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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ISOPROPYL ALCOHOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
ISOPROPYL ALCOHOL
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จำหน่ำย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 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 ปภำพ

คำสัญญำณ

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย
1.) ของเหลวและไอไวไฟ
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
3.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
4.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
5.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
6.) อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์และทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดประกำยไฟ/ ควำมร้อน/ ไฟ/ ผิวสัมผัสที่ร้อน ห้ำมสู บบุหรี่

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ์.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

2.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
3.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
4.) หำกกลืนกิน นำส่ งโรงพยำบำลโดยด่วน ห้ำมทำให้อำเจียน
5.) หำกเข้ำตำให้ลำ้ งด้วยน้ ำสะอำด 15 นำที
6.) หำกสัมผัสผิวหนัง ให้ลำ้ งออกด้วยน้ ำสะอำด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: iso-Propanol, Dimethyl carbinol, 2-Propanol, IPA, Rubbing alcohol, Dimethyl carbinol,
Sec-Propyl alcohol, Petrohol
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
ISOPROPYL ALCOHOL
100
67-63-0
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

แสดงเอกสำรข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
ให้รับอำกำศบริ สุทธิ์ ในกรณี ที่หำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป ให้ผปู้ ่ วยฟื้ นตัว ในกรณี ที่
หำยใจไม่สะดวกให้ออกซิ เจน ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจเมื่อหยุดหำยใจหรื ออยูภ่ ำยใต้
กำรดูแลของแพทย์ ไม่ควรใช้วธิ ี ช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำกหรื อปำกต่อจมูก ควรใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมำะสม
ถอดเสื้ อผ้ำที่ ปนเปื้ อนออก ล้ำงบริ เวณที่สัมผัส ออกด้วยสบู่และน้ ำ พบแพทย์ ทำ
ควำมสะอำดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนก่อนนำกลับมำใช้งำน
หำกสำรเคมีน้ ีเข้ำตำล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกทันทีอย่ำงน้อย 15 นำที
พบจักษุแพทย์
ล้ำงปำก ห้ ามทาให้ อาเจียน ให้ผปู้ ่ วยฟื้ นตัว ในกรณี ที่หำยใจไม่สะดวกให้ออกซิ เจน
ใช้วิ ธี ช่ ว ยหำยใจแบบปำกต่ อ ปำกหรื อ ปำกต่ อ จมู ก ควรใช้อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ ที่
เหมำะสม นำส่ งแพทย์ ห้ำมให้สิ่งใดๆเข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้สำรดับเพลิง คำร์ บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง โฟมดับเพลิง กำรผจญเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ที่แทงค์ควรใช้น้ ำละออง
ฝอยเพื่อหล่อเย็น
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สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่ควรใช้กระแสน้ ำที่เป็ นลำตรง จะทำให้เกิดกำรกระจำยและลุกลำมของเพลิงไหม้
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไอระเหยอำจระเบิดเมื่อผสมกับอำกำศ อำจเป็ นประกำยไฟที่ยอ้ นกลับมำและเป็ นบริ เวณกว้ำง
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมชุดป้ องกันมำตรฐำนและมีเครื่ องช่วยหำยใจ
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
อพยพคนไปยัง พื้ น ที่ ป ลอดภัย ไม่ ค วรหำยใจเอำไอระเหยหรื อหมอกควัน สวม
อุปกรณ์ช่วยในกำรหำยใจ สวมชุดป้ องกันที่หน่วงกำรติดไฟจำกไฟฟ้ ำสถิตย์ปิดทำง
รั่วไหลหำกไม่มีควำมเสี่ ยง และนำคนออกจำกที่บริ เวณนี้ อยู่เหนื อลมและกำรหก
รั่วไหล
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: รองรับหรื อดูดซับด้วยทรำยหรื อดินโดยขอคำปรึ กษำจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญ ป้ องกันกำร
ไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ ชั้นใต้ผวิ ดิน บ่อน้ ำ หำกมีกำรรั่วไหลลงสู่ แหล่งน้ ำ ท่อน้ ำหรื อ
ปนเปื้ อนดินหรื อพันธุ์พืช ควรขอคำแนะนำจำกเจ้ำหน้ำที่
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
เมื่อหกรั่วไหล: อำจเกิดปฏิกิริยำกับสำรที่ติดไฟเกิดไฟหรื อระเบิดและเกิดควันพิษ
ทำกำรหลี ก เลี่ ย งกำรเกิ ดไฟฟ้ ำสถิ ตย์ (ซึ่ ง อำจเกิ ดกำรติ ดไฟของไอระเหยของ
สำรอินทรี ย ์ ดูดซับด้วยวัสดุที่เฉื่ อย ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่ อย ( เช่น ทรำย,ซิ ลิกำ
เจล ) ป้ องกันกำรไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ ใต้ผิวดิน แหล่งน้ ำ ; ไอระเหยอำจเกิดกำร
ระเบิดในชั้นบรรยำกำศ ขนย้ำยเก็บใน steel drums เพื่อกำจัดทันที
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท ป้ องกันกำรสะสมของไฟฟ้ ำสถิตย์ (ซึ่งอำจเกิดกำรติดไฟไอระเหยของสำรอินทรี ย)์ ใช้พ้นื ที่
ที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควันเข้ำไป หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำและเสื้ อผ้ำ
ไม่ทิง้ ลงในท่อระบำยน้ ำ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในห้องที่ปิดมีอุณหภูมิที่แห้งและ เย็น ระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ เก็บให้พน้
จำกแสงแดดและวัสดุที่เข้ำกันไม่ได้ เก็บในที่ที่เคยเก็บรักษำ ต้องมีกำรป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์ตำมวิธีมำตรฐำน
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8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA/TLV: 400 ppm
TLV/STEL: 500 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์น้ ีควรใช้ในพื้นที่ปรำศจำกแสงสว่ำงและแหล่งกำเนิดไฟ ใช้งำนในตู้
ดูดควันหรื อที่ที่มีพดั ลมดูดควันเมื่อทำงำนเกี่ยวกับสำรอินทรี ยห์ รื อกำรหลอมเหลวที่
มีควำมร้อน
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่กำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอสวมชุดป้ องกันระบบทำงเดินหำยใจ เมื่อมีไอ
ระเหยและละอองของสำรเคมี ควรสวมหน้ำกำกป้ องกันชนิด filter A(acc. To DIN
3181)
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือ ในกรณี ที่สัมผัสโดยตรงควรใช้ถุงมือที่ทำมำจำกยำงไนไตรล์ ซึ่ง เลือกถุง
มือที่ได้มำตรฐำนตำม EU Directive 89/686 EEC และEn 374
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมีที่ครอบตำ
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี/ชุ ดที่หน่วงกำรติดไฟ รองเท้ำเซฟตี้
ระบำยอำกำศด้วยตูด้ ูดควันและมีพดั ลมระบำยอำกำศเมื่อใช้งำนกับตัวทำละลำย
มาตรการสุ ขอนามัย:
อินทรี ยห์ รื อกำรหลอมเหลวที่ใช้ควำมร้อน แยกทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำที่ใส่ ทำงำน
เก็บให้ห่ำงจำกอำหำร เครื่ องดื่ม และอำหำรสัตว์
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 300 (n-Bu Acetate=100)

จุดหลอมเหลว : -89 °C

ความหนาแน่ น : 0.780-0.790 g/cm3 ที่ 15 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยน้ ำได้ 230 g/l

จุดเดือด : 81.4-83.4 °C

ความหนืด : 2.40 mPa.sec ที่ 20 °C

ความดันไอ : 33 mbar ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 2.1 g/l

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 2.3 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 12.7 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 399 °C

จุดวาบไฟ : 12 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :0.05
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
มีควำมไวไฟสู ง Hygroscopic solvent สำหรับน้ ำมันและยำง ไม่เหมำะกับกำรใช้งำน
ร่ วมกับ: เกี่ยวยำงพลำสติก เกิดกำรระเบิดกับอำกำศในสถำนะเป็ นไอหรื อในสถำนะ
แก๊ส
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย:ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Alkali metals, alkaline earth metals, aluminum in powder form, oxidizing agents,
perchlorates, CrO3, nitric acid, nitrogen oxides, hydrogen peroxide, organic nitro
compounds, aldehydes, amines, fuming sulfuric acid, phosgene
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คำร์บอนมอนอกไซด์และคำร์บอนไดออกไซด์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 Oral, rat - 5045 mg/kg
LC50 Inhalation – rat - 46.5 mg/l - 4h
LD50 Dermal, rabbit - 12800 mg/kg
LDLo Oral, human - 3570 mg/kg
หลังหำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป: ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจเกิดอำกำรมึนงง
หลังจำกกำรสัมผัสกับผิวหนัง: ทำให้ผิวหนังแห้ง เป็ นไปได้ว่ำหำกสัมผัสซ้ ำอีกจะ
เกิดกำรอักเสบ หลังสัมผัสดวงตำ:เกิ ดกำรระคำยเคือง หลังกำรกลืนเป็ นอันตรำยต่อ
ระบบทำงเดินหำยใจ เมื่อผ่ำนเข้ำสู่ ปอด (เกิดอำกำรอำเจียน) เกิดอำกำรปอดบวมหรื อ
ปอดอักเสบ เมื่อดูดซึ มทำให้ปวดหัว มึนเมำ หมดสติ เซื่ องซึ ม เมื่อได้รับในปริ มำณ
มำกทำให้กำรหำยใจเป็ นอัมพำตและโคม่ำ
กำรทดสอบอำกำรที่ปรำกฏเป็ นผลลบ (guinea pig) ไม่ เป็ นสำรก่ อมะเร็ งใน
สัตว์ทดลอง (เซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม): Micronucleus ผลเป็ นลบ ผลิตภัณฑ์น้ ี ไม่มี
ผลกระทบต่อสัตว์ทดลอง ยังไม่มีผลทำให้ทำรกมีภำวะอวัยวะพิกำรในสัตว์ทดลอง
เมื่อใช้งำนกับผลิตภัณฑ์ทำงเคมีน้ ีควรมีกำรจัดกำรที่เหมำะสมและระมัดระวัง

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:

LC50 – L.macrochirus – 1400 mg/l - 96h

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ์.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

ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna – 13299 mg/l - 48h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
IC5 – Desmodesmus – 1000 mg/l – 7 d
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
EC5 – Ps. Putida – 1050 mg/l/ - 16 h
ศักยภำพในกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ: 95%/21 วัน
การสะสมทางชีวภาพ:
ค่ำกำรแพร่ กระจำยจำกกำรทดลอง = log P ( oct ): 0.05
ไม่เกิดกำรสะสมทำงชีวภำพ log P o/w <1
การเคลือ่ นย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1219
Proper shipping name: ISOPROPANOL
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1219
Ems: F-E S-D
Proper shipping name: ISOPROPANOL

ไม่มีขอ้ กำหนดหรื อข้อตกลงในกำรกำจัดสำรเคมีและสำรตกค้ำง ของกลุ่ม
ประเทศยุโรป สำรตกค้ำงทำงเคมีทวั่ ไปจัดเป็ นของเสี ยกลุ่มพิเศษกำรจัดกำร
ของเสี ยประเภทนี้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มประเทศ
ยุโรป เรำแนะนำให้ติดต่อกับผูร้ ับผิดชอบหรื อบริ ษทั ที่ไดรับกำรอนุ ญำตให้
กำจัดของเสี ยประเภทนี้ ซึ่ งสำมำรถให้คำแนะนำกำรจัดกำรหรื อเผำทำลำย
สำรเคมี และหลังจำกกำรเผำ ซึ่ งเป็ นสำรที่มีควำมไวไฟสู งต้องได้รับกำร
ดูแลเป็ นพิเศษจำกหน่วยงำนของรัฐกฎระเบียบของสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
กำรก ำจัด ต้อ งจัด กำรตำมระเบี ย บข้อ บัง คับ เคลื่ อ นย้ำ ยบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่
ปนเปื้ อนที่ เป็ นของเสี ยอันตรำยมำรวมในประเภทเดี ยวกัน หำกไม่มีกำร
ระบุ ว่ำ เป็ นของเสี ย ประเภทใดและไม่ ไ ด้มี ก ำรปนเปื้ อนก็ ส ำมำรถก ำจัด
เช่นเดียวกับของเสี ยในครัวเรื อนหรื อนำกลับมำใช้ใหม่ได้

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II
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การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1219
Proper shipping name: ISOPROPANOL

Class: 3

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS – ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
H225 ของเหลวและไอไวไฟมำก
H319 ระคำยเคืองตำมำก
H336 ทำให้มึนงงและเวียนศีรษะ
ข้ อควรระวัง
P210 เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/ควำมร้อนที่ผวิ หน้ำ-ห้ำมสู บบุหรี่
P240 ใช้กบั ภำชนะและอุปกรณ์รองรับที่เชื่ อมต่อกัน
P241 ใช้อุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิดจำกไฟฟ้ ำ/ระบำยอำกำศ/แสงสว่ำง
P242 ใช้เฉพำะเครื่ องมือที่ไม่เกิดประกำยไฟ
P243 ใช้กำรป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์
P264 ล้ำงมือหลังกำรใช้งำน
P280 สวมอุปกรณ์ป้องกันมือ ดวงตำ ใบหน้ำ
P303 + P361 + P353 ถ้ำสัมผัสกับผิว (หรื อผม): ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนทั้งหมดออกทันที แล้วล้ำงด้วยน้ ำ/อำบน้ ำ
P370 + P378 ในกรณี เกิดเพลิงใช้คำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง โฟมดับเพลิงเป็ นสำรดับเพลิง
P403 + P235 เก็บในสถำนที่ที่ระบำยอำกำศได้ดีและเย็น
P261 หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหย
P264 ล้ำงมือหลังกำรสัมผัส
P271 ใช้ในพื้นที่โล่งหรื อมีกำรระบำยอำกำศได้ดี
P280 สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ/เสื้ อคลุม/ป้ องกันดวงตำ/ป้ องกันใบหน้ำ
P304 + P340 หำกหำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป: ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นที่อำกำศบริ สุทธิ์ และในที่หำยใจสะดวก
P305 + P351 + P338 หำกสัมผัสดวงตำ: ล้ำงด้วยน้ ำทุกๆนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออกเพื่อให้ลำ้ งตำได้สะดวกแล้ว
ล้ำงตำต่อ
P337 + P313 หำกยังมีอำกำรระคำยเคืองตำ: ควรขอคำแนะนำ/พบจักษุแพทย์
P312 ควรโทรปรึ กษำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์ หำกมีอำกำรเป็ นพิษเกิดขึ้น
P370 + P378 ในกรณี เกิดเพลิงไหม้: ใช้คำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง โฟมในกำรดับเพลิง
P403 + P233 เก็บในที่ที่ระบำยอำกำศได้ดีและภำชนะปิ ดสนิท
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P403 + P235 เก็บในที่ระบำยอำกำศได้ดีและเย็น
P405 เก็บในสถำนที่ปิด
Hazard symbol(s)
F
ของเหลวไวไฟมำก
Xi
ระคำยเคือง
R - phrase(s)
R11 ของเหลวไวไฟมำก
R36 ระคำยเคืองตำ
R67 ไอระเหยทำให้เวียนศีรษะและเซื่องซึม
S - phrase(s)
S7
เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท
S16 เก็บให้ห่ำงจำกจุดกำเนิดไฟและห้ำมสู บบุหรี่
S24/25 หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวและดวงตำ
S26 ในกรณี ที่สัมผัสกับดวงตำล้ำงด้วยน้ ำสะอำดปริ มำณมำกและพบจักษุแพทย์
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวัง
ในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้
วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

