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1     ขอ้มูลเกยีวกบัสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ 
และ/หรอื จาํหนา่ย 

 

ชอผลติภณัฑ์ื  

ไนโตรเจน, ของเหลวเย็นจัด 
หมายเลข EC  (from EINECS): 231-783-9 
หมายเลข CAS: 7727-37-9 
Index-Nr. - 
สตูรเคม ีN2 
หมายเลข REACH Registration : 
ถกูระบไุวใ้นภาคผนวก IV / V ของ Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH) ซงไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบยีนึ  
การใชงาน้  

ไมม่ขีอ้มลู 
รายละเอยีดผูผ้ลติ 
บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ชน ั 15 อาคารบางนาทาวเวอร ์2/3 หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด  
กโิลเมตรท ี6.5 ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 
โทรศพท ์ั (66) 2338-6100   โทรสาร (66) 2312-0126 
อเีมล: csc.lg.th@linde.com  
หมายเลขโทรศพทฉุ์กเฉนิั  (24 ชวโมงั ): 1384 

 

2     ขอ้มูลระบุความเป็นอนัตราย 

 

การจาํแนกประเภทสารเคมหีรอืเคมภีณัฑ ์

 

การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Regulation (EC) No 

1272/2008/EC (CLP/GHS) 

ก๊าซภายใตค้วามดัน- บรรจกุ๊าซเย็นจัด อาจทําใหเ้กดิแผลไหม ้
หรอืบาดเจ็บจากความเย็นจัดเมอืสมผัสั  
 
การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Directive 67/548/EEC & 

1999/45/EC 

ไมจั่ดเป็นสารอันตรายตอ่รา่งกาย 
การขาดอากาศหายใจทคีวามเขม้ขน้สงู 
ความเสยงทมีตีอ่มนษุยแ์ละสงแวดล้ี ิ อม 

ก๊าซเหลวเย็นจัด เมอืสมผัสอาจทําใหเ้กดิการไหมจ้ากความเย็น ั
หรอืเนือเยอืถกูทําลายเพราะความเย็นจัด 
ทคีวามเขม้ขน้สงูอาจทําใหข้าดอากาศหายใจ 
 
องคป์ระกอบของฉลาก 

- รูปสญลกัษณ์ั  

 

 
 

- คําสญญาณั   

 ระวัง 
 

- ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

H281 ก๊าซเหลวเย็นจัด อาจทําใหเ้กดิแผลไหม ้
หรอืบาดเจ็บจากความเย็นจัดเมอืสมผัสั  

EIGA-As การขาดอากาศหายใจทคีวามเขม้ขน้สงู 
  
- ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการป้องกนั 
P282 สวมถงุมอืป้องกันความเย็น/กระบังหนา้

นริภัย/อปุกรณป้์องกันดวงตา 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการตอบสนอง 
P336+P315 ละลายสวนทเีย็นจัดดว้ยนําอุน่ หา้มถูใน่  

บรเิวณทไีดรั้บผลกระทบ  รับคําแนะนํา
จากแพทยห์รอืพบแพทยทั์นท ี

 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการจดัเก็บ 
P403 จัดเกบ็ในพนืททีมีกีารระบายอากาศไดด้ ี
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการกําจดั 
 ไมม่ ี
 

3     องคป์ระกอบและขอ้มูลเกยีวกบัสวนผสม่  

 

สารเคม/ีเคมภีณัฑ:์ สารเคม ี
องคป์ระกอบ/สงเจอืปนิ  

ไนโตรเจน, ของเหลวเย็นจัด 
หมายเลข CAS : 7727-37-9 
Index-Nr.: - 
หมายเลข EC (from EINECS): 231-783-9 
หมายเลข REACH Registration: 
ถกูระบไุวใ้นภาคผนวก IV / V ของ Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH) ซงไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบยีนึ  
ไมม่อีงคป์ระกอบหรอืสงเจอืปนอนื  ทสีงผลตอ่การจําแนกประเภทิ ่
ของผลติภัณฑ ์
 
4     มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การหายใจเขา้ไป 

ทคีวามเขม้ขน้สงูอาจทําใหเ้กดิการขาดอากาศหายใจ อาการอาจ
รวมถงึการสญูเสยความสามารถในการเี คลอืนไหวและรูส้กตัว ึ
ผูป้ระสบภัยอาจไมร่ะวังการขาดอากาศหายใจ ควรเคลอืนยา้ย
ผูป้ระสบภัยไปยังบรเิวณทอีากาศบรสิทุธแิละสวมอปุกรณค์รอืง
ชวยหายใจ จัดผูป้ระสบภัยใหน้อนในทา่ทผีอ่นคลาย พรอ้มโทร่
เรยีกแพทย ์ใชอปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจถา้หยดุหายใจ้ ่  
การสมผสัทางผวิหน ัั ง/ดวงตา 
ใหล้า้งตาดว้ยนําไหลผา่นทันทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีในกรณีที
เนือเยอืถกูทําลายเพราะความเย็นจัด ใหส้เปรยด์ว้ยนําอยา่ง 
นอ้ย 15 นาท ีใชผา้พันแผล ขอรับการชวยเหลอืทางการแพทย์้ ่  
การกลนืกนิ 

โอกาสในการสมผัสดว้ยการกนิเป็นไปไดน้อ้ยมากั  
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5     มาตรการผจญเพลงิ 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะ 

ภาชนะอาจฉีกขาดหรอืระเบดิเมอืทอ่สมผัสกบัไฟั  ไมต่ดิไฟ 
อนัตรายจากการเผาไหมข้องผลติภณัฑ ์

ไมม่ ี
สารดบัเพลงิทเีหมาะสม 

สารดับเพลงิทรีูจั้กกันทังหมดสามารถนํามาใช ้
วธิกีารเฉพาะ 

ถา้เป็นไปไดใ้หห้ยดุการไหลของก๊าซ ยา้ยภาชนะบรรจอุอกไป
หรอืหลอ่เย็นดว้ยนําจากจุดป้องกันเหต ุ
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

ใชอปุกรณช์วยหายใจในพนืทอีับอากาศ้ ่  
 

6     มาตรการการจดัการเมอืมกีารรวัไหลของสารโดย
อุบตัเิหตุ 

 

ขอ้ควรระวงัสวนบุคคล่  

ออกจากพนืท ีใชเสอผา้ทสีามารถป้องกันอันตราย สวม้ ื
เครอืงชวยหายใจแบบครบชดุเมื่ อเขา้สพูนืท ีเวน้แตพ่สิจูนแ์ลว้่
ปลอดภัย 
ขอ้ควรระวงัดา้นสงแวดลอ้มิ  

ป้องกันการเขา้สรูะบบนําเสย ่ ี   นําใตด้นิ หรอืสถานทอีนืทกีาร 
สะสมของก๊าซสามารถสรา้งอันตรายได ้พยายามหยดุการ
รัวไหล 
วธิกีารทําความสะอาด 

ระบายอากาศในพนืท ี
 
7     การขนถา่ยเคลอืนยา้ยและการจดัเก็บ 

 

การใชงาน้ : 

ป้องกนัการดดูนํากลับลงไปในท่อบรรจุ ใชเครอืงมอืเฉพาะอยา่้ ง
ถกูตอ้งเทา่นัน ซงเหมาะสมกับผลติภัณฑ์ึ  ทังความดันและ
อณุหภมู ิ ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายก๊าซหากมขีอ้สงสยั  
การจดัเก็บ: 

จัดเกบ็ทอ่บรรจทุอีณุหภมูตํิากว่า 50 องศาเซลเซยสในสถานทีี
ทอีากาศถา่ยเทไดด้ ีปฏบิัตติาม "Technische Regeln Druckgas 
(TRG) 280 Ziffer 5" 
 

8     การควบคุมการรบัสมผสัและการป้องกนัสวนบุคคลั ่  

 

อุปกรณ์ป้องกนัภยัสวนบคุคล่  

ปกป้องดวงตา ใบหนา้ และผวิจากของเหลวกระเด็น มกีาร
ระบายอากาศทเีพยีงพอ 
 
9     คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 

ลกัษณะทวัไป 

ลกัษณะปรากฎ/ ส:ี ของเหลวไมม่สี ี
กลนิ: ไมม่กีลนิ 
ขอ้มูลสาคญัดา้นสงแวดลอ้มํ ิ , สขุภาพ, ความปลอดภยั 

นําหนกัโมเลกุล: 28 กรัม/โมล 
จดุหลอมเหลว: -210 องศาเซลเซยสี  
จดุเดอืด: -196 องศาเซลเซยสี  
อุณหภมูวิกิฤต: -147 องศาเซลเซยสี  

อุณหภมูทิสีามารถตดิไฟ: ไมเ่กยีวขอ้ง 
ชวงไวไฟ่ : ไมเ่กยีวขอ้ง 
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , กา๊ซ: 0.97 
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , ของเหลว: 0.8 
ความสามารถในการละลายได ้มลิลกิรมั/ลติร นํา: 20 
มลิลกิรัม/ลติร 
ขอ้มูลอนืๆ 

ก๊าซ / ไอหนักกวา่อากาศ อาจสะสมอยูใ่นพนืทจํีากัด โดยเฉพาะ
อยา่งยงิอยูท่รีะดับพนืดนิหรอืตํากว่า 
 
10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิของเหลวทหีกใสโลหะสามารถทําให ้่
โลหะเปราะบาง 
 

11     ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลทวัไป 

ไมม่ผีลทางพษิวทิยาจากผลติภัณฑนี์ 
 

12     ขอ้มูลผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ 

 

ขอ้มูลทวัไป 

สามารถทําใหเ้กดิความเสยหายใหก้ับพชืี  
 
13     ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

 

ขอ้มูลทวัไป 

อยา่ปลอ่ยเขา้ไปในพนืททีสีามารถสะสมแลว้กอ่ใหเ้กดิอันตราย  
ตดิตอ่ผูแ้ทนจําหน่ายหากตอ้งการคําแนะนํา  
EWC Nr. 16 05 05 
 
14     ขอ้มูลสาหร ัํ บการขนสง่ 

 

ADR/RID 

Class   2  Classification Code   3A 
หมายเลข UN และชอืในการขนสง่ 

UN 1977 ไนโตรเจน, ของเหลวเย็นจัด 
UN 1977 ไนโตรเจน, ของเหลวเย็นจัด 
Labels   2.2  Hazard number   22 
Packing Instruction P203 
 
IMDG 

Class   2.2 
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1977 ไนโตรเจน, ของเหลวเย็นจัด 
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Labels   2.2 
Packing Instruction P203 
EmS   FC,SV 
 
IATA 

Class   2.2 
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1977 ไนโตรเจน, ของเหลวเย็นจัด 
Labels   2.2 
Packing Instruction P202 
ขอ้มูลการขนสงอนื ๆ่  

ใหแ้น่ใจวา่ผูขั้บรถตระหนักถงึอันตรายทอีาจเกดิจากการบรรทกุ
และรูว้า่จะทําอยา่งไรในกรณีทเีกดิอบุัตเิหตหุรอืเหตฉุุกเฉิน มี
ระบบระบายอากาศทเีพยีงพอ หลกีเลยีงการขนสงบน่
ยานพาหนะทพีนืทบีรรทกุไมไ่ดแ้ยกออกจากชองคนขับ่   กอ่นที
จะขนยา้ยทอ่ผลติภัณฑ ์ใหแ้น่ใจวา่มคีวามปลอดภัยแน่นอน มี
การปฏบิัตสิอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทใีชบงัคับ้  
 

15     ขอ้มูลเกยีวกบักฎขอ้บงัคบั 

 

มลพษิกบันํา 

ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิกับนําตาม VwVwS นับตังแต ่27.07.2005 
TA-Luft 

ไมจั่ดวา่เป็นไปตาม TA-Luft  
 

16     ขอ้มูลอนืๆ 

 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจกฎขอ้บงัคับระหวา่งประเทศและทอ้งถนิไดม้ี
การนํามาปฏบิตั ิอันตรายของการขาดอากาศหายใจมักถกู
มองขา้มและตอ้งเนน้ระหวา่งการฝึกอบรม กอ่นทจีะใช ้
ผลติภัณฑนี์ในกระบวนการหรอืการทดสอบใหม่ๆ  ควรดําเนนิการ
ศกษาความเขา้กันไดข้องวัสด ุและความปลอดภัยอยา่งละเอยีดึ  
คําแนะนํา 
การจัดทําเอกสารนีไดรั้บการดําเนนิการทเีหมาะสม ความรับผดิ
สาํ หรับการบาดเจ็บหรอืความเสยหายทเีกดิจากการใชงานไม่ี ้
สามารถยอมรับได ้รายละเอยีดทกีําหนดไวใ้นเอกสารฉบบันีเชอื
วา่ถกูตอ้ง ณ เวลาทจัีดทําขนึ 
ขอ้มูลเพมิเตมิ 

Linde safety advice 
No. 1  Handling of refrigerated liquid gases 
No. 3  Oxygen deficiency 
No. 11  Transport of gas receptacles in vehicles 
 
End of Document 


