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1. ขอมูลเกีย่วกับสารเคมี/ สารผสมพรอมใช และบริษทัผูผลิต และ/ หรือ ผูจัดจําหนาย 

Ingersoll Rand® Ultra EL™ Synthetic Rotary 
Coolant 
 
การใช: สารเคมี 
 
 
บริษัทผูผลิต และ/ หรือ ผูจดัจาํหนาย: 

 
โทรศัพท: +01 704-655-4000

 
ขอมูลฉุกเฉิน:

 

 
 

 

2. การระบุอันตราย 

 
การจําแนกประเภทของสารเดี่ยวและสารผสม:  
ผลิตภัณฑน้ีไมจําเปนตองถกูจําแนกความเปนอันตรายตามเกณฑของ GHS  
 
องคประกอบของฉลากและขอควรระวัง:  
 
ผลิตภัณฑไมจําเปนตองติดฉลากเตอืนความเปนอันตรายตามระบบ GHS.  
 
ความเปนอันตายอื่นๆที่ไมไดสงผลตอการจําแนก: 
ขอมูลที่นําไปใชไดดังแสดงไวในความเปนอันตายอื่นๆซึ่งไมไดสงผลตอการจาํแนกนั้นอาจนํามาซึ่งควา
มเปนอันตรายโดยรวมของสารเดีย่วหรอืสารผสมได  

Distributed by
Ingersoll Rand
800D Beaty St.
Davidson, NC 28036, USA 

U.S. 24-hour Emergency #: 800-424-9300
Outside the U.S. Emergency #: +01 703-527-3887
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3. สวนประกอบ/ขอมูลของสารออกฤทธิ์ 

คุณลักษณะของสารเคม ี
 
สารเติมแตงนํ้ามันหลอล่ืน, โพลีอีเธอรโพลีออล 
 
สวนประกอบที่เปนอันตราย 
 
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 

ปริมาณ (W/W): >= 1 % - < 3 
% 
หมายเลข CAS: 68411-46-1 
 

Eco acute: ประเภทยอย 3 
Eco chronic: ประเภทยอย 3 
 

 
Propanoic acid, 3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl- 

ปริมาณ (W/W): >= 0.1 % - < 
0.2 % 
หมายเลข CAS: 268567-32-4 
 

Acute tox.: ประเภทยอย 5 (กลืนกิน) 
Eye irr.: ประเภทยอย 1 
Skin sens.: ประเภทยอย 1B 
Eco acute: ประเภทยอย 3 
Eco chronic: ประเภทยอย 3 
 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คําแนะนําทัว่ไป: 
ถอดเส้ือผาทีป่นเปอนออก  
 
เมื่อสูดดมสารเขาไป: 
หากเกดิอาการผิดปกตหิลังจากการสูดดมไอระเหยหรอืสารละอองลอยเขาไป 
ใหเคล่ือนยายผูปวยไปยังบริเวณที่มอีากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย  
 
เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง: 
ลางดวยสบูและนํ้าสะอาด  
 
เมื่อสารเขาตา: 
ลางตาดวยนํ้าไหลรินอยางนอย  15  นาที โดยเปดเปลือกตา  
 
เมื่อกลืนกินสารเขาไป: 
บวนปากดวยน้ําแลวดื่มนํ้าปริมาณมาก  
 
หมายเหตุถงึแพทย: 
อาการ: อาการและผลกระทบตางๆที่สําคญัที่สุดเทาทีท่ราบไดอธิบายไวในการทาํฉลากแลว (ดหูวัขอที่ 
2) และหรือในหัวขอที่ 11 
อาการและผลกระทบตางๆทีสํ่าคัญที่อาจเกิดขึ้นตอจากน้ีไมสามารถทราบได 
การรกัษา: รักษาตามอาการ (ชําระส่ิงปนเปอน ดกูารเตนของชพีจร) ไมมียาแกพิษเฉพาะ  

 

5. มาตรการผจญเพลิง 

สารดบัเพลิงทีเ่หมาะสม:  
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ละอองน้ํา, ผงเคมีแหง, โฟม 
 
สารดบัเพลิงทีไ่มเหมาะสมสาํหรับเหตผุลดานความปลอดภัย:  
ลํานํ้า 
 
อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:  
ไอระเหยอันตราย 
กอใหเกดิฟูมหรอืหมอก สารหรือกลุมของสารทีก่ลาวถงึน้ีสามารถถกูปลอยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย  
 
อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล:  
สวมหนากากปองกันการหายใจชนิดมถีงัอัดอากาศ  
 
ขอมูลเพิม่เตมิ:  
ระดับของความเสี่ยงขึ้นอยูกับสารที่ลุกไหมและสภาพของเพลิงที่ลุกไหม 
นํ้าดับเพลิงทีป่นเปอนตองถูกกําจัดตามกฎขอบังคับ  
 

 

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

ขอควรระวงัสวนบุคคล: 
สวมชุดปองกนัสวนบุคคล ตองใชอุปกรณปองกันการหายใจ  
 
ขอควรระวงัดานส่ิงแวดลอม: 
จัดเกบ็นํ้าหรอืนํ้าจากการดบัเพลิงที่ปนเปอน หามระบายลงในทอระบายน้ํา ผิวนํ้า หรอื นํ้าใตดิน  
 
วิธกีารทาํความสะอาดหรอืการกกัเก็บ: 
สําหรับปริมาณมาก: ใหสูบออก  
สําหรับสารทีห่ลงเหลือ: เก็บดวยสารดูดซับที่เหมาะสม กําจดัสารดดูซับตามทีก่ฎหมายกาํหนด  
 

 

7. การขนยายและการจัดเก็บ 

การขนยาย 

ไมตองการมาตรการพิเศษใดๆเฉพาะในการขนยาย  
 
การปองกันจากเพลิงไหมและการระเบิด: 
ใชมาตรการเพื่อปองกันประจุไฟฟาสถิตย  
 

การจัดเก็บ 

ขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัสภาวะการเกบ็: ปดฝาภาชนะบรรจุใหแนน เก็บไวในที่แหงและเย็น  
 
ปองกันไมใหอุณหภูมิต่าํกวา  : -10 deg. C 
ปองกันไมใหอุณหภูมิสูงกวา  : 40 deg. C 

 

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สารที่ตองมกีารควบคุมในสถานที่ทาํงาน 
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เทาทีทราบ ไมมีขีดจํากัดการรับสัมผัสในสถานทีท่าํงาน  
 

อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล 

การปองกันการหายใจ: 
การปองกันทางการหายใจที่เหมาะสมสําหรบัสารที่มคีวามเขมขนสูงหรอืมีผลกระทบในระยะยาว: 
ไสกรองกาซหรอืไอระเหยของสารอินทรยี เชน ไสกรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดอืด >65 
องศาเซลเซยีส)  
 
การปองกันมอื: 
ถุงมอืปองกันสารเคม ี
วัสดุที่เหมาะสมสําหรับการสัมผัสในระยะสัน้และหรอืการกระเด็น (แนะนํา: การปองกนัขั้นต่ําตามดชันี 2 
คือ ใชถุงมอืทีท่นตอการซึมผาน > 30 นาที ตาม EN 374) 
เคลือบดวยยางบิวธิล (บิวธลิ) หนาประมาณ  0.7  มิลลิเมตร 
เคลือบดวยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ  0.4  มลิลิเมตร 
หมายเหตุเพิ่มเติม : ขอมูลเฉพาะตางๆไดมาจากการทดสอบ ขอมูลอางอิง ขอมูลจากผูผลิตถุงมือ 
หรอืจากสารทีม่ีลักษณะคลายคลึงกัน เน่ืองจากมกีารใชงานในหลายสภาวะ (เชน ในอุณหภูมติางๆ) 
ที่ตองนํามาพจิารณาดวยน้ัน พบวาระยะเวลาการใชถุงมือปองกันทีท่นทานตอสารเคมีโดยทั่วไปน้ัน 
อาจจะใชเวลานอยกวาระยะเวลาในการทดสอบการซมึผาน 
ควรปฏิบตัิตามขอแนะนําของผูผลิตเน่ืองจากอปุกรณมีความหลากหลาย 
 
การปองกันดวงตา: 
แวนตาปองกนัสารเคมทีี่มกีําบังดานขาง 
 
มาตรการทัว่ไปดานความปลอดภัยและสุขอนามัย: 
ใชงานตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย แนะนําใหแตงกายอยางมิดชิดในการทํางาน  
 

 

9. คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี 

ลักษณะทีป่รากฎ:  ของเหลว 
สี:  สีเหลืองจนถึงสีเหลืองออกน้าํตาล 
กล่ิน: ออน 
 
คาความเปนกรดดาง: 7 

(ตรวจวัดกับสารที่ไมเจือจาง) 
 

 
จุดเดือด: > 250 deg. C 

(1,013 hPa)  
 

 
จุดวาบไฟ: 270 deg. C (ASTM D92) 
 
ความไวไฟ (ของแขง็/กาซ): ไมลุกติดไฟ  
อุณหภูมทิี่ติดไฟ:  (DIN 51794) 
การลุกติดไฟไดดวยตัวเอง: อุณหภูม:ิ > 300 deg. C 

 
(วิธี: DIN 51794) 

สามารถทําใหเกิดความรอนไดดวยตัวเอง:
 สารน้ีไมสามารถที่จะเกดิความร
อนไดเอง 
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อันตรายจากการระเบดิ: ไมระเบดิ  
มีสมบัติชวยในการลุกไหม: ไมมีการแผกระจายของเพลิงไหม  
 
ความหนาแนน: 0.9828 g/cm3  

(15 deg. C)  
(ISO 2811-3) 

 
การละลายไดในนํ้า: ละลายไดที่ละนอย  
การเปล่ียนแปลงของความชื้นสัมพัทธของอากาศ: ดูดความชื้น 
ความสามารถในการละลาย (เชิงคณุภาพ) สารละลาย:  สารละลายอินทรีย 

ละลาย 
สัมประสิทธิ์การแบงช้ันระหวางนํ้ากบัแอลกอฮอลชนิดออกทานอ

ล (log Pow):  
ยังไมไดมีการพิสูจนดวยการศกึษาทา
งวทิยาศาสตร 

 

 
คาความหนดื , ทางกล: 48 mm2/s 

(40 deg. C)  
(ASTM D445) 

 
ขอมูลอื่น ๆ: 
ขอมูลอื่นๆเกีย่วกบัตวัแปรทางกายภาพและทางเคมจีะระบุไวในหัวขอน้ีถาจาํเปน 

 

10. ความเสถียรและความไวตอปฏิกิริยาทางเคมี 
 
สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง: 
หลีกเล่ียงแหลงกําเนิดไฟทั้งหมด: ความรอน ประกายไฟ เปลวไฟเปด หลีกเล่ียงประจุไฟฟาสถิตย  
 
สารเคมทีี่ควรหลีกเล่ียง:  
สารออกซิไดซอยางแรง, ดางแก, กรดแก 
 
การกดักรอนตอโลหะ: ไมมีผลการกดักรอนตอโลหะ 

 
 
ปฏิกริิยาที่เปนอันตราย: 
ไมเกิดปฏิกิรยิาทีอ่ันตรายเมื่อเกบ็รกัษาและใชงานตามคําแนะนํา  
 
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตวั: 
ไมมีผลิตภัณฑทีอ่ันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใชงานตามคาํแนะนํา 

 

11. ขอมูลดานพิษวิทยา 
 
ความเปนพิษเฉียบพลัน 
 
ขอมูลจากการทดลองหรือการคาํนวณ: 
ปริมาณของสารเคมีทีท่ําใหสัตวทดลองทัง้หมดตายลงรอยละ  50 (LD50) หนูพุกขาว (ทางปาก): > 
5,000 mg/kg 
 
การระคายเคอืง 
 
การประเมินผลการระคายเคือง: 
ไมระคายเคอืงตาและผวิหนัง  
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การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 
 
การประเมินภาวะภูมิไวตอการกระตุนอาการแพ: 
ไมมีขอสงสัยวาผวิหนังจะเกิดการไวตอส่ิงกระตุน (ขึ้นอยูกบัสวนผสม)  
 
การกอใหเกิดการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ 
 
การประเมินการกอกลายพนัธุ: 
ไมมีขอสงสัยวาจะเกดิผลกระทบทางพันธุกรรม (ขึ้นอยูกับสวนผสม)  
 
การกอมะเร็ง 
 
การประเมินการกอสารมะเรง็: 
จากขอมูลทั้งหมดประเมินไดวาไมมีขอบงช้ีในการกอมะเรง็  
 
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ 
 
การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ: 
ไมมีขอสงสัยวาจะเปนพิษตอการสบืพันธุ (ขึ้นอยูกับสวนผสม)  
 
ผลิตภัณฑประกอบดวย: Propanoic acid, 3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-
methyl- 
 อาจทําใหเกดิอาการแพ 
 
 
ขอมูลความเปนพิษที่ตรงกันอื่นๆ 
 
ผลิตภัณฑไมไดทดสอบ ขอมูลทางพิษวทิยาไดจากคณุสมบตัิของสารแตละสวนประกอบ  

 

12. ขอมูลทางดานนิเวศนวิทยา 
 
ความเปนพิษทางนิเวศนวิทยา 
 
การประเมินความเปนพิษตอสัตวนํ้า:  
มีความเปนไปไดสูงที่ผลิตภัณฑไมเปนอันตรายแบบเฉยีบพลันตอส่ิงมชีีวิตในน้ํา  
 
ความสามารถในการเคลื่อนที่ 
 
การประเมินการถายเทระหวางส่ิงแวดลอมตางๆ: 
ไมมีขอมูล 
 
ความคงทนและการยอยสลายทางชีวภาพ 
 
ขอมูลสําหรับการกาํจัด: 
 ความสามารถยอยสลายทางชีวภาพ 
 
โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ 
 
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวติ: 
หลีกเล่ียงการระบายลงสูส่ิงแวดลอม  
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ขอมูลเพิ่มเตมิ 
 
เพิ่มเติมขอคดิเห็นในเรื่องส่ิงที่จะเกดิกบัส่ิงแวดลอมและแนวทางการปฏิบตั:ิ 
เทาที่ทราบนปจจุบันไมคาดวาจะมผีลตอระบบนิเวศน 
 
คําแนะนําอื่นๆเกี่ยวกับความเปนพิษทางนิเวศน: 
ผลิตภัณฑไมไดทดสอบ ขอมูลทางดานพิษวทิยาส่ิงแวดลอมไดจากคณุสมบตัิเฉพาะของสวนประกอบ  

 

13. ขอพิจารณาตางๆในการกําจัด 

ตองทิ้งหรือเผาใหเปนเถาตามขอกาํหนดทองถิ่น 
 
ภาชนะบรรจทุี่ปนเปอน: 
หีบหอที่ไมปนเปอนสามารถนํากลับมาใชใหม 
หีบหอที่ไมสามารถทําความสะอาดไดควรนําไปกาํจัดใหเหมือนกับการกําจดัสารเคม ี

 

14. ขอมูลสาํหรับการขนสง 

การขนสงภายในประเทศ: 
 ไมไดจําแนกวาเปนอันตรายภายใตกฎหมายการขนสง  
 
 
การขนสงทางทะเล 
IMDG 

 Sea transport 
IMDG 

 

ไมไดจําแนกวาเปนอันตรายภายใตกฎหมายการ
ขนสง 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

 
 
การขนสงทางอากาศ 
IATA/ICAO 

 Air transport 
IATA/ICAO 

 

ไมไดจําแนกวาเปนอันตรายภายใตกฎหมายการ
ขนสง 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

 

15. ขอมูลเกี่ยวกับกฏขอบังคับ 

กฎขอบังคับของสหภาพยุโรป (การติดฉลาก) 

 
ตามเกณฑ 1999/45 EEC (หลักเกณฑการเตรียม): 
 
 
มีสวนผสมของสารประกอบอีพอกซี่ กรณุาปฏ บตัิตามคาํแนะนําของผูผลิต 
ผลิตภัณฑไมจัดอยูในประเภททีต่องติดฉลากเตอืนอันตรายตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 
 

กฎขอบังคับอ่ืน ๆ 
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16. ขอมูลอืน่ ๆ 

 
เสนแนวตั้งในดานซายช้ีบงถึงการแกไขปรับปรงุครั้งลาสุด 
 
ขอมูลในเอกสารขอมูลความปลอดภัยน้ีจดัทําขึ้นตามความรูและประสบการณที่มีอยูในปจจุบันและอธบิายถงึ
ขอมูลของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับขอกาํหนดดานความปลอดภัยเทาน้ัน 
โดยขอมูลไมไดอธบิายถึงคุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ (คุณลักษณะผลิตภัณฑ) 
และไมไดเปนขอตกลงเฉพาะในเรือ่งคุณสมบัติและความเหมาะสมของผลิตภัณฑในการนําไปใชงานในลักษ
ณะใดลักษณะหน่ึงโดยเฉพาะ 
เปนความรบัผดิชอบของผูรบัผลิตภัณฑทีต่องปฏิบตัิตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัทและรวมถงึกฎหมายและขอ
กําหนดอื่นๆ 
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