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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
DENATURED ETHANOL 95 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   DENATURED ETHANOL 95 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   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. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภาพ 

        
ค าสัญญาณ อนัตราย 

 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอไวไฟสูง 
2.) ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง  
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟ/ พื้นผวิท่ีร้อน - หา้มสูบบุหร่ี  
2.) ต่อสายดิน / เช่ือมประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ 
3.) หากเขา้ตา ลา้งตาดว้ยน ้าเป็นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ถา้ถอดไดง่้ายลา้งตาต่อไป 
4.) เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิทมีการระบายอากาศไดดี้  
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Ethyl alcohol Denatured 95, Denatured alcohol 95, Ethanol Denatured 95, DEB95 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DENATURED ETHANOL 95 100 64-17-5 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป: ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ 
การสัมผสัผวิหนัง: ชะลา้งออกดว้ยน ้าปริมาณมาก ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนออกทนัที 
การสัมผสัดวงตา:  ใหล้า้งน ้าเปล่าโดยเบ่ิงตาให้กวา้ง ปรึกษาจกัษุแพทยห์ากจ าเป็น  
การกลนืกนิ: ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้าตามทนัทีอยา่งนอ้ยสองแกว้ ปรึกษาแพทยเ์ม่ือมีอาการผดิปกติ  
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
คาร์บอนไดออกไซค ์(CO2), โฟม, ผงแหง้, น ้า  
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ส าหรับสาร/สารผสมชนิดน้ี ไม่มีขอ้จ ากดัของสารดบัไฟ 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ลุกไหมติ้ดไฟได ้ไอระเหยหนกักวา่อากาศและอาจกระจายไปตามพื้น เม่ือผสมกบัอากาศก่อใหเ้กิดของผสมท่ีระเบิด
ไดท่ี้อุณหภูมิโดยรอบ ควรระวงัเพราะอาจมีไฟยอ้นกลบั เม่ือเกิดเพลิงไหมจ้ะก่อใหเ้กิดแก๊สหรือไอระเหยท่ีเป็น
อนัตราย 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
ในกรณีท่ีมีอคัคีภยั ควรใชเ้คร่ืองช่วยหายใจชนิดท่ีมีถงัอากาศในตวั  
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: แนะน าบุคลากรท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ควรสัมผสักบัสาร หา้มสูด

หายใจเอาไอระเหย ละอองลอยเขา้สู่ร่างกาย ควรมีระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอ
อยา่งเหมาะสม หา้มเขา้ใกลค้วามร้อนและแหล่งก าเนิดประกายไฟ ออกจากพื้นท่ี
อนัตราย อ่านขั้นตอนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะน าส าหรับผู ้
ตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน อุปกรณ์ปกป้องความปลอดภยั โปรดดูท่ี
หวัขอ้ 8  



      บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ากดั (ส านกังานใหญ่)           ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์0-2392-3410-3 
              82/80  Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110  E-mail :  service@modernchemical.co.th 
 

 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  หา้มปล่อยทิ้งลงในท่อระบายน ้า ความเส่ียงท่ีจะระเบิด 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  

ปิดท่อระบายน ้า รวบรวม มดั และสูบของเหลวท่ีหกออก อ่านขอ้จ ากดัวสัดุท่ี
เป็นไปได ้(ดูท่ีหวัขอ้ 7 และ 10) ใชว้สัดุดูดซบัของเหลวดูดซบัพื้นท่ี แลว้น าไป
ก าจดั ท าความสะอาดพื้นท่ีท่ีปนเป้ือน 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
ดูฉลากค าเตือน ขอ้แนะน าในการป้องกนัไฟไหมแ้ละการระเบิด หา้มเขา้ใกลเ้ปลวไฟ พื้นผวิร้อน และแหล่งก าเนิด 
ประกายไฟ ใชม้าตรการป้องกนัการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บในท่ีแหง้และในสถานท่ีมีการระบายอากาศ หลีกเล่ียงความร้อน และแหล่งก าเนิดการ
จุดติดไฟ แนะน าการเก็บรักษาอุณหภูมิดูฉลากผลิตภณัฑ ์
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: OEL 1000 ppm  

การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: การประเมินการทางเทคนิค และการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม มีความส าคญั 

       มากกวา่การใชง้านอุปกรณ์ปกป้องความปลอดภยัส่วนบุคคล ดูท่ีหวัขอ้ 7.1 

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ: จ าเป็น เม่ือมีไอระเหย/ละออง ประเภทของไส้กรองท่ีแนะน า ตวักรองชนิด A 

(ตามมาตรฐาน DIN 3181) ส าหรับไอระเหยของสารอินทรีย ์ผูป้ระกอบการ

จ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่มีการดูแลรักษา การท าความสะอาด และการ

ทดสอบอุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ ตามค าแนะน าของผูผ้ลิต มาตรการเหล่าน้ี

ไดมี้การจดัท าอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือขณะปฏิบติังาน ในกรณีท่ีสัมผสัทั้ งตวัควรใช้ถุงมือท่ีท ามาจากยาง
บิวทิล และในกรณีเม่ือหกใส่บางส่วนควรใชถุ้งมือท่ีท ามาจากยางไนไตร์ล ถุงมือ
ป้องกันท่ีใช้ต้องเป็นไปตามรายละเอียดจ าเพาะท่ีก าหนดไวใ้นข้อก าหนด EU 
89/686/EEC และมาตรฐาน En 374  

การป้องกนัดวงตา:  แวน่ตานิรภยั 
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การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: เส้ือผา้ปกป้องท่ีตา้นไฟฟ้าสถิต และหน่วงไฟ 

มาตรการสุขอนามัย: ไม่มีขอ้มูล 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกล่ินคลา้ยแอลกอฮอล ์ อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   -117°C ความหนาแน่น :   0.805-0.812 g/cm3   ท่ี  20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  7.0 ท่ี 10 g/l 20 ºC การละลายน า้  :  ละลายน ้ าได ้ ท่ี  20 °C  

จุดเดอืด  :   78 °C ความหนืด  :   1.2 mPa.s ท่ี  20 °C  

ความดนัไอ  :   59  hPa ท่ี  20 °C ความหนาแน่นของไอ   :   ไม่มีขอ้มูล 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 3.5 %โดยปริมาตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 15 %โดยปริมาตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง   : 425 °C จุดวาบไฟ   : 17 °C  

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :  0.1 – 5058.5 ppm 
ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่
เก่ียวขอ้ง 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : -0.31 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  ผลิตภณัฑน้ี์มีความเสถียรทางเคมีภายใตส้ภาพแวดลอ้มมาตรฐาน (อุณหภูมิหอ้ง) 

การเกดิปฏิกริิยา: ไออาจรวมตวัเป็นสารผสมท่ีระเบิดไดใ้นอากาศ  

ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: อาจเกิดการระเบิดเม่ือผสมกบัความเส่ียงต่อการจุดติดไฟหรือการเกิด 

ก๊าซหรือไอระเหยท่ีติดไฟดว้ย: โครเม่ียม (VI) ออกไซด์ม, ไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซค์, ยูเรเน่ียม เฮกซะฟลูออไรด์, ไนโตรเจนไดออกไซค์, กรด

ไนตริก, ออกไซคข์องฟอสฟอรัส, กรดเปอร์แมงกานิก, กรดเปอร์คลอริก, 

กรดซลัฟูริก, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, เปอร์คลอเรต, ฟลูออรีน, เอที

ลีนออกไซด์, โครมิลคลอไรด์,  สารประกอบฮาโลเจน-ฮาโลเจน, ตัว

ออกซิไดซ์อยา่งแรง, ออกไซคข์องโลหะอลัคาไล, โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท 

และโลหะแอลคาไลน์  

สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  การท าใหอุ่้นในช่วงอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่จุดวาบไฟตั้งแต่ประมาณ 15 เคลวนิ ลงมาถือ

    วา่เป็นช่วงวกิฤต 
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วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  ยาง, พลาสติกชนิดต่างๆ 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้มูล 

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:   LD50 (Oral, rat): 10,470 mg/kg  
  LD50 (Inhalation, rat): 124.7 mg/l -4h 
อาการทีป่รากฎ: หลงัจากกลืนกิน (หนูแรท): คล่ืนไส้, อาเจียน หลงัหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป (หนู

แรท): อนัตรายท่ีเกิดข้ึน ระคายเคืองเยือ่ หลงัจากสัมผสัทางผวิหนงั (กระต่าย): 
การสัมผสัซ ้ าๆ หรือเป็นเวลานานๆ อาจท าให้เกิดการระคายเคืองท่ีผวิ และ/หรือ 
ผวิหนงัอกัเสบ เน่ืองจากคุณสมบติัการละลายไขของผลิตภณัฑ ์ หลงัจากสัมผสั
ดวงตา (กระต่าย): ระคายเคืองต่อตาอยา่งรุนแรง 

               ความเป็นพษิเร้ือรัง: การกลายพนัธ์ุของเซลลสื์บพนัธ์ุ ความเป็นพิษต่อพนัธุกรรมภายนอกร่างกาย การ
ทดสอบแบบเอมส์ (เช้ือ Salmonella typhimurium) ผล: ดา้นลบ แนวทางปฏิบติัการ
ทดสอบ OECD 471 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:   ผลระบบในร่างกาย: ท าใหรู้้สึกเคล้ิม, เม่ือดูดซึมในปริมาณมาก: อาการเวยีนศีรษะ
  , มึนเมา (Inebriation), อาการง่วงซึม, ระบบหายใจลม้เหลว ขอ้มูลอ่ืนๆ: ใชง้าน
  ตามมาตรฐานดา้นสุขอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรม และแนวปฏิบติัเพื่อความ
 ปลอดภยั 
 

12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  LC50 - Leuciscus idus (Golden orfe): 8140 mg/l -48h 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    EC5 - E. sulcatum: 65 mg/l – 72 h 
    EC50 - Daphnia magna (Water flea): 9268 - 14221 mg/l -48h 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:   IC5 - Scenedesmus quadricauda (Green algae): 5000 mg/l -7d 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: EC50 - Pseudomonas putida: 6500 mg/l -16h    
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ความสามารถในการสลายตวัทางชีวภาพ 94% 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ค่าสัมประสิทธ์ิการระลายของสารในชั้นของนอร์มอล-ออกตานอล/น ้า              
    log Pow: -0.31 (จากการทดลอง), (จากเอกสาร, บทความ) ไม่ก่อใหเ้กิดการสะสม
    ทางชีวภาพ 
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การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่ส่งผลอนัตรายต่อระบบบ าบดัน ้าทิ้ง หากมีการใชแ้ละจดัการสารเคมีอยา่ง 
    เหมาะสม ควรหลีกเล่ียงการปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
 

13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ตอ้งก าจดัของเสียโดยท าตามขอ้บงัคบัดา้นของเสีย 2008/98/EC รวมถึงระเบียบ

ขอ้บงัคบัของประเทศอ่ืนหรือในทอ้งถ่ิน ทิ้งสารเคมีไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิม หา้ม
ปะปนกบัของเสียชนิดอ่ืน  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: ด าเนินการกบับรรจุภณัฑท่ี์ไม่ไดท้  าความสะอาดในลกัษณะเดียวกบัผลิตภณัฑดู์ท่ี 
www.retrologistik.com ส าหรับกระบวนการในการส่งคืนสารเคมี และบรรจุภณัฑ์
หรือติดต่อเราหากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1170        Class: 3         Packing group: II  
Proper shipping name: ETHANOL  
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1170        Class: 3        Packing group: II    
Ems:  F-E S-D         
Proper shipping name: ETHANOL  
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1170        Class:  3         Packing group: II  
Proper shipping name: ETHANOL  
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ  
ขอ้บงัคบั/กฏหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั/สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับสารเด่ียวและสารผสม
กฏหมายแห่งชาติ  ประเภทการจดัเก็บ 3 
 
การประเมินความปลอดภยัทางเคมี 
ส าหรับผลิตภณัฑน้ี์ ไม่มีการจดัท าการประเมินความปลอดภยัของสารเคมี(Chemical Safety Assessment) ตามกฏ
ระเบียบ EU REACH regulation No 1907/2006 
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16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ให้ขอ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ 
แต่อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางของขอ้ควร
ระวงัในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้จิารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงค์เพียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใช้ผลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 

 


