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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
DENATURED ETHANOL 95
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DENATURED ETHANOL 95
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
เบอร์แฟกซ์:
0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
เบอร์โทรฉุกเฉิน:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
2. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภาพ

คาสัญญาณ

อันตราย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอไวไฟสู ง
2.) ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่างจากแหล่งกาเนิ ดประกายไฟ/ พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสู บบุหรี่
2.) ต่อสายดิน / เชื่ อมประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ
3.) หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ าเป็ นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ถา้ ถอดได้ง่ายล้างตาต่อไป
4.) เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทมีการระบายอากาศได้ดี
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3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Ethyl alcohol Denatured 95, Denatured alcohol 95, Ethanol Denatured 95, DEB95
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
DENATURED ETHANOL 95
100
64-17-5
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ให้รับอากาศบริ สุทธิ์
ชะล้างออกด้วยน้ าปริ มาณมาก ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออกทันที
ให้ลา้ งน้ าเปล่าโดยเบิ่งตาให้กว้าง ปรึ กษาจักษุแพทย์หากจาเป็ น
ให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึ กษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
คาร์บอนไดออกไซค์ (CO2), โฟม, ผงแห้ง, น้ า
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
สาหรับสาร/สารผสมชนิดนี้ ไม่มีขอ้ จากัดของสารดับไฟ
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ลุกไหม้ติดไฟได้ ไอระเหยหนักกว่าอากาศและอาจกระจายไปตามพื้น เมื่อผสมกับอากาศก่อให้เกิดของผสมที่ระเบิด
ได้ที่อุณหภูมิโดยรอบ ควรระวังเพราะอาจมีไฟย้อนกลับ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะก่อให้เกิดแก๊สหรื อไอระเหยที่เป็ น
อันตราย
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
ในกรณี ที่มีอคั คีภยั ควรใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิดที่มีถงั อากาศในตัว
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
แนะนาบุคลากรที่ไม่ได้อยูใ่ นสถานการณ์ฉุกเฉิ น ไม่ควรสัมผัสกับสาร ห้ามสู ด
หายใจเอาไอระเหย ละอองลอยเข้าสู่ ร่างกาย ควรมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ
อย่างเหมาะสม ห้ามเข้าใกล้ความร้อนและแหล่งกาเนิดประกายไฟ ออกจากพื้นที่
อันตราย อ่านขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ ข้อแนะนาสาหรับผู ้
ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในกรณี ฉุกเฉิน อุปกรณ์ปกป้ องความปลอดภัย โปรดดูที่
หัวข้อ 8
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ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ห้ามปล่อยทิ้งลงในท่อระบายน้ า ความเสี่ ยงที่จะระเบิด
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ปิ ดท่อระบายน้ า รวบรวม มัด และสู บของเหลวที่หกออก อ่านข้อจากัดวัสดุที่
เป็ นไปได้ (ดูที่หวั ข้อ 7 และ 10) ใช้วสั ดุดูดซับของเหลวดูดซับพื้นที่ แล้วนาไป
กาจัด ทาความสะอาดพื้นที่ที่ปนเปื้ อน
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ดูฉลากคาเตือน ข้อแนะนาในการป้ องกันไฟไหม้และการระเบิด ห้ามเข้าใกล้เปลวไฟ พื้นผิวร้อน และแหล่งกาเนิด
ประกายไฟ ใช้มาตรการป้ องกันการเกิดประจุไฟฟ้ าสถิต
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปิ ดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บในที่แห้งและในสถานที่มีการระบายอากาศ หลีกเลี่ยงความร้อน และแหล่งกาเนิดการ
จุดติดไฟ แนะนาการเก็บรักษาอุณหภูมิดูฉลากผลิตภัณฑ์
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: OEL 1000 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: การประเมินการทางเทคนิค และการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม มีความสาคัญ
มากกว่าการใช้งานอุปกรณ์ปกป้ องความปลอดภัยส่ วนบุคคล ดูที่หวั ข้อ 7.1
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:

จาเป็ น เมื่อมีไอระเหย/ละออง ประเภทของไส้กรองที่แนะนา ตัวกรองชนิด A
(ตามมาตรฐาน DIN 3181) สาหรับไอระเหยของสารอินทรี ย ์ ผูป้ ระกอบการ
จาเป็ นต้องดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการดูแลรักษา การทาความสะอาด และการ
ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต มาตรการเหล่านี้
ได้มีการจัดทาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

การป้องกันมือ:

การป้องกันดวงตา:

สวมถุ ง มื อขณะปฏิ บตั ิ งาน ในกรณี ที่ สัมผัส ทั้ง ตัวควรใช้ถุ ง มื อที่ ท ามาจากยาง
บิวทิล และในกรณี เมื่อหกใส่ บางส่ วนควรใช้ถุงมือที่ทามาจากยางไนไตร์ ล ถุงมือ
ป้ องกันที่ ใ ช้ต้องเป็ นไปตามรายละเอี ยดจาเพาะที่ ก าหนดไว้ใ นข้อก าหนด EU
89/686/EEC และมาตรฐาน En 374
แว่นตานิรภัย
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การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: เสื้ อผ้าปกป้ องที่ตา้ นไฟฟ้ าสถิต และหน่วงไฟ
มาตรการสุ ขอนามัย:

ไม่มีขอ้ มูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นคล้ายแอลกอฮอล์

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -117°C

ความหนาแน่ น : 0.805-0.812 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 7.0 ที่ 10 g/l 20 ºC

การละลายนา้ : ละลายน้ าได้ ที่ 20 °C

จุดเดือด : 78 °C

ความหนืด : 1.2 mPa.s ที่ 20 °C

ความดันไอ : 59 hPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 3.5 %โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 15 %โดยปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 425 °C

จุดวาบไฟ : 17 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 0.1 – 5058.5 ppm

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่
เกี่ยวข้อง

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : -0.31

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
ผลิตภัณฑ์น้ ีมีความเสถียรทางเคมีภายใต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน (อุณหภูมิหอ้ ง)
การเกิดปฏิกริ ิยา:

ไออาจรวมตัวเป็ นสารผสมที่ระเบิดได้ในอากาศ

ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: อาจเกิดการระเบิดเมื่อผสมกับความเสี่ ยงต่อการจุดติดไฟหรื อการเกิด
ก๊าซหรื อไอระเหยที่ติดไฟด้วย: โครเมี่ยม (VI) ออกไซด์ม, ไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซค์, ยูเรเนี่ยม เฮกซะฟลูออไรด์, ไนโตรเจนไดออกไซค์, กรด
ไนตริ ก, ออกไซค์ของฟอสฟอรัส, กรดเปอร์ แมงกานิก, กรดเปอร์ คลอริ ก,
กรดซัลฟูริก, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, เปอร์ ค ลอเรต, ฟลูออรี น, เอที
ลี น ออกไซด์, โครมิ ล คลอไรด์, สารประกอบฮาโลเจน-ฮาโลเจน, ตัว
ออกซิ ไดซ์อย่างแรง, ออกไซค์ของโลหะอัลคาไล, โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท
และโลหะแอลคาไลน์
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:

การทาให้อุ่นในช่วงอุณหภูมิที่ต่ากว่าจุดวาบไฟตั้งแต่ประมาณ 15 เคลวิน ลงมาถือ
ว่าเป็ นช่วงวิกฤต
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วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :

ยาง, พลาสติกชนิดต่างๆ

ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้ มูล
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 10,470 mg/kg
LD50 (Inhalation, rat): 124.7 mg/l -4h
หลังจากกลืนกิน (หนูแรท): คลื่นไส้, อาเจียน หลังหายใจเอาไอระเหยเข้าไป (หนู
แรท): อันตรายที่เกิดขึ้น ระคายเคืองเยือ่ หลังจากสัมผัสทางผิวหนัง (กระต่าย):
การสัมผัสซ้ าๆ หรื อเป็ นเวลานานๆ อาจทาให้เกิดการระคายเคืองที่ผวิ และ/หรื อ
ผิวหนังอักเสบ เนื่องจากคุณสมบัติการละลายไขของผลิตภัณฑ์ หลังจากสัมผัส
ดวงตา (กระต่าย): ระคายเคืองต่อตาอย่างรุ นแรง
การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ความเป็ นพิษต่อพันธุ กรรมภายนอกร่ างกาย การ
ทดสอบแบบเอมส์ (เชื้อ Salmonella typhimurium) ผล: ด้านลบ แนวทางปฏิบตั ิการ
ทดสอบ OECD 471
ผลระบบในร่ างกาย: ทาให้รู้สึกเคลิ้ม, เมื่อดูดซึ มในปริ มาณมาก: อาการเวียนศีรษะ
, มึนเมา (Inebriation), อาการง่วงซึ ม, ระบบหายใจล้มเหลว ข้อมูลอื่นๆ: ใช้งาน
ตามมาตรฐานด้านสุ ขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และแนวปฏิบตั ิเพื่อความ
ปลอดภัย

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
LC50 - Leuciscus idus (Golden orfe): 8140 mg/l -48h
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC5 - E. sulcatum: 65 mg/l – 72 h
EC50 - Daphnia magna (Water flea): 9268 - 14221 mg/l -48h
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
IC5 - Scenedesmus quadricauda (Green algae): 5000 mg/l -7d
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
EC50 - Pseudomonas putida: 6500 mg/l -16h
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ 94%
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ค่าสัมประสิ ทธิ์ การระลายของสารในชั้นของนอร์ มอล-ออกตานอล/น้ า
log Pow: -0.31 (จากการทดลอง), (จากเอกสาร, บทความ) ไม่ก่อให้เกิดการสะสม
ทางชีวภาพ
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การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่ส่งผลอันตรายต่อระบบบาบัดน้ าทิง้ หากมีการใช้และจัดการสารเคมีอย่าง
เหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ต้องกาจัดของเสี ยโดยทาตามข้อบังคับด้านของเสี ย 2008/98/EC รวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับของประเทศอื่นหรื อในท้องถิ่น ทิ้งสารเคมีไว้ในบรรจุภณั ฑ์เดิม ห้าม
ปะปนกับของเสี ยชนิดอื่น
ดาเนินการกับบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ได้ทาความสะอาดในลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ดูที่
www.retrologistik.com สาหรับกระบวนการในการส่ งคืนสารเคมี และบรรจุภณั ฑ์
หรื อติดต่อเราหากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1170
Proper shipping name: ETHANOL
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1170
Ems: F-E S-D
Proper shipping name: ETHANOL
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1170
Proper shipping name: ETHANOL

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
ข้อบังคับ/กฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสาหรับสารเดี่ยวและสารผสม
กฏหมายแห่งชาติ
ประเภทการจัดเก็บ 3
การประเมินความปลอดภัยทางเคมี
สาหรับผลิตภัณฑ์น้ ี ไม่มีการจัดทาการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี(Chemical Safety Assessment) ตามกฏ
ระเบียบ EU REACH regulation No 1907/2006
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16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ
แต่อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควร
ระวังในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่ มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เคิ ลจากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

