าปรกึษาจากแพทย์/พบแพทย์

P337 + P313 หากเกดิระคายเคอืงดวงตาขึน้ใหข้อค าปรกึษาจากแพทย์/พบแพทย์

P362 ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและซกัเสือ้ผา้กอ่นน ามาใช ้

P370 + P378 ในกรณีของเพลงิไหม ้:ใชส้ารทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ

การจดัเก็บ

P403+P233 เก็บในสถานทีม่กีารระบายอากาศด ีปิดภาชนะบรรจใุหแ้น่น

P403+P235 เก็บในสถานทีท่มีกีารระบายอากาศด ีเก็บในทีเ่ย็น

P405 เก็บปิดล็อกไว ้

การก าจดั

P501 ก าจัดสาร/ภาชนะบรรจใุหส้อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่/ระดบัภมูภิาค/ระดบัประเทศ/นานาชาติ
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ชือ่สารเคมี CAS No. ความเขม้ขน้ (%)

SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM)64742-95-6 1 - 3

XYLENE 1330-20-7 20 - 25

BUTYL ACETATE 123-86-4 25 - 30

ACRYLIC RESIN NOT ASSIGNED 45 - 50

สมัผัสผวิหนัง : ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนทันทแีละลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก

ถา้ระคายเคอืงผวิหนัง : ปรกึษา หรอื พบแพทย์

สมัผัสถกูดวงตา : ลา้งออกดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายนาทอียา่งระมัดระวงั ,ควรถอดคอนแทคเลนสเ์พือ่งา่ยตอ่การลา้ง

ถา้ระคายเคอืงดวงตา : ปรกึษา หรอื พบแพทย์

สดูดม : เคลือ่นยา้ยไปทีม่อีากาศถา่ยเทและใหอ้ยูใ่นทา่ทีส่บาย

ปรกึษาแพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญทางสารเคมแีละถา้อาการไมด่ขี ึน้

ควรน าสง่โรงพยาบาล

สมัผัส/กลนืกนิ : ควรปรกึษาแพทยห์รอืผูเ้ชีย่งชาญทางสารเคม ีและถา้อาการไมด่ขี ึน้ควรน าสง่โรงพยาบาล

หา้ม ท าใหอ้าเจยีน

หา้ม ใชน้ ้าในการดบัเพลงิ

ควรใชล้ะอองน ้าหรอืผงเคมแีหง้

ควรเก็บใกลบ้รเิวณทีม่ถัีงดบัเพลงิและสายดบัเพลงิเพือ่ความสะดวก

สารทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ

[   ] น ้า [ X ] คารบ์อนไดออกไซด์ [ X ]โฟม [ X ] ผงเคมแีหง้ [   ] ทรายดบัเพลงิ

ขอ้ควรระวงั : ไฟจะกอ่ใหเ้กดิควนัด าหนาแน่น

ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ

หลกีเลีย่งการสมัผัสและใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจตามความเหมาะสม

ควรท าใหภ้าชนะทีเ่กดิเพลงิไหมเ้ย็นดว้ยละอองน ้า

ไมอ่นุญาตใหน้ ้าทีป่นเป้ือนสารเคมทีีม่าจากการดบัเพลงิไหลสูท่อ่ระบายน ้าหรอืทางน ้าไหล

หลกีเลีย่งแหลง่ก าเนดิประกายไฟทกุชนดิ (เชน่ ประกายไฟ สารไวไฟ อปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่มม่กีารป้องกนัหรอืช ารุด )

ระบายอากาศใหม้กีารถา่ยเทและหลกีเลีย่งการสดูดม

สวมชดุป้องกนัและอปุกรณ์ชว่ยหายใจเมือ่ตอ้งรับมอืกบัการร่ัวไหลหรอืเกดิเพลงิไหม ้

เก็บสารทีห่กร่ัวไหลดว้ยตวัดดูซบัและสง่ก าจัดเพือ่ความปลอดภัย

ควรก าจัดของเสยีและภาชนะบรรจตุามระเบยีบภายใตก้รมควบคมุมลพษิ

เก็บใหห้า่งจากทอ่ระบายน ้า ดนิ และแหลง่น ้าตามธรรมชาติ

ไมอ่นุญาตใหน้ ้าทีป่นเป้ือนสารเคมไีหลสูท่อ่ระบายน ้าหรอืทางน ้าไหล

4. มาตรการปฐมพยาบาล

5.  มาตรการผจญเพลงิ

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกและร ัว่ไหลของสาร

3.  องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม
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เก็บในทีอ่ากาศถา่ยเทสะดวก

เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ

เก็บใหห้า่งจากเปลวไฟ ความรอ้น ประกายไฟ - หา้มสบูบหุรี่

ควรตอ่อปุกรณ์ หรอืสายดนิ

ใชเ้ครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ

ศกึษาขอ้มลูและขอ้ควรระวงัในการท าใหเ้กดิประกายไฟ

ลา้งมอืทกุครัง้หลงัจากสมัผัสสารเคมี

อณุหภมูใินการเก็บรักษา : ไมค่วรเกนิ 40 องศาเซลเซยีส(104 องสาฟาเรนไฮส)์

สวมอปุกรณ์ป้องกนั ถงุมอื/แวน่ตา/หนา้กาก

ขดีจ ากดัการรับสารเคมี

ชือ่สารเคมี ACGIH OSHA

TWA STEL TWA STEL

XYLENE 100 ppm 150 ppm 100 ppm 150 ppm

BUTYL ACETATE 150 ppm 200 ppm 150 ppm 200 ppm

การป้องกนัสว่นบคุคล

ทางการหายใจ : สวมอปุกรณ์ทีห่น่วยงานทางดา้นสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแนะน า

ทางมอื : สวมถงุมอืทกุครัง้ทีส่มัผัสสาร

ทางตา : สวมแวน่ตาและหนา้กากเพือ่ป้องกนัการกระเด็นหรอืละอองจากสารเคมี

ทางผวิหนัง : สวมอปุกรณ์ป้องกนัตา่งๆ เชน่ เสือ้คลมุ ถงุมอื รองเทา้ ทีท่นตอ่สารเคมี

การควบคมุทางสิง่แวดลอ้ม : หา้ม ทิง้บนพืน้ดนิหรอืปลอ่ยลงสูแ่หลง่น ้าธรรมชาติ

ลกัษณะทางกายภาพ : ของเหลว

สี : ไมม่สีี

กลิน่ : สารระเหย

ชว่งของจดุเดอืด : ไมเ่กีย่วขอ้ง

จดุวาบไฟ : 28 องศาเซลเซยีส 

ขดีจ ากดัลา่งของการระเบดิ :

ขดีจ ากดับนของการระเบดิ :

คา่ความถว่งจ าเพาะ : 0.96 / 25 
o
C

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ: มากกวา่อากาศ

ความสามารถในการละลายน ้า: ไมล่ะลาย

เปอรเ์ซน็ตใ์นการระเหยเป็นไอ : 63 %

1.0 % by volume(xylene)

8.  การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบคุคล

9.  สมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

7.  การขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ใชง้านและการเก็บรกัษา

7.0 % by volume(xylene)
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ความเสถยีร : จัดเก็บตามขอ้มลูและเงือ่นไขทีแ่นะน า(ดหูัวขอ้ที ่7)

 เมือ่สมัผัสกบัความรอ้น อาจกอ่ใหเ้กดิการสลายตวัและเกดิ

เชน่ คารบ์อนไดออกไซด,์และควนัของออกไซดข์องไนโตรเจน

ปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย : ไมเ่กดิปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : หลกีเลีย่งทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 30 องศาเซลเซยีส

วสัดทุีค่วรหลกีเลีย่ง : เก็บใหห้า่งจากสารออกซไิดซ ์กรดแก ่เบสแก ่เพือ่หลกีเลีย่งความรอ้นทีเ่กดิขึน้

ผลติภัณฑอ์นัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั : ผลติภัณฑท์ีย่อ่ยสลาย เชน่ ออกไซดข์องสารและมอนอเมอร์

ไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัผลติภัณฑโ์ดยเฉพาะ

ขอ้มลูความเป็นพษิเฉยีบพลนั

LD50(oral,rat) = 3,478 mg/kg

LD50(dermal,rabbit) = 4,706 mg/kg

LD50(inhale,rat) = 14.83 mg/L

ขอ้มลูความเป็นพษิเฉยีบพลนั

ปลา : L(E)C 50 > 100 mg/L

สตัวข์าปลอ้ง(Crustacea) : L(E)C 50 > 100 mg/L

สาหร่าย : L(E)C 50 > 100 mg/L

หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม

ขอ้มลูหรอืขอ้จ ากดัขึน้อยูก่บับรษัิทหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง(สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่/ภมูภิาค/ประเทศ/กฎระเบยีบระหวา่งประเทศ)

กฎระเบยีบของสหประชาชาติ

ชือ่การจัดสง่สนิคา้ : ส(ีรวมถงึ สเีคลอืบ สารเคลอืบ สว่นผสมส ีของเหลวและสารเตมิแตง่)หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง

หมายเลขการขนสง่ : 1263

ประเภท : 3

กลุม่บรรจภัุณฑ์ : III

รหัส IMDG : class 3.3 Intermediate flashpoint group.

ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั พระราชบญัญ ตวิตัถอุนัตราย พทุธศกัราช 2535

13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั

14.  ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่

15.  ขอ้มลูเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบั

10.  ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา

11.  ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา

12.  ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา
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ขอ้มลูในเอกสารฉบบันีข้ ึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน  ใชเ้พือ่อธบิายผลติภัณฑโ์ดยค านงึถงึขอ้มลูความปลอดภัย 

ไมค่วรน ามาใชเ้พือ่บง่บอกถงึการรับประกนัของผลติภัณฑ์ เป็นความรับผดิชอบของผูใ้ชผ้ลติภัณฑต์ามวตัถปุระสงคข์องผลติภัณฑ์

บรษัิทไมรั่บผดิชอบตอ่อนัตรายทีเ่กดิจากการใชง้านทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารนีท้กุกรณี 

:

2. New Jersey Department of Health (DOH)

http://web.doh.state.nj.us/rtkhsfs/qrsearch.aspx.

3. International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat

4. SIGMA-ALDISH

http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?

5. CHEMTRACK

http://www.chemtrack.org/Chem-Result.asp

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM

16.  ขอ้มลูอืน่ๆ

แหลง่อา้งองิ 1. United Stated National Library of Medicine: ChemIDplus Lite (ID PLUS)
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