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1. ชือ่ผลติภณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ       

ผลติภัณฑ ์ ลองไลฟ์ รองพืน้ไมก้นัเชือ้รำ #3000 
  

ขอ้บง่ใช ้ สนี ้ำมนัรองพืน้ไมก้นัเชือ้รำ 
   

ชือ่บรษัิทผูผ้ลติ กปัตนั โคท๊ติง้ จ ำกดั 
   

สถำนทีต่ัง้ 906 หมู ่15 ถนนเทพำรกัษ์ กม.22 ต.บำงเสำธง 
 

 
อ.บำงเสำธง จ.สมทุรปรำกำร 10570 

  
โทรศพัท ์ 02-7061794-7 

   
โทรสำร 02-7061791 

  

      
2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards identification)     

กำรจ ำแนกประเภทสำรหรอืสำรผสม                                        : ของเหลวไวไฟ (flammable liquids) 
 

กลุม่ที ่3 

 
  ควำมเป็นพำเฉียบพลนั(ทำงปำก)                                                   กลุม่ที ่5 

 
  ควำมเป็นพำเฉียบพลนั(ทำงกำรหำยใจ)                                                   กลุม่ที ่4 

 
  กำรกดักรอ่นและกำรระระคำยเคอืงตอิผวิหนัง                          กลุม่ที ่2 

 
  กำรท ำลำยดวงตำอยำ่งรนุแรงและกำรระคำยเคยีงตอ่ดวงตำ           กลุม่ที ่2A 

 
  กำรท ำใหไ้วตอ่กำรกระตุน้อำกำรแพต้อ่ระบบทำงเดนิหำยใจหรอืผวิหนัง กลุม่ที ่1  

 
  ควำมเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเจำะจง   (กำรไดร้ับสมัผสัครัง้เดยีว)                        กลุม่ที ่1  

 
  ควำมเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเจำะจง   (กำรไดร้ับสมัผสัซ ำ้)                          กลุม่ที ่1  

 
  ควำมเป็นอนัตรำยจำกกำรส ำลกั                                       กลุม่ที ่1 

 
  ควำมอนัตรำยเฉยีบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้ำ                         กลุม่ที ่2 

 
  ควำมอนัตรำยระยะยำวตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้ำ                       กลุม่ที ่2 

องคป์ระกอบฉลำกตำมระบบ GHS  
   

 

 

      

      
ค ำสญัญำณ                                   : อนัตรำย 

  
ขอ้ควำมแสดงอนัตรำย                      : ของเหลวไวไฟและไอระเหยไวไฟ  

  

                                                                                                                                                                   

 อำจท ำใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่ดวงตำและผวิหนัง เมือ่มกีำรสมัผสัครัง้เดยีวหรอืสมัผสัเป็น 

 เวลำนำน 

                                                   เป็นอนัตรำยอำจถงึตำยไดห้ำกกลนืกนิและผำ่นเขำ้ไปทำงชอ่งลม  

                                                   เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้ำ และมผีลกระทบตอ่สิง่มชีวีติในระยะยำว 

ขอ้ควรระวงัทัว่ไป       

                             

●ผลติภัณฑน์ีค้วรอำ่นฉลำกกอ่นใชง้ำน และใชส้ ำหรับวตัถ ุไมใ่ชก้บัคน และสตัวเ์ก็บใหห้ำ่งจำกมอื 

  เด็ก 

กำรป้องกนั         ●ท ำกำรขนยำ้ยอยำ่งระมดัระวงั โดยใหส้นิคำ้ดำ้นมฝีำ ตัง้อยูด่ำ้นบนตลอดเวลำ 

 

●ขณะท ำงำน สวมถงุมอืป้องกนั / ชดุป้องกนั / อปุกรณ์ป้องกนัหนำ้/ สวมหนำ้กำกป้องกนัสกีระเด็น 

  เขำ้ตำ หำกกระเด็นเขำ้ตำอำจ กำรระคำยเคอืงตอ่ดวงตำ 

 
●ควรท ำงำนในสถำนที ่ทีม่อีำกำศถำ่ยเทไดส้ะดวก  

 
●หำ้มกลนืกนิ ดืม่ หรอืสบูบหุรีใ่นขณะท ำงำน รวมถงึขณะทีเ่ทหรอืผสมส ี

 
●หำ้มสดูดมไอระเหย หรอืละอองส ี   

 
●หลกีเลีย่งกำรสมัผสัผวิหนัง เนือ่งจำกอำจระคำยเคอืงผวิหนัง  หำกหลกีเลีย่งไมไ่ดใ้หล้ำ้งผวิหนัง 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

ลองไลฟ์ รองพืน้ไมก้นัเชือ้รา #3000 
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  ทนัทหีำ้มท ำควำมดว้ยสบูแ่ละน ้ำปรมิำณมำก  หำ้มท ำควำมสะอำดโดยใชต้วัท ำละลำยหรอื 

  ทนิเนอร ์หำกอำกำรไมด่ขี ึน้รบีพบเเพทยท์นัท ี

 
●อปุกรณ์ทีใ่ชท้ำส ีควรไดร้ับมำตรฐำน    

 
●ใชภ้ำยนอกอำคำรเทำ่นัน้หรอืบรเิวณทีม่กีำรระบำยอำกำศไดด้ ี  

 
●ผลติภัณฑอ์ำจท ำใหเ้กดิไฟฟ้ำสถติย ์ใชส้ำยดนิทกุครัง้ทีม่กีำรถำ่ยเทออกจำกภำชนะบรรจ ุ

 
  และผูใ้ชค้วรสวมเสือ้ผำ้และรองเทำ้ป้องกนัไฟฟ้ำสถติย ์

 
กำรตอบสนอง 
 

●ท ำควำมสะอำดพืน้ทีท่ีเ่กดิกำรรั่วไหล โดยใชส้ำรดดูซบัทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟ เชน่ ทรำยเเหง้ 

  หรอืดนิเเหง้ และท ำควำมสะอำดดว้ยผงซกัฟอก หำ้มใชท้นิเนอร ์หรอืตวัท ำละลำย 

 
●หำกสมัผสัทำงผวิหนัง ลำ้งผวิหนังทนัทดีว้ยสบูแ่ละน ้ำจ ำนวนมำก 

 
●หำกสมัผสักบัดวงตำ ลำ้งตำดว้ยน ้ำสะอำดทนัทดีว้ยน ้ำปรมิำณมำก อยำ่งนอ้ย 15 – 20 นำท ี 

 
  ในกรณีใสค่อนแทคเลนส ์ใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกและลำ้งตำตอ่ไป แลว้รบีไปพบแพทยท์นัท ี

 
●หำกสดูดม เคลือ่นยำ้ยผูป่้วยไปอยูใ่นที ่ทีม่อีำกำศถำ่ยเทไดส้ะดวก 

 

●หำกกลนืกนิ อยำ่ท ำใหอ้ำเจยีน รบีดืม่น ้ำสะอำดตำมในปรมิำณมำกๆอยำ่งนอ้ย 1 – 2 แกว้ แลว้รบี 

  พบแพทยท์นัท ี

กำรจัดเก็บ ●เป็นวตัถไุวไฟ เก็บใหห้ำ่งจำกเปลวไฟ หรอืประกำยไฟ อยำ่ใหถ้กูแสงแดดโดยตรง 

 
●ควรเก็บไวใ้นทีแ่หง้มกีำรระบำยอำกำศไดด้ ีทีอ่ณุหภมูปิกต ิปิดฝำภำชนะใหส้นทิ เก็บใหพ้น้มอืเด็ก 

 
  และเมือ่ผสมทนิเนอร ์แลว้ตอ้งใชใ้หห้มด   

 
●เก็บใหห้ำ่งไกลจำกอำหำร เครือ่งดืม่ และผลติภัณฑอ์ำหำรสตัว ์

 
●เก็บผลติภัณฑน์ีใ้นภำชนะบรรจทุีจั่ดสง่ใหเ้ทำ่นัน้  

กำรก ำจัด ●หำ้มทิง้ส ีหรอืภำชนะบรรจลุงทอ่ระบำยน ้ำ หรอืแหลง่น ้ำตำมธรรมชำต ิ

 
●ภำชนะทีใ่ชแ้ลว้ใหก้ ำจัดตำมค ำแนะน ำอยำ่งเหมำะสม หรอืตำมทีก่ฏหมำยก ำหนด  

 
     

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูของสว่นประกอบ       

    

สำรเคม ี CAS %  
  

Titanium dioxide 13463-67-7 15.00 
  

Alkyd Long Oil Resin -- 25.00 
  

White Spirit 64724-82-1 16.45 
  

Calcium Carbonate 

1317-65-3 

25.00 
  

14808-60-7 
  

7732-18-6 
  

Talcum -- 15.00 
  

Zirconium 2-Ethyl Hexanoate 22464-99-9 1.50 
  

Cobalt 2-Ethyl Hexanoate 136-52-7 0.05 
  

Antiskin -- 0.20 
  

Troysan polyphase AF4     -- 0.30 
  

Additive -- 1.50 
  

      
4. การปฐมพยาบาล         

กำรสมัผสัทำงผวิหนัง             : ลำ้งผวิหนังทนัทดีว้ยสบูแ่ละน ้ำจ ำนวนมำก   

กำรสมัผสักบัดวงตำ               : ลำ้งตำดว้ยน ้ำสะอำดทนัทดีว้ยน ้ำปรมิำณมำก  อยำ่งนอ้ย  15 – 20 นำท ีในกรณีใสค่อนแทคเลนส ์

   ใหถ้อดคอนแทคเลนส ์ออกและลำ้งตำตอ่ไป แลว้รบีไปพบแพทยท์นัท ี

กำรสดูดม                          : เคลือ่นยำ้ยผูป่้วยไปอยูใ่นที ่ทีม่อีำกำศถำ่ยเทไดส้ะดวก  

กำรรับประทำน                   : ในกรณีกลนืเขำ้ไปอยำ่ท ำใหอ้ำเจยีน รบีดืม่น ้ำสะอำดตำมในปรมิำณมำกๆ อยำ่งนอ้ย 1 – 2 แกว้ 

 
  แลว้รบีพบแพทยท์นัท ี
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5. การดบัเพลงิ         

วสัดทุีใ่ชด้บัเพลงิ ดบัดว้ยโฟมทีท่นแอลกอฮอล ์คำรบ์อนไดออกไซด ์ผงเคมแีหง้  

อปุกรณืป้องกนัในกำรดบัเพลงิ เจำ้หนำ้ทีด่บัเพลงิควรสวมใสเ่สือ้ผำ้ทีเ่หมำะสมเพือ่กำรป้องกนัและเครือ่งชว่ยหำยใจ 

อนัตรำยจำกกำรตดิไฟ เป็นสำรไวไฟ สำมำรถตดิไฟในอำกำศได ้
  

 
หลกีเลีย่งกำรเก็บใกลแ้หลง่ประกำยไฟ เปลวไฟอำจขยำยไดไ้กล 

 
และเกดิกำรยอ้นกลบัได ้(Flash back) 

  

      
6. การปฏบิตัเิม ือ่เกดิการร ัว่ไหล       

กำรป้องกนัสว่นบคุคล ใชห้รอืสวมอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยสว่นบคุคลทีร่ะบไุวใ้นบทที ่8 

วธิกีำรจัดเก็บและท ำควำมสะอำด หลกีเลีย่งกำรปลอ่ยใหไ้หลลงทำงระบำยน ้ำหรอืแหลง่น ้ำ 
 

เมือ่มปีรมิำณเพยีงเล็กนอ้ย ซบัหรอืเชด็ดว้ยเศษผำ้ แลว้เก็บเพือ่น ำไปก ำจัด 
  

เมือ่มปีรมิำณมำก ปิดสวทิซไ์ฟตำ่ง ๆเพือ่ป้องกนักำรเกดิประกำยไฟ สวมชดุป้องกนัสำรระเหย 

 
ใชว้สัดดุดูซบัทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟ เชน่ ทรำย ดนิ 

 

 
กำรท ำหกหรอืปลอ่ยสูแ่หลง่น ้ำทีไ่มส่ำมำรถควบคมุไดใ้หแ้จง้หน่วยรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

      
7. การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้านและเก็บรกัษา      

ขอ้ควรระวงัในกำรขนถำ่ยเคลือ่นยำ้ยใชง้ำน ท ำกำรขนยำ้ยอยำ่งระมดัระวงั โดยใหส้นิคำ้ดำ้นมฝีำ ตัง้อยูด่ำ้นบนตลอดเวลำ 

 
ผลติภัณฑอ์ำจท ำใหเ้กดิไฟฟ้ำสถติย ์ใชส้ำยดนิทกุครัง้ทีม่กีำรถำ่ยเทออกจำกภำชนะบรรจ ุ

 
และผูใ้ชค้วรสวมเสือ้ผำ้และรองเทำ้ป้องกนัไฟฟ้ำสถติย ์

 
กำรจัดเก็บรักษำอยำ่งปลอดภัย เป็นวตัถไุวไฟ เก็บใหห้ำ่งจำกเปลวไฟ หรอืประกำยไฟ อยำ่ใหถ้กูแสงแดดโดยตรง 

 
ควรเก็บไวใ้นทีแ่หง้มกีำรระบำยอำกำศไดด้ ีทีอ่ณุหภมูปิกต ิปิดฝำภำชนะใหส้นทิ เก็บใหพ้น้มอืเด็ก 

 
และเมือ่ผสมทนิเนอร ์แลว้ตอ้งใชใ้หห้มด 

  

 
เก็บใหห้ำ่งไกลจำกอำหำร เครือ่งดืม่ และผลติภัณฑอ์ำหำรสตัว ์

 

 
เก็บผลติภัณฑน์ีใ้นภำชนะบรรจทุีจั่ดสง่ใหเ้ทำ่นัน้ 

 
   

8. การควบคมุการสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล      

คำ่มำตรฐำนควำมปลอดภัย         : ทำงสิง่แวดลอ้ม 
   

สว่นผสม  
    

: white spirit  :TLV-TWA = 350 mg/m3  (มำตรฐำนกำรไดร้ับสมัผสัในระยะเวลำ 8 ชัว่โมง) 

 
  LD 50 2000 mg/kg 

   
กำรควบคมุสถำนทีป่ฏบิตังิำน : เป็นสถำนทีท่ีม่กีำรระบำยอำกำศไดด้ ี

  
โดยใชห้ลกักำรทำงวศิวกรรม : มกีำรตดิตัง้พดัลมระบำยอำกำศ 

  
กำรป้องกนัทำงกำรหำยใจ : สวมหนำ้กำกกรองไอสำรเคมอีนิทรยี ์

  
กำรป้องกนัทำงมอื : หำกตอ้งมกีำรสมัผสักบัสำรเคมคีวรสวมใสถ่งุมอืชนดิทีท่นตอ่ 

 

 
  สำรเคมชีนดินัน้ไดด้ ีเชน่ ถงุมอืไนไตร หรอืนโีอพรนี 

 
กำรป้องกนัตำ : สวมใสแ่วน่ครอบตำหรอืหนำ้กำกป้องกนัสำรเคม ี

 
กำรป้องกนัอืน่ ๆ : สวมใสช่ดุป้องกนัซึง่ทนตอ่สำรเคม ีและรองเทำ้นริภัย 

 

 
  ท ำควำมสะอำดรำ่งกำยทกุครัง้หลงักำรปฏบิตังิำน 

 

      
9. ขอ้มลูทางกายภายและขอ้มลูทางเคม ี       

ลกัษณะทำงกำยภำพ ของเหลว 
    

ส ี ขำว 
    

คำ่ pH  - 
    

คำ่ควำมถว่งจ ำเพำะ 1.300-1.350 กโิลกรัม/ลติร 
   

ควำมดนัไอ (K Pa ) 0.240 
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ควำมถว่งจ ำเพำะของไอ สงูกวำ่ 1.00 
    

กำรละลำยน ้ำ ไมล่ะลำย 
    

จดุวำบไฟ 41 - 42 °C / 106 - 108 °F 
   

      
10. ความเสถยีรและการท าปฏกิริยิา       

ควำมเสถยีรทำงเคม ี ผลติภัณฑม์คีวำมเสถยีรทำงเคม ี
  

สภำวะทีค่วรหลกีเลีย่ง ควรป้องกนัจำกน ้ำ อำกำศทีร่อ้นและเย็นจัด 
  

สำรอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรสลำยตวั หำกเกดิเพลงิไหมอ้ำจท ำใหเ้กดิควนั คำรบ์อนมอนอกไซด ์คำรบ์อนไดออกไซด ์

      
11. ขอ้มลูทางพษิวทิยา         

พษิตอ่ระบบยอ่ยอำหำร กำรกลนืท ำใหอ้ำเจยีน ปอดอกัเสบ ระบบประสำทเสยีไป 
 

พษิตอ่ตำ ท ำใหร้ะคำยเคอืง 
   

พษิตอ่ผวิหนัง ท ำใหร้ะคำยเคอืง 
   

พษิจำกกำรสดูหำยใจ ท ำใหเ้กดิกำรกดประสำทสว่นกลำง ปวดศรีษะ คลืน่ไส ้อำเจยีน 
 

 
หมดสต ิเป็นอนัตรำยถงึชวีติ 

   
ผลกระทบระยะยำว กำรรับสำรระเหยนำนๆ มผีลท ำใหร้ะบบประสำทลดประสทิธภิำพลง 

พษิเฉียบพลนั  : 
    

พษิเฉียบพลนัทำงปำก  LD50  2856.09  mg/kg (หนู)  กลุม่ 5 
 

พษิเฉียบพลนัทำงผวิหนัง LD50 >2000 mg/kg (หนู) 
   

พษิเฉียบพลนัทำงตอ่กำรหำยใจ(ไอ) LD50  11.55 mg/l  (หนู / 4 ชัว่โมง) กลุม่ 4 
 

      
12. ขอ้มลูทางนเิวศนว์ทิยา         

ควำมเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน ์
    

พษิเฉียบพลนั  
     

สำรประกอบ ผลกำรทดสอบ ชนดิสตัวท์ดลอง เวลำทดสอบ(ชัว่โมง) 

white spirit LD50 0.42-2.30 mg/l Daphnia magna :Crustacea 48 

Cobalt 2-Ethyl Hexanoate LC50  0.110 mg/L Fish: Fathead Minnow 96 

Troysan polyphase AF4     EC50 0.022 mg/l Algae - Scenedesmus subspicatus 72 

กำรสะสมทำงชวีภำพ 
    

white spirit Log kow :  2.1-6.0 

 
NOECs  :  0.10-0.37 mg/L 

      
13. ขอ้ควรค านงึในการก าจดั 

ควรปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัและกฏหมำยในทอ้งถิน่ ประเทศเขตพืน้ที ่ควรใชบ้รกิำรก ำจัดจำกหน่วยงำนทีไ่ดร้ับอนุญำตตำมกฏหมำยเป็นสำรไวไฟ 

กำรก ำจัดโดยกำรเผำ สำมำรถท ำไดโ้ดยหน่ยงำนทีไ่ดร้ับอนญุำตตำมกฏหมำย 
 

      
14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่         

กำรขนสง่ทำงบก/ทำงเรอื/ทำงอำกำศ 
   

 
UN No.  1263 

   

 
Class Primary 3 Flammable Liquid 

  

 
Packing Group III 

   

 
Proper Shipping Name PAINT 
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15. ขอ้มลูเกีย่วกบักฏขอ้บงัคบั       

Classification กำรจัดประเภทสำรอนัตรำย ตำมเกณฑ ์NOHSC 
 

 
Xi : ระคำยเคอืง 

   
Risk Phrase R10 : ไวไฟ 

    

 
R38 : ระคำยเคอืงตอ่ผวิหนัง 

   
Safety Phrase S16 : เก็บใหห้ำ่งแหลง่ประกำยไฟ 

  

 
S24 : หลกีเลีย่งกำรสมัผสัโดยตรง 

  

 
S28 : เมือ่สมัผสัใหล้ำ้งออกดว้ยน ้ำสบู ่ตำมดว้ยน ้ำสะอำดปรมิำณมำก 

      
16. ขอ้มลูอืน่ ๆ          

กำรสงวนสทิธิเ์รยีกรอ้ง 
 
  

     รำยละเอยีดใน SDS นี้ไดม้ำโดยกำรทดลองและจำกประสบกำรณ์ของบรษัิทฯ ขอ้มูลเหล่ำนี ้

เหมำะกับกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัย ในกำรใชง้ำน เก็บรักษำ และ ขนส่ง ขอ้มูลต่ำงๆจะถูก

update อย่ำงตอ่เนื่องโดยดูจำกวันทีอ่อกเอกสำรเป็นส ำคัญ บรษัิทขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง

ขอ้มลูโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้  

  

ทบทวนครัง้ที ่2 10/2561 

 


