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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ISOBUTANOL 

  
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   ISOBUTANOL 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ ผูจ้  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    ระวงั 
 

ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ  
2.) เป็นอนัตรายหากกลืนกิน 
3.) อาจท าให้ระคายเคืองผวิหนงัอยา่งอ่อน 
4.) ท าใหร้ะคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง  
5.) อาจเป็นอนัตรายหากกลืนกินและเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บภาชนะในสถานท่ีท่ีระบายอากาศท่ีดี 
2.) เก็บใหห่้างจากแหล่งก าเนิดไฟ - หา้มสูบบุหร่ี  
3.) หลีกเล่ียงการสัมผสัดวงตา 
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 

ช่ือพ้อง: Isobutyl Alcohol, 2-Methyl-1-propanol,  Isopropyl carbinol,  IBA, 1-Hydroxymethylpropane. 
ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 

ISOBUTANOL 100 78-83-1 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ไม่มีขอ้มูล 

การหายใจเข้าไป:  ใหเ้คล่ือนยา้ยผูป่้วยออกไปท่ีอากาศบริสุทธ์ิ รีบน าส่งแพทยท์นัที 

การสัมผสัผวิหนัง:  ลา้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยน ้าอยา่งนอ้ย 5 นาที ถา้การระคายเคืองเกิดข้ึน พบแพทยถ์า้

    เกิดการระคายเคือง หรือยงัคงมีอาการอยู ่

การสัมผสัดวงตา:  ถ่างเปลือกตาทนัที แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าปริมาณมากอยา่งนอ้ย 20 นาที อยา่ใหน้ ้าท่ี

    ปนเป้ือนเขา้ดวงตา รีบน าส่งแพทยท์นัที 

การกลนืกนิ:   ไม่ควรใหส่ิ้งใดๆ เขา้ปากผูป่้วยท่ีหมดสติ ใหผู้ป่้วยลา้งปากดว้ยน ้าสะอาด ห้ามท า

    ให้อาเจียน ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้า 240-300 มิลลิลิตร เพื่อเจือจางสารในกระเพาะอาหาร 

    ถา้อาเจียน ใหผู้ป่้วยกม้ตวัไปขา้งหนา้ และใหด่ื้มน ้าอีกคร้ัง หากหยดุหายใจ ช่วย

    ใหห้ายใจโดยบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม ถา้หวัใจไม่เตน้ใหช่้วยฟ้ืนคืนชีพ  

    (CPR) และน าส่งแพทยท์นัที 

 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 

ดบัเพลิงดว้ยคาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแหง้ และแอลกอฮอลโ์ฟม  

สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 

ไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 

หยดุการร่ัวไหลก่อนดบัเพลิง หากสารท่ีร่ัวไหลเป็นไอระเหย อาจเกิดระเบิด เม่ือผสมกบัอากาศ 

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 

นกัผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจท่ีไดรั้บการรับรอง แวน่ตา และชุดผจญเพลิง 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: อพยพคนออกจากพื้นท่ีท่ีมีการหกร่ัวไหล ก่อนท่ีจะท าความสะอาด ผูท่ี้รับผิดชอบ

ท าความสะอาดตอ้งเป็นบุคคลท่ีผา่นการฝึกอบรม สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล
ท่ีเหมาะสม 

 ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัใหเ้พียงพอ และอุปกรณ์ระบายอากาศ ก าจดัแหล่งความร้อน 
    และเปลวไฟ รายงานต่อหน่วยงานดา้นความปลอดภยัของรัฐ และสถาบนั 
    สุขอนามยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด: 

หา้มสัมผสัสารท่ีหกร่ัวไหล หยุด หรือลดการร่ัวไหลดว้ยความปลอดภยั หลีกเล่ียง
การหกร่ัวไหลออกสู่ท่อระบายน ้ า หรือพื้นท่ีจ  ากดั ใช้ทรายแห้ง ดิน และสารดูด
ซบักั้นไว ้
กรณีสารที่หกร่ัวไหลมีปริมาณน้อย: ใชว้สัดุท่ีไม่ท าปฏิกิริยากบัสารท่ีหกร่ัวไหล
ในการดูดซบั สารดูดซบัท่ีปนเป้ือนมีความเส่ียงเช่นเดียวกบัสารท่ีหกร่ัวไหล เก็บ
ในถงัท่ีปิด และมีฉลากติด ฉีดพ่นน ้ าในบริเวณท่ีหกร่ัวไหล ใชน้ ้ าปริมาณมากเพื่อ
เจือจางสารหกร่ัวไหลเล็กนอ้ย 
กรณีสารที่หกร่ัวไหลมีปริมาณมาก: ติดต่อฝ่ายควบคุมอคัคีภยั หน่วยจดัเก็บ และ
ผูผ้ลิตอยา่งเร่งด่วน 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
สารน้ีเป็นสารไวไฟ และเป็นของเหลวมีพิษ ควรใชก้ารควบคุมดา้นวศิวกรรม และใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเม่ือ 
จดัเก็บ รู้ถึงความเส่ียงของสารน้ี และอบรมความปลอดภยัในการใชง้าน ถอดแหล่งจุดติดไฟออกทั้งหมด เก็บใหห่้าง 
จากความร้อน และสารท่ีเขา้กนัไม่ได ้ควรมีป้ายหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีท างาน ของเหลวอาจสะสมไฟฟ้าสถิตย ์มี 
การออกแบบพิเศษเพื่อเพิ่มตวัน าไฟฟ้า ถงั, ภาชนะ และท่อทั้งหมด ตอ้งมีการต่อสายดิน และสัมผสักบัโลหะเปล่า  
ในขณะท่ีการขนถ่าย และการด าเนินการ ลดความเร็วการไหล เพิ่มเวลาในการด าเนินการเพื่อใหข้อเหลวคงอยูใ่นท่อ  
หรือ ด าเนินการท่ีอุณหภูมิต ่า เม่ือแบ่งส่วนปฏิบติังานไม่ใหอ้ยูใ่นท่ีท่ีลมเขา้ไม่ได ้ตอ้งมัน่ใจวา่การจดัภาชนะ อุปกรณ์ 
รับ-ขนถ่าย ภาชนะต่อกนัดว้ยศกัยไ์ฟฟ้าท่ีเท่ากนั แทง้ค,์ ภาชนะ และท่อเปล่าอาจมีสารท่ีเหลืออยู ่หา้ม เช่ือม, ตดั,  
เจาะ หรือท างานเก่ียวกบัความร้อนอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะท าความสะอาด ถงัหรือภาชนะบรรจุสามารถเติมก๊าซเฉ่ือยเพื่อลด 
การเกิดไฟไหม ้และระเบิดได ้ในสถานท่ีท างานใหใ้ชร้ะบบระบายอากาศท่ีทนไฟ อุปกรณ์ต่างๆ ควรเป็นชนิด 
ป้องกนัการระเบิด จดัใหท้างเดินและทางออกไม่มีส่ิงกีดขวาง พื้นท่ีจดัเก็บ และพื้นท่ีท างานขนาดใหญ่ ตอ้งมีการ 
ติดตั้งระบบป้องกนัไฟไหมแ้ละการร่ัวไหล มีระบบดบัเพลิงอตัโนมติัท่ีเหมาะสม หรือมีจ านวนท่ีเพียงพอ และมี 
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อุปกรณ์ฉุกเฉิน ไม่ควรหายใจเอาหมอก หรือไอระเหยเขา้ไป ท างานในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี และการใชใ้น 
ปริมาณนอ้ย แยกพื้นท่ีท างาน และพื้นท่ีจดัเก็บ สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผสักบั 
สารเคมี หรืออุปกรณ์ท่ีปนเป้ือน ถา้จ าเป็น ไม่ควรใชก้บัสารท่ีเขา้กนัไม่ได ้เพื่อหลีกเล่ียงการเพิ่มความเส่ียงในการ 
เกิดเพลิงไหม ้และการระเบิด เก็บในภาชนะท่ีท ามาจากสารท่ีเขา้กนัได ้บรรจุอยา่งระมดัระวงั หลีกเล่ียงไอท่ีออกมา  
หา้มใชอ้ากาศหรือก๊าซเฉ่ือยเพื่อใหเ้กิดความดนั และการถ่ายของเหลวไปยงัภาชนะ ยกเวน้มีการแยกพื้นท่ีดว้ย 
โครงสร้างท่ีทนไฟ และหา้มท างานในพื้นท่ีจดัเก็บสาร ใชภ้าชนะเก็บของเหลวไวไฟท่ีไดรั้บการรองรับและอุปกรณ์ 
ท่ีจดัให ้หา้มเทของเหลวท่ีปนเป้ือนใส่ในภาชนะบรรจุเดิม   ภาชนะบรรจุควรติดฉลาก และการป้องกนัไม่ใหเ้กิด 
ความเสียหายเม่ือไม่ใชง้าน 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้: 
เก็บในท่ีร่ม, เยน็, แหง้ และมีการระบายอากาศท่ีดี สถานท่ีท่ีเก็บตอ้งไม่มีแสงแดดส่องผา่นได ้และเก็บใหห่้างจาก
ความร้อน, แหล่งจุดติดไฟ และสารท่ีเขา้กนัไม่ได ้ท่ีจดัเก็บอุปกรณ์ควรสร้างดว้ยวสัดุทนไฟ พื้นควรสร้างดว้ยวสัดุ
ไม่มีการซึมผา่น เพื่อหลีกเล่ียงการดูดซบัจากพื้น ท าพื้นท่ีลาดเอียง, ช่อง หรือขดุร่อง ทางออกของสารหกร่ัวไหลไป
ยงัสถานท่ีท่ีปลอดภยั พื้นท่ีจดัเก็บควรมีขอ้ความท่ีชดัเจน และไม่มีส่ิงกีดขวาง อนุญาตใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมาย 
หรือผา่นการฝึกอบรมเขา้พื้นท่ีได ้พื้นท่ีจดัเก็บอยูใ่หห่้างจากพื้นท่ีท างาน, ลิฟท,์ อาคาร, ประตูฉุกเฉิน และทางเดิน 
มีถงัดบัเพลิงท่ีเหมาะสม และมีอุปกรณ์ท าความสะอาดสารหกร่ัวไหลอยูบ่ริเวณพื้นท่ีจดัเก็บ มีการตรวจสอบภาชนะ
สม ่าเสมอวา่มีความเสียหาย หรือมีการร่ัวไหล ตรวจสอบภาชนะใหม่วา่มีการติดฉลากอยา่งเหมาะสม และไม่มีความ
เสียหาย จ ากดัพื้นท่ีในการเก็บ ภาชนะท่ีใชบ้รรจุสารท่ีหกร่ัวไหลตอ้งท ามาจากวสัดุท่ีเขา้กนัได ้ถงัเก็บมีการเช่ือมต่อ
สายดิน และเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืนๆโดยใชศ้กัยไ์ฟฟ้าท่ีเท่ากนั ติดตั้งระบบลดความดนั และวาลว์สุญญากาศ ในถงั
เก็บทั้งหมดท่ีเป็นของเหลวไวไฟ จดัเก็บตามอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีแนะน า โดยผูผ้ลิตสาร หรือซบัพลายเออร์ ติดตั้ง
เคร่ืองตรวจจบัความร้อนหากจ าเป็น เพื่อเตือนเม่ืออุณหภูมิสูง หรือต ่าเกินไป หลีกเล่ียงการเก็บปริมาณมากในหอ้ง ถา้
เป็นไปไดเ้ก็บแยกในอาคารป้องกนัไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงในหอ้งเก็บท่อระบายอากาศ ถงัเก็บตอ้งติดพื้น ปิดผนึก
บริเวณทั้งหมดท่ีอยูด่า้นล่างเพื่อหลีกเล่ียงการร่ัวซึม ท าท่ีกั้นลอ้มรอบ ท่ีสามารถรับความจุของสารไดท้ั้งหมด  
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 50 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ควรมีพดัลมดูดอากาศเฉพาะท่ี หรือระบบระบายอากาศทัว่ไป สายท่ีทนไฟ 
    และต่อสายดินของระบบระบายอากาศแยกออกจากกนั ต่อช่องระบายอากาศออก
    ดา้นนอกโดยตรง จดัหาอากาศบริสุทธ์ิใหเ้พียงพอ เพื่อมาเติมอากาศท่ีปล่อย 
    ออกไป 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ต ่ากว่า 500 ppm: ตวักรองชนิดกรองสารอินทรีย์ หรือเคร่ืองช่วยหายใจแบบเติม

อากาศ 
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 ต ่ากว่า 1,250 ppm: ชนิดเติมอากาศท่ีมีการไหลคงท่ี หรือ ชนิดการไหลเคล่ือนท่ี 

ดว้ยอุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจท่ีมีตวักรองชนิดกรองสารอินทรีย ์ 
 ต ่ากว่า 1,600 ppm: หน้ากากแบบเต็มหน้ามีตวักรองชนิดกรองสารอินทรีย ์แบบ

เตม็รูปแบบ หรือ เคร่ืองช่วยหายใจแบบเติมอากาศ 
การป้องกนัมือ: ใชถุ้งมือป้องกนัการร่ัวซึมท่ีท ามาจาก butyl rubber, rubber-like, Viton และอ่ืนๆ 
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตาป้องกนัสารเคมี และหนา้กาก 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดคลุมท่ีท ามาจากยาง รองเทา้บูท๊ 
มาตรการสุขอนามัย: ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนทนัที หลงัเลิกงาน ท าความสะอาดเส้ือผา้ก่อนน ากลบัมาใช้

ใหม่ หรือทิ้ง บอกพนกังานท าความสะอาดถึงความอนัตราย หา้มสูบบุหร่ี หรือกิน
อาหารในสถานท่ีท างาน หลงัจากใชส้ารน้ีแลว้ใหล้า้งมือใหส้ะอาด รักษาสถานท่ี
ท างานใหส้ะอาด 

  
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลวใส มีกล่ินหวาน อตัราการระเหย : 0.82 (n-butyl acetate=1) 

จุดหลอมเหลว :  -108 °C ความหนาแน่น : 0.802-0.804 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ : 9.8 g/100 ml น ้า 

จุดเดอืด :  108 °C ความหนืด : ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ : 8.8 mmHg ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ : 2.6 (air=1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.7 %โดยปริมาตร ท่ี 51 °C ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 10.6  %โดยปริมาตร ท่ี 94 °C 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 415 °C จุดวาบไฟ : 28 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 0.66 – 40 ppm (monitor),         
1.8 – 53ppm (censor), 100ppm (irritate)  

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ :ไม่มี
ขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 0.65 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภายใตส้ภาวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: Oxidizing agents (nitrate, per chlorate, per oxidative substances): เพิ่ม

ความเส่ียงจากไฟไหม ้และการระเบิด Chromium trioxide: Strong 
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oxidation อาจท าให้เกิดเพลิงไหมไ้ด ้Barium permanganate, chlorine, 
ethylene glycol, isocyanate, hydrogen peroxide, sulfuric acid, 
hydrochloric acid, nitrogen teraoxide; Mixed explosion. 

สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ไฟฟ้าสถิตย,์ ประกายไฟ, ความร้อน, เปลวไฟ และแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟ 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Oxidizing agents, chromium trioxide, barium permanganate, chlorine,  
    ethylene glycol, isocyanate, hydrogen peroxide, sulfuric acid, hydrochloric  
    acid, nitrogen teraoxide.    
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้มูล 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 2,460 mg/kg 
อาการทีป่รากฏ: อาจเป็นอนัตรายหากหายใจเขา้ไป ไอระเหยจะท าให้ระคายเคืองต่อจมูก และล าคอ 

ความเขม้ขน้สูงอาจท าใหร้ะคายเคืองจมูก, ล าคอ และทางเดินหายใจอยา่งสาหสั 
ท าใหไ้อ และระบบการยอ่ยอาหารลดลง กดระบบประสาทส่วนกลาง ท าใหเ้กิด
อาการคล่ืนไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวยีนหวั อาจท าให้หมดสติ การกลืนกิน:อาจ
เป็นอนัตรายหากกลืนกินเขา้ไป กดระบบประสาทส่วนกลาง ท าใหเ้กิดอาการ
คล่ืนไส้ อาเจียนปวดทอ้ง เจ็บหนา้อก ปวดศีรษะ ร่างกายอ่อนแอ และเวยีนหวั ถา้
ไดรั้บปริมาณมากอาจท าให้โคม่า และเสียชีวติได ้อาจท าลายตบั และไต เม่ือซึมลง
สู่ผวิหนงัอาจเป็นอนัตราย ท าใหเ้กิดระคายเคืองผวิหนงัเล็กนอ้ย การสัมผสัดวงตา 
ไอระเหยในระดบัสูงอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองตา 

ความเป็นพษิเร้ือรัง:  การสัมผสัเป็นเวลานานจะท าใหร้ะบบประสาทเกิดความเสียหาย และท าใหเ้กิด
    อาการคล่ืนไส้, เวยีนศีรษะ และอาเจียน การสัมผสัผวิหนงัเป็นเวลานานอาจท าให้
    ผวิหนงัแดง, แหง้, ลอก และท าใหเ้กิดโรคผวิหนงั 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา: ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  LC50 - Fish: 143,000,000 mg/l - 96 h 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
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การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ตรวจสอบน ้าในท่อระบายน ้า, ตะกอน หรือทั้งคู่ผสมกบัดิน และน ้าผวิดินในหอ้ง
    แลบ สามารถยอ่ยสลายไดร้วดเร็ว เม่ือปล่อยลงสู่น ้า คาดวา่สารน้ีจะระเหย และ
    ยอ่ยสลายทางชีวภาพ คาดวา่สารน้ีจะปล่อยออกสู่อากาศโดยปฏิกิริยาเคมีแสง ผลิต
    อนุมูลไฮดรอกซิล 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: มีการเผาผลาญไดอ้ยา่งรวดเร็ว และถูกขบัออกทางปัสสาวะ ไม่สะสมในร่างกาย 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  เม่ือปล่อยลงสู่พื้นดิน สารน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะระเหย และซึมผา่นดิน 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: ปรึกษากฏหมายทอ้งถ่ิน การก าจดัของเสียตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขของคลงัสินคา้ 

โดยเฉพาะการเผาท าลาย หรือการฝังใหถู้กตอ้งตามสุขอนามยั 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: ไม่มีขอ้มูล 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1212      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: Isobutyl Alcohol 
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1212      Class: 3     Packing group: III 
Marine pollutant: No 
Proper shipping name: Isobutyl Alcohol 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1212      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: Isobutyl Alcohol 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Applicable Regulation  

1. Consult references to regulations. 
2. Waste must be disposed of in accordance with warehousing conditions. 
3. Adopt particular incineration or sanitary burying. 
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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 ์ 
 


