เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

หมวดที� 1. หมายเลข
ตัวบ่ งชีผ� ลิตภัณฑ์ ตามระบบ GHS (GHS
product identifier)

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

รหัสผลิตภัณฑ์

468179-DE04

SDS #

468179

ข้ อแนะนําและข้ อจํากัดต่ างๆ ในการใช้ สารเดี�ยวหรือสารผสม
การใช้ สาร / ผลิตภัณฑ์

นํ า� มันเกียร์ อตั โนมัติ
หากต้ องการคําแนะนําการใช้ งาน โปรดดูเอกสารข้ อมูลทางเทคนิค หรือติดต่อตัวแทนจําหน่ายของท่าน

ผู้ผลิต

BP-Castrol (Thailand) Limited
Samut Sakon Industrial Estate, 39/77-78 Moo 2 Rama II Road,
Bangkachao Amphur Muang, Samut Sakorn 74000
Tel. +66 34 419666, Fax. +66 34 419666

ผู้จาํ หน่ าย

BP-Castrol (Thailand) Limited
3 Rajanakarn Building, 23rd Floor
South Sathon Road Yannawa,
Sathon Bangkok 10120
Tel. +66 02 6843555, Fax. +66 02 684 3646

หมายเลขโทรศัพท์ สําหรับเหตุฉุกเฉิน

Carechem: 001800 1 2066 6751 (tollfree, access from Thailand only)

หมวดที� 2. การบ่ งชีค� วามเป็ นอันตราย
การจัดประเภทตาม GHS

ไม่มีการจัดประเภทไว้

องค์ ประกอบฉลากตามระบบ GHS
คําสัญญาณ

ไม่มีคําสัญญาณ

ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

ข้ อควรระวัง
การป้ องกัน

ไม่มีผลบังคับใช้

การตอบสนอง

ไม่มีผลบังคับใช้

การเก็บรักษา

ไม่มีผลบังคับใช้

การกําจัด

ไม่มีผลบังคับใช้

หมวดที� 3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี�ยวกับส่ วนผสม
สารเดี�ยว/สารผสม

สารผสม

นํ า� มันพื น� ฐานจากการกลัน� คุณภาพสูง ( IP 346 DMSO extract < 3%) สารเติมแต่งที�ขึ น� ทะเบียน

ชื�อส่ วนผสม

%

ส่วนที�กลัน� ได้ (ปิ โตรเลียม) ดําเนินการด้ วยนํ า� พาราฟิ นิกเข้ มข้ น
การกลัน� ลําดับส่วน (ปิ โตรเลียม), ไฮโดรทรีเอต ไลท์ พาราฟิ นนิก
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide,
dodecyl 2-methyl-2-propenoate, eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate and
octadecyl 2-methyl-2-propenoate
นํ า� มันหล่อลื�น (ปิ โตรเลียม), C15-30, นํ า� มันธรรมชาติไฮโดรทรีต
2,5-Pyrrolidinedione, 3-C18-24-alkenyl derivs.
การกลัน� ลําดับส่วน (ปิ โตรเลียม), ไฮโดรทรีเอต ไลท์ พาราฟิ นนิก
บิส (2-ไฮดรอกซีเอทิล) แทลโล อัลคีนแอมีน
ไดแมนไทน์
3-(ไอโซเดโซโลซี)โพรพิลเอมีน
2-(2-เฮปทาเดก-8-เอนิลl-2-อิมิดาโซลิน-1-อิล)เอทานอล

≥50
≥25
≤3
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หมายเลข CAS
- ≤75
- ≤50

รู ปแบบ GHS - ประเทศไทย
Build 5.0.3

72623-86-0
91783-21-0
64742-55-8
61791-44-4
124-28-7
30113-45-2
95-38-5

≤3
≤3
≤3
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

รหัสผลิตภัณฑ์

วันที�ออก 22/02/2021.

(GHS - Thailand)

64742-54-7
64742-55-8
176487-46-0

468179-DE04

หน้ า: 1/7
ภาษา ไทย
(THAI)

หมวดที� 3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี�ยวกับส่ วนผสม
ในการใช้ งานปั จจุบนั ไม่ พบส่ วนประกอบใดที�ถูกจัดประเภทไว้ เป็ นสารที�มีอันตรายต่ อสุขภาพ และสิ�งแวดล้ อม

ขีดจํากัดการรับสารในการทํางาน หากมีอยู่ จะระบุไว้ ในหมวดที� 8

หมวดที� 4. มาตรการปฐมพยาบาล
คําอธิบายเกี�ยวกับมาตรการด้ านการปฐมพยายามที�จาํ เป็ น
การสูดดม

หากสูดหายใจเข้ าไป, ให้ ย้ายไปรับอากาศบริสทุ ธิ� ในกรณีที�สดู หายใจเอาผลิตภัณฑ์ที�สลายตัวในไฟเข้ าไป อาจไม่แสดงอาการในทันที ผู้ที�ได้
รับสารพิษอาจจําเป็ นต้ องอยู่ภายใต้ การดูแลของแพทย์เป็ นเวลา 48 ชัว� โมง ให้ ไปพบแพทย์เพือ� รับการรักษา หากเกิดอาการขึ น�

การกลืนกิน

ห้ ามทําให้ อาเจียนจนกว่าจะมีคําสัง� จากแพทย์ ให้ ไปพบแพทย์เพือ� รับการรักษา หากเกิดอาการขึ น�

การสัมผัสทางผิวหนัง

ล้ างผิวหนังที�สกปรกด้ วยนํ า� จํานวนมาก ถอดเสื อ� ผ้าและรองเท้ าที�มีเชื อ� โรคหรือสกปรก ซักเสื อ� ผ้าก่อนนํากลับมาใช้ ใหม่ ทําความสะอาด
รองเท้ าให้ ทวั� ก่อนนํามาใส่ใหม่ ให้ ไปพบแพทย์เพือ� รับการรักษา หากเกิดอาการขึ น�

การสัมผัสถูกดวงตา

ในกรณีที�สารสัมผัสถูกตา ให้ ล้างตาด้ วยนํ า� มากๆ ในทันที เป็ นเวลาอย่างน้ อย 15 นาที ควรจับเปลือกตาไว้ ให้ ออกห่างจากลูกตา เพือ� ให้ แน่ใจ
ได้ ล้างอย่างทัว� ถึง ตรวจหาคอนแทคเลนส์ แล้ วทําการถอดออก ให้ ไปพบแพทย์เพือ� รับการรักษา หากเกิดอาการขึ น�

อาการหรือผลกระทบที�สําคัญ ทัง� ที�เกิดเฉียบพลันและที�เกิดขึน� ภายหลัง (acute and delayed)
อ่านรายละเอียดเพิม� เติมเกี�ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและอาการได้ ในส่วนที� 11
ระบุถึงข้ อควรพิจารณาทางการแพทย์ ท�ตี ้ องทําทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที�สําคัญที�ควรดําเนินการ
การบําบัดเฉพาะ

ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะ

หมายเหตุถึงแพทย์

โดยทัว� ไป การรักษาควรเป็ นไปตามอาการและบรรเทาผลกระทบที�เกิดขึ น� โดยตรง
ในกรณีที�สดู หายใจเอาผลิตภัณฑ์ที�สลายตัวในไฟเข้ าไป อาจไม่แสดงอาการในทันที
ผู้ที�ได้ รับสารพิษอาจจําเป็ นต้ องอยู่ภายใต้ การดูแลของแพทย์เป็ นเวลา 48 ชัว� โมง

การป้ องกันของผู้ให้ การปฐมพยาบาล

ไม่ควรดําเนินการใดๆ ที�จะก่อให้ เกิดอันตราย หรือกระทําโดยไม่ได้ ผ่านการฝึ กอบรมที�เหมาะสม

หมวดที� 5. มาตรการผจญเพลิง
สารที�ใช้ ในการดับเพลิง
สารดับเพลิงที�เหมาะสม

ในกรณีที�เกิดไฟไหม้ ให้ ใช้ เครื�องดับเพลิงแบบโฟม, สารเคมีแห้ ง หรือคาร์ บอนไดออกไซด์ หรือสเปรย์

สารดับเพลิงที�ไม่ เหมาะสม

ห้ ามใช้ เครื�องฉีดนํ า�

ความเป็ นอันตรายเฉพาะที�เกิดขึน� จากสารเคมี
สารอันตรายที�เกิดจากการสลายตัวของความ
ร้ อน

เมื�ออยู่ในไฟหรือได้ รับความร้ อน จะเกิดความกดดันเพิม� ขึ น� และภาชนะอาจแตกออก
ผลิตภัณฑ์ที�เผาไหม้ อาจประกอบด้ วยสิง� ต่อไปนี :�
คาร์ บอนออกไซด์ (CO, CO2)
ไนโตรเจนออกไซด์ (NO, NO₂ เป็ นต้ น)

ข้ อปฏิบัติพเิ ศษในการป้ องกันสําหรับนักผจญ
เพลิง

ไม่ควรดําเนินการใดๆ ที�จะก่อให้ เกิดอันตราย หรือกระทําโดยไม่ได้ ผ่านการฝึ กอบรมที�เหมาะสม ให้ ปิดกั น� บริเวณที�เกิดเหตุในทันที โดยอพยพ
ผู้คนที�อยู่ในบริเวณนั น� ออกไป หากมีเพลิงไหม้ เกิดขึ น�

อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสําหรับนักผจญเพลิง

ผู้ดบั เพลิงควรสวมเครื�องช่วยหายใจชนิดมีถงั อากาศแบบพกพาและมีแรงดันเป็ นบวก (SCBA) และเสื อ� ผ้าป้องกันที�คลุมทั ง� ตัว

หมวดที� 6. มาตรการจัดการเมื�อมีการหกรั�วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย และขัน� ตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
สําหรับเจ้ าหน้ าที�ท�ไี ม่ ใช่ ฝ่ายปฏิบัติการฉุก
เฉิน

ไม่ควรดําเนินการใดๆ ที�จะก่อให้ เกิดอันตราย หรือกระทําโดยไม่ได้ ผ่านการฝึ กอบรมที�เหมาะสม อพยพผู้คนออกจากบริเวณโดยรอบ ห้ าม
บุคคลที�ไม่เกี�ยวข้ องและไม่มีการป้องกันที�ดีเข้ ามาในพื น� ที� ห้ ามสัมผัสหรือเดินผ่านสารที�หก สวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที�เหมาะสม
พื น� ลืน� โปรดใช้ ความระมัดระวังขณะเดิน

สําหรับผู้ปฏิบตั กิ ารตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน

หากจําเป็ นต้ องใช้ เครื�องแต่งกายชนิดพิเศษเพือ� จัดการกับการหกรั�วไหล ให้ พจิ ารณาข้ อมูลจากหัวข้ อที� 8 เกี�ยวกับวัสดุที�เหมาะสมและไม่
เหมาะสม ดูข้อมูลใน "สําหรับเจ้ าหน้ าที�ที�ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบตั ิการฉุกเฉิน" ด้ วย
หลีกเลีย� งการทําให้ วตั ถุแตกกระจาย และสัมผัสกับพื น� ดิน ทางเดินนํ า� ท่อระบายนํ า� และท่อระบายของเสียต่างๆ หากผลิตภัณฑ์นี ท� ําให้ เกิดมล
ภาวะในสิง� แวดล้ อม (ระบบบําบัดนํ า� เสีย, ทางนํ า� , ดินหรืออากาศ) กรุณาแจ้ งหน่วยงานที�รับผิดชอบในด้ านนี �

ข้ อควรระวังด้ านสิ�งแวดล้ อม

วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บและทําความสะอาด
การหกในปริมาณน้ อย

หยุดการรั�วไหลหากทําได้ โดยไม่ต้องเสีย� งอันตราย เคลือ� นย้ ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที�มีการหก ดูดซับด้ วยวัสดุที�ไม่ทําปฏิกิริยา แล้ วใส่
ไว้ ในภาชนะกําจัดของเสียที�เหมาะสม กําจัดทิ ง� โดยผ่านบริษัทผู้รับเหมากําจัดขยะที�ได้ รับอนุญาตแล้ ว

ชื�อผลิตภัณฑ์ Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
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รหัสผลิตภัณฑ์

วันที�ออก 22/02/2021.

รู ปแบบ GHS - ประเทศไทย
Build 5.0.3

(GHS - Thailand)

468179-DE04

หน้ า: 2/7
ภาษา ไทย
(THAI)

หมวดที� 6. มาตรการจัดการเมื�อมีการหกรั�วไหลของสาร
หยุดการรั�วไหลหากทําได้ โดยไม่ต้องเสีย� งอันตราย เคลือ� นย้ ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที�มีการหก กันไม่ให้ ไหลเข้ าไปในท่อนํ า� ทิ ง� ทางนํ า�
ไหล ชั น� ใต้ ดิน หรือบริเวณพื น� ที�จํากัด เก็บและรวบรวมสารที�หกด้ วยวัสดุที�มีคณ
ุ สมบัติดดู ซับและไม่ติดไฟ เช่น ทราย, ดิน, ดินร่วน, ดินทราย
ละเอียด แล้ วจัดเก็บไว้ ในภาชนะเพือ� นําไปกําจัดตามข้ อบังคับของท้ องถิ�น กําจัดทิ ง� โดยผ่านบริษัทผู้รับเหมากําจัดขยะที�ได้ รับอนุญาตแล้ ว

การหกในปริมาณมาก

หมวดที� 7. การขนถ่ าย เคลื�อนย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลื�อนย้ าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย
มาตรการป้ องกัน

เริ�มใช้ งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที�เหมาะสม (โปรดดูหมวดที� 8)

คําแนะนําเกี�ยวกับอาชีวสุขศาสตร์ ท� วั ไป

ห้ ามรับประทานอาหาร ดื�มนํ า� หรือสูบบุหรี� ในบริเวณที�มีการใช้ งาน จัดเก็บ หรือแปรรูปสารชนิดนี อ� ยู่ ล้ างให้ ทวั� ภายหลังการขนย้ ายสาร
ถอดเสื อ� ผ้าและอุปกรณ์ป้องกันภัยที�ปนเปื อ� นก่อนเข้ าสูบ่ ริเวณรับประทานอาหาร ดูหวั ข้ อ 8 เพือ� อ่านข้ อมูลเพิม� เติมเกี�ยวกับมาตรการทางสุข
ศาสตร์

สภาวะการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย รวมทัง� ข้ อ
ห้ ามในการเก็บรักษาสารที�เข้ ากันไม่ ได้

จัดเก็บตามข้ อบังคับภายในประเทศ เก็บรักษาในภาชนะบรรจุดั ง� เดิมให้ พ้นจากการได้ รับแสงอาทิตย์โดยตรง ในพื น� ที�ที�แห้ ง เย็น และมีอากาศ
ถ่ายเทได้ ดี และให้ พ้นจากวัสดุที�เข้ ากันไม่ได้ (ดูบทที� 10) และให้ ห่างจากอาหารและเครื�องดื�ม เก็บภาชนะบรรจุให้ มิดชิด และปิ ดผนึกไว้ จน
กว่าจะพร้ อมใช้ งาน เก็บและใช้ เฉพาะในอุปกรณ์/ภาชนะที�ออกแบบสําหรับใช้ กบั ผลิตภัณฑ์นี เ� ท่านั น� ควรปิ ดผนึกภาชนะที�เปิ ดออกใช้ แล้ วให้
สนิท และเก็บในแนวตั ง� เพือ� ป้องกันการรั�วหก ห้ ามเก็บไว้ ในภาชนะที�ไม่ติดฉลาก ใช้ หลักการที�ถกู ต้ องเพือ� ป้องกันการปนเปื อ� นสิง� แวดล้ อม

หมวดที� 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
ค่ าต่ างๆ ที�ใช้ ควบคุม
การรับสัมผัส เช่ นค่ าขีดจํากัดที�ยอมให้ รับสัมผัสได้ ในขณะปฏิบตั งิ าน
ชื�อส่ วนผสม

ขีดจํากัดการเกิดไอสารอันตราย

ส่วนที�กลัน� ได้ (ปิ โตรเลียม) ดําเนินการด้ วยนํ า� พาราฟิ นิกเข้ มข้ น

ACGIH TLV (สหรัฐอเมริกา).
TWA: 5 mg/m³ 8 ชัว� โมง. พิมพ์ขึ น� /ปรับปรุงแก้ ไข: 11/2009 แบบฟอร์ ม:
ส่วนที�สดู ดมได้

การกลัน� ลําดับส่วน (ปิ โตรเลียม), ไฮโดรทรีเอต ไลท์ พาราฟิ นนิก

ACGIH TLV (สหรัฐอเมริกา).
TWA: 5 mg/m³ 8 ชัว� โมง. พิมพ์ขึ น� /ปรับปรุงแก้ ไข: 11/2009 แบบฟอร์ ม:
ส่วนที�สดู ดมได้

นํ า� มันหล่อลื�น (ปิ โตรเลียม), C15-30, นํ า� มันธรรมชาติไฮโดรทรีต

ACGIH TLV (สหรัฐอเมริกา).
TWA: 5 mg/m³ 8 ชัว� โมง. พิมพ์ขึ น� /ปรับปรุงแก้ ไข: 11/2009 แบบฟอร์ ม:
ส่วนที�สดู ดมได้

การกลัน� ลําดับส่วน (ปิ โตรเลียม), ไฮโดรทรีเอต ไลท์ พาราฟิ นนิก

ACGIH TLV (สหรัฐอเมริกา).
TWA: 5 mg/m³ 8 ชัว� โมง. พิมพ์ขึ น� /ปรับปรุงแก้ ไข: 11/2009 แบบฟอร์ ม:
ส่วนที�สดู ดมได้

การควบคุมทางวิศวกรรมที�เหมาะสม

ควรประเมินความเสีย� งต่อสุขภาพสําหรับกิจกรรมซึ�งเกี�ยวข้ องกับสารเคมีทั ง� หมด เพือ� ช่วยให้ แน่ใจว่าความเสีย� งในการสัมผัสกับสารเคมีถกู
ควบคุมไว้ อย่างเหมาะสม ควรพิจารณาเรื�องอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลหลังจากที�มาตรการควบคุมด้ านอืน� ๆ (เช่น การควบคุมทางวิศวกรรม) ได้
รับการประเมินอย่างเหมาะสมแล้ วเท่านั น� อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลควรสอดคล้ องกับมาตรฐานที�เหมาะสม มีความเหมาะสมในการใช้ เก็บ
รักษาในสภาพที�ดี และมีการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม
ผู้จําหน่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของคุณ ควรให้ คําปรึกษาเกี�ยวกับอุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ที�เหมาะสม สําหรับข้ อมูลเพิม� เติม ให้
ติดต่อองค์กรในประเทศของคุณสําหรับมาตรฐานต่างๆ
จัดหาการระบายอากาศเสีย หรือการควบคุมทางวิศวกรรมอื�นๆ เพือ� ให้ ความเข้ มข้ นของละอองในอากาศ ตํ�ากว่าขีดจํากัดการสัมผัสถูกในการ
ประกอบอาชีพ
สําหรับอุปกรณ์ป้องกันที�เป็ นตัวเลือกสุดท้ าย นั น� ขึ น� อยู่กบั การประเมินความเสีย� ง เป็ นสิง� สําคัญที�จะต้ องแน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุก
ชิ น� นั น� ใช้ ด้วยกันได้

การควบคุมการปล่ อยสารที�มีผลต่ อสิ�งแวดล้ อม

ต้ องตรวจสอบสารที�ปล่อยออกจากระบบระบายอากาศหรืออุปกรณ์ในกระบวนการทํางาน เพือ� ให้ แน่ใจว่าสอดคล้ องกับบัญญัติของกฎหมาย
ป้องกันสิง� แวดล้ อม ในบางกรณี จําเป็ นต้ องใช้ เครื�องกําจัดควัน เครื�องกรอง หรือการดัดแปลงทางวิศวกรรมของอุปกรณ์ในกระบวนการทํางาน
เพือ� ลดระดับสารที�ปล่อยออกมาให้ อยู่ในระดับที�ยอมรับได้

การป้ องกันดวงตา

แว่นตานิรภัยที�มีที�กําบังด้ านข้ าง

การป้ องกันผิวหนัง
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หมวดที� 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
การป้ องกันมือ

สวมเสื อ� ผ้าป้องกันหากต้ องสัมผัสสารบ่อยๆ หรือเป็ นประจํา สวมถุงมือป้องกันสารเคมี แนะนําให้ ใช้ : ถุงมือไนไตรล์ การเลือกชนิดของถุงมือ
ป้องกันที�เหมาะสม ขึ น� อยู่กบั สารเคมีที�ต้องขนถ่าย ลักษณะการทํางานและการใช้ ตลอดจนสภาพของถุงมือ (แม้ จะเป็ นถุงมือที�ป้องกันสารเคมี
ได้ ดีที�สดุ ก็อาจเสือ� มสภาพ หลังจากสัมผัสสารเคมีอย่างต่อเนื�อง) ถุงมือส่วนใหญ่จะอายุการใช้ งานสั น� จึงต้ องทิ ง� ไปและเปลีย� นใหม่ ควร
กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับการใช้ งานแต่ละแบบโดยเฉพาะ เนื�องจากสภาพแวดล้ อมในการทํางาน และวิธีใช้ งานสารแต่ละ
ชนิดย่อมแตกต่างกันไป ดังนั น� ในการเลือกถุงมือ ควรปรึกษาผู้จําหน่าย/ผู้ผลิต และมีการประเมินสภาพการทํางานอย่างละเอียด

การป้ องกันผิวหนัง

การใช้ ชดุ ป้องกันเป็ นการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางอุตสาหกรรมที�ดี
ควรเลือกใช้ อปุ กรณ์ป้องกันร่างกายให้ เหมาะสมตามลักษณะงานและความเสีย� งที�อาจเกิดขึ น� และควรได้ รับการอนุมตั ิจากผู้เชี�ยวชาญก่อน
การจัดการกับผลิตภัณฑ์
โดยปกติ ผ้ าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ /ผ้ าฝ้ายจะป้องกันต่อการปนเปื อ� นเล็กๆ น้ อยๆ ซึ�งไม่เปี ยกชุ่มลงมาถึงผิวหนังได้ ควรนําชุดทั ง� ชุดไปทําความ
สะอาดเป็ นประจํา เมื�อความเสีย� งต่อการสัมผัสถูกผิวหนังอยู่ในระดับที�สงู (เช่น ในขณะที�ทําความสะอาดสิง� ที�หก หรือมีความเสีย� งที�สารจะ
กระเด็นใส่) ก็จําเป็ นต้ องสวมชุดคลุมที�ทนต่อสารเคมี และ/หรือชุดป้องกันสารเคมีและรองเท้ าบูต

การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ

ในกรณีที�ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้ สวมเครื�องช่วยหายใจที�เหมาะสม
ทางเลือกในการป้องกันระบบหายใจที�ถกู ต้ อง ขึ น� อยู่กบั ชนิดของสารเคมีที�จบั ต้ อง เงื�อนไขการทํางาน และการใช้ งาน รวมทั ง� สภาพของอุปกรณ์
ระบบหายใจ คุณควรพัฒนากระบวนการด้ านความปลอดภัยสําหรับการทํางานแต่ละแบบ ดังนั น� ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจโดย
ปรึกษากับผู้จําหน่าย/ผู้ผลิต และประเมินสภาพการทํางานทั ง� หมดก่อน

หมวดที� 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะภายนอก
สถานะทางกายภาพ

ของเหลว

สี

สีแดง

กลิ�น

ไม่มีข้อมูล

ค่ าขีดจํากัดของกลิ�นที�รับได้

ไม่มีข้อมูล

ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง

ไม่มีผลบังคับใช้

จุดหลอมเหลว

ไม่มีข้อมูล

จุดเดือด

ไม่มีข้อมูล

จุดหยด

ไม่มีข้อมูล

จุดวาบไฟ

ถ้ วยเปิ ด: >180°C (>356°F) [คลีฟแลนด์]

อัตราการระเหย

ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ ของของแข็ง
และก๊ าซ

ไม่มีผลบังคับใช้ อาศัย - สถานะทางกายภาพ

ค่ าจํากัดการระเบิด (การติดไฟ) ตํ�าสุดและสูง
สุด

ไม่มีข้อมูล

ความดันไอ

ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่ นไอ

ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่ นสัมพัทธ์

ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่ น

<1000 kg/m³ (<1 g/cm³) ที� 15°C

ความสามารถในการละลายได้

ไม่ละลายในนํ า�

ค่ าสัมประสิทธิ�การละลายของสารในชัน� ของ
ต่ อนํา�

ไม่มีข้อมูล

อุณหภูมิท�ลี ุกติดไฟได้ เอง

ไม่มีข้อมูล

อุณหภูมิของการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

ความหนืด

จลน์: 29.48 mm2/s (29.48 cSt) ที� 40°C
จลน์: 5.916 mm2/s (5.916 cSt) ที� 100°C

หมวดที� 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
การเกิดปฏิกิริยา

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์นี .� โปรดดูในส่วน สภาวะที�ต้องหลีกเลีย� ง และ วัสดุที�ใช้ ร่วมกันไม่ได้ สําหรับข้ อมูลเพิม� เติม.

ความเสถียรทางเคมี

ผลิตภัณฑ์นี ม� คี วามเสถียร

โอกาสที�จะเกิดปฏิกิริยาอันตราย

การเก็บรักษาและการใช้ งานภายใต้ สภาวะปกติจะไม่ทําให้ เกิดปฏิกิริยาที�เป็ นอันตราย
ภายใต้ ภาวะการเก็บรักษาและการใช้ งานตามปกติ การเกิดพอลิเมอร์ ที�เป็ นอันตรายจะไม่เกิดขึ น�

สภาวะที�ควรหลีกเลี�ยง

หลีกเลีย� งแหล่งที�อาจเกิดการติดไฟทั ง� หลาย (ไม่ว่าจะเป็ นประกายไฟหรือเปลวไฟ)

วัสดุท�เี ข้ ากันไม่ ได้

ไม่มีข้อมูลจําเพาะ
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หมวดที� 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
ความเป็ นอันตรายของสารที�เกิดจากการสลาย
ตัว

เมื�อเก็บและใช้ งานในสภาพปกติ ไม่ควรมีผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที�เป็ นอันตรายเกิดขึ น�

หมวดที� 11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ข้ อมูลเกี�ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้ าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื�อได้ รับสัมผัสซํา� )
ชื�อ

หมวด

วิถีทางที�ได้ รับสัมผัส

อวัยวะเป้ าหมาย

2-(2-เฮปทาเดก-8-เอนิลl-2-อิมิดาโซลิน-1-อิล)เอทานอล

หมวด ๒

ทางปาก

ระบบย่อยอาหาร, ต่อมไทมัส

อันตรายจากการสําลักเข้ าสู่ทางเดินหายใจ
ชื�อ

ผลลัพธ์

การกลัน� ลําดับส่วน (ปิ โตรเลียม), ไฮโดรทรีเอต ไลท์ พาราฟิ นนิก
นํ า� มันหล่อลื�น (ปิ โตรเลียม), C15-30, นํ า� มันธรรมชาติไฮโดรทรีต

เป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ (Aspiration hazard) - หมวด ๑
เป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ (Aspiration hazard) - หมวด ๑

ข้ อมูลเกี�ยวกับทางรับสัมผัสที�อาจเกิดขึน� ได้ แก่
การหายใจเข้ าไป การกลืนกิน และการสัมผัส
ทางผิวหนังและดวงตา

วิธีเข้ าสูร่ ่างกายที�คาดหวังไว้ : เกี�ยวกับผิวหนัง, การสูดดม.

ผลร้ ายแรงที�อาจเกิดขึน� ต่ อสุขภาพ
การสัมผัสถูกดวงตา

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

การสูดดม

การได้ รับสารที�เกิดจากการย่อยสลายอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ผลร้ ายแรงอาจไม่ปรากฏทันทีภายหลังการสัมผัสสาร

การสัมผัสทางผิวหนัง

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

การกลืนกิน

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

อาการปรากฏที�มีความสัมพันธ์ กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา
การสัมผัสถูกดวงตา

ไม่มีข้อมูลจําเพาะ

การสูดดม

การสูดดมเข้ าไปอาจเป็ นอันตรายได้ หากอยู่ในสภาวะที�มีไอ หมอก หรือควันซึ�งเกิดจากการแยกส่วนประกอบของสารด้ วยความร้ อน

การสัมผัสทางผิวหนัง

ไม่มีข้อมูลจําเพาะ

การกลืนกิน

ไม่มีข้อมูลจําเพาะ

ผลกระทบเฉียบพลันและที�เกิดขึน� ภายหลัง รวมทัง� ผลเรือ� รัง จากการรับสัมผัสทัง� ในระยะสัน� และระยะยาว
การสัมผัสถูกดวงตา

ความเสีย� งในการเกิดอาการระคายเคืองหรือตาแดงชัว� คราว หากมีการสัมผัสกับดวงตาโดยไม่ตั ง� ใจ.

การสัมผัสทางผิวหนัง

การสัมผัสเป็ นเวลานานหรือบ่อยครั ง� ทําให้ ไขมันบนผิวหนังลดลงและนําไปสูอ่ าการระคายเคือง ผิวแตก และ/หรือผิวหนังอักเสบ

การกลืนกิน

การกินเข้ าไปเป็ นปริมาณมาก อาจทําให้ คลืน� ไส้ และท้ องร่วง

ผลเรือ� รังที�อาจเกิดขึน� ต่ อสุขภาพ
ทั�วไป

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

มีคุณสมบัตเิ ป็ นสารก่ อมะเร็ง

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

การกลายพันธุ์

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

การก่ อวิรูป

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

ผลต่ อพัฒนาการในเด็ก

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

ผลต่ อภาวะเจริญพันธุ์

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

หมวดที� 12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

ผลกระทบต่ อสิ�งแวดล้ อม

การตกค้ างยาวนาน และความสามารถในการย่ อยสลาย
คาดว่าสามารถย่อยสลายได้

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ
คาดว่าผลิตภัณฑ์นี ไ� ม่น่าจะมีการสะสมทางชีวภาพผ่านทางห่วงโซ่อาหารในสิง� แวดล้ อม
ความสามารถในการเปลี�ยนแปลง

สารที�หกอาจซึมผ่านชั น� ดิน ทําให้ เกิดการปนเปื อ� นในนํ า� ใต้ ดิน

ผลกระทบในทางเสียหายอื�นๆ (other adverse
effects)

ยังไม่พบผลใดๆ ที�สาํ คัญหรืออันตรายร้ ายแรง

ข้ อมูลเชิงนิเวศน์ อ�นื ๆ

สารที�หกอาจก่อให้ เกิดคราบนํ า� มันบนผิวนํ า� ซึ�งเป็ นอันตรายต่อพืชและสัตว์ในนํ า� นอกจากนี � การถ่ายเทออกซิเจนในนํ า� จะลดลงด้ วย
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หมวดที� 13. ข้ อพิจารณาในการกําจัด
ควรหลีกเลีย� งและลดการสร้ างขยะหากเป็ นไปได้ ไม่ควรกําจัดเศษที�เหลือจากของเสียในปริมาณที�มีนยั สําคัญลงในท่อระบายนํ า� ทิ ง� แต่ให้ นํา
ไปบําบัดในระบบบําบัดนํ า� เสียที�เหมาะสม การทิ ง� ผลิตภัณฑ์ที�มีมากเกินพอและไม่สามารถรีไซเคิลผ่านบริษัทผู้รับกําจัดขยะที�ได้ รับอนุญาต
การกําจัดผลิตภัณฑ์ สารละลาย และผลพลอยได้ จากการผลิตควรเป็ นไปตามข้ อกําหนดการป้องกันสิง� แวดล้ อมและการกําจัดของเสีย รวมทั ง�
ข้ อกําหนดของท้ องถิ�นด้ วย บรรจุภณ
ั ฑ์ที�ใช้ กบั ของเสียควรนํากลับมาใช้ ใหม่ หากไม่สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ ควรนําไปเผาหรือการฝัง
กลบเท่านั น� ต้ องทิ ง� สารและภาชนะนี ด� ้วยวิธีการที�ปลอดภัย ภาชนะบรรจุหรือถุงบรรจุภายในที�ว่างเปล่าแล้ วอาจมีผลิตภัณฑ์ตกค้ างอยู่ หลีก
เลีย� งการทําให้ วตั ถุแตกกระจาย และสัมผัสกับพื น� ดิน ทางเดินนํ า� ท่อระบายนํ า� และท่อระบายของเสียต่างๆ

วิธีกําจัดทิง�

หมวดที� 14. ข้ อมูลการขนส่ ง
IMDG

IATA

หมายเลขสหประชาชาติ

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ชื�อที�ถูกต้ องในการขนส่ งของ
สหประชาชาติ

-

-

ประเภทความเป็ นอันตราย
สําหรับการขนส่ ง

-

-

กลุ่มการบรรจุ

-

-

อันตรายต่ อสิ�งแวดล้ อม

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ข้ อมูลเพิ�มเติม

-

ไม่มีข้อมูล

ข้ อควรระวังพิเศษสําหรับผู้ใช้ งาน

การขนส่ งในปริมาณมากตามเอกสารของ IMO ไม่มีข้อมูล

หมวดที� 15. ข้ อมูลด้ านกฎข้ อบังคับ
กฎตามกฎหมายต่ างประเทศอื�นๆ
บัญชีรายการของออสเตรเลีย (AICS)

มีส่วนประกอบอย่างน้ อยหนึ�งชนิดที�ไม่อยู่ในรายการ

บัญชีรายชื�อสารควบคุมของประเทศแคนาดา
(DSL)

มีส่วนประกอบอย่างน้ อยหนึ�งชนิดที�ไม่อยู่ในรายการ DSL (รายชื�อสารเคมีที�มีอยู่แล้ วภายในประเทศ) แต่สว่ นประกอบดังกล่าวทั ง� หมดอยู่ใน
รายการ NDSL (รายชื�อสารเคมีที�ไม่มีอยู่ภายในประเทศ)

บัญชีรายการของจีน (IECSC)

ส่วนประกอบทั ง� หมดมีอยู่ในรายการหรือยกเว้ นไว้

สถานะตามนโยบาย REACH

บริษัทขายผลิตภัณฑ์นี ใ� น EU ด้ วยความสอดคล้ องกับข้ อกําหนดปั จจุบนั ของ REACH ตามที�ระบุไว้ ในส่วนที� 1

บัญชีรายการของญี�ป่ นุ (ENCS)

มีส่วนประกอบอย่างน้ อยหนึ�งชนิดที�ไม่อยู่ในรายการ

บัญชีรายการของเกาหลี (KECI)

มีส่วนประกอบอย่างน้ อยหนึ�งชนิดที�ไม่อยู่ในรายการ

บัญชีรายการของฟิ ลิปปิ นส์ (PICCS)

ส่วนประกอบทั ง� หมดมีอยู่ในรายการหรือยกเว้ นไว้

บัญชีรายการของสหรัฐ (TSCA 8b)

องค์ประกอบทั ง� หมดใช้ งานอยู่หรือได้ รับการยกเว้ น.

Taiwan Chemical Substances Inventory
(TCSI)

ส่วนประกอบทั ง� หมดมีอยู่ในรายการหรือยกเว้ นไว้

บัญชีรายชื�อสารเคมีอันตราย

มีชื�ออยู่ในรายการ

หมวดที� 16. ข้ อมูลอื�นๆ
ประวัติ
วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุ งเอกสาร

22/02/2021.

วันที�พิมพ์ ครัง� ที�แล้ ว

25/11/2020.

จัดเตรียมโดย

Product Stewardship
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หมวดที� 16. ข้ อมูลอื�นๆ
คําอธิบายคําย่ อ

ACGIH = การประชุมอเมริกนั ขององค์กรควบคุมความสะอาดทางอุตสาหกรรมของรัฐบาล ซึ�งเป็ นองค์กรที�ทําหน้ าที�ออกประกาศเกี�ยวกับการ
สัมผัสถูกต่างๆ หมายเลข
CAS Number = หมายเลขลงทะเบียนบริการแอบสแตร็กทางเคมี
GHS=การจําแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีที�เป็ นระบบเดียวกันทัว� โลก
IATA=สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
IMDG=การขนส่งสินค้ าอันตรายทางทะเล
OEL=ค่าขีดจํากัดการรับสัมผัสสารในสิง� แวดล้ อมการทํางาน
REACH=กฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้ วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจํากัดการใช้ สารเคมีที�มีการผลิต จําหน่าย หรือ
นําไปใช้ ในสหภาพยุโรป
SDS=เอกสารความปลอดภัย
STEL = ข้ อจํากัดการสัมผัสถูกระยะสั น�
TWA = ค่าเฉลีย� ถ่วงนํ า� หนักตามเวลา
UN Number = หมายเลขสหประชาชาติ ซึ�งเป็ นหมายเลข 4 หลักที�กําหนดโดย คณะกรรมการสหประชาชาติ ของผู้เชี�ยวชาญด้ านการขนส่ง
สินค้ าที�เป็ นอันตรายหลากหลาย = อาจประกอบด้ วยสิง� ต่อไปนี อ� ย่างน้ อยหนึ�งอย่าง 64741-88-4, 64741-89-5, 64741-95-3, 64741-96-4,
64742-01-4, 64742-44-5, 64742-45-6, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-57-0, 64742-58-1,
64742-62-7, 64742-63-8, 64742-65-0, 64742-70-7, 72623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1

ข้ อมูลอ้ างอิง

ไม่มีข้อมูล

แสดงข้ อมูลที�เปลี�ยนจากฉบับตีพิมพ์ ครัง� ที�แล้ ว
หมายเหตุถึงผู้อ่าน
ขั น� ตอนที�ถกู ต้ องกับสภาพที�แท้ จริงอย่างสมเหตุผลนี ท� ั ง� หมดได้ รับการปฏิบตั ิ เพือ� ทําให้ มีความมั�นใจในเอกสารข้ อมูลนี แ� ละทําให้ แน่ใจว่าเนื อ� หาด้ านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิง� แวดล้ อมที�อยู่ใน
เอกสารมีความถูกต้ องจนถึง ณ วันที�ที�ระบุไว้ ข้างล่างนี � ไม่มีใบรับประกันหรือการแสดงให้ เห็นเป็ นตัวอย่าง, โดยแสดงออกมาให้ เห็นโดยชัดเจนหรือโดยนัย ได้ รับการกระทําสําหรับเพือ� ความถูกต้ องหรือ
ความสมบูรณ์ของข้ อมูลและเนื อ� หาในเอกสารข้ อมูลนี ข� อ้ มูลและคําแนะนําที�ให้ นี จ� ะนํามาใช้ เมื�อมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพือ� การใช้ งานตามที�ระบุไว้ หรือการใช้ งานอื�นๆ ท่านไม่ควรใช้ ผลิตภัณฑ์นี น� อก
เหนือจากการใช้ งานที�ระบุไว้ หรือการใช้ งานอื�นๆ โดยไม่ได้ รับคําปรึกษาจากBP Group เป็ นภาระหน้ าที�ของผู้ใช้ ที�จะประเมินและใช้ ผลิตภัณฑ์นี ด� ว้ ยความปลอดภัยและสอดคล้ องกับกฎหมายและกฎ
ระเบียบที�เกี�ยวข้ องทั ง� หมด กลุม่ บริษัท BP จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากการใช้ ที�นอกเหนือไปจากการใช้ ผลิตภัฑ์ตามที�ระบุในวัสดุ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามคํา
แนะนํา หรือจากอันตรายใดๆ ที�มีโดยเป็ นธรรมชาติของวัสดุนี � ผู้ซื อ� ผลิตภัณฑ์นี เ� พื�อส่งมอบให้ ให้ บคุ คลที�สามนําไปใช้ ในการทํางาน มีหน้ าที�ดําเนินการในขั น� ตอนที�จําเป็ นทั ง� หมดเพือ� ให้ มนั� ใจว่าบุคคลใด
ก็ตามที�จดั การหรือใช้ งานผลิตภัณฑ์นี ไ� ด้ รับข้ อมูลต่างๆ ที�มีอยู่ในเอกสารนี � นายจ้ างมีหน้ าที�บอกกล่าวแก่ลกู จ้ างและผู้อื�นซึ�งอาจได้ รับผลจากอันตรายใดๆ ที�ได้ อธิบายไว้ ในเอกสารนี � และได้ รับผลจากข้ อ
ควรระวังที�ควรได้ รับการดําเนินการ
คุณสามารถติดต่อกลุม่ BP เพือ� ตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี เ� ป็ นฉบับล่าสุด ไม่อนุญาตให้ ทําการเปลีย� นแปลงใดๆ ในเอกสารฉบับนี �

ชื�อผลิตภัณฑ์ Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
เวอร์ ชัน 4

รหัสผลิตภัณฑ์

วันที�ออก 22/02/2021.

รู ปแบบ GHS - ประเทศไทย
Build 5.0.3

(GHS - Thailand)

468179-DE04

หน้ า: 7/7
ภาษา ไทย
(THAI)

