เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
Safety Data Sheet
1.การบ่ งชี้สารเดีย่ วหรื อสารผสมและผู้ผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)
ตัวบ่ งชี้ผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้ อแนะนาในการใช้ สารเคมีและข้ อห้ ามต่ างๆ ในการใช้
รายละเอียดผู้ผลิต
บริ ษทั
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสำร
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน

ATF Dexron lll
น้ ำมันเกียร์อตั โนมัติ
บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
2098 อำคำรเอ็มทำวเวอร์ ชั้น8 พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260
+66 2335 4999
+66 2016 3991
+66 2335 8888

2. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย (Hazards Identification)
การจาแนกประเภทสารเดีย่ วหรื อสารผสมตามระบบ GHS
ควำมเป็ นพิษเฉี ยบพลัน (ทำงปำก)
(ทำงกำรหำยใจ ไอระเหย)
ควำมเป็ นอันตรำยจำกกำรสำลัก
ควำมเป็ นพิษเรื่ อรังต่อสิ่ งแวดล้อมในน้ ำ
รู ปสัญลักษณ์

ประเภทย่อย 5
ประเภทย่อย 4
ประเภทย่อย 1
ประเภทย่อย 4

คาสัญญาณ:
อันตรำย
ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย:
H303 – อำจเป็ นอันตรำยเมื่อกลืนกิน
H304 – อำจเป็ นอันตรำยถึงตำยได้เมื่อกลืนกินและผ่ำนเข้ำไปทำงช่องลม
H332 – เป็ นอันตรำยเมื่อหำยใจเข้ำไป
H361 – มีขอ้ สงสัยว่ำอำจเกิดอันตรำยต่อกำรเจริ ญพันธุ์หรื อทำรกในครรภ์
H372 – ทำอันตรำยต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็ นเวลำนำนหรื อรับสัมผัสซ้ ำ
H413 – อำจเป็ นอันตรำยต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ และมีผลกระทบระยะยำว
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ข้ อความแสดงข้ อควรระวัง
P201 – รับคำแนะนำเฉพำะก่อนใช้
P202 – ห้ำมใช้จนกว่ำจะอ่ำนคำเตือนและคำแนะนำก่อนใช้
P260 – ห้ำมหำยใจเอำฝุ่ น/ละอองสำรเข้ำไป
P261 –หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ฟูม/ก๊ำซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย
P264 – ล้ำงผิวหนังหลังจำกกำรใช้สำร
P270 – ห้ำมกิน ดื่มหรื อสูบบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
P271 – ใช้เฉพำะนอกอำคำรหรื อในพื้นที่ที่ระบำยอำกำศได้ดี
P273 – หลีกเลี่ยงกำรรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
P281 – ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตำมที่กำหนด
P304+P340 – หำกหำยใจเข้ำไปให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยไปยังบริ เวณที่มีอำกำศบริ สุทธิ์และให้พกั ในท่ำที่หำยใจได้
P308+P313 – ถ้ำได้รับสัมผัสหรื อเกี่ยวข้อง ให้ปรึ กษำแพทย์/พบแพทย์
P312 – ถ้ำรู ้สึกไม่สบำย ให้โทรศัพท์ปรึ กษำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์
P314 – ถ้ำรู ้สึกไม่สบำย ให้ปรึ กษำแพทย์/พบแพทย์
P405 – จัดเก็บในสถำนที่ที่ปิดล็อกได้
P501 – กำจัดสำร/ภำชนะบรรจุ (ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภำค /ประเทศ /สำกล)
ความเป็ นอันตรายอื่นทีไ่ ม่ มผี ลในการจาแนกประเภท : ไม่มี
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม (Composition/Information on Ingredients)
สำรผสม
ลำดับ
องค์ประกอบสำร
CAS No.
1 Distillates, severely hydrotreated light paraffinic
64742-55-8
2
3

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Additive Package

64742-54-7
CBI

Content (%)

1-5
>85
Confidential

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
การหายใจเข้ าไป
การสัมผัสทางผิวหนัง
การสัมผัสทางดวงตา
การกลืนกิน
อาการ/ ผลกระทบทีส่ าคัญ
ข้ อควรพิจารณาทางการแพทย์ ทตี่ ้ องทาทันทีและการดูแลรักษา
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ให้ยำ้ ยผูป้ ่ วยไปยังบริ เวณที่มีอำกำศบริ สุทธิ์
ถอดเสื้ อผ้ำที่เปื้ อนออกทันที ล้ำงด้วยน้ ำและสบู่ หำกเกิดอำกำรแพ้ควรพบ
แพทย์
ล้ำงด้วยน้ ำปริ มำณมำก ถอดคอนแทคเลนส์ออก เปิ ดเปลือกตำให้กว้ำง ให้
น้ ำไหลผ่ำนอย่ำงน้อย 15 นำที นำส่งแพทย์ทนั ที
บ้วนปำก ห้ำมทำให้อำเจียน นำส่งแพทย์
ระคำยเคืองผิวหนัง หำกสัมผัสกับผิวหนัง
ให้รักษำตำมอำกำร
2
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เฉพาะทีส่ าคัญทีค่ วรดาเนินการ
5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม
สารดับเพลิงทีไ่ ม่ เหมาะสม
ความเป็ นอันตรายเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ จากสารเคมี

อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวังสาหรับนักผจญเพลิง

คำร์บอนไดออกไซด์, โฟม, เคมีแห้ง หรื อ ทรำย
ฉี ดน้ ำเป็ นลำ
กำรเผำไหม้อำจก่อให้เกิดสำรประกอบเชิงซ้อนในรู ปของแข็ง, ของเหลว
และก๊ำซ รวมถึงคำร์บอนมอนออกไซด์ สำรประกอบออกไซด์ของกำมะถัน
และสำรประกอบอินทรี ย ์
สวมชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ปกป้องทำงเดินหำยใจชนิดถังบรรจุอำกำศแบบ
พกพำ (Self –Contained Breathing Apparatus, SCBA)

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measure)
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล

ข้ อควรระวังด้ านสิ่งแวดล้ อม
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด

อพยพคนออกจำกบริ เวณสำรหกรด
ห้ำมสัมผัสสำรเคมีโดยตรง
สวมอุปกรณ์ปกป้ องทำเดินหำยใจชนิดดูดซับก๊ำซอินทรี ยแ์ ละไอระเหย
รองเท้ำบูท และถุงมือยำง
ป้ องกันไม่ให้สำรไหลลงท่อระบำยน้ ำทิ้ง
ดูดซับสำรด้วยทรำย ห้ำมให้น้ ำน้ ำเข้ำไปในภำชนะบรรจุ ระบำยอำกำศใน
บริ เวณนั้นและล้ำงทำควำมสะอำดบริ เวณที่สำรหกรั่วไหลหลังจำกเก็บสำร
ออกหมดแล้ว

7. การขนถ่ าย เคลื่อนย้ าย ใช้ งาน และการเก็บรักษา (Handling and Storage)
ข้ อควรระวังในการขนถ่ าย เคลื่อนย้ าย ใช้ งานอย่ างปลอดภัย
สภาวะการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย

หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับสำร ให้ใช้สำรในบริ เวณที่มีอำกำศที่เพียงพอ
ปิ ดภำชนะบรรจุ เก็บในบริ เวณที่ระบำยอำกำศได้ดี
เก็บในที่แห้งและเย็น เก็บห่ำงจำกแหล่งกำเนิดประกำยไฟและสำรที่ติดไฟ
ได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
ค่ าต่ างๆทีใ่ ช้ ควบคุมการรับสัมผัส:
การควบคุมทางวิศวกรรมทีเ่ หมาะสม

ไม่ได้กำหนด
จัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
จัดให้มีที่ดูดอำกำศเฉพำะที่

อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
Rev.02 Jun 18, 2019
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กำรป้ องกันระบบหำยใจ
กำรป้ องกันตำ
กำรป้ องกันมือ
กำรป้ องกันผิวหนัง
ข้อควรปฏิบตั ิ

สวมอุปกรณ์ปกป้ องทำงเดินหำยใจชนิดดูดซับก๊ำซและไอ
แว่นครอบตำ
ถุงมือชนิดที่ทนสำรเคมี
ชุดป้ องกันสำรเคมี รองเท้ำนิรภัย
ล้ำงมือและหน้ำหลังจำกกำรทำงำนกับสำร ก่อนกินอำหำร สูบบุหรี่ หรื อใช้
ห้องน้ ำ
ห้ำมกินอำหำร ดื่ม หรื อสูบบุหรี่ ในสถำนที่ทำงำน

9. สมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)
ลักษณะทัว่ ไป :
กลิน่
ค่ าความหนืดที่ 100°C :
จุดวาบไฟ :
ค่ าขีดจากัดสู งสุ ดและตา่ สุ ดของความไวไฟ หรื อค่ าขีดจากัดสู งสุดและตา่ สุ ดของการ
ระเบิด (%, v/v) :
จุดไหลเท :
ความหนาแน่ นสัมพัทธ์ (นา้ = 1) :
ความสามารถในการละลายได้ :

ของเหลว สี แดง
กลิ่นเฉพำะตัว
7.0-7.8 cSt
>177 oC
ขีดล่ำง : 1% v/v
ขีดบน : 10% v/v
<-40 oC
0.8-0.9
ในน้ ำ: ไม่ละลำยน้ ำ

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา (Stability and Reactivity)
การเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยา
สภาวะทีค่ วรหลีกเลีย่ ง
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้
ผลิตภัณฑ์ จากการสลายตัวทีเ่ ป็ นอันตราย

ไม่มีขอ้ มูล
เสถียร
ไม่เกิดปฏิกิริยำ
อุณหภูมิสูงและกำรสัมผัสแสงแดดโดยตรง
สำรที่สำมำรถออกซิไดซ์อย่ำงแรง
ไม่เกิดอันตรำยจำกกำรย่อยสลำยของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภณั ฑ์ปกติ

11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา (Toxicological Information)
ควำมเป็ นพิษเฉี ยบพลัน
กำรกัดกร่ อน/กำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง
กำรทำลำยดวงตำอย่ำงรุ นแรง/กำรระคำยเคืองต่อดวงตำ
กำรทำให้ไวต่อกำรกระตุน้ อำกำรแพ้ต่อระบบทำงเดินหำยใจ
หรื อผิวหนัง
Rev.02 Jun 18, 2019

เป็ นอันตรำยเมื่อกลืนกิน (ประเภทย่อย 5)
ไม่สำมำรถจำแนกได้
ไม่สำมำรถจำแนกได้
ไม่สำมำรถจำแนกได้
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กำรก่อให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
กำรก่อมะเร็ ง
ควำมเป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์
ควำมเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจงจำกกำรรับ
สัมผัสครั้งเดียว
ควำมเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจงจำกกำรรับ
สัมผัสซ้ ำ
ควำมเป็ นอันตรำยจำกกำรสำลัก

ไม่สำมำรถจำแนกได้
มีขอ้ สงสัยว่ำอำจเกิดอันตรำยต่อกำรเจริ ญพันธุ์หรื อทำรกในครรภ์
ไม่สำมำรถจำแนกได้
ไม่สำมำรถจำแนกได้
อำจเป็ นอันตรำยถึงตำยได้ เมื่อกลืนกินและผ่ำนเข้ำไปทำงช่องลม

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological Information)
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้ อมในนา้
ความเป็ นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้ อมในนา้
ความคงอยู่นาน และความสามารถในการย่ อยสลายทางชีวภาพ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ
การเคลื่อนย้ ายในดิน
ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

ไม่สำมำรถจำแนกได้
ไม่สำมำรถจำแนกได้
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด (Disposal Considerations)
การกาจัดสาร
บรรจุภณ
ั ฑ์

ให้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของท้องถิ่น
ติดต่อบริ ษทั รับกำจัดของเสี ยที่ได้รับอนุญำต
ให้ปฏิบตั ิตำมวิธีกำจัดกำกของเสีย

14. ข้ อมูลเกีย่ วกับการขนส่ ง (Transport Information)
หมายเลขสหประชาชาติ (UN number)
ชื่ อทีถ่ ูกต้องในการขนส่ งของสหประชาชาติ
ประเภทความเป็ นอันตรายสาหรับการขนส่ ง
กลุ่มการบรรจุ
มลภาวะทางทะเล
การขนส่ งด้ วยภาชนะขนาดใหญ่
ข้ อควรระวังพิเศษ
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ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
ไม่ได้กำหนด
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
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15. ข้ อมูลเกีย่ วกับกฎข้ อบังคับ (Regulatory Information)
กฎข้ อบังคับทางด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมเรื่ อง ระบบกำรจำแนกและกำรสื่ อสำร จำแนกเป็ นวัตถุอนั ตรำย
ควำมเป็ นอันตรำยของวัตถุอนั ตรำย พ.ศ. 2555
16. ข้ อมูลอื่นๆ (Other Information)
วันที่จดั ทำเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย:
18 มิถุนำยน 2562
กำรอ้ำงอิง/แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลและเอกสำรที่ใช้ทำเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย

1. National Institute of Technology and Evaluation (SAFE NITE)
http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html
2. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS), United Nation, 2011

ข้อมูลในเอกสำรนี้ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนข้อมูลที่มีอยูข่ องบริ ษทั ฯ ซึ่งเชื่อว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือและถูกต้อง อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลที่ให้น้ ี บริ ษทั ฯ
จะไม่รับประกันใดๆในเรื่ องควำมสมบูรณ์ ควำมครอบคลุมและควำมถูกต้องของเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย

Rev.02 Jun 18, 2019

6
SD-PD-14-25

