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1     ขอ้มูลเกยีวกบัสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ 
และ/หรอื จาํหนา่ย 

 

ชอผลติภณัฑ์ื  

ไนตรัส ออกไซด,์ ของเหลวเย็นจัด 
หมายเลข EC (from EINECS): 233-032-0 
หมายเลข CAS: 10024-97-2 
Index-Nr. - 
สตูรเคม ีN2O 
หมายเลข REACH Registration: 
ไมม่ขีอ้มลู 
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  

ก๊าซออกซไดซ ประเภทท ีิ ์ 1 - อาจเป็นสาเหตหุรอืชวยใหไ้ฟลกุ่
โหมเร็วขนึ; สารออกซไดซิ  ์

การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Directive 67/548/EEC & 

1999/45/EC 

เสนอโดยภาคอตุสาหกรรม 
O; R8 
อาจตดิไฟไดเ้มอืสมผัสกับวัตถเุชอเพลงิั ื  
การขาดอากาศหายใจทคีวามเขม้ขน้สงู 
ความเสยงทมีตีอ่ี มนษุยแ์ละสงแวดลอ้มิ  

ก๊าซเหลวเย็นจัด เมอืสมผัสอาจทําใหเ้กดิการไหมจ้ากความเย็น ั
หรอืเนือเยอืถกูทําลายเพราะความเย็นจัด 
องคป์ระกอบของฉลาก 

- รูปสญลกัษณ์ั  

 

 
 

   - คําสญญาณั   

 อันตราย 

 

- ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

H281 ก๊าซเหลวเย็นจัด อาจทําใหเ้กดิแผลไหม ้
หรอืบาดเจ็บจากความเย็นจัดเมอืสมผัสั  

H270 อาจเป็นสาเหตหุรอืชวยใหไ้ฟลกุโหมเร็ว่
ขนึ; สารออกซไดซิ  ์

  
- ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการป้องกนั 
P220 เกบ็ใหห้า่งจากเสอผา้ื /วัตถลุกุตดิไฟ 
P244 ดแูลวาลว์ไมใ่หม้จีาระบแีละนํามันเกาะ 
P282 สวมถงุมอืป้องกันความเย็น/กระบังหนา้

นริภัย/อปุกรณป้์องกันดวงตา 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการตอบสนอง 
P370+P376 ในกรณีเกดิอัคคภีัย: ใหห้ยดุการรัวไหล

หากสามารถทําไดอ้ยา่งปลอดภยั 
P336+P315 ละลายสวนทเีย็นจัดดว้ยนํ่ าอุน่  หา้มถใูน

บรเิวณทไีดรั้บผลกระทบ  รับคําแนะนํา
จากแพทยห์รอืพบแพทยทั์นท ี

 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการจดัเก็บ 

P403 จัดเกบ็ในพนืททีมีกีารระบายอากาศไดด้ ี

 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการกําจดั 

 ไมม่ ี
 

3     องคป์ระกอบและขอ้มูลเกยีวกบัสวนผสม่  

 

สารเคม/ีเคมภีณัฑ:์ สารเคม ี
องคป์ระกอบ/สงเจอืปนิ  

ไนตรัส ออกไซด,์ ของเหลวเย็นจัด 
หมายเลข CAS: 10024-97-2 
Index-Nr.: - 
หมายเลข EC (from EINECS): 233-032-0 
หมายเลข REACH Registration: 
ไมม่ขีอ้มลู 
ไมม่อีงคป์ระกอบหรอืสงเจอืปนอนื  ทสีงผลตอ่การจําแนกประเภทิ ่
ของผลติภัณฑ ์
 
4     มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การหายใจเขา้ไป 

ทคีวามเขม้ขน้สงูอาจทําใหเ้กดิการขาดอากาศหายใจ อาการอาจ
รวมถงึการสญูเสยความสามารถในการเคลอืนไหวและรูส้กตัว ี ึ
ผูป้ระสบภัยอาจไมร่ะวังการขาดอากาศหายใจ ควรเคลอืนยา้ย
ผูป้ระสบภัยไปยังบรเิวณทอีากาศบรสิทุธแิละสวมอปุกรณค์รอืง
ชวยหายใจ จัดผูป้ระสบภัยใหน้อนในทา่ทผีอ่นคลาย พรอ้มโทร่
เรยีกแพทย ์ใชอปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจถา้หยดุหายใจ้ ่  
การสมผสัทางผวิหนงัั /ดวงตา 
ใหล้า้งตาดว้ยนําไหลผา่นทันทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีในกรณีที
เนือเยอืถกูทําลายเพราะความเย็นจัด ใหส้เปรยด์ว้ยนําอยา่งนอ้ย 
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15 นาท ีใชผา้พันแผล ขอรับการชวยเหลอืทางการแพทย์้ ่  
การกลนืกนิ 

โอกาสในการสมผัสดว้ยการกนิเป็นไปไดน้อ้ยมากั  
 
5     มาตรการผจญเพลงิ 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะ 

สนับสนุนการเผาไหม ้ การสมผสักบัไฟอาจทําใหภ้าชนะบรรจุั
แตกรา้ว/ระเบดิ ไมต่ดิไฟ 

อนัตรายจากการเผาไหมข้องผลติภณัฑ ์

ถา้ในกองเพลงิ ควันพษิและ/หรอืกัดกรอ่นตอ่ไปนีอาจจะเกดิขนึ
จากการสลายตัวทางความรอ้น: 
สารดบัเพลงิทเีหมาะสม 

สารดับเพลงิทรีูจั้กกันทังหมดสามารถนํามาใช ้
วธิกีารเฉพาะ 

ถา้เป็นไปไดใ้หห้ยดุการไหลของก๊าซ ยา้ยภาชนะบรรจอุอกไป
หรอืหลอ่เย็นดว้ยนําจากจุดป้องกันเหต ุ
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

ใชอปุกรณช์วยหายใจในพนืทอีับอากาศและชดุป้องกันสารเคมี้ ่  
 

6     มาตรการการจดัการเมอืมกีารรวัไหลของสารโดย
อุบตัเิหตุ 

 

ขอ้ควรระวงัสวนบุคคล่  

ออกจากพนืท ีสวมเครอืงชวยหายใจแบบครบชดุเมอืเขา้สพูนืท ี่ ่
เวน้แตพ่สิจูนแ์ลว้ปลอดภัย   ตรวจสอบใหแ้น่ใจมกีารระบาย
อากาศอยา่งเพยีงพอ  ใชเสอผา้ทสีามารถป้องกันอันตราย ้ ื
กําจัดแหลง่กําเนดิไฟ 
ขอ้ควรระวงัดา้นสงแวดลอ้มิ  

ป้องกันการเขา้สรูะบบนําเสย นําใต ้่ ี ดนิ หรอืสถานทีอนืท ี
การสะสมของกา๊ซสามารถสรา้งอันตรายได ้พยายามหยดุการ
รัวไหล 
วธิกีารทําความสะอาด 

ระบายอากาศในพนืท ีรักษาพนืทใีหอ้พยพออก และปราศจาก
แหลง่กําเนดิไฟจนกวา่ของเหลวทหีกไดร้ะเหยไป (พนืดนิ
ปราศจากนําคา้งแข็ง) 
 
7     การขนถา่ยเคลอืนยา้ยและการจดัเก็บ 

 

การใชงาน้ : 

ไมใ่ชนํามันหรอืจาระบ ีแยกการจัดเก็บออกจากก๊าซไวไฟ้  
และสารไวไฟอนืๆ ป้องกันการดดูนํากลับลงไปในท่อบรรจุ  
ไมอ่นุญาตใหอ้ัดก๊าซซาลงในท่อบรรจุํ   ใชเครอืงมอืเฉพาะ้  
อยา่งถกูตอ้งเทา่นัน ซงเหมาะสมกบัผลติภัณฑนี์ ทังความดันึ
และอณุหภมู ิ ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายก๊าซหากมขีอ้สงสย  เกบ็ใหห้า่งั
จากแหลง่กําเนดิไฟ (รวมถงึการเกดิไฟฟ้าสถติ)  อา้งองิ
คําแนะนําการใชงานของผูจํ้าหน่าย้  
การจดัเก็บ: 

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

8     การควบคุมการรบัสมผสัและการป้องกนัสวนบคุคลั ่  

 
คา่กําหนดของการรบัสมัผสั 

ชนดิ   คา่   หมายเหต ุ
Germany - AGW  100ppm   TRGS 900 
อุปกรณ์ป้องกนัภยัสวนบคุคล่  

ไมส่บูขณะทจัีดการผลติภัณฑ ์ปกป้องดวงตา ใบหนา้ และผวิจาก
ของเหลวกระเด็น มกีารระบายอากาศทเีพยีงพอ 
 
9     คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 

ลกัษณะทวัไป 

ลกัษณะปรากฎ/ ส:ี ของเหลวไมม่สี ี
กลนิ: กลนิคอ่นขา้งหวาน คณุสมบัตกิารเตอืนตําทคีวามเขม้ขน้สงู 
ขอ้มูลสาคญัดา้นสงแวดลอ้มํ ิ , สขุภาพ, ความปลอดภยั 

นําหนกัโมเลกุล: 44 กรัม/โมล 
จดุหลอมเหลว: -90.81 องศาเซลเซยสี  
จดุเดอืด: -88.5 องศาเซลเซยสี  
อุณหภมูวิกิฤต: 36.4 องศาเซลเซยสี  

ชวงไวไฟ่ : ไมเ่กยีวขอ้ง 
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , กา๊ซ: 1.4 
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , ของเหลว: 1.2 
ขอ้มูลอนืๆ 

ก๊าซ / ไอหนักกวา่อากาศ อาจสะสมอยูใ่นพนืทจํีากัด โดยเฉพาะ
อยา่งยงิอยูท่รีะดับพนืดนิหรอืตํากว่า 

 
10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

อาจทําปฏกิริยิารนุแรงกบัวัสดทุตีดิไฟได ้อาจทําปฏกิริยิารนุแรง
กับสารรดีวิซ เกดิการออกซไดซอยา่งรนุแรงกบัสารอนิทรยี ์์ ิ ์
ของเหลวทหีกใสโลหะสามารถทําใหโ้ลหะเปราะบาง สามารถ่
สรา้งสวนผสมทรีะเบดิไดก้บัอากาศ อาจสลายตัวรนุแรงทอีณุหภมูิ่
และ / หรอืความดันสงูหรอืในททีมีตัีวเรง่ปฏกิริยิา ทอีณุหภมูสิงู
กวา่ 575 องศาเซลเซยส ี ไนตรัส ออกไซดส์ลายตัวทคีวามดัน
ปกตใิหไ้นโตรเจนและออกซเจน ออกซเจนสงผลใหเ้กดิไฟไหมท้ีิ ิ ่
สงูขนึ การสลายตัวสามารถทําใหค้วามดันสงูมผีลใหภ้าชนะ
แตกรา้ว ภายใตค้วามดัน ไนตรัสออกไซดส์ามารถสลายตัวที
อณุหภมูมิากกวา่ 300 องศาเซลเซยสไดไ้นโตรเจนและออกซเจน ี ิ
การสลายตัวจะมากขนึโดยตัวเรง่ปฏกิริยิา เชน นกิเกลิทอง หรอื่
ทองคําขาวการสลายตัวดว้ยความรอ้นทําใหเ้กดิสารพษิทสีามารถ
เป็นสารกัดกรอ่นเมอืมคีวามชนื 
 
11     ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลทวัไป 

ไมม่ผีลทางพษิวทิยาจากผลติภณัฑนี์ 
 
12     ขอ้มูลผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ 

 

ขอ้มูลทวัไป 
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สามารถทําใหเ้กดิความเสยหายใหก้ับพชืี  
Global Warming Potential GWP 

296 
 
13     ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

 

ขอ้มูลทวัไป 

อยา่ปลอ่ยเขา้ไปในพนืททีสีามารถสะสมแลว้กอ่ใหเ้กดิอันตราย  
ตดิตอ่ผูแ้ทนจําหน่ายหากตอ้งการคําแนะนํา  
EWC Nr. 16 05 05 

 
14     ขอ้มูลสาหรบัการขนสงํ ่  

 
ADR/RID 

Class  2  Classification Code   3O 
UN number and proper shipping name 

UN 2201 ไนตรัส ออกไซด,์ ของเหลวเย็นจัด 
UN 2201 ไนตรัส ออกไซด,์ ของเหลวเย็นจัด 
Labels  2.2, 5.1  Hazard number   225 
Packing Instruction P203 
 

IMDG 

Class   2.2 
UN number and proper shipping name 

UN 2201 ไนตรัส ออกไซด,์ ของเหลวเย็นจัด 
Labels   2.2 
Packing Instruction P203 
EmS   FC, SW 

ขอ้มูลการขนสงอนื ๆ่  
ใหแ้น่ใจวา่ผูขั้บรถตระหนักถงึอันตรายทอีาจเกดิจากการบรรทกุ
และรูว้า่จะทําอยา่งไรในกรณีทเีกดิอบุัตเิหตหุรอืเหตฉุุกเฉิน มี
ระบบระบายอากาศทเีพยีงพอ หลกีเลยีงการขนสงบน่
ยานพาหนะทพีนืทบีรรทกุไมไ่ดแ้ยกออกจากชองคนขับ  กอ่นที่
จะขนยา้ยทอ่ผลติภัณฑ ์ใหแ้น่ใจวา่มคีวามปลอดภัยแน่นอน มี
การปฏบิัตสิอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทใีชบงัคับ้  
 

15     ขอ้มูลเกยีวกบักฎขอ้บงัคบั 

 

กฏขอ้บงัคบัเพมิเตมิ 

Pressure Vessel Regulation 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 
Regulations for the prevention of industrial accidents 
มลพษิกบันํา 

ตาม §19 WGH Annex 1: WGK 1 (slightly water 
endangering) 
TA-Luft 

ไมจั่ดวา่เป็นไปตาม TA-Luft 
 
16     ขอ้มูลอนืๆ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจกฎขอ้บงัคับระหวา่งประเทศและทอ้งถนิไดม้ี
การนํามาปฏบิัต ิอันตรายของการขาดอากาศหายใจมักถกู
มองขา้มและตอ้งเนน้ระหวา่งการฝึกอบรม กอ่นทจีะใชผลติภัณฑนี์้
ในกระบวนการหรอืการทดสอบใหม่ๆ  ควรดําเนนิการศกษาความึ
เขา้กันไดข้องวัสด ุและความปลอดภัยอยา่งละเอยีด 
คําแนะนํา 
การจัดทําเอกสารนีไดรั้บการดําเนนิการทเีหมาะสม ความรับผดิ
สาหรับการบาดเจ็บหรอืความเสยหายทเีกดิจากการใชงานไม่ํ ี ้
สามารถยอมรับได ้รายละเอยีดทกีําหนดไวใ้นเอกสารฉบบันีเชอวา่ื
ถกูตอ้ง ณ เวลาทจัีดทําขนึ 
ขอ้มูลเพมิเตมิ 

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