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IR XL-740HT 
 

สวน1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ และบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย 

ชื่อผลิตภัณฑ:  IR XL-740HT 

รายละเอียดการใชผลิตภัณฑ:  สารหลอล่ืน 
 

 
บริษัท:    

   
 
   

 
 

 

 หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน: 
  

 
เตรียมโดย  Product Safety Department  (EN)      

(US) +1 866-430-2775 

 

สวน 2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย 

การจําแนกประเภท-GHS 
 
 
 
 
 
 
 

การตดิฉลาก-GHS 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน ประเภทยอย 5 
 

ผิวหนัง 
 สารที่ทาํใหไวตอการกระตุนอาการแพทางผิวหนัง ประเภทยอย 1 

 
 

ความเปนพิษเฉียบพลันตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา ประเภทยอย 3 
 

 
ความเปนพิษเรื้อรังตอส่ิงมชีีวิตในน้ํา ประเภทยอย 3 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

:

DISTRIBUTOR
INGERSOLL RAND
800D BEATY ST
DAVIDSON, NC
28036
United States of America  

Telephone:  +01 704-655-4000 

U.S. 24-Hour Emergency #: 800-424-9300

Outside U.S. Emergency #: +01 703-527-3887
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สวน 3.องคประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม 

สวนประกอบที่เปนอันตราย
ชื่อทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขมขน [%] 

Di-isotridecyl phthalate 68515-47-9  >=60 - <= 100 
N-1-naphthylaniline 90-30-2  >=0,1 - < 1 
diphenylamine 122-39-4  >=0,1 - < 1 

 
 

สวน 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

วิธีดาํเนินการเพื่อปฐมพยาบาล 
ทางการหายใจ : เคล่ือนยายผูปวยไปสู อากาศ บริสุทธิ์ และใหนอนพักในทาทางที่สบายเพื่อการหายใจ 

หากไมหายใจ ใหดําเนินการชวยเหลือใหหายใจ 
โทรตามแพทยหรือศูนยควบคุมสารพิษทันที 
ถาหากมีอาการหายใจลําบาก ใหออกซิเจน 
ทําใหชองทางเดินของลมหายใจโลง 
 

สัมผัสกับผิวหนัง : ลางออกดวยสบูและน้ําปริมาณมาก 
หากอาการยังคงอยู ใหไปพบแพทย 
ถอดเสื้อผาท่ีปนเปอนและซักลางกอนนากลับมาใชใหม 
 

สัมผัสกับตา : ถาการระคายเคืองท่ีตายังคงอยูใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 
 

การกลืนกิน : บวนปากดวยน้ํา 
ถาผูประสบภัยยังมีสติสมบูรณ ใหด่ืมน้ําหนึ่งแกว 
หามกระตุนใหอาเจียน เวนแตแพทยหรือศูนยควบคุมสารพิษจะส่ังใหทํา 
หามใหสิ่งใดทางปากแกผูท่ีไมไดสติ 
หามใหนม หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
ไปพบแพทย 
 

 
หมายเหตุถงึแพทย 

อาการ  ไมมีขอมูล 
 

ความเสี่ยง  ไมมีขอมูล 
 

การรักษา  ไมมีขอมูล 
 

 

ขอความแสดงความเปนอันตราย 
 
ระวัง 
 

อาจเปนอันตรายหากสัมผัสผิวหนัง 
อาจทาใหเกิดการแพท่ีผิวหนัง 
เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในนาและมีผลกระทบระยะยาว 
 

ขอความแสดงขอควรระวัง 
 
 
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุน / ฟูม / กาซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย, 
เสื้อทํางานที่ปนเปอนไมควรนําออกจากสถานที่ทํางาน, 
หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม, สวมถุงมือปองกันอันตราย 
ถาสัมผัสบนผิวหนัง: ลางออกดวยนํา ปริมาณมากๆ, วิธีการรักษาเปนการเฉพาะ 
(ดูคําแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับการปฐมพยาบาลบนฉลากนี้), 
หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นแดงเกิดขึ้น :รับคาแนะนาจากแพทย / 
พบแพทย, ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนออกและนําไปซักใหสะอาดกอนนํามาใชใหม 
 
กําจัดสิ่งท่ีบรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสียท่ีไดรับการรับรอง 
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สวน 5. มาตรการในการผจญเพลิง 

สมบัติเกีย่วกบัความไวไฟ 
 
อุปกรณปองกนัและขอพึงระวังเพือ่ความปลอดภัยสําหรบันักดบัเพลิง 

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม : การใชมาตรการดับเพลิงท่ีเหมาะกับสภาวะแวดลอมเฉพาะที่และสิ่งแวดลอมรอบๆ 
 

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : ประเภท:    
ไมมีขอมูลการยอยสลายที่เปนอันตรายของผลิตภัณฑ 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม : เก็บรวบรวมน้ําดับเพลิงท่ีปนเปอ โดยตองไมใหปลอยลงทอระบายน้ํา 

สวนสารที่เหลือจากการเผาไหมและน้ําจากการดับเพลิงท่ีปนเปอนตองถูกกําจัดตามขอบังคับของทองถิ่น 
 

ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจาก
สารเคมี 

: การไหมท่ีกอใหเกิดไอท่ีระคายเคือง 
การเผาไหมจะทําใหเกิดควันอันตรายและเปนพิษ 
 

อุปกรณปองกันเฉพาะสําหรับนักผจญเ
พลิง 

: ใสเส้ือคลุมแบบเต็มตัว และอปุกรณชวยหายใจแบบที่ถังอากาศในตัว 
 

ขอแนะนําในการปองกันไฟไหมและกา
รระเบิด 

: มาตรการทั่วไปในการปองกันไฟไหม 
 

 
 

สวน 6. มาตรการจัดการเมือ่มีการหกและรัว่ไหลของสารโดยอบุัติเหตุ 

ขอควรระวังทางสิ่งแวดลอม : ไมมีขอควรระวังพิเศษทางสิ่งแวดลอมกําหนด 
 

วิธีการเพื่อจํากัดการลุกลาม / 
วิธีการในการทําความสะอาด 

: เช็ดดวยวัสดุดูดซับ(เชน ผา, fleece) 
เก็บในภาชนะปดท่ีเหมาะสมเพื่อการกําจัด 
 

 
 
 
 

สวน 7. การใชและการเก็บรักษา 

การจัดการ 

คําแนะนําสําหรับการใชงานอยางปลอ
ดภัย 

: สําหรับการปองกันภัยสวนบุคคลใหดูหัวขอท่ี 8 
ไมมีขอแนะนําเปนพิเศษในการจัดการ 
 

ขอแนะนําในการปองกันไฟไหมและกา
รระเบิด 

: มาตรการทั่วไปในการปองกันไฟไหม 
 

 
การจัดเก็บ 

ขอกําหนดสําหรับพ้ืนท่ีในการเก็บรักษ
าและภาชนะ 

: ปดฝาภาชนะบรรจุใหแนน เก็บในที่แหงและในสถานที่มีการระบายอากาสดี 
 

ขอแนะนําในการเก็บรักษาท่ัวไป : ไมมีขอหามพิเศษ เก่ียวกับการจัดเก็บรวมกับผลิตภัณฑอ่ืน 
 

ขอมูลอ่ืนๆ :  ไมมีการสลายตัวหากเก็บและนําไปใชดังท่ีไดแนะนําไว 
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สวน 8. การควบคมุการรับสัมผัสสาร/การปองกันสวนบุคคล 

 
อุปกรณปองกนัสวนบุคคล 

การปองกันระบบทางเดินหายใจ : โดยปกตแิลวไมจําเปนตองใชอุปกรณปองกันการหายใจ 
 

การปองกันมือ : สําหรับการสัมผัสเปนระยะเวลานานหรือซ้ําๆ ใหใชงานถุงมือปองกัน 
 

การปองกันดวงตา : แวนนิรภัย 
 

การปองกันอันตรายตอผิวหนงัแล
ะรางกาย 

: ชุดปองกันอันตราย 
 

มาตรการดานสขุวิทยา : แนวปฏิบตัิทั่วไปเก่ียวกับสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 
 

สวน 9. สมบัตทิางกายภาพและเคม ี

ลักษณะ 
รูปแบบ : ของเหลว 

  
สี : เขียว 

 
กล่ิน : นุมนวล 

 
 
ขอมูลความปลอดภัย 

คาความเปนกรด-ดาง  : ไมสามารถใชได 
 

จุดเดือด/ชวงของจุดเดือด :  > 400 °C 
 

ความดันไอ : ไมมีขอมูลท่ีสามารถหาได 
 

Specific Gravity : 0,96 
 

ความสามารถในการละลายน้ํา :  
ละลายไดเล็กนอย 
 

 
 
 

สวน 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริิยา 

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไมมีขอมูลทีส่ามารถหาได 
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วัสดทุีต่องหลีกเลี่ยง : กรดแกและเบสแก 

 
 

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : ประเภท:    
ไมมีขอมูลการยอยสลายที่เปนอันตรายของผลิตภัณฑ 

 
 

หมายเหต ุ : ไมมีการสลายตวัหากเก็บและนาํไปใชดังที่ไดแนะนําไว 
 

 
 
 

สวน 11. ขอมลูทางพิษวทิยา 

ความเปนพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน : หมายเหตุ: อาจเปนอันตรายหากสัมผัสผิวหนัง 
 

การแพ :  หมายเหตุ: อาจกอใหเกิดอาการแพหากสัมผัสกับผิวหนัง 
 

 
 
 
 
ไมมีขอมูลท่ีสามารถหาได 
 

 
 
สวนประกอบ:

Di-isotridecyl phthalate 
68515-47-9 

: ความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก 
LD50 หนูแรท 
ปริมาณ: > 10.000 mg/kg 
 
ความเปนพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน 
LD50 กระตาย 
ปริมาณ: > 3.160 mg/kg 
 
 
  
ระคายเคืองตอผิว 
กระตาย 
ผล: ไมมีการระคายเคืองผิวหนัง 
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 404 
 
ระคายเคืองตอตา 
กระตาย 
ผล: ไมมีการระคายเคืองดวงตา 
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 405 
 
 
การแพ 
การทดสอบบูเอเลอร (Buehler Test) หนูตะเภา 
การจําแนกประเภท: ไมทําใหเกิดการแพในสัตวทดลอง 
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 406 
 
 
 
 
 

 
 
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ํา 
เสนทางในการประยุกตใชงาน:  ทางปาก 
การประเมิน:  สารหรือสารผสมไมจัดเปนสารพิษท่ีเจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสซ้ําหลายครั้ง 
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สวนประกอบ:

N-1-naphthylaniline 
90-30-2 

 ความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก 
LD50 หนูแรท 
ปริมาณ: 1.625 mg/kg 
 
ความเปนพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน 
LD50 ทางผิวหนัง กระตาย 
ปริมาณ: > 5.000 mg/kg 
 
 
  
ระคายเคืองตอผิว 
กระตาย 
ผล: ไมมีการระคายเคืองผิวหนัง 
วิธีการ: การทดสอบ Draize 
 
ระคายเคืองตอตา 
กระตาย 
ผล: ไมมีการระคายเคืองดวงตา 
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 405 
 
 
การแพ 
การทดสอบคาสูงสุด หนูตะเภา 
การจําแนกประเภท: อาจกอใหเกิดอาการแพหากสัมผัสกับผิวหนัง 
ผล: อาจกอใหเกิดอาการแพหากสัมผัสกับผิวหนัง 
การแพ 
การทดสอบแพ็ตช มนุษย 
การจําแนกประเภท: อาจกอใหเกิดอาการแพหากสัมผัสกับผิวหนัง 
ผล: อาจกอใหเกิดอาการแพหากสัมผัสกับผิวหนัง 
 
 
 
 
 

 
 
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ํา 
เสนทางในการประยุกตใชงาน:  ทางปาก 
อวัยวะเปาหมาย:  ตับ, ไต 
การประเมิน:  อาจทําอันตรายตออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเปนเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ํา 
 

สวนประกอบ:
diphenylamine 
122-39-4 

 ความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก 
LD50 หนูแรท 
ปริมาณ: 2,72 mg/kg 
 
ความเปนพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน 
LD50 กระตาย 
ปริมาณ: > 2.000 mg/kg 
 
 
  
ระคายเคืองตอผิว 
กระตาย 
ผล: การระคายเคืองผิวหนังนอย 
 
ระคายเคืองตอตา 
กระตาย 
ผล: การระคายเคืองดวงตานอย 
 
 
การแพ 
 หนูตะเภา 
ผล: กระตุนอาการแพท่ีผิวหนัง 
 
ความเปนพิษท่ีเกิดจากการไดรับสารซ้ําๆ 
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ทางปากหนูเมาส 
NOEL (ระดับที่สังเกตไมพบผลกระทบ):  1,7 mg/kg   
ระดับต่ําสุดท่ีมีผลที่พบกระทบ:  93,8 mg/kg   
ความเปนพิษท่ีเกิดจากการไดรับสารซ้ําๆ 
ทางปากหนูเมาส 
NOEL (ระดับที่สังเกตไมพบผลกระทบ):  2,1 mg/kg   
ระดับต่ําสุดท่ีมีผลที่พบกระทบ:  107 mg/kg   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

สวน 12. ขอมลูดานนิเวศนวทิยา 

ความสามารถในการสลายตัวทางชวีภา
พ 

:  ไมมีขอมูลทีส่ามารถหาได 
 

การสะสมทางชวีภาพ :  ไมมีขอมูลทีส่ามารถหาได 
 

ไมสามารถมองขามอันตรายตอสิ่งแวดลอมไดในกรณีที่การจัดการและทิ้งอยางไมถูกหลักอาชีพ 
เปนอันตรายตอสิ่งมีชวีิตในนาและมผีลกระทบระยะยาว 
 

สวนประกอบ:  
Di-isotridecyl phthalate 
68515-47-9 
 

:  ความเปนพิษตอสาหราย:  
EC50 
ชนิด: Green algae (Scenedesmus subspicatus) 
ปริมาณ:  8,6 mg/l  
ระยะเวลาในการสัมผัส: 72 h 
 
 

N-1-naphthylaniline 
90-30-2 
 

 ความเปนพิษตอปลา:  
การทดสอบกึ่งสถิต LC50 
ชนิด: Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเทราต) 
ปริมาณ:  0,44 mg/l  
ระยะเวลาในการสัมผัส: 96 h 
การเฝาสังเกตการวิเคราะห: ใช 
วิธีการ:  
 
ความเปนพิษตอไรนํ้าและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอ่ืนท่ีอาศัยในน้ํา:  
การทดสอบกึ่งสถิต EC50 
ชนิด: Daphnia magna (ไรนํ้า) 
ปริมาณ:  0,68 mg/l  
ระยะเวลาในการสัมผัส: 48 h 
การเฝาสังเกตการวิเคราะห: ใช 
 
 ความเปนพิษตอแบคทีเรีย:  
 EC50 
ชนิด: Protozoa (โพรโทซัว) 
ปริมาณ:  2 mg/l  
ระยะเวลาในการสัมผัส: 48 h 
 
ความเปนพิษตอแบคทีเรีย:  
 EC50 
ชนิด: แบคทีเรีย 
ปริมาณ:  > 10.000 mg/l  
ระยะเวลาในการสัมผัส: 3 h 
 
ความเปนพิษตอไรนํ้าและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอ่ืนท่ีอาศัยในน้ํา ความเปนพิษเรื้อรัง:  
 NOEC 
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ชนิด: Daphnia magna (ไรนํ้า) 
ความเขมขน:  0,02 mg/l  
ระยะเวลาในการสัมผัส: 21 d 
การเฝาสังเกตการวิเคราะห: ใช 
 

diphenylamine 
122-39-4 
 

 ความเปนพิษตอปลา:  
 LC50 
ชนิด: Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเทราต) 
ปริมาณ:  2,2 mg/l  
ระยะเวลาในการสัมผัส: 96 h 
 
ความเปนพิษตอไรนํ้าและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอ่ืนท่ีอาศัยในน้ํา:  
 EC50 
ชนิด: Daphnia magna (ไรนํ้า) 
ปริมาณ:  1,2 mg/l  
ระยะเวลาในการสัมผัส: 48 h 
 
  

 
 
 

สวน 13. ขอพิจาณณาในการกาํจัด 

ขอมูลเพ่ิมเติม : กําจัดของเสียท่ีอาคารบําบัดของเสียท่ีไดรับการรับรอง 
หามไมใหปลอยผลิตภัณฑนี้สูทอระบาย,แหลงน้ํา หรือดิน 
ใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่นและระดับชาติ 
หามท้ิงน้ําเสียลงในทอระบายน้ํา 
หามทําใหบอน้ํา ทางน้ํา หรือคูน้ําปนเปอนดวยสารเคมีหรือภาชนะที่ใชแลว 
 

บรรจุภัณฑท่ีปนเปอน : การกําจัดในฐานะผลติภัณฑท่ีไมใชแลว 
ภาชนะเปลาควรไดรับการนําไปยังสถานที่จัดการของเสียท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือดําเนินการรีไซเคิลหรือกา
รกําจัดท้ิง 
หามนําภาชนะเปลามาใชอีก 
 

 
 

สวน 14. ขอมลูเกี่ยวกับการขนสง 
 

ADR  
ไมใชสินคาอันตราย 

 
IATA  
ไมใชสินคาอันตราย 

 
IMDG  
ไมใชสินคาอันตราย 

 
RID  
ไมใชสินคาอันตราย 
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สวน 15. ขอมลูเกี่ยวกับกฎขอบงัคบั 

 
 
 
 
สวนประกอบของผลิตภัณฑน้ีมีช่ืออยูในบัญชีตอไปน้ี: 
 

TSCA  อยูในบัญชีของ TSCA 
DSL  องคประกอบทกุตัวของผลติภณัฑนี้มีชื่ออยูในบัญชี Canadian DSL 
AICS  อยูในบัญชีรายชื่อ 
NZIoC  อยูในบัญชีรายชื่อ 
ENCS  ไมอยูในบัญชรีายชื่อ 
KECI  อยูในบัญชีรายชื่อ 
PICCS  อยูในบัญชีรายชื่อ 
IECSC  อยูในบัญชีรายชื่อ 

 
 
 
 

สวน 16. ขอมลูอื่นๆ 

ขอมูลเพิม่เตมิ

 
 

ขอมูลที่ปรากฎอยูในเอกสารขอมูลความปลอดภัยน้ีมีความถูกตองมากเทาที่องคความรู ขอมูล และความเชื่อ ถึง ณ วันที่จัดพิมพเอกสารนี้ 
ขอมูลน้ีถูกจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการ ใชงาน ดําเนินกระบวนการ เก็บรักษา ขนยาย กําจัด และปลดปลอยสารเคมีอยางปลอด 
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