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1     ขอ้มูลเกยีวกบัสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ 
และ/หรอื จาํหนา่ย 

 

ชอืผลติภณัฑ ์

คารบ์อน ไดออกไซด,์ ของแข็ง (นําแข็งแหง้) 
หมายเลข EC (From EINECS): 204-696-9 

หมายเลข CAS: 124-38-9 
Index-Nr. - 
สตูรโมเลกุล: CO2 
หมายเลข Reach Registration: 
ถกูระบไุวใ้นภาคผนวก IV / V ของ Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH) ซงไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบยีนึ  
การใชงานของผูบ้รโิภค้  

ไมม่ขีอ้มลู 

แหลง่ผูผ้ลติ/ นําเขา้: 
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) 

 
การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Directive 67/548/EEC & 

1999/45/EC 

ไมจั่ดเป็นสารอันตรายตอ่รา่งกาย 
การขาดอากาศหายใจทคีวามเขม้ขน้สงู 
 
องคป์ระกอบของฉลาก 

 

- ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

EIGA-As  การขาดอากาศหายใจทคีวามเขม้ขน้สงู 
 
- ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการป้องกนั 

ไมม่ ี
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการตอบสนอง 
ไมม่ ี

 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการจดัเก็บ 
P403  จัดเกบ็ในพนืททีมีกีารระบายอากาศไดด้ ี
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการกําจดั 

ไมม่ ี
 

3     องคป์ระกอบและขอ้มูลเกยีวกบัสวนผสม่  

 

สารเคม/ีเคมภีณัฑ:์ สารเคม ี
องคป์ระกอบ/สงเจอืปนิ  
คารบ์อน ไดออกไซด,์ ของแข็ง (นําแข็งแหง้) 
หมายเลข CAS: 124-38-9 
Index-Nr. - 
หมายเลข EC (From EINECS): 204-696-9 
หมายเลข Reach Registration: 
ถกูระบไุวใ้นภาคผนวก IV / V ของ Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH) ซงไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบยีนึ  
ไมม่อีงคป์ระกอบหรอืสงเจอืปนอนืิ   ทสีงผลตอ่การจําแนกประเภท่
ของผลติภัณฑ ์
 
4     มาตรการปฐมพยาบาล 

 
การปฐมพยาบาลเมอืสดูดม 
ทคีวามเขม้ขน้สงูอาจทําใหเ้กดิการขาดอากาศหายใจ อาการอาจ
รวมถงึการสญูเสยความสามารถในการี เคลอืนไหวและรูส้กตัว ึ
ผูป้ระสบภัยอาจไมร่ะวังการขาดอากาศหายใจ ความเขม้ขน้ตํา 
ของคารบ์อนไดออกไซดทํ์าใหห้ายใจถขีนึและปวดหัว ควร
เคลอืนยา้ยผูป้ระสบภัยไปยงับรเิวณทอีากาศบรสิทุธแิละสวม
อปุกรณค์รอืงชวยหายใจ จัดผูป้ระสบภยัใหน้อนในทา่ทผีอ่นคลาย ่
พรอ้มโทรเรยีกแพทย ์ใชอปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจถา้หยดุหายใจ้ ่  
การปฐมพยาบาลเมอืสมผสัผวิหนงั ั / ตา 

ใหล้า้งตาดว้ยนําไหลผา่นทันทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีในกรณีที
เนือเยอืถกูทําลายเพราะความเย็นจัด ใหส้เปรยด์ว้ยนําอยา่ง 
นอ้ย 15 นาท ีใชผา้พันแผล ขอรับการชวยเหลอืทางการแพทย์้ ่  
การปฐมพยาบาลเมอืกลนืกนิ 

ตอ้งหลกีเลยีงกลนืกนิเนืองจากความเย็นและความดันทแีปร
เปลยีนไปเป็นอันตราย ขอรับการชวยเหลอืทางการแพทย์่  
 
5     มาตรการผจญเพลงิ 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะ 

การสมผสักบัไฟอาจทําใหภ้าชนะบรรจแุตกรา้วั /ระเบดิ ไมต่ดิไฟ 
อนัตรายจากการเผาไหมข้องผลติภณัฑ ์
ไมม่ ี
สารดบัเพลงิทเีหมาะสม 

สารดับเพลงิทรีูจั้กกันทังหมดสามารถนํามาใช ้
วธิกีารเฉพาะ 

ถา้เป็นไปไดใ้หห้ยดุการไหลของก๊าซ ยา้ยภาชนะบรรจอุอกไป
หรอืหลอ่เย็นดว้ยนําจากจุดป้องกันเหต ุ 
คําแนะนําสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

ใชอปุกรณช์วยหายใจในพนืทอีับอากาศ้ ่  
  
6     มาตรการการจดัการเมอืมกีารรวัไหลของสารโดย
อุบตัเิหตุ 

 

มาตรการความปลอดภยัสวนบคุคล่  
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ออกจากพนืท ีสวมเครอืงชวยหายใจแบบครบชดุเมอืเขา้สพูนืท ี่ ่
เวน้แตพ่สิจูนแ์ลว้ปลอดภัย ตรวจสอบใหแ้น่ใจมกีารระบาย
อากาศอยา่งเพยีงพอ 
ขอ้ควรระวงัดา้นสงแวดลอ้มิ  

พยายามหยดุการรัวไหล  ป้องกันการเขา้สรูะบบนําเสย ่ ี  
นําใตด้นิ หรอื สถานทอีนืทกีารสะสมของก๊าซสามารถสรา้ง
อันตรายได ้ 
วธิกีารและวสัดุสาหรบักกัเก็บและกอบกู ้ํ  

ระบายอากาศในพนืท ี
 
7     การขนถา่ยเคลอืนยา้ยและการจดัเก็บ 

 

การใชงาน้ : 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจมกีารระบายอากาศอยา่งเพยีงพอ ใช ้
เครอืงมอืเฉพาะอยา่งถกูตอ้งเทา่นัน ซงเหมาะสมกับผลติภัณฑ์ึ
นี ทังความดันและอณุหภมู ิ ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายก๊าซหากมขีอ้
สงสย อา้งองิคําแนะนําการใชงานของผูจํ้าหน่ายั ้  
การจดัเก็บ: 

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

 

คา่กําหนดของการรบัสมผสัั  
ชนดิ   คา่   หมายเหต ุ
Germany - AGW  5,000ppm   TRGS 900 
อุปกรณ์ป้องกนัภยัสวนบคุคล่  
มกีารระบายอากาศทเีพยีงพอ 
 
9     คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 

ลกัษณะทวัไป 

กลนิ: ไมม่คีณุสมบัตเิตอืนดว้ยกลนิ 
ขอ้มูลสาคญัดา้นสงแวดลอ้มํ ิ , สขุภาพ, ความปลอดภยั 

นําหนกัโมเลกุล: 44 กรัม/โมล 
จดุหลอมเหลว: -56.6 องศาเซลเซยสี  
จดุระเหดิ: -78.5 องศาเซลเซยสี  
อุณหภมูวิกิฤต: 31 องศาเซลเซยสี  

อุณหภมูทิสีามารถตดิไฟ: ไมเ่กยีวขอ้ง 

ชวงไวไฟ่ : ไมเ่กยีวขอ้ง 
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , กา๊ซ: 1.52 

ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , ของเหลว: 0.82 

ความดนัไอทอุีณหภมู ิ20 องศาเซลเซยสี : 57.3 bar 

ความสามารถในการละลาย มลิลกิรมั/ลติร นํา: 2000 
มลิลกิรัม/ลติร 
ขอ้มูลอนืๆ 
ก๊าซ / ไอหนักกวา่อากาศ อาจสะสมอยูใ่นพนืทจํีากัด 
โดยเฉพาะอยา่งยงิอยูท่รีะดับพนืดนิหรอืตํากวา่ 
 
10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 
11     ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลทวัไป 

ไมม่ผีลทางพษิวทิยาจากผลติภัณฑนี์ 
 
12     ขอ้มูลผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ 

 

ขอ้มูลทวัไป 
เมอืออกมาในปรมิาณมากอาจทําใหเ้กดิภาวะเรอืนกระจก 
Global Warming Potential GWP 

1 
 

13     ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

 

ขอ้มูลทวัไป 

หา้มปลอ่ยเขา้ไปในพนืททีสีามารถสะสมแลว้กอ่ใหเ้กดิอันตราย 
อาจจะระบายสบูรรยากาศในพนืททีอีากาศถา่ยเทไดด้ ีปลอ่ยสู่ ช่นั
บรรยากาศในปรมิาณมากควรหลกีเลยีง ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายหาก
ตอ้งการคําแนะนํา 
 
14     ขอ้มูลสาหรบัการขนสงํ ่  

 

ADR/RID 

ไมไ่ดส้งไปยงั ่ ADR / RID  
IMDG 

Class   9 
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1845 คารบ์อน ไดออกไซด,์ ของแข็ง 
Labels   9 
Packing Instruction  P003  Packing group  III 
EmS   FC, SV 
IATA 

Class   9 
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1845 คารบ์อน ไดออกไซด,์ ของแข็ง 
Labels   9 
Packing Instruction  P904  Packing group  III 
ขอ้มูลการขนสงอนื ๆ่  
หลกีเลยีงการขนสงบนยานพาหนะทพีนืทบีรรทกุไมไ่ดแ้ยกออก่
จากชองคนขับ ต่ รวจสอบใหแ้น่ใจคนขับรถตระหนักถงึอันตรายที
อาจเกดิขนึจากการบรรทกุและรูว้า่จะทําอยา่งไรในกรณีทเีกดิ
อบุัตเิหตหุรอืเหตฉุุกเฉินขนึ มรีะบบระบายอากาศทเีพยีงพอ 
 

 

15     ขอ้มูลเกยีวกบักฎขอ้บงัคบั 

 

กฏขอ้บงัคบัเพมิเตมิ 
Pressure Vessel Regulation 
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Regulations for the prevention of industrial accidents 
มลพษิกบันํา 

ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิกับนําตาม VwVwS นับตังแต ่27.07.2005 
TA-Luft 

ไมจั่ดวา่เป็นไปตาม TA-Luft 
 

16     ขอ้มูลอนืๆ 
 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจกฎขอ้บงัคับระหวา่งประเทศและทอ้งถนิไดม้ี
การนํามาปฏบิัต ิใหแ้น่ใจวา่ผูป้ฎบิัตกิารเขา้ใจอันตรายของความ
ไวไฟ อันตรายของการขาดอากาศหายใจมักถกูมองขา้มและ
ตอ้งเนน้ระหวา่งการฝึกอบรม กอ่นทจีะใชผลติภัณฑนี์ใน้
กระบวนการหรอืการทดสอบใหม่ๆ  ควรดําเนนิการศกษาความึ
เขา้กันไดข้องวัสด ุและความปลอดภัยอยา่งละเอยีด 
คําแนะนํา 
การจัดทําเอกสารนีไดรั้บการดําเนนิการทเีหมาะสม ความรับผดิ
สาหรับการบาดเจ็บหรอืความเสยหายทเีกดิจากการใชงานไม่ํ ี ้
สามารถยอมรับได ้รายละเอยีดทกีําหนดไวใ้นเอกสารฉบบันีเชอื
วา่ถกูตอ้ง ณ เวลาทจัีดทําขนึ 
ขอ้มูลเพมิเตมิ 

Linde safety advice 
No. 3 Oxygen deficiency 
No. 11 Transport of gas receptacles in vehicles 
No. 12 Handling of carbon dioxide CO2 
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