
วันที่จัดทํา: 1.11.2011
วันที่แกไข:  30.11.2013

1. ขอมูลสารเคมีและขอมูลบริษัท
ชื่อผลิตภัณฑ
รุนผลิตภัณฑ
หมายเลขอางอิง
ผูผลิต
　ชื่อบริษัท
　ที่อยู

　หมายเลขโทรศัพท
　หมายเลขโทรสาร
　อีเมลแอดเดรส

　ชื่อบริษัท
　ที่อยู

　หมายเลขโทรศัพท
　หมายเลขโทรสาร
　อีเมลแอดเดรส
การใชงานที่แนะนํา
และขอจํากัดการใช

Olympus Corporation

+81-3-3340-2590

Sales Planning Dept, Sales 2　2-3-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo Shinjuku-Monolith

opto-m@ot.olympus.co.jp

info_OMI@olympus-thai.co.th
ของเหลวสําหรับเช็ดทําความสะอาดดวยมือสําหรับเลนสปรับ
แสง แกวปริซึมปรับแสง ชิ้นสวนโลหะผานกระบวนการ ยางเรซิน
เทอรโมพลาสติก (ยางชนิดออนตัวเมื่อรอน) และยางเรซินเทอรโม
เซ็ตติ้ง  (ยางชนิดแข็งตัวเมื่อรอน)

เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี 

สารทําความสะอาดอุตสาหกรรม

PW9110U5T004

+81-3-6901-9341

HYPER CLEAN EE-3320

ผูจัดหา (บริษัทผูรับผิดชอบในการนําเขาประเทศ)
บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด
แผนกเคร่ืองมือวัดสายตา เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร 
ชั้น 9 หองเลขที่ 906-910 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10110 ประเทศ
ไ+662-260-2730
+662-260-6600
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2. สรุปขอมูลอันตราย 
การแบงประเภทตามระบบGHS 

อันตรายตอสุขภาพ

อันตรายตอสิ่งแวดลอม

ฉลากตามระบบ GHS
สัญลักษณ

คําแจงเตือน

อันตรายทางกายภาพ
และทางเคมี

ขอมูลอันตราย

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายเฉพาะ (รับสัมผัสหลายคร้ัง) 
ประเภท 2 (ตับ)

การกัดกรอนและการระคายเคืองตอผิวหนัง:  ไมไดจัดประเภท
ความเสียหายอยางรุนแรงตอดวงตา / การระคายเคืองตอดวงตา 
ประเภท 2B

ความเปนพิษเฉียบพลัน (ผิวหนัง):  ไมไดจัดประเภท

การรับสัมผัสเปนเวลานานหรือซํ้าๆ จะทําใหตับไดรับความ
เสียหาย

ความเปนพิษเฉียบพลัน (การหายใจ: ไอระเหย) ประเภท 4

ไมจัดอยูในประเภทสารกัดกรอนโลหะ

ของเหลวไวไฟ ประเภท 2
ไมจัดอยูในประเภทของเหลวที่จุดติดไฟไดดวยตัวเอง

ความเปนพิษเฉียบพลัน (ทางปาก): ไมไดจัดประเภท

อันตรายที่ไมไดระบุไวขางตนน้ีหมายถึงไมใชอันตราย
เปาหมายหรือไมสามารถจัดแบงประเภทได

อันตราย
ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
เปนอันตรายถาหายใจเขาสูรางกาย
ระคายเคืองตอดวงตา

อันตรายอยางเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า ประเภท 1

มีพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า
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ขอควรระวัง
มาตรการเพ่ือความ
ปลอดภัย

การจัดเก็บ

การกําจัด

อันตรายสําคัญ

มาตรการทาง
การแพทยใน
สถานการณฉุกเฉิน

ลางมือใหสะอาดหลังจากใชงานผลิตภัณฑน้ี

ปดผนึกภาชนะบรรจุใหแนน

ในกรณีที่ทานตองการทิ้งภาชนะบรรจุผลิตภัณฑนี้ ใหปฏิบัติตาม
ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของและวิธีการกําจัดที่เหมาะสม

สวมใสถุงมือปองกัน แวนตาปองกัน และหนากากปองกัน

ผลิตภัณฑนี้เปนของเหลวที่ติดไฟไดงายและจะทําใหเกิดสารผสม
กับอากาศที่ระเบิดได
มีการทําปฏิกิริยาลดแรงดึงผิวบนผิวหนัง
ระคายเคืองและทําใหรูสึกไมสบายดวงตาเล็กนอย อยางไรก็ตาม 
การระคายเคืองน้ีจะเกิดขึ้นชั่วคราวและหายไดเองโดยธรรมชาติ

ในกรณีที่ผลิตภัณฑน้ีติดผิวหนังหรือเสนผม ใหถอดเสื้อผาที่
เปอนออกทันทีและลางผิวหนังหรือเสนผมดวยนํ้าไหลผาน
หรือฝกบัว

ในกรณีที่ผลิตภัณฑน้ีสัมผัสดวงตา ใหลางตาใหทั่วเปนเวลา
หลายนาที เม่ือมีการใชคอนแทคเลนสและสามารถถอดคอน
แทคเลนสออกไดโดยงายให  ถอดคอนแทคเลนสออกแลว
ลางตาตอไป

ในกรณีที่ยังมีการระคายเคืองดวงตา ใหพบแพทยเพ่ือตรวจ
วินิจฉัยและทําการรักษา

ในกรณีที่ทานรูสึกไมสบายหลังจากใชผลิตภัณฑน้ี ใหพบ
แพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยและทําการรักษา

จัดเก็บไวในพ้ืนที่เย็นและมีการระบายอากาศดี

ในกรณีที่มีการหายใจเอาละอองเขาสูรางกาย ใหนําผูปวยไป
ยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และใหผูปวยอยูในทาพักที่หายใจ
ไดสะดวก

ใชเคร่ืองมือที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ
นํามาตรการดานความปลอดภัยมาใชเพ่ือใหเกิดการคาย
ไฟฟาสถิตออกไป
ตอสายดินใหแกภาชนะบรรจุ ใชสายดิน
เก็บไวในที่เย็น

เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดการจุดติดไฟ เชน ความรอน ประกายไฟ
 หรือเปลวไฟ หามสูบบุหรี่ในขณะใชงานผลิตภัณฑนี้

ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย ใหใชอุปกรณดับเพลิงที่เหมาะสม

หามหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเขาสูรางกาย

ใชอุปกรณไฟฟา เคร่ืองระบายอากาศ ระบบสองสวาง และ
อุปกรณอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติกปองกันการระเบิด

หลีกเลี่ยงการปลอยผลิตภัณฑน้ีลงสูสิ่งแวดลอม
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3. ขอมูลโครงสรางและสวนประกอบ 
ประเภทของสารวาเปนสารหรือสารผสม สารเดี่ยว

ซิลิโคนระเหยงาย 

เฮกซะเมทิล ไดไซโลเซน 100.0% 107-46-0

ไมมีขอมูล

4. มาตรการกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีที่หายใจเอา
ผลิตภัณฑน้ีเขาสูรางกาย

ในกรณีที่ผลิตภัณฑน้ีสัมผัส
ดวงตา

ในกรณีที่กลืนกินผลิตภัณฑน้ี

อาการเฉียบพลันที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนและอาการที่เกิดข้ึน
ภายหลัง
การปองกันอันตรายใหแกผู
ที่ทําการปฐมพยาบาล

ในกรณีที่ทานรูสึกไมสบายหลังจากใชผลิตภัณฑน้ี ใหพบ
แพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยและทําการรักษา

ลางผิวหนังทันที

ในกรณีที่มีการระคายเคืองผิวหนัง ใหพบแพทยเพ่ือตรวจ
วินิจฉัยและทําการรักษา

ในกรณีที่ทานรูสึกไมสบายหลังจากใชผลิตภัณฑน้ี ใหพบ
แพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยและทําการรักษา

ในกรณีที่ทานรูสึกไมสบายหลังจากใชผลิตภัณฑน้ี ใหพบ
แพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยและทําการรักษา

ในกรณีที่ผลิตภัณฑน้ีติดผิวหนัง จะทําใหเกิดปฏิกิริยาเหมือน
สารลดแรงตึงผิวอยางออน และอาจทําใหผิวแหง

เน่ืองจากผลิตภัณฑน้ีมีความไวไฟสูง ดังน้ันใหระมัดระวังเปลว
ไฟเม่ือมีสารน้ีในพ้ืนที่ปฏิบัติการ

ในกรณีที่ทานรูสึกไมสบายหลังจากใชผลิตภัณฑน้ี ใหพบ
แพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยและทําการรักษา
ลางดาใหทั่วดวยนํ้าเปนเวลา 2-3 นาที ในกรณีที่มีการใสคอน
แทคเลนสและสามารถถอดคอนแทคเลนสออกไดโดยงาย ให
ถอดคอนแทคเลนสออกแลวลางตาตอไป
ในกรณีที่ยังมีการระคายเคืองดวงตา ใหพบแพทยเพ่ือตรวจ
วินิจฉัยและทําการรักษา

สารปลอมปนและสารเติมแตงเพ่ิมความคงตัวที่เปน
ขอมูลสําหรับการจัดประเภท

ชื่อสารเคมีหรือชื่อทั่วไป

ชื่อสารเคมีหรือชื่อทั่วไป ความเขมขนหรือชวง
ความเขมขน

หมายเลข 
CAS

ในกรณีที่ผลิตภัณฑน้ีติด
ผิวหนัง

บวนปาก

ใหนําผูปวยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และใหผูปวยอยูใน
ทาพักที่หายใจไดสะดวก
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5. มาตรการที่จะตองดําเนินการกรณีเกิดอัคคีภัย 
สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่ไมควรใช
อันตรายพิเศษ

วิธีการดับเพลิงพิเศษ

การปองกันอันตรายใหแกผู
ที่ทําการดับเพลิง

สําหรับอัคคีภัยขนาดใหญ ใหทําการดับเพลิงดวยอุปกรณจับ
ทอและหัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติพรอมหนาจอแสดงผล ใน
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการดังกลาวน้ีได ใหหลบในจุด
ปลอดภัยและปลอยใหภาชนะบรรจุเผาไหม
ใชนํ้าปริมาณมากในการทําใหภาชนะบรรจุเย็นลงอยางทั่ว
ถึงแมวาหลังจากที่ไฟจะดับไปแลวก็ตาม
เมื่อทําการดับเพลิง ใหสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดิน
หายใจและชุดปองกันสารเคมี
สวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่มีระบบจาย
อากาศ และสวมใสชุดปองกันที่ปดคลุมทั้งลําตัว

สําหรับอัคคีภัยขนาดเล็ก ใหใชถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
คารบอนไดออกไซด ละอองนํ้า หรือโฟมดับเพลิงทั่วไป
สําหรับอัคคีภัยขนาดใหญ ใหใชถังดับเพลิงชนิดละอองนํ้า 
หมอกนํ้า หรือโฟมดับเพลิงทั่วไป

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการดับเพลิงจากระยะหางมากที่สุดเทาที่
จะสามารถดับเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหใชอุปกรณจับทอ
หรือหัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติพรอมทั้งมีหนาจอแสดงผลสําหรับ
การดับเพลิง

มีอันตรายของการระเบิดของไอระเหยภายในอาคาร ภายนอก
อาคาร หรือในทอนํ้าเสีย
จุดติดไฟของสารนีตํามาก สําหรับอัคคีภัยขนาดใหญทีไม
สามารถใชสารดับเพลิงชนิดอื่นๆ ที่มิใชละอองนํ้าในการ
ดับเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ใหใชการฉีดพนละอองนํ้า
เพ่ือดับเพลิง
ในกรณีที่ดําเนินการโดยไมมีอันตราย ใหเคลื่อนยายภาชนะ
บรรจุออกจากพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย

สารน้ีไวไฟสูง สามารถติดไฟไดงายดวยความรอน ประกายไฟ
หรือเปลวไฟ
มีอันตรายจากการระเบิดถาหากวาภาชนะบรรจุไดรับความรอน
มีอันตรายจากการเกิดกาซตางๆ ที่จะทําใหเกิดการระคาย
เคืองกัดกรอน และ/หรือมีพิษ

การฉีดนํ้าเขาไปปริมาณมาก
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6. มาตรการดําเนินการกรณีสารร่ัวไหล 

ขอควรระวังที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม

การกูเก็บสารและการทําให
เปนกลาง

วิธีการและอุปกรณในการกั้น
แยกและทําใหสารหมดไป

มาตรการเพ่ือปองกันมิใหเกิด
เหตุฉุกเฉินซํ้าซอน

นําแหลงกําเนิดการจุดติดไฟทั้งหมดออกจากพ้ืนที่ทันที (หาม
สูบบุหร่ีและใชประกายไฟและเปลวไฟในบริเวณโดยรอบ)
ปองกันมิใหสารที่หกลนไหลไปยังทอนํ้าเสีย ทอระบายนํ้าเสีย
 หองใตดิน และพ้ืนที่ปดลอม

ระมัดระวังที่จะไมปลอยสารที่หกลนลงสูแมนํ้าซ่ึงจะทําใหเกิด
ปญหาดานสิ่งแวดลอมได
สําหรับสารที่หกลนปริมาณนอย ใหดูดซับสารที่หกลนดวยดิน
แหง ทราย หรือสารอื่นที่ไมติดไฟ หรือนําสิ่งเหลาน้ีเททับสาร
ที่หกลนไวแลวเก็บข้ึนไปยังภาชนะบรรจุที่ปดผนึกแนน กําจัด
สารที่เก็บข้ึนมาไดน้ีภายหลัง
ในกรณีที่สารหกลนปริมาณนอย ใหเก็บสารดูดซับข้ึนโดยใช
เคร่ืองมือที่สะอาดและมีคุณสมบัติปองกันไฟฟาสถิต

นําผลิตภัณฑน้ีออกจากพ้ืนใหหมดเน่ืองจากผลิตภัณฑน้ีจะ
กระจายไปทั่วพ้ืนและทําใหลื่น

ตอสายดินใหแกอุปกรณทั้งหมดที่ใชสําหรับการยกยายสารที่
หกลน
ใชโฟมกําจัดไอระเหยเพ่ือลดความเขมขนของไอระเหยให
นอยลง

ในกรณีที่สารหกลนปริมาณมาก ใหทําเข่ือนกั้นรอบพ้ืนที่เพ่ือ
ปองกันสารไหลออกไปยังบริเวณอื่น หลังจากที่สารที่หกลน
อยูในพ้ืนที่ปลอดภัยแลว ใหทําการเก็บข้ึน
ในกรณีที่สารหกลนปริมาณมาก ละอองนํ้าจะทําใหความ
เขมขนของไอระเหยลดลง อยางไรก็ตาม ในพ้ืนที่ปดลอม
มิดชิด จะมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถระงับความไวไฟของ
ผลิตภัณฑน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่สถานการณที่เกิดข้ึนไมมีอันตรายใดๆ ใหหยุดการ
ร่ัวไหลของสาร

หามปลอยสารที่หกลนลงสูสิ่งแวดลอม
ระบายอากาศใหแกพ้ืนที่ปดกอนการเขาพ้ืนที่

อยูเหนือลม
อยูใหหางจากพ้ืนที่ต่ํา

หามสัมผัสหรือเดินผานสารที่หกลน

กั้นแยกพ้ืนที่ที่สารหกลนทันทีดวยการกั้นเขตใหมีระยะหางที่
เหมาะสมในทุกทิศทาง

จํากัดการเขาถึงพ้ืนที่ได โดยใหเขาไดเฉพาะบุคลากรที่ไดรับ
อนุญาตเทาน้ัน
พนักงานจะตองสวมใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสม (ดูขอ 8 
มาตรการปองกันการรับสัมผัสและมาตรการปองกัน)
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารน้ีกับดวงตาและผิวหนัง และหลีกเลี่ยงการ
หายใจเอาสารน้ีเขาสูรางกาย

ขอควรระวังสําหรับรางกาย 
อุปกรณปองกัน และ
มาตรการฉุกเฉิน
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7. ขอควรระวังในการใชงานและจัดเก็บ 
การใชงาน มาตรการดานเทคนิค

การระบายอากาศ
เฉพาะที่และการ
ระบายอากาศทั่วไป

หลีกเลี่ยงการสัมผัส
การจัดเก็บ มาตรการดานเทคนิค

สารอันตรายเม่ือมีการ
ผสมเกิดข้ึน
สภาพการจัดเก็บ

วัสดุของภาชนะบรรจุ ใชภาชนะบรรจุตามที่กําหนดไวในขอบังคับการขนสงของ
สหประชาชาติ (UN)

จัดเก็บผลิตภัณฑน้ีโดยใหอยูหางจากแหลงกําเนิดการจุดติด
ไฟ เชน ความรอน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ เปนตน หามมิให
สูบบุหร่ีใกลกับผลิตภัณฑ
จัดเก็บภาชนะบรรจุใหหางจากสารออกซิแดนซ

พ้ืนของพ้ืนที่จัดเก็บผลิตภัณฑน้ีจะตองมีโครงสรางที่สาร
อันตรายจะไมสามารถซึมเขาไปได และจะตองมีความลาดชัน
และรางนํ้าที่เหมาะสมสําหรับเก็บกักสารท่ีหกลนไวได

ดูขอ 10 ความเสถียรและการทําปฏิกิริยา

พ้ืนที่จัดเก็บผลิตภัณฑน้ีจะตองมีไฟ อุปกรณสองสวาง และ
การระบายอากาศที่เหมาะสมสําหรับการจัดเก็บและยกยาย
สารอันตราย

ดูขอ 10 ความเสถียรและการทําปฏิกิริยา
ตรวจสอบใหแนใจวาพื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑน้ีมีโครงสรางของ
ผนัง เสา และพ้ืนที่ทนไฟได คานจะตองทํามาจากวัสดุที่ไม

ปดผนึกภาชนะบรรจุใหแนน และจัดเก็บไวในพ้ีนที่เย็นและมี
การระบายอากาศดี

ใชมาตรการการระบายอากาศเฉพาะที่และการระบายอากาศ
ทั่วไปที่ระบุไวในขอ 8 มาตรการการปองกันการรับสัมผัสและ
มาตรการปองกัน

หลังคาของพื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑน้ีจะตองทํามาจากวัสดุที่ไม
เผาไหมและปดทับอีกชั้นดวยวัสดุที่เผาไหมไมไดที่มีนํ้าหนัก
เบา เชน แผนโลหะ เปนตน ไมควรมีเพดาน
พื้นของพ้ืนที่จัดเก็บผลิตภัณฑน้ีจะตองมีโครงสรางที่นํ้าไม
สามารถเขาหรือซึมพ้ืนผิวของพ้ืนได

จัดเก็บภาชนะบรรจุใหหางจากแสงอาทิตยและเปลวไฟ

ใชผลิตภัณฑน้ีนอกอาคารหรือในพ้ืนที่ที่มีการระบายอากาศดี
ลางมือใหสะอาดหลังจากยกยายใชงานผลิตภัณฑน้ี
จัดใหมีการระบายอากาศ

หามมิใหใชวัตถุอุณหภูมิสูง ประกายไฟ และเปลวไฟ ใกลกับ
ผลิตภัณฑน้ี

ไมควรกลิ้ง โยน กระแทก หรือลากภาชนะบรรรจุ
หามสัมผัส สูดดม หรือกลืนกินผลิตภัณฑน้ี

ดําเนินการตามมาตรการที่ระบุไวในขอ 8 มาตรการปองกันการ
รับสัมผัสและมาตรการปองกัน และสวมใสอุปกรณปองกัน

รายการขอควรระวัง
เพ่ือใหมีการใชงาน
อยางปลอดภัย
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8. มาตรการปองกันการรับสัมผัสและมาตรการปองกัน
ความเขมขนควบคุม

เฮกซะเมทิล ไดไซโลเซน ไมกําหนด

มาตรการแกไข

อุปกรณปองกัน อุปกรณปองกันการ
หายใจ
อุปกรณปองกันมือ
อุปกรณปองกันดวงตา

อุปกรณปองกัน
ผิวหนังและลําตัว

มาตรการดานสุขอนามัย ลางมือใหสะอาดหลังจากใชงานผลิตภัณฑน้ี

ความเขมขนที่อนุญาต (คาขีดจํากัดการรับสัมผัส ดัชนีการรับ
สัมผัสทางชีววิทยา)

ติดตั้งอุปกรณลางตาและฝกบัวนิรภัยในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีการ
จัดเก็บหรือยกยายใชงานผลิตภัณฑน้ี

ใชงานผลิตภัณฑน้ีในพ้ืนที่ที่มีอุปกรณระบายอากาศทั่วไป

สมาคมอาชีวอนามัยแหง
ประเทศ
ญี่ปุน

 ACGIH
ป 2009

ไมกําหนด ไมกําหนด

ใชอุปกรณไฟฟา เคร่ืองระบายอากาศ และอุปกรณสองสวาง 
ที่ปองกันการระเบิด
ดําเนินมาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีไฟฟาสถิตเกิดข้ึน

แวนตาปองกัน (แวนตาปกติ แวนตาปกติที่มีแผนปดดานขาง 
แวนตาประเภทแวนครอบตา)
สวมใสอุปกรณปองกันสําหรับใบหนา

สวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมเสมอ
ในกรณีที่การระบายอากาศไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
สวมใสถุงมือปองกัน

สําหรับการใชงานในที่ที่มีความรอนสูง ใหติดตั้งอุปกรณ
ระบายอากาศในกรณีที่มีไอระเหย ฟูม และละอองเกิดข้ึนใน
กระบวนการใชงาน

สวมใสอุปกรณปองกันสําหรับดวงตา
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
สภาพทางกายภาพ ลักษณะ

สี
กลิ่น
ความเปนกรดดาง (pH)

จุดหลอมเหลวและจุดเยือก
แข็ง
จุดเดือด จุดเดือดเร่ิมตน 
และชวงเดือด
จุดวาบไฟ
ชวงความไวไฟหรือการติดไฟ ขีดจํากัดต่ําสุด

ขีดจํากัดสูงสุด
ความดันไอ
ความหนาแนนไอ (อากาศ =
 1)

ความถวงจําเพาะ (ความ
หนาแนน)
ความสามารถในการละลาย
ออกทานอล (คาสัมประสิทธิ์
การกระจายตัวในนํ้า)
อุณหภูมิติดไฟไดเอง

อุณหภูมิการสลายตัว
ความเร็วในการระเหย (บิวทิล
 อะซิเตด = 1)
การเผาไหม (ของแข็งและ
กาซ)
ความหนืด
คาสัมประสิทธิ์ความหนืดคิเน
มาติก
ความเขมขนขีดจํากัดต่ําสุด
สําหรับการระเบิดฝุน

พลังงานการติดไฟต่ําสุด
ความตานทานไฟฟา (ความ
นําไฟฟา)
อื่นๆ

ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมเกี่ยวของ

0.49 mPa / s (25 องศาเซลเซียส)
0.65

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

3.2 kPa (20 องศาเซลเซียส)
5.6

0.76 (25 องศาเซลเซียส)

ไมละลายในนํ้า

-1 องศาเซลเซียส

ไมมีขอมูล

350 องศาเซลเซียส

ไมมีขอมูล

0.63vol%

19.7vol%

กลิ่นเฉพาะตัว

 -68องศาเซลเซียส (จุดหลอมเหลว)

100 องศาเซลเซียส (จุดเดือด)

ของเหลว
ไมมีสีและใส

ไมมีขอมูล
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา  
ความเสถียร
ความเปนไปไดในการ
เกิดปฏิกิริยาอันตราย

สภาพที่ตองหลีกเลี่ยง

สารอันตรายเม่ือมีการผสม
เกิดข้ึน
สารอันตรายที่เกิดจากการ
สลายตัว

เสถียรภายใตสภาพปกติ
การเกิดปฏิกิริยาและ/หรือมีพิษจะไมเกิดข้ึนภายใตสภาพปกติ

แหลงกําเนิดการจุดติดไฟ เชน ความรอน ประกายไฟ และ
เปลวไฟ
ออกซิแดนซ

กาซตางๆ ที่เกิดจากการเผาไหม เชน กาซคารบอนมอน
ออกไซด กาซคารบอนไดออกไซด เปนตน
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11. ขอมูลความเปนพิษ 
ความเปนพิษเฉียบพลัน ทางปาก

ทางผิวหนัง

ทางการหายใจ (ไอ
ระเหย)

ทางการหายใจ 
(ละอองหมอก)

การกัดกรอน / การระคาย
เคืองตอผิวหนัง

ความเสียหายและการระคาย
เคืองรุนแรงตอดวงตา

การแพของอวัยวะในระบบ
ทางเดินหายใจ
การแพของผิวหนัง
การกลายพันธุของเซลล
สืบพันธุ

การกอมะเร็ง
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
ความเปนพิษตออวัยวะ
เปาหมายเฉพาะ (การรับ
สัมผัสคร้ังเดียว)
ความเปนพิษตออวัยวะ
เปาหมายเฉพาะ (การรับ
สัมผัสซํ้า)

ความเปนพิษตออวัยวะใน
ระบบทางเดินหายใจ

จัดอยูในประเภท 2 (ตับ) ตามรายละเอียดของผลิตภัณฑ 
(เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมีของผลิตภัณฑน้ี) ซ่ึงได
ระบุไววาเม่ือหนู (เพศผู) ไดมีการรับสัมผัสอยางซํ้าๆ (55110 
ppm x 6 ชม. x 90 วัน) พบวานํ้าหนักของตับเพ่ิมข้ึน
ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเน่ืองจากไมมีขอมูล

ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเน่ืองจากไมมีขอมูล
ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเน่ืองจากไมมีขอมูล

แมจะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ (เอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยสารเคมีของผลิตภัณฑน้ี) ระบุไววาผลการทดสอบ
ความผิดปกติของจุลินทรียและโครโมโซม ไดแสดงใหเห็นถึง
ผลลัพธเชิงลบก็ตาม แตเน่ืองจากรายละเอียดไมชัดเจน จึงได
เลือก "ไมจัดแบง
ประเภท"
ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเน่ืองจากไมมีขอมูล

ไดเลือก "ไมจัดแบงประเภท" ตามวิธีการทดสอบการกระตุน
ผิวหนังมาตรฐานของ Dray (ขอมูลจากกระตาย 500 มก./2
ชม.,เล็กนอย) (RTECS)
จัดอยูในประเภท 2B ตามรายละเอียดของผลิตภัณฑ (เอกสาร
ขอมูลความปลอดภัยสารเคมีของผลิตภัณฑน้ี) ซ่ึงไดระบุไววา
ผลิตภัณฑน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองและทําใหรูสึกไมสบาย
ดวงตาเล็กนอย อยางไรก็ตาม การระคายเคืองน้ีจะเกิดข้ึน
ชั่วคราวและหายไดเองโดยธรรมชาติ
ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเนื่องจากไมมีขอมูล

ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเน่ืองจากไมมีขอมูล

ไดเลือก "ไมจัดแบงประเภท" เพราะวาจากขอมูลของหนู
พบวาคา LD50  > 15000 มก. / กก. (เอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยสารเคมีของผลิตภัณฑน้ี) (ไมจัดแบงประเภทเม่ือ 
LD50 > 2000 มก. / กก.)
ไดเลือก "ไมจัดแบงประเภท" เพราะวาจากขอมูลของกระตาย
พบวาคา LD50  > 16 มล. / กก. (RTECS) ถึง 12200 มก./
กก. (ไมจัดแบงประเภทเม่ือ LD50 > 2000 มก. / กก.)
จัดอยูในประเภท 4 เพราะวาจากคาความดันไอ = 20 hPa คา
ความเขมขนของความดันไอชื้น = 19740 ppm และขอมูล
จากหนูพบวาคา LC50 (4 ชม.) = 15956 ppm (RTECS) 
<19740 ppm x 0.90 จึงเชื่อไดวาไอระเหยเกือบจะไมมี
สวนประกอบของหมอก ดังน้ันจึงจัดแบงประเภทโดยใชคา
มาตรฐานความเขมขนในหนวย ppm ไดแก LC50 (4 ชั่วโมง)
= 15956 ppm (2500 ppm < Class 4 20000 ppm)
ไมสามารถจัดแบงประเภทไดเน่ืองจากไมมีขอมูล
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12. ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ความเปนพิษเฉียบพลันตอ
สิ่งแวดลอมในนํ้า

เฮกซะเมทิล ไดไซโล
เซน

13. ขอควรระวังในการกําจัด 
ของเสียที่เหลือ

ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ
ที่ปนเปอน

กอนการกําจัด ใหทําการลางพิษ บําบัดดวยวิธีที่ปลอดภัย 
และทําใหเปนกลางใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได และลด
ระดับอันตรายและความเปนพิษใหนอยลง
กําจัดของเสียตามขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ

สําหรับวิธีการรีไซเคิลภาชนะบรรจุและการทําความสะอาด ให
ปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ และนําไปกําจัด
อยางเหมาะสม
เม่ือจะกําจัดภาชนะบรรจุเปลา ตรวจสอบใหแนใจวาไดนําสาร
ออกจากภาชนะบรรจุทั้งหมดแลว

LC50 ของเมดากะ ประเทศญี่ปุน  : 1.27 มก./ล. 48 ชม.
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14. ขอควรระวังในการขนสง 
กฎระเบียบระหวางประเทศ ขอมูลเกี่ยวกับการ

ควบคุมทางทะเล
หมายเลข UN 1993
ชื่อในการขนสงที่
เหมาะสม
ประเภท 3
กลุมบรรจุภัณฑ II
สารมลพิษทางทะเล
ขอมูลเกี่ยวกับ
ขอบังคับดานอากาศ
ยาน

ปฏิบัติตาม
ขอกําหนด
ของ ICAO / 
IATA

หมายเลข UN 1993
ชื่อในการขนสงที่
เหมาะสม
ประเภท 3
กลุมบรรจุภัณฑ II

มาตรการดานความปลอดภัย
พิเศษ

ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IMO

การขนสงเคลื่อนยาย จะตองกระทําในลักษณะที่จะไมทําให
ภาชนะบรรจุอันตรายเกิดการลมลง หรือภาชนะบรรจุสําหรับ
การขนสงที่บรรจุวัตถุอันตรายจะตองไมลมลง พลิกคว่ํา หรือ
ไดรับความเสียหาย

ตรวจสอบใหแนใจวาจะไมเกิดการพลิกคว่ํา กระแทก เสียดสี 
บีบอัด ร่ัวไหล หรือเหตุอื่นๆ ในระหวางการขนสง

เม่ือขนสงผลิตภัณฑ ใหหลีกเลี่ยงการรับสัมผัสกับแสงอาทิตย
โดยตรง หลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย การผุกรอน และการ
ร่ัวของภาชนะบรรจุเม่ือทําการขนยายผลิตภัณฑและตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดมีการดําเนินมาตรการเพ่ือปองกันมิใหผลิตภัณฑ
ลมลงในกรณีที่เกิดอุบัติภัยอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุในระหวางการ
ขนสง ใหแจงเหตุไปยังหนวยดับเพลิงที่ใกลที่สุดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ

กอนการขนสง ใหตรวจสอบวาภาชนะบรรจุไมไดรับความ
เสียหาย ผุพัง หรือมีการร่ัว

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

เหมาะสม
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15. ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

16. ขอมูลอื่น

ขอมูลการติดตอ

ขอมูลอางอิง

ขอมูลผูจัดจําหนาย

โอลิมปส คอรเปอเรชั่น เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมีของ
ผลิตภัณฑ HYPER CLEAN EE-3320 หมายเลขอางอิง: 
PW9110U5T004) (ฉบับแกไข 2013/11/30)
ขอความที่ระบุขางตนน้ีมาจากขอมูลที่มีอยูทั่วไปและขอมูลใน
บริษัท จึงมิไดหมายความวาเปนขอมูลสารเคมีและขอมูลทาง
เทคนิคที่มีอยูในปจจุบันทั้งหมด ดังน้ันจึงไมมีการรับประกัน
ใดๆ ในขอมูลขางตนน้ี ย่ิงไปกวาน้ัน รายการขอควรระวังที่ระบุ
ในเอกสารน้ีเปนขอมูลสําหรับการใชงานตามปกติเทาน้ัน โปรด
ระลึกวา ขอควรระวังเหลาน้ีอาจใชไมไดกับการใชงานในแบบ
พิเศษก็ได

บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด
แผนกเครื่องมือวัดเลนสปรับแสง เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาว
เวอร ชั้น 9 หองเลขที่ 906-910 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10110 
ประเทศไทย
โทรศัพท ：+662-260-2730
โทรสาร: +662-260-6600
CHEMWATCH Corp. GHS-MSDS
RTECS (2006 - 2008)

ปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมายทิ่เกี่ยวของ
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