
เเเเออออกกกกสสสสาาาารรรรขขขขออออมมมมูลูลูลูลคคคคววววาาาามมมมปปปปลลลลออออดดดดภภภภัยัยัยัย
๑. การ บง ชี้ สาร เดี่ยว หรือ สาร ผสม และ ผู ผลิต๑. การ บง ชี้ สาร เดี่ยว หรือ สาร ผสม และ ผู ผลิต๑. การ บง ชี้ สาร เดี่ยว หรือ สาร ผสม และ ผู ผลิต๑. การ บง ชี้ สาร เดี่ยว หรือ สาร ผสม และ ผู ผลิต

WD-40 WD-40 WD-40 WD-40 แอโรซอลแอโรซอลแอโรซอลแอโรซอล๑.๑ ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ๑.๑ ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ๑.๑ ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ๑.๑ ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ
GHS (GHS product identifier)GHS (GHS product identifier)GHS (GHS product identifier)GHS (GHS product identifier)

๑.๒ การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ๑.๒ การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ๑.๒ การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ๑.๒ การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ
CSSS-TCO-010-126846หมายเลข หมายเลข หมายเลข หมายเลข SDSSDSSDSSDS

๑.๓ ขอแนะนําและขอจํากัดตาง ๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม๑.๓ ขอแนะนําและขอจํากัดตาง ๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม๑.๓ ขอแนะนําและขอจํากัดตาง ๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม๑.๓ ขอแนะนําและขอจํากัดตาง ๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม
สารหลอลื่น , ขจัดคราบความชื้นช่วยขจัดและป้องกันพื้นผิวจากการกัดกร่อนขอแนะนําในการใชขอแนะนําในการใชขอแนะนําในการใชขอแนะนําในการใช
ไมมีอยูขอจํากัดตาง ๆ ในการใชขอจํากัดตาง ๆ ในการใชขอจํากัดตาง ๆ ในการใชขอจํากัดตาง ๆ ในการใช

๑.๔ รายละเอียดของผูผลิต๑.๔ รายละเอียดของผูผลิต๑.๔ รายละเอียดของผูผลิต๑.๔ รายละเอียดของผูผลิต
ชื่อบริษัทชื่อบริษัทชื่อบริษัทชื่อบริษัท
ที่อยูที่อยูที่อยูที่อยู
อีเมลอีเมลอีเมลอีเมล
หมายเลขโทรศัพทหมายเลขโทรศัพทหมายเลขโทรศัพทหมายเลขโทรศัพท
โทรสารโทรสารโทรสารโทรสาร
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน

WD-40 Company 
9715 Business Park Ave San Diego, CA , USA   92131
-
+1-800-448-9340 +1-858-251-5600
-
1-888-324-7596 (PROSAR) 1-800-424-9300 (Chemtrec) 1-703-527-3887 (International Calls)

๒. การ บง ชี้ ความ เปน อันตราย๒. การ บง ชี้ ความ เปน อันตราย๒. การ บง ชี้ ความ เปน อันตราย๒. การ บง ชี้ ความ เปน อันตราย
๒.๑ การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ ๒.๑ การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ ๒.๑ การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ ๒.๑ การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS GHS GHS GHS และขอมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาคและขอมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาคและขอมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาคและขอมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค

กลุม 1ละอองลอยไวไฟความเปนอันตรายทางกายภาพความเปนอันตรายทางกายภาพความเปนอันตรายทางกายภาพความเปนอันตรายทางกายภาพ
กลุม 1ความเปนอันตรายจากการสําลักความเปนอันตรายตอสุขภาพความเปนอันตรายตอสุขภาพความเปนอันตรายตอสุขภาพความเปนอันตรายตอสุขภาพ

ไมไดรับการจําแนกประเภทความเปนอันตรายตอสิ่งความเปนอันตรายตอสิ่งความเปนอันตรายตอสิ่งความเปนอันตรายตอสิ่ง
แวดลอมแวดลอมแวดลอมแวดลอม

๒.๒ องคประกอบฉลากตามระบบ ๒.๒ องคประกอบฉลากตามระบบ ๒.๒ องคประกอบฉลากตามระบบ ๒.๒ องคประกอบฉลากตามระบบ GHSGHSGHSGHS
สัญลักษณความเปนอันตรายสัญลักษณความเปนอันตรายสัญลักษณความเปนอันตรายสัญลักษณความเปนอันตราย

คําสัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณคําสัญญาณ อนตราย

ขอความแสดงความเปนขอความแสดงความเปนขอความแสดงความเปนขอความแสดงความเปน
อันตรายอันตรายอันตรายอันตราย

ละอองลอยไวไฟสูงมาก ภาชนะอัดความดัน : อาจระเบิดถาไดรับความรอน อาจทําใหเสียชีวิตถากลืนกินและ
เขาสูทางเดินอากาศหายใจ

ขอความที่แสดงขอควรระวังขอความที่แสดงขอควรระวังขอความที่แสดงขอควรระวังขอความที่แสดงขอควรระวัง

การปองกันการปองกันการปองกันการปองกัน เก็บใหหางจากความรอน- พ้ืนผิวที่รอน/เปลวไฟ/ประกายไฟ / หามสูบบุหรี่
หามฉีดเปนละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหลงกําเนิดการติดไฟอ่ืนๆ
ภาชนะบรรจุที่มีแรงอัด:หามทิ่มแทงหรือเผาหลังการใช

การจัดการการจัดการการจัดการการจัดการ หากกลืนกิน: รีบโทรหาศูนยพิษวิทยาหรือแพทยโรงพยาบาลทันที หามทําใหอาเจียน

การจัดเก็บการจัดเก็บการจัดเก็บการจัดเก็บ เก็บปดล็อคไว ปองกันจากแสงแดด หามสัมผัสอุณหภูมิเกิน 50 °C/122°F

การกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัด กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบภายในทองถิ่น/ภาค/ประเทศ/ระหวางประเทศที่กําหนด
๒.๓ ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได๒.๓ ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได๒.๓ ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได๒.๓ ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได
เปนผลจากการจําแนกตามระบบเปนผลจากการจําแนกตามระบบเปนผลจากการจําแนกตามระบบเปนผลจากการจําแนกตามระบบ
GHSGHSGHSGHS

เผาไหมได

ขอมูลเสริมขอมูลเสริมขอมูลเสริมขอมูลเสริม 60.98 % ของสารผสมประกอบดวยสวนประกอบที่ไมทราบความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก 60.98 %
ของสารผสมประกอบดวยสวนประกอบที่ไมทราบความเปนพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง

๓. องค ประกอบ และ ขอ มูล เกี่ยว กับ สวน ผสม๓. องค ประกอบ และ ขอ มูล เกี่ยว กับ สวน ผสม๓. องค ประกอบ และ ขอ มูล เกี่ยว กับ สวน ผสม๓. องค ประกอบ และ ขอ มูล เกี่ยว กับ สวน ผสม
๓.๒ สาร ผสม๓.๒ สาร ผสม๓.๒ สาร ผสม๓.๒ สาร ผสม

ชื่อสามัญ ชื่อสามัญ ชื่อสามัญ ชื่อสามัญ (common name) (common name) (common name) (common name) และชื่อพองและชื่อพองและชื่อพองและชื่อพอง
(synonym)(synonym)(synonym)(synonym)

หมายเลข หมายเลข หมายเลข หมายเลข CAS CAS CAS CAS และตัวบงชี้และตัวบงชี้และตัวบงชี้และตัวบงชี้
ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆชื่อทางเคมีชื่อทางเคมีชื่อทางเคมีชื่อทางเคมี

(chemical identity)(chemical identity)(chemical identity)(chemical identity)

ความเขมขนหรือชวงความเขมขนหรือชวงความเขมขนหรือชวงความเขมขนหรือชวง
ความเขมขนความเขมขนความเขมขนความเขมขน

อะลิฟาติก ไฮโดรคารบอน 50-7064742-47-8

สวนประกอบที่ไมมีอันตราย 30-50สารผสม

1 / 8
ชื่อ วัตถุ : WD-40 แอโรซอล
หมาย เลข เวอรชั่น : 01   วัน ที่ ออก ให : 12-10-2018    วัน ปรับปรุง แกไข: 12-10-2018

SDS THAILAND



ชื่อสามัญ ชื่อสามัญ ชื่อสามัญ ชื่อสามัญ (common name) (common name) (common name) (common name) และชื่อพองและชื่อพองและชื่อพองและชื่อพอง
(synonym)(synonym)(synonym)(synonym)

หมายเลข หมายเลข หมายเลข หมายเลข CAS CAS CAS CAS และตัวบงชี้และตัวบงชี้และตัวบงชี้และตัวบงชี้
ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆชื่อทางเคมีชื่อทางเคมีชื่อทางเคมีชื่อทางเคมี

(chemical identity)(chemical identity)(chemical identity)(chemical identity)

ความเขมขนหรือชวงความเขมขนหรือชวงความเขมขนหรือชวงความเขมขนหรือชวง
ความเขมขนความเขมขนความเขมขนความเขมขน

คารบอนไดออกไซด 2-3124-38-9

*ระบุวาชื่อเฉพาะของสารเคมีและ/หรือรอยละของสวนประกอบไดรับการปกปดไวในฐานะความลับทางการคา

๔. มาตร การ ปฐม พยาบาล๔. มาตร การ ปฐม พยาบาล๔. มาตร การ ปฐม พยาบาล๔. มาตร การ ปฐม พยาบาล
๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล

เคลื่อนยายไปในที่มีอากาศบริสุทธิ์ ไปพบแพทยหากเกิดอาการหรืออาการไมบรรเทาการสูดดมการสูดดมการสูดดมการสูดดม
ลางออกดวยสบูและน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยูการสัมผัสผิวหนังการสัมผัสผิวหนังการสัมผัสผิวหนังการสัมผัสผิวหนัง
ลางดวยน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยูการสัมผัสดวงตาการสัมผัสดวงตาการสัมผัสดวงตาการสัมผัสดวงตา
โทรแจงแพทยหรือศูนยควบคุมวัตถุมีพิษทันที ลางปาก หามทําใหอาเจียน หากเกิดอาการอาเจียน,
ใหรักษาศีรษะอยูในระดับตํ่า เพ่ือไมใหอาเจียนจากกระเพาะอาหารนั้นเขาไปปอด

การกลืนกินการกลืนกินการกลืนกินการกลืนกิน

การสําลักอาจทําใหปอดบวมน้ําและปวดอักเสบ๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่สําคัญ๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่สําคัญ๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่สําคัญ๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่สําคัญ
ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภาย
หลัง หลัง หลัง หลัง (acute and delayed)(acute and delayed)(acute and delayed)(acute and delayed)

กําหนดใหมีมาตรการสนับสนุนและรักษาอาการ จัดคนไวดูแลผูประสบภัยตลอดเวลา
อาการอาจเกิดในภายหลังได

๔.๓ ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการ๔.๓ ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการ๔.๓ ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการ๔.๓ ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการ
แพทยที่ตองทําทันทีและการดูแลแพทยที่ตองทําทันทีและการดูแลแพทยที่ตองทําทันทีและการดูแลแพทยที่ตองทําทันทีและการดูแล
รักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการรักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการรักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการรักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการ

ตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทางการแพทยทราบเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของ
และใชมาตรการปองกันความปลอดภัยใหตัวเอง

ขอแนะนําทั่วไปขอแนะนําทั่วไปขอแนะนําทั่วไปขอแนะนําทั่วไป

๕. มาตร การ ผจญ เพลิง๕. มาตร การ ผจญ เพลิง๕. มาตร การ ผจญ เพลิง๕. มาตร การ ผจญ เพลิง
๕.๑ สารดับเพลิงที่หามใชและสารดับเพลิงที่เหมาะสม๕.๑ สารดับเพลิงที่หามใชและสารดับเพลิงที่เหมาะสม๕.๑ สารดับเพลิงที่หามใชและสารดับเพลิงที่เหมาะสม๕.๑ สารดับเพลิงที่หามใชและสารดับเพลิงที่เหมาะสม

ละอองนํา โฟม สารเคมีแหง กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)สารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสมสารดับเพลิงที่เหมาะสม
อย่าใช้นํ้าหรือนํ้าท่วม ผลิตภัณฑ์การเผาไหม้จะลอยอยู่บนพื้นผิวและกระจายไฟสารดับเพลิงที่ไมเหมาะสมสารดับเพลิงที่ไมเหมาะสมสารดับเพลิงที่ไมเหมาะสมสารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม

สวนประกอบอยูภายใตความดัน ภาชนะบรรจุที่อัดแรงดัน อาจระเบิดเมื่อไดรับความรอนหรือเปลวไฟ.
ระหวางที่เกิดไฟไหม อาจเกิดแกสที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

๕.๒ ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด๕.๒ ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด๕.๒ ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด๕.๒ ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด
ขึ้นจากสารเคมีขึ้นจากสารเคมีขึ้นจากสารเคมีขึ้นจากสารเคมี

นักผจญเพลิงตองใชอุปกรณปองกันมาตรฐาน ซ่ึงรวมเส้ือโคทปองกันเปลวไฟ, หมวกนิรภัยที่มีแผงกันหนา,
ถุงมือ, รองเทาบูทยาง, และในบริเวณแคบ, ใหใช SCBA

๕.๓ อุปกรณปองกันพิเศษและขอ๕.๓ อุปกรณปองกันพิเศษและขอ๕.๓ อุปกรณปองกันพิเศษและขอ๕.๓ อุปกรณปองกันพิเศษและขอ
ควรระวังสําหรับนักผจญเพลิงควรระวังสําหรับนักผจญเพลิงควรระวังสําหรับนักผจญเพลิงควรระวังสําหรับนักผจญเพลิง

ยายภาชนะบรรจุจากบริเวณที่ติดไฟ หากทานทําไดโดยไมมีความเส่ียง
ทําใหภาชนะบรรจุที่ไดรับความรอนเย็นลงดวยละอองพนน้ําและยายภาชนะบรรจุออกไป, หากไมมีความเส่ียง
ควรหลอเย็นภาชนะบรรจุดวยน้ําเพ่ือปองกันการกอตัวของความดันไอ
ในกรณีไฟจํานวนมากในบริเวณคลังสินคา, หากสามารถทําได,
ใหใชที่ต้ังทอน้ําที่ไมตองใชคนหรือเฝาดูหัวฉีด หากทําไมได,
ใหออกจากบริเวณนั้นและปลอยใหไฟไหมจนหมดเอง

อุปกรณดับเพลิง/คําแนะนําอุปกรณดับเพลิง/คําแนะนําอุปกรณดับเพลิง/คําแนะนําอุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา

ละอองลอยไวไฟสูงมากความเปนอันตรายจากอัคคีภัยโดยความเปนอันตรายจากอัคคีภัยโดยความเปนอันตรายจากอัคคีภัยโดยความเปนอันตรายจากอัคคีภัยโดย
ทั่วไปทั่วไปทั่วไปทั่วไป

ใชขั้นตอนการผจญเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอันตรายของสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆ
ยายภาชนะบรรจุจากบริเวณที่ติดไฟ หากทานทําไดโดยไมมีความเส่ียง
ฉีดพนละอองน้ําเพ่ือทําใหภาชนะปดเย็นตัวลง
ในกรณีที่มีอัคคีภัยและหรือการระเบิดเกิดขึ้นไมควรสูดควันเขาไป

วิธีการเฉพาะวิธีการเฉพาะวิธีการเฉพาะวิธีการเฉพาะ

๖. มาตร กา รจัด การ เมื่อ มี การ หก รั่ว ไหล ของ สาร๖. มาตร กา รจัด การ เมื่อ มี การ หก รั่ว ไหล ของ สาร๖. มาตร กา รจัด การ เมื่อ มี การ หก รั่ว ไหล ของ สาร๖. มาตร กา รจัด การ เมื่อ มี การ หก รั่ว ไหล ของ สาร
หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามที่แนะนําไวในสวนที่ 8 ของ SDS๖.๑ ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ๖.๑ ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ๖.๑ ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ๖.๑ ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ

ปองกันอันตรายและขั้นตอนการปองกันอันตรายและขั้นตอนการปองกันอันตรายและขั้นตอนการปองกันอันตรายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานฉุกเฉินปฏิบัติงานฉุกเฉินปฏิบัติงานฉุกเฉินปฏิบัติงานฉุกเฉิน

หลีกเลี่ยงการทิ้งในทางระบายน้ํา, ทางน้ําหรือพ้ืนดิน๖.๒ ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม๖.๒ ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม๖.๒ ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม๖.๒ ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม
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SDS THAILAND



อางถึงเอกสารขอมูลความปลอดภัยที่แนบมา และ/หรือคูมือการใชงาน หยุดรอยรั่ว
หากทานทําไดโดยไมมีความเส่ียง
เคลื่อนยายถังบรรจุไปยังบริเวณที่ปลอดภัยและในบริเวณเปดโลงหากซอมแซมรอยรั่วไมได
ใชละอองพนน้ําเพ่ือลดไอ หรือใหละอองเบี่ยงทิศทาง ขจัดตนกําเนิดไฟทั้งหมด (หามสูบบุหรี่
กอใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟหรือกองไฟในสถานที่ใกลชิด) เก็บสารที่ติดไฟได (ไม, กระดาษ, นํามัน เปนตน) 
ใหหางจากสารที่หกเปอน 

การหกรั่วไหลในปริมาณมาก : สรางทํานบกั้นสารที่หกรั่วไหล หากสามารถทําได ดูดซับดวยเวอรมิคูไลท,
ทรายแหงหรือดิน และเก็บในภาชนะบรรจุ ตักสารดูดซับที่ใชแลวใสลงในถังหรือภาชนะบรรจุอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
หลังจากปฎิบัติตามกระบวนการนําผลิตภัณฑกลับมาใหม, ใหชะลางพ้ืนที่ดวยน้ํา

การหกรั่วไหลในปริมาณนอย : เช็ดดวยวัสดุดูดซับ(เชน ผา, fleece)
ทําความสะอาดพ้ืนผิวใหทั่วเพ่ือนําส่ิงปนเปอนที่เหลืออยูออก

หามเทสารที่หกรั่วไหลคืนลงในภาชนะบรรจุเพ่ือนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง สําหรับการกําจัดของเสีย
กรุณาอานสวนที่ 13 ของ SDS

๖.๓ วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บ๖.๓ วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บ๖.๓ วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บ๖.๓ วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด และทําความสะอาด และทําความสะอาด และทําความสะอาด (cleaning up)(cleaning up)(cleaning up)(cleaning up)

๗. การ ขน ถาย เคลื่อน ยาย ใช งาน และ การ เก็บ รักษา๗. การ ขน ถาย เคลื่อน ยาย ใช งาน และ การ เก็บ รักษา๗. การ ขน ถาย เคลื่อน ยาย ใช งาน และ การ เก็บ รักษา๗. การ ขน ถาย เคลื่อน ยาย ใช งาน และ การ เก็บ รักษา
ภาชนะบรรจุที่มีแรงอัด:หามทิ่มแทงหรือเผาหลังการใช อยาใชหากปุมฉีดหายไปหรือชํารุด
หามฉีดพนลงไปในเปลวไฟโดยตรงหรืออุปกรณใหแสงสวางอ่ืนๆ
อยาสูบบุหรี่ในระหวางการใชงานหรือจนกวาพ้ืนที่ที่ฉีดพนไวแหงสนิทดีแลว อยาตัด, เชื่อม, บัดกรี, เจาะ, ขัด,
หรือใหภาชนะสัมผัสความรอน เปลวไฟ ประกายไฟ หรือแหลงกําเนิดประกายไฟอ่ืนๆ
เครื่องมือทั้งหมดเมื่อใชในการจัดการกับผลิตภัณฑตองมีการตอสายดิน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังเปนเวลานานหรือซํ้าๆ หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสเปนเวลานาน
ใชเฉพาะในบริเวณที่อากาศถายเทสะดวกเทานั้น สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม
ลางมือใหสะอาดภายหลังจากการใชสาร ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี

๗.๑ ขอควรระวังในการขนถาย๗.๑ ขอควรระวังในการขนถาย๗.๑ ขอควรระวังในการขนถาย๗.๑ ขอควรระวังในการขนถาย
เคลื่อนยายใชงานและการเก็บรักษาเคลื่อนยายใชงานและการเก็บรักษาเคลื่อนยายใชงานและการเก็บรักษาเคลื่อนยายใชงานและการเก็บรักษา
อยางปลอดภัยอยางปลอดภัยอยางปลอดภัยอยางปลอดภัย

เก็บปดล็อคไว ภาชนะบรรจุที่อัดแรงดัน  ระวังมิใหสัมผัสกับแสงแดด และอุณหภูมิที่สูงเกินกวา 50°C/122 °F.
หามเขาใกลความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟ สารนี้สามารถสะสมไฟฟาสถิต
ซ่ึงอาจกอใหเกิดประกายไฟและเปนตนกําเนิดไฟ
ปองกันไฟฟาสถิตสะสมโดยใชเทคนิคการยึดและตอสายดินแบบธรรมดา เก็บในภาชนะบรรจุปดสนิทเดิม
เก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได (ดูสวนที่ 10 ของ SDS)

๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอด๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอด๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอด๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอด
ภัยรวมทั้งขอหามในการเก็บรักษาภัยรวมทั้งขอหามในการเก็บรักษาภัยรวมทั้งขอหามในการเก็บรักษาภัยรวมทั้งขอหามในการเก็บรักษา
สารที่เขากันไมไดสารที่เขากันไมไดสารที่เขากันไมไดสารที่เขากันไมได
(incompatibilities)(incompatibilities)(incompatibilities)(incompatibilities)

๘. การ ควบ คุม การ รับ สัมผัส และ การ ปอง กัน สวน บุคคล๘. การ ควบ คุม การ รับ สัมผัส และ การ ปอง กัน สวน บุคคล๘. การ ควบ คุม การ รับ สัมผัส และ การ ปอง กัน สวน บุคคล๘. การ ควบ คุม การ รับ สัมผัส และ การ ปอง กัน สวน บุคคล
๘.๑ คาตาง ๆ ที่ใชควบคุม ๘.๑ คาตาง ๆ ที่ใชควบคุม ๘.๑ คาตาง ๆ ที่ใชควบคุม ๘.๑ คาตาง ๆ ที่ใชควบคุม (control parameters)(control parameters)(control parameters)(control parameters)

คาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงานคาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงานคาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงานคาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัติงาน
คาจํากัดของการสัมผัสในการทํางาน. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)คาจํากัดของการสัมผัสในการทํางาน. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)คาจํากัดของการสัมผัสในการทํางาน. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)คาจํากัดของการสัมผัสในการทํางาน. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)

คาคาคาคาสวนประกอบสวนประกอบสวนประกอบสวนประกอบ ประเภทประเภทประเภทประเภท

TWA 9000 mg/m3คารบอนไดออกไซด (CAS
124-38-9)

5000 ppm

คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม คาขีดจํากัดสูงสุดที่สัมผัสไดตามเกณฑของสมาคม ACGIH  ACGIH  ACGIH  ACGIH  แหงสหรัฐฯแหงสหรัฐฯแหงสหรัฐฯแหงสหรัฐฯ
คาคาคาคาสวนประกอบสวนประกอบสวนประกอบสวนประกอบ ประเภทประเภทประเภทประเภท

TWA 5000 ppmคารบอนไดออกไซด (CAS
124-38-9)

เอสทีอีเอล(STEL) 30000 ppm
ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนผสม (ตาง ๆ)คาขีดจํากัดทางชีวภาพคาขีดจํากัดทางชีวภาพคาขีดจํากัดทางชีวภาพคาขีดจํากัดทางชีวภาพ
ควรใหมีการระบายอากาศทั่วไปที่ดี (โดยปกติเทากับ 10 ครั้งของการเปลี่ยนแปลงอากาศตอชั่วโมง)
อัตราการระบายอากาศตองใหเปนไปตามสภาวะ หากเกี่ยวของ ใหใชที่ปดกั้นกระบวนการ
การระบายอากาศที่ปลอยออกเฉพาะที่ หรือการควบคุมวิศวกรรมอ่ืนๆ
เพ่ือรักษาระดับสารในอากาศใหตํ่ากวาระดับการไดรับสารที่แนะนํา หากยังไมมีการต้ังระดับการไดรับสาร
ใหรักษาระดับสารในอากาศใหอยูในระดับที่ยอมรับได

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสม

๘.๓ มาตรการปองกันสวนบุคคล๘.๓ มาตรการปองกันสวนบุคคล๘.๓ มาตรการปองกันสวนบุคคล๘.๓ มาตรการปองกันสวนบุคคล
ควรใชแผงกันหนา สวมแวนตานิรภัยที่มีที่ปองกันดานขาง (หรือแวนสวมครอบตา)การปองกันดวงตา การปองกันดวงตา การปองกันดวงตา การปองกันดวงตา //// ใบหนา ใบหนา ใบหนา ใบหนา

การปองกันผิวหนังการปองกันผิวหนังการปองกันผิวหนังการปองกันผิวหนัง
สวมถุงมือปองกันสารเคมีที่เหมาะสมการปองกันมือการปองกันมือการปองกันมือการปองกันมือ

สวมเส้ือผาปกปองที่เหมาะสมอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆ
ในกรณีที่การระบายอากาศไมเพียงพอ, ใหสวมอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสมการปองกันระบบทางเดินหายใจการปองกันระบบทางเดินหายใจการปองกันระบบทางเดินหายใจการปองกันระบบทางเดินหายใจ
สวมใสชุดปองกันภัยจากอุณหภูมิตามความเหมาะสมหากจําเปนความอันตรายจากความรอนความอันตรายจากความรอนความอันตรายจากความรอนความอันตรายจากความรอน
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หามสูบบุหรี่ขณะใชสารนี้ ใหหมั่นตรวจสอบขอปฎิบัติเพ่ือสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน
การลางมือหลังจากสัมผัสสารเคมี และกอนรับประทานอาหาร, ดื่มน้ํา, และ/หรือ สูบบุหรี่
ซักลางชุดทํางานและอุปกรณปองกันเปนประจําเพ่ือกําจัดสารปนเปอน

ขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไปขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไปขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไปขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

๙. คุณ สมบัติ ทาง กาย ภาพ และ ทาง เคมี๙. คุณ สมบัติ ทาง กาย ภาพ และ ทาง เคมี๙. คุณ สมบัติ ทาง กาย ภาพ และ ทาง เคมี๙. คุณ สมบัติ ทาง กาย ภาพ และ ทาง เคมี
๙.๑ ลักษณะทั่วไป๙.๑ ลักษณะทั่วไป๙.๑ ลักษณะทั่วไป๙.๑ ลักษณะทั่วไป

สถานะทางกายภาพสถานะทางกายภาพสถานะทางกายภาพสถานะทางกายภาพ
รูปแบบรูปแบบรูปแบบรูปแบบ
สีสสีีสี

๙.๒ กลิ่น๙.๒ กลิ่น๙.๒ กลิ่น๙.๒ กลิ่น

๙.๓ คาขีดจํากัดของกลิ่นที่รับได๙.๓ คาขีดจํากัดของกลิ่นที่รับได๙.๓ คาขีดจํากัดของกลิ่นที่รับได๙.๓ คาขีดจํากัดของกลิ่นที่รับได
(odor threshold limit)(odor threshold limit)(odor threshold limit)(odor threshold limit)

ของเหลว
ละออง ลอย
แสงสีเหลือง

กลิ่นนํ้ามันปิโตรเลียมอ่อน 
ไม มี อยู

๙.๔ คาความเปนกรด-ดาง ๙.๔ คาความเปนกรด-ดาง ๙.๔ คาความเปนกรด-ดาง ๙.๔ คาความเปนกรด-ดาง (pH)(pH)(pH)(pH) ไมมีอยู

๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง
(melting point/freezing point)(melting point/freezing point)(melting point/freezing point)(melting point/freezing point)

ไมมีอยู

๙.๖ จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการ๙.๖ จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการ๙.๖ จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการ๙.๖ จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการ
เดือด เดือด เดือด เดือด (initial boiling point and(initial boiling point and(initial boiling point and(initial boiling point and
boiling range)boiling range)boiling range)boiling range)

147 - 663 °C (296.6 - 1225.4 °F)

๙.๗ จุดวาบไฟ ๙.๗ จุดวาบไฟ ๙.๗ จุดวาบไฟ ๙.๗ จุดวาบไฟ (flash point)(flash point)(flash point)(flash point) 79.5 °C (175.1 °F)

๙.๘ อัตราการระเหย ๙.๘ อัตราการระเหย ๙.๘ อัตราการระเหย ๙.๘ อัตราการระเหย (evaporation(evaporation(evaporation(evaporation
rate)rate)rate)rate)

ไมมีอยู

Flammable Aerosol๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟ๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟ๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟ๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟ
ไดของของแข็งและกาซไดของของแข็งและกาซไดของของแข็งและกาซไดของของแข็งและกาซ
(flammability (solid, gas))(flammability (solid, gas))(flammability (solid, gas))(flammability (solid, gas))

๙.๑๐ คาขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของความไวไฟ หรือคาจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด ๙.๑๐ คาขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของความไวไฟ หรือคาจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด ๙.๑๐ คาขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของความไวไฟ หรือคาจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด ๙.๑๐ คาขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของความไวไฟ หรือคาจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด (upper/lower flammability or explosive limits)(upper/lower flammability or explosive limits)(upper/lower flammability or explosive limits)(upper/lower flammability or explosive limits)
คาขีดจํากัดของความไวไฟ -คาขีดจํากัดของความไวไฟ -คาขีดจํากัดของความไวไฟ -คาขีดจํากัดของความไวไฟ -
ต่ําสุด (เปอรเซ็นต)ต่ําสุด (เปอรเซ็นต)ต่ําสุด (เปอรเซ็นต)ต่ําสุด (เปอรเซ็นต)

0.6 % อะลิฟาติก ไฮโดรคารบอน

คาขีดจํากัดของความไวไฟ -คาขีดจํากัดของความไวไฟ -คาขีดจํากัดของความไวไฟ -คาขีดจํากัดของความไวไฟ -
สูงสุด (เปอรเซ็นต)สูงสุด (เปอรเซ็นต)สูงสุด (เปอรเซ็นต)สูงสุด (เปอรเซ็นต)

5 % อะลิฟาติก ไฮโดรคารบอน

คาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุดคาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุดคาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุดคาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุด
(เปอรเซ็นต)(เปอรเซ็นต)(เปอรเซ็นต)(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

คาจํากัดของการระเบิด - สูงสุดคาจํากัดของการระเบิด - สูงสุดคาจํากัดของการระเบิด - สูงสุดคาจํากัดของการระเบิด - สูงสุด
(เปอรเซ็นต)(เปอรเซ็นต)(เปอรเซ็นต)(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

๙.๑๑ ความดันไอ ๙.๑๑ ความดันไอ ๙.๑๑ ความดันไอ ๙.๑๑ ความดันไอ (vapour(vapour(vapour(vapour
pressure)pressure)pressure)pressure)

0.023 kPa ที่ 20°C

๙.๑๒ ความหนาแนนไอ ๙.๑๒ ความหนาแนนไอ ๙.๑๒ ความหนาแนนไอ ๙.๑๒ ความหนาแนนไอ (vapour(vapour(vapour(vapour
density)density)density)density)

6.2

๙.๑๓ ความหนาแนนสัมพัทธ๙.๑๓ ความหนาแนนสัมพัทธ๙.๑๓ ความหนาแนนสัมพัทธ๙.๑๓ ความหนาแนนสัมพัทธ
(relative density)(relative density)(relative density)(relative density)

ไมมีอยู

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได ๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได ๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได ๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได (solubility)(solubility)(solubility)(solubility)
ความสามารถในการละลายไดความสามารถในการละลายไดความสามารถในการละลายไดความสามารถในการละลายได
(น้ํา)(น้ํา)(น้ํา)(น้ํา)

ไมละลายในน้ํา

๙.๑๕ คาสัมประสิทธิ์การละลายของ๙.๑๕ คาสัมประสิทธิ์การละลายของ๙.๑๕ คาสัมประสิทธิ์การละลายของ๙.๑๕ คาสัมประสิทธิ์การละลายของ
สารในชั้นของ สารในชั้นของ สารในชั้นของ สารในชั้นของ n-octanol  n-octanol  n-octanol  n-octanol  ตอน้ําตอน้ําตอน้ําตอน้ํา
(partition coefficient :(partition coefficient :(partition coefficient :(partition coefficient :
n-octanol/water)n-octanol/water)n-octanol/water)n-octanol/water)

ไมมีอยู

๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง
(auto-ignition temperature)(auto-ignition temperature)(auto-ignition temperature)(auto-ignition temperature)

239 °C (462.2 °F)

๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว
(decomposition temperature)(decomposition temperature)(decomposition temperature)(decomposition temperature)

ไมมีอยู

๙.๑๘ ความหนืด ๙.๑๘ ความหนืด ๙.๑๘ ความหนืด ๙.๑๘ ความหนืด (viscosity)(viscosity)(viscosity)(viscosity) 3.72 mm²/s ที่ 40°C

ขอมูลอื่น ๆขอมูลอื่น ๆขอมูลอื่น ๆขอมูลอื่น ๆ
ไมมีอยูคุณสมบัติของการระเบิดคุณสมบัติของการระเบิดคุณสมบัติของการระเบิดคุณสมบัติของการระเบิด
ไมมีอยูคุณสมบัติในการออกซิไดซคุณสมบัติในการออกซิไดซคุณสมบัติในการออกซิไดซคุณสมบัติในการออกซิไดซ

จุดไหลเทจุดไหลเทจุดไหลเทจุดไหลเท -42 °C (-43.6 °F)
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VOC VOC VOC VOC (สารประกอบอินทรีย(สารประกอบอินทรีย(สารประกอบอินทรีย(สารประกอบอินทรีย
ระเหยงาย)ระเหยงาย)ระเหยงาย)ระเหยงาย)

65 %

๑๐. ความ เสถียร และ การ เกิด ปฏิกิริยา๑๐. ความ เสถียร และ การ เกิด ปฏิกิริยา๑๐. ความ เสถียร และ การ เกิด ปฏิกิริยา๑๐. ความ เสถียร และ การ เกิด ปฏิกิริยา
ผลิตภัณฑมีความเสถียรและไมทําปฏิกิริยาภายใตสภาพการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสงตามปกติ๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา
สารคงตัวภายใตสภาวะปกติ๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี
ไมมีปฏิกิริยาอันตรายเกิดขึ้นภายใตภาวะการใชงานปกติ๑๐.๓ ความเปนไปไดในการเกิด๑๐.๓ ความเปนไปไดในการเกิด๑๐.๓ ความเปนไปไดในการเกิด๑๐.๓ ความเปนไปไดในการเกิด

ปฏิกิริยาอันตรายปฏิกิริยาอันตรายปฏิกิริยาอันตรายปฏิกิริยาอันตราย
หลีกเลี่ยงความรอน, ประกายไฟ, กองไฟและแหลงกอไฟอื่นๆ การ สัมผัส กับ สาร ที่ เขา กัน ไม ได 
อย่าเจาะหรือเผาภาชนะ

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

สารออกซิไดซที่แรง๑๐.๕ วัสดุที่เขากันไมได๑๐.๕ วัสดุที่เขากันไมได๑๐.๕ วัสดุที่เขากันไมได๑๐.๕ วัสดุที่เขากันไมได
คารบอนมอนอกไซด Carbon dioxide.๑๐.๖ ความเปนอันตรายของสารที่๑๐.๖ ความเปนอันตรายของสารที่๑๐.๖ ความเปนอันตรายของสารที่๑๐.๖ ความเปนอันตรายของสารที่

เกิดจากการสลายตัวเกิดจากการสลายตัวเกิดจากการสลายตัวเกิดจากการสลายตัว

๑๑. ขอ มูล ดา น พิษ วิทยา๑๑. ขอ มูล ดา น พิษ วิทยา๑๑. ขอ มูล ดา น พิษ วิทยา๑๑. ขอ มูล ดา น พิษ วิทยา
๑๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น๑๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น๑๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น๑๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น

การสูดดมการสูดดมการสูดดมการสูดดม การสูดดมเปนเวลานานอาจเปนอันตรายได

การสัมผัสผิวหนังการสัมผัสผิวหนังการสัมผัสผิวหนังการสัมผัสผิวหนัง ไมคาดวาจะมีผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการสัมผัสกับผิวหนัง

การสัมผัสดวงตาการสัมผัสดวงตาการสัมผัสดวงตาการสัมผัสดวงตา การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

การกลืนกินการกลืนกินการกลืนกินการกลืนกิน หยดขนาดเล็กของผลิตภัณฑนี้หากเขาไปในปอดผานการกินหรืออาเจียนอาจทําใหเกิดปอดบวมจาการสารเคมี
ที่รายแรงได

๑๑.๒ อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ๑๑.๒ อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ๑๑.๒ อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ๑๑.๒ อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ
กับคุณลักษณะทางกายภาพทางเคมีกับคุณลักษณะทางกายภาพทางเคมีกับคุณลักษณะทางกายภาพทางเคมีกับคุณลักษณะทางกายภาพทางเคมี
และทางพิษวิทยาและทางพิษวิทยาและทางพิษวิทยาและทางพิษวิทยา

การสําลักอาจทําใหปอดบวมน้ําและปวดอักเสบ

การรับสัมผัสสารหรือสวนผสมในการทํางานอาจทําใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคได๑๑.๓ ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิด๑๑.๓ ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิด๑๑.๓ ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิด๑๑.๓ ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิด
ขึ้นภายหลัง ขึ้นภายหลัง ขึ้นภายหลัง ขึ้นภายหลัง (delayed and(delayed and(delayed and(delayed and
immediate effects) immediate effects) immediate effects) immediate effects) รวมทั้งผลรวมทั้งผลรวมทั้งผลรวมทั้งผล
เรื้อรัง เรื้อรัง เรื้อรัง เรื้อรัง (chronic effects) (chronic effects) (chronic effects) (chronic effects) จากการรับจากการรับจากการรับจากการรับ
สัมผัส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสัมผัส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสัมผัส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสัมผัส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(short-(short-(short-(short-    and long-term exposure)and long-term exposure)and long-term exposure)and long-term exposure)

๑๑.๔ คาความเปนพิษที่วัดเปนตัวเลข๑๑.๔ คาความเปนพิษที่วัดเปนตัวเลข๑๑.๔ คาความเปนพิษที่วัดเปนตัวเลข๑๑.๔ คาความเปนพิษที่วัดเปนตัวเลข

คาประมาณการความเปนพิษคาประมาณการความเปนพิษคาประมาณการความเปนพิษคาประมาณการความเปนพิษ
เฉียบพลันเฉียบพลันเฉียบพลันเฉียบพลัน

อาจทําใหเสียชีวิตถากลืนกินและเขาสูทางเดินอากาศหายใจ

ผลการทดสอบผลการทดสอบผลการทดสอบผลการทดสอบผลิตภัณฑผลิตภัณฑผลิตภัณฑผลิตภัณฑ สายพันธุสายพันธุสายพันธุสายพันธุ
WD-40 แอโรซอล

ทางปากทางปากทางปากทางปาก
    เฉียบพลันเฉียบพลันเฉียบพลันเฉียบพลัน

ATE > 5000 mg/kg

ทางผิวหนังทางผิวหนังทางผิวหนังทางผิวหนัง
ATE > 2000 mg/kg

การสัมผัสผิวหนังเปนเวลานานอาจทําใหระคายเคืองชั่วคราวการกัดกรอนและการระคายเคืองตอการกัดกรอนและการระคายเคืองตอการกัดกรอนและการระคายเคืองตอการกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนังผิวหนังผิวหนังผิวหนัง

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครูการทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการทําลายดวงตาอยางรุนแรงและ
การระคายเคืองตอดวงตาการระคายเคืองตอดวงตาการระคายเคืองตอดวงตาการระคายเคืองตอดวงตา

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนังการทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนังการทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนังการทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
การทําใหไวตอการกระตุนการทําใหไวตอการกระตุนการทําใหไวตอการกระตุนการทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอระบบทางเดินหายอาการแพตอระบบทางเดินหายอาการแพตอระบบทางเดินหายอาการแพตอระบบทางเดินหาย
ใจใจใจใจ

ไมใชสารกอใหเกิดการแพตอระบบทางเดินหายใจ

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะทําใหเกิดความไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนังการทําใหไวตอการกระตุนการทําใหไวตอการกระตุนการทําใหไวตอการกระตุนการทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอผิวหนังอาการแพตอผิวหนังอาการแพตอผิวหนังอาการแพตอผิวหนัง

ไมมีขอมูลบงชี้วาผลิตภัณฑหรือสวนประกอบใดๆที่มีปริมาณมากกวา 0.1%
กอใหเกิดการผาเหลาหรือเปนพิษตอสารพันธุกรรม

การกอใหเกิดการกลายพันธุของการกอใหเกิดการกลายพันธุของการกอใหเกิดการกลายพันธุของการกอใหเกิดการกลายพันธุของ
เซลลสืบพันธุเซลลสืบพันธุเซลลสืบพันธุเซลลสืบพันธุ

การกอมะเร็งการกอมะเร็งการกอมะเร็งการกอมะเร็ง ไมมีอยู

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะมีผลตอระบบสืบพันธุหรือการเจริญเติบโตความเปนพิษตอระบบสืบพันธุความเปนพิษตอระบบสืบพันธุความเปนพิษตอระบบสืบพันธุความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
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SDS THAILAND



ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียว

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ซ้ําซ้ําซ้ําซ้ํา

ไมไดรับการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายจากการสําลักความเปนอันตรายจากการสําลักความเปนอันตรายจากการสําลักความเปนอันตรายจากการสําลัก อาจทําใหเสียชีวิตถากลืนกินและเขาสูทางเดินอากาศหายใจ

๑๒. ขอ มูล ดาน นิเวศ วิทยา๑๒. ขอ มูล ดาน นิเวศ วิทยา๑๒. ขอ มูล ดาน นิเวศ วิทยา๑๒. ขอ มูล ดาน นิเวศ วิทยา
ผลิตภัณฑนี้ไมจัดวาเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม
มีโอกาสเปนไปไดวาการรั่วหกในปริมาณมากหรือการรั่วหกบอยครั้งอาจมีผลกระทบที่เปนอันตรายหรือทําใหเกิ
ดผลเสียหายตอส่ิงแวดลอมได

๑๒.๑ ความเปนพิษตอระบบนิเวศ๑๒.๑ ความเปนพิษตอระบบนิเวศ๑๒.๑ ความเปนพิษตอระบบนิเวศ๑๒.๑ ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

ส่วนประกอบที่คาดว่าจะย่อยสลายได้๑๒.๒ การตกคางยาวนาน๑๒.๒ การตกคางยาวนาน๑๒.๒ การตกคางยาวนาน๑๒.๒ การตกคางยาวนาน
(persistence)  (persistence)  (persistence)  (persistence)  และความสามารถในและความสามารถในและความสามารถในและความสามารถใน
การยอยสลาย การยอยสลาย การยอยสลาย การยอยสลาย (degradability)(degradability)(degradability)(degradability)

ไม่คาดว่าจะเกิดการสะสมทางชีวภาพขึ้นอยู่กับการประเมินส่วนผสม๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทาง๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทาง๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทาง๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทาง
ชีวภาพ ชีวภาพ ชีวภาพ ชีวภาพ (bioaccumulative(bioaccumulative(bioaccumulative(bioaccumulative
potential)potential)potential)potential)

ไมมีขอมูล๑๒.๔ การเคลื่อนยายในดิน๑๒.๔ การเคลื่อนยายในดิน๑๒.๔ การเคลื่อนยายในดิน๑๒.๔ การเคลื่อนยายในดิน
(mobility in soil)(mobility in soil)(mobility in soil)(mobility in soil)

๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ
(other adverse effects)(other adverse effects)(other adverse effects)(other adverse effects)

ผลิตภัณฑประกอบดวยสารประกอบอินทรีย, ที่ระเหยได
ซ่ึงอาจมีผลตอการเกิดโอโซนจากปฎิกิริยาเคมีดวยแสง

๑๓. ขอ พิจารณา ใน การ กําจัด๑๓. ขอ พิจารณา ใน การ กําจัด๑๓. ขอ พิจารณา ใน การ กําจัด๑๓. ขอ พิจารณา ใน การ กําจัด
เก็บและนํามาใชหรือทิ้งในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทในสถานที่ทิ้งที่ไดรับอนุญาต สวนประกอบอยูภายใตความดัน
อยาเจาะรู เผา หรืออัดกระแทก
กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบภายในทองถิ่น/ภาค/ประเทศ/ระหวางประเทศที่กําหนด

คําแนะนําในการกําจัดคําแนะนําในการกําจัดคําแนะนําในการกําจัดคําแนะนําในการกําจัด

จัดการตามกฎระเบียบที่สามารถนับไปรับใชไดทั้งหมดกฎระเบียบวาดวยการกําจัดในกฎระเบียบวาดวยการกําจัดในกฎระเบียบวาดวยการกําจัดในกฎระเบียบวาดวยการกําจัดใน
ทองถิ่นทองถิ่นทองถิ่นทองถิ่น

กําจัดใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่น ถายส่ิงที่อยูในภาชนะบรรจุออกใหหมด
มิฉะนั้นวัสดุบุภายในอาจเก็บกักคราบผลิตภัณฑบางสวนไวได
ตองนําสารนี้และภาชนะบรรจุไปทิ้งดวยวิธีการที่ปลอดภัย (กรุณาดูใน : คําแนะนําเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง)

ของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมไดของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมไดของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมไดของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมได
ใชใชใชใช

เนื่องจากภาชนะบรรจุเปลาอาจมีคราบสารติดคางอยู
ใหปฏิบัติตามคําเตือนบนฉลากแมหลังจากที่ภาชนะวางเปลา
ควรสงภาชนะเปลาไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ไดรับการรับรองเพ่ือนํากลับมาใชใหมหรือกําจัด
อยานําภาชนะเปลามาใชอีก

บรรจุภัณฑที่ปนเปอนบรรจุภัณฑที่ปนเปอนบรรจุภัณฑที่ปนเปอนบรรจุภัณฑที่ปนเปอน

๑๔. ขอ มูล การ ขน สง๑๔. ขอ มูล การ ขน สง๑๔. ขอ มูล การ ขน สง๑๔. ขอ มูล การ ขน สง
ADRADRADRADR

1950๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ
(UN number)(UN number)(UN number)(UN number)

ละอองลอย , สามารถไวไฟ๑๔.๒ ชื่อที่ถูกตองในการขนสง๑๔.๒ ชื่อที่ถูกตองในการขนสง๑๔.๒ ชื่อที่ถูกตองในการขนสง๑๔.๒ ชื่อที่ถูกตองในการขนสง
ของสหประชาชาติ ของสหประชาชาติ ของสหประชาชาติ ของสหประชาชาติ (UN proper(UN proper(UN proper(UN proper
shipping name)shipping name)shipping name)shipping name)

2.1ประเภทประเภทประเภทประเภท
๑๔.๓ ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง ๑๔.๓ ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง ๑๔.๓ ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง ๑๔.๓ ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง (transport hazard class)(transport hazard class)(transport hazard class)(transport hazard class)

-ความเสี่ยงระดับรองความเสี่ยงระดับรองความเสี่ยงระดับรองความเสี่ยงระดับรอง
2.1ฉลากฉลากฉลากฉลาก
ไมมีอยูเลขระบุความเปนอันตรายเลขระบุความเปนอันตรายเลขระบุความเปนอันตรายเลขระบุความเปนอันตราย

(ADR)(ADR)(ADR)(ADR)
Dรหัสขอจํากัดการขนสงผานรหัสขอจํากัดการขนสงผานรหัสขอจํากัดการขนสงผานรหัสขอจํากัดการขนสงผาน

อุโมงคอุโมงคอุโมงคอุโมงค
ไมมีอยู๑๔.๔ กลุมการบรรจุ ๑๔.๔ กลุมการบรรจุ ๑๔.๔ กลุมการบรรจุ ๑๔.๔ กลุมการบรรจุ (packing(packing(packing(packing

group)group)group)group)
หมายเลข๑๔.๕ มลภาวะทางทะเล ๑๔.๕ มลภาวะทางทะเล ๑๔.๕ มลภาวะทางทะเล ๑๔.๕ มลภาวะทางทะเล (marine(marine(marine(marine

pollutant)pollutant)pollutant)pollutant)
กรุณาอานคําแนะนําดานความปลอดภัย SDS และวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินกอนการขนถายเคลื่อนยาย๑๔.๖ ขอควรระวังพิเศษที่ผูใช๑๔.๖ ขอควรระวังพิเศษที่ผูใช๑๔.๖ ขอควรระวังพิเศษที่ผูใช๑๔.๖ ขอควรระวังพิเศษที่ผูใช

จําเปนตองตระหนักหรือจําเปนจําเปนตองตระหนักหรือจําเปนจําเปนตองตระหนักหรือจําเปนจําเปนตองตระหนักหรือจําเปน
ตองปฏิบัติตามตองปฏิบัติตามตองปฏิบัติตามตองปฏิบัติตาม
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RIDRIDRIDRID
1950๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ

(UN number)(UN number)(UN number)(UN number)
ละอองลอย , สามารถไวไฟ๑๔.๒ ชื่อที่ถูกตองในการขนสง๑๔.๒ ชื่อที่ถูกตองในการขนสง๑๔.๒ ชื่อที่ถูกตองในการขนสง๑๔.๒ ชื่อที่ถูกตองในการขนสง

ของสหประชาชาติ ของสหประชาชาติ ของสหประชาชาติ ของสหประชาชาติ (UN proper(UN proper(UN proper(UN proper
shipping name)shipping name)shipping name)shipping name)

2.1ประเภทประเภทประเภทประเภท
๑๔.๓ ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง ๑๔.๓ ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง ๑๔.๓ ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง ๑๔.๓ ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง (transport hazard class)(transport hazard class)(transport hazard class)(transport hazard class)

2.1ฉลากฉลากฉลากฉลาก
กรุณาอานคําแนะนําดานความปลอดภัย SDS และวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินกอนการขนถายเคลื่อนยาย๑๔.๖ ขอควรระวังพิเศษที่ผูใช๑๔.๖ ขอควรระวังพิเศษที่ผูใช๑๔.๖ ขอควรระวังพิเศษที่ผูใช๑๔.๖ ขอควรระวังพิเศษที่ผูใช

จําเปนตองตระหนักหรือจําเปนจําเปนตองตระหนักหรือจําเปนจําเปนตองตระหนักหรือจําเปนจําเปนตองตระหนักหรือจําเปน
ตองปฏิบัติตามตองปฏิบัติตามตองปฏิบัติตามตองปฏิบัติตาม

IATAIATAIATAIATA
195014.1 UN number14.1 UN number14.1 UN number14.1 UN number
Aerosols, flammable14.2 UN proper shipping14.2 UN proper shipping14.2 UN proper shipping14.2 UN proper shipping

namenamenamename

2.1ClassClassClassClass
14.3 Transport hazard class(es)14.3 Transport hazard class(es)14.3 Transport hazard class(es)14.3 Transport hazard class(es)

-Subsidiary riskSubsidiary riskSubsidiary riskSubsidiary risk
Not available.14.4 Packing group14.4 Packing group14.4 Packing group14.4 Packing group
No.14.5 Environmental hazards14.5 Environmental hazards14.5 Environmental hazards14.5 Environmental hazards
10LERG CodeERG CodeERG CodeERG Code
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6 Special precautions for14.6 Special precautions for14.6 Special precautions for14.6 Special precautions for

useruseruseruser

Allowed with restrictions.Passenger and cargoPassenger and cargoPassenger and cargoPassenger and cargo
aircraftaircraftaircraftaircraft

Other informationOther informationOther informationOther information

Allowed with restrictions.Cargo aircraft onlyCargo aircraft onlyCargo aircraft onlyCargo aircraft only
IMDGIMDGIMDGIMDG

195014.1 UN number14.1 UN number14.1 UN number14.1 UN number
Aerosols, flammable14.2 UN proper shipping14.2 UN proper shipping14.2 UN proper shipping14.2 UN proper shipping

namenamenamename

2.1ClassClassClassClass
14.3 Transport hazard class(es)14.3 Transport hazard class(es)14.3 Transport hazard class(es)14.3 Transport hazard class(es)

-Subsidiary riskSubsidiary riskSubsidiary riskSubsidiary risk
Not available.14.4 Packing group14.4 Packing group14.4 Packing group14.4 Packing group

No.Marine pollutantMarine pollutantMarine pollutantMarine pollutant
14.5 Environmental hazards14.5 Environmental hazards14.5 Environmental hazards14.5 Environmental hazards

F-D, S-UEmSEmSEmSEmS
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6 Special precautions for14.6 Special precautions for14.6 Special precautions for14.6 Special precautions for

useruseruseruser
ยังไมถูกกําหนด๑๔.๗ การขนสงดวยภาชนะขนาด๑๔.๗ การขนสงดวยภาชนะขนาด๑๔.๗ การขนสงดวยภาชนะขนาด๑๔.๗ การขนสงดวยภาชนะขนาด

ใหญ (ใหเปนไปตาม ใหญ (ใหเปนไปตาม ใหญ (ใหเปนไปตาม ใหญ (ใหเปนไปตาม Annex II Annex II Annex II Annex II ของของของของ
MARPOL 73/78 MARPOL 73/78 MARPOL 73/78 MARPOL 73/78 และ และ และ และ IBC Code)IBC Code)IBC Code)IBC Code)

ADR; IATA; IMDG; RIDADR; IATA; IMDG; RIDADR; IATA; IMDG; RIDADR; IATA; IMDG; RID

๑๕. ขอ มูล ดาน กฎ ขอ บังคับ๑๕. ขอ มูล ดาน กฎ ขอ บังคับ๑๕. ขอ มูล ดาน กฎ ขอ บังคับ๑๕. ขอ มูล ดาน กฎ ขอ บังคับ
กฎระเบียบของรัฐบาลกลางกฎระเบียบของรัฐบาลกลางกฎระเบียบของรัฐบาลกลางกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง
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ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารที่ใชผลิตวัตถุระเบิด (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา)ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารที่ใชผลิตวัตถุระเบิด (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา)ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารที่ใชผลิตวัตถุระเบิด (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา)ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารที่ใชผลิตวัตถุระเบิด (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา)
ไมอยูภายใตการควบคุม

ประเทศไทยวัตถุอันตรายภายใตหมวด ประเทศไทยวัตถุอันตรายภายใตหมวด ประเทศไทยวัตถุอันตรายภายใตหมวด ประเทศไทยวัตถุอันตรายภายใตหมวด 3333 หนาที่และความรับผิดทางแพง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องวัตถุอันตรายภายใตหมวด  หนาที่และความรับผิดทางแพง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องวัตถุอันตรายภายใตหมวด  หนาที่และความรับผิดทางแพง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องวัตถุอันตรายภายใตหมวด  หนาที่และความรับผิดทางแพง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องวัตถุอันตรายภายใตหมวด 3333 ของ ของ ของ ของ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย)พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย)พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย)พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย)

คารบอนไดออกไซด (CAS 124-38-9) 3
ประเทศไทยวัตถุอันตรายที่ตองแจง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิตผูนําเขาผูสงออกหรือผูมีในครอบครองประเทศไทยวัตถุอันตรายที่ตองแจง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิตผูนําเขาผูสงออกหรือผูมีในครอบครองประเทศไทยวัตถุอันตรายที่ตองแจง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิตผูนําเขาผูสงออกหรือผูมีในครอบครองประเทศไทยวัตถุอันตรายที่ตองแจง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิตผูนําเขาผูสงออกหรือผูมีในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547254725472547))))

ไมอยูภายใตการควบคุม

กฎระเบียบนานาชาติกฎระเบียบนานาชาติกฎระเบียบนานาชาติกฎระเบียบนานาชาติ
พิธีสารเกียวโตพิธีสารเกียวโตพิธีสารเกียวโตพิธีสารเกียวโต

คารบอนไดออกไซด (CAS 124-38-9) ที่ระบุไว

บัญชีรายการนานาชาติบัญชีรายการนานาชาติบัญชีรายการนานาชาติบัญชีรายการนานาชาติ
ประเทศหรือภูมิภาคประเทศหรือภูมิภาคประเทศหรือภูมิภาคประเทศหรือภูมิภาค ชื่อบัญชีรายการชื่อบัญชีรายการชื่อบัญชีรายการชื่อบัญชีรายการ ในบัญชีรายการ (ใช/ไมใช) ในบัญชีรายการ (ใช/ไมใช) ในบัญชีรายการ (ใช/ไมใช) ในบัญชีรายการ (ใช/ไมใช) ****

ไมใชออสเตรเลีย บัญชีรายการสารเคมีประเทศออสเตรเลีย (AICS)
ไมใชแคนาดา รายการวัตถุภายในประเทศ (DSL)
ไมใชแคนาดา รายการวัตถุที่ไมไดอยูในประเทศ (NDSL)
ไมใชจีน บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวในประเทศจีน (IECSC)
ไมใชยุโรป บัญชีรายการสารเคมีที่มีการซ้ือขายกันในยุโรป (EINECS)
ไมใชยุโรป รายการสารเคมีที่ตองสําแดงของกลุมประเทศยุโรป (ELINCS)
ไมใชญี่ปุน บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวและสารเคมีใหม (ENCS)
ไมใชเกาหลี รายการสารเคมีที่มีอยูแลว (ECL)
ไมใชนิวซีแลนด บัญชีรายการของประเทศนิวซีแลนด
ไมใชฟลิปปนส บัญชีรายการสารเคมีและวัตถุเคมีของประเทศฟลิปปนส (PICCS)
ไมใชไตหวัน Taiwan Toxic Chemical Substances (TCS)
ไมใชสหรัฐอเมริกากับเปอรโตริโก บัญชีรายการในกฎหมายควบคุมวัตถุที่เปนพิษ (TSCA)

*คําวา "ใช" แสดงวาสวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกําหนดวาดวยสินคาคงคลัง ซึ่งบริหารจัดการโดยประเทศที่บังคับใช
คําวา "ไม" ใชเพื่อระบุวา สวนประกอบตั้งแตหนึ่งชนิดข้ึนไปในผลิตภัณฑนี้ไมอยูในรายการ หรือไดรับการยกเวนจากบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตาง ๆ)
ที่ควบคุมดูแล

๑๖. ขอ มูล อื่น ๆ รวม ทั้ง ขอ มูล การ จัด ทํา และ การ ปรับ ปรุง แก ไข เอกสาร ขอ มูล ความ ปลอด ภัย๑๖. ขอ มูล อื่น ๆ รวม ทั้ง ขอ มูล การ จัด ทํา และ การ ปรับ ปรุง แก ไข เอกสาร ขอ มูล ความ ปลอด ภัย๑๖. ขอ มูล อื่น ๆ รวม ทั้ง ขอ มูล การ จัด ทํา และ การ ปรับ ปรุง แก ไข เอกสาร ขอ มูล ความ ปลอด ภัย๑๖. ขอ มูล อื่น ๆ รวม ทั้ง ขอ มูล การ จัด ทํา และ การ ปรับ ปรุง แก ไข เอกสาร ขอ มูล ความ ปลอด ภัย
12-10-2018วันที่ออกใหวันที่ออกใหวันที่ออกใหวันที่ออกให
12-10-2018วันปรับปรุงแกไขวันปรับปรุงแกไขวันปรับปรุงแกไขวันปรับปรุงแกไข
01หมาย เลข เวอรชั่นหมาย เลข เวอรชั่นหมาย เลข เวอรชั่นหมาย เลข เวอรชั่น
Wu Di (Shanghai ) Industrial Co.,Ltd
ไมสามารถคาดการณเกี่ยวกับเง่ือนไขทั้งหมดสําหรับการใชขอมูลนี้และผลิตภัณฑของบริษัท
รวมทั้งผลิตภัณฑของผูผลิตรายอ่ืนที่ใชรวมกับผลิตภัณฑของบริษัท ผูใชเปนผูรับผิดชอบในการใชงาน จัดเก็บ
และกําจัดผลิตภัณฑอยางปลอดภัย และตองรับผิดชอบตอการสูญหาย ความเสียหาย การบาดเจ็บ
หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใชงานไมถูกตอง ขอมูลในเอกสารนั้นเขียนขึ้นโดยอาศัยภูมิความรู
และประสบการณที่ดีที่สุดเทาที่มีอยูในเวลานี้

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบขอความปฏิเสธความรับผิดชอบขอความปฏิเสธความรับผิดชอบขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ
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ชื่อ วัตถุ : WD-40 แอโรซอล
หมาย เลข เวอรชั่น : 01   วัน ที่ ออก ให : 12-10-2018    วัน ปรับปรุง แกไข: 12-10-2018
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