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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ISOPROPYL ALCOHOL 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   ISOPROPYL ALCOHOL 
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.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง 
2.) เป็นสาเหตุใหเ้กิดระคายเคืองทางผวิหนงัเล็กนอ้ย 
3.) ท าใหเ้กิดการระคายเคืองดวงตาอยา่งรุนแรง 
4.) อาจท าใหง่้วงซึม หรือวงิเวยีน 
5.) อาจท าให้เกิดอนัตรายหากกลืนกิน 
6.) อาจจะเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติหากกลืนกินและเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ   
7.) มีขอ้สงสัยวา่อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพนัธ์ุหรือทารกในครรภ ์
8.) อาจเป็นอนัตรายต่ออวยัวะต่างๆ (Central Nervous System, Kidney, systemic toxicity.) 
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9.) อาจท าให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 
10.) อาจเป็นอนัตรายต่ออวยัวะต่างๆ โดยการสัมผสัเป็นระยะเวลานานหรือบ่อยๆ (blood vessel, liver, spleen) 
11.) อาจเป็นอนัตรายเม่ือสัมผสักบัผวิหนงั 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟ/ ความร้อน/ ไฟ/ ผวิสัมผสัท่ีร้อน - หา้มสูบบุหร่ี  
2.) ปิดภาชนะบรรจุใหส้นิท 
3.) หากเขา้ดวงตา: ลา้งดว้ยน ้ าสะอาดดว้ยความระมดัระวงัหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่อยูแ่ละสามารถ
ท าได ้ใหล้า้งดวงตาต่อ 
4.) ต่อสายดิน/เช่ือมภาชนะบรรจุและอุปกรณ์การรับ 
5.) ใชร้ะบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ/แสงสวา่งชนิดกนัระเบิดได ้
6.) ใชเ้ฉพาะเคร่ืองมือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประกายไฟ 
7.) ใชม้าตรการป้องกนัการปล่อยไฟฟ้าสถิตย ์
8.) หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรยเ์ขา้ไป 
9.) ลา้งมือท าความสะอาดหลงัใชง้าน 
10.) ใชเ้ฉพาะนอกอาคารหรือพื้นท่ีระบายอากาศไดดี้ 
11.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตา/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้ 
12.) หากเกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ใหไ้ปพบแพทย ์
13.) หากกลืนกิน:  ใหน้ าตวัส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทยใ์นทนัที   
14.) หากอยูบ่นผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออก ลา้งผวิหนงัดว้ยน ้า/ใชน้ ้าฝักบวั 
15.) หากสูดดม: เคล่ือนยา้ยบุคคลไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่าท่ีหายใจสะดวก 
16.) โทรหาศูนยพ์ิษวทิยาหรือแพทย/์ปรึกษาแพทย ์หากรู้สึกไม่สบาย 
17.) หา้มท าใหอ้าเจียน   
18.) ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้  ใชล้ะอองน ้า โฟม สารเคมีแหง้ หรือคาร์บอนไดออกไซด ์ในการดบัเพลิง 
19.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่น 
20.) จดัเก็บในสถานท่ีระบายอากาศไดดี้ เก็บในท่ีเยน็ 
21.) เก็บและล็อคไว ้
22.) ควรศึกษาค าแนะน าพิเศษก่อนการใชง้าน 
23.) หา้มปฏิบติัการใดๆ จนกวา่จะไดอ่้านท าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัก่อน 
24.) ก าจดัสารและบรรจุภณัฑใ์หถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้ก าหนด 
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: iso-Propanol, Dimethyl carbinol, 2-Propanol, IPA, Rubbing alcohol, Dimethyl carbinol,  
Sec-Propyl alcohol, Petrohol, Propan-2-ol, Propyl alcohol, Sec-Propanol, Sec-IPA 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
ISOPROPYL ALCOHOL 100 67-63-0 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   แสดงเอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัเม่ือพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป: ให้รับอากาศบริสุทธ์ิในกรณีท่ีหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป ให้ผูป่้วยฟ้ืนตวั ในกรณีท่ี

หายใจไม่สะดวกให้ออกซิเจน ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเม่ือหยุดหายใจหรืออยูภ่ายใต้
การดูแลของแพทย ์ไม่ควรใชว้ธีิช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือปากต่อจมูก ควรใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนออก ลา้งบริเวณท่ีสัมผสัออกดว้ยสบู่และน ้ าอยา่งนอ้ย 15 นาที 
พบแพทย ์ท าความสะอาดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนก่อนน ากลบัมาใชง้าน 

การสัมผสัดวงตา:  หากสารเคมีน้ีเขา้ตาลา้งตาดว้ยน ้าปริมาณมากทนัทีอยา่งนอ้ย 15 นาที  
พบจกัษุแพทย ์

การกลนืกนิ: ลา้งปาก ห้ามท าให้อาเจียน ให้ผูป่้วยฟ้ืนตวั ในกรณีท่ีหายใจไม่สะดวกให้ออกซิเจน 
ใช้วิธีช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือปากต่อจมูก ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือท่ี
เหมาะสม น าส่งแพทย ์หา้มใหส่ิ้งใดๆเขา้ปากผูป่้วยท่ีหมดสติ 

 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชส้ารดบัเพลิง คาร์บอนไดออกไซด ์ผงเคมีแหง้ โฟมดบัเพลิง การผจญเพลิงเม่ือเกิดเพลิงไหมท่ี้แทงคค์วรใชน้ ้าละออง
ฝอยเพื่อหล่อเยน็ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่ควรใชก้ระแสน ้าท่ีเป็นล าตรง จะท าให้เกิดการกระจายและลุกลามของเพลิงไหม ้
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ไอระเหยอาจระเบิดเม่ือผสมกบัอากาศ อาจเป็นประกายไฟท่ียอ้นกลบัมาและเป็นบริเวณกวา้ง 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมชุดป้องกนัมาตรฐานและมีเคร่ืองช่วยหายใจ  
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: อพยพคนไปยงัพื้นท่ีปลอดภัย ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรือหมอกควนั สวม

อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ สวมชุดป้องกนัท่ีหน่วงการติดไฟจากไฟฟ้าสถิตยปิ์ดทาง
ร่ัวไหลหากไม่มีความเส่ียง และน าคนออกจากท่ีบริเวณน้ี อยู่เหนือลมและการหก
ร่ัวไหล 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนัการไหลลงสู่ท่อระบายน ้ า ชั้นใตผ้ิวดิน บ่อน ้ า หากมีการร่ัวไหลลงสู่แหล่ง
น ้า ท่อน ้าหรือปนเป้ือนดินหรือพนัธ์ุพืช ควรขอค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ี 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเกบ็และท าความสะอาด:  
เม่ือหกร่ัวไหล: อาจเกิดปฏิกิริยากบัสารท่ีติดไฟเกิดไฟหรือระเบิดและเกิดควนัพิษ 
ท าการหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (ซ่ึงอาจเกิดการติดไฟของไอระเหยของ
สารอินทรีย ์ ดูดซบัดว้ยวสัดุท่ีเฉ่ือย ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือย ( เช่น ทราย,ซิลิกา
เจล ) ป้องกนัการไหลลงสู่ท่อระบายน ้ า ใตผ้ิวดิน แหล่งน ้ า ; ไอระเหยอาจเกิดการ
ระเบิดในชั้นบรรยากาศ ขนยา้ยเก็บใน steel drums เพื่อก าจดัทนัที 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท ป้องกนัการสะสมของไฟฟ้าสถิตย ์(ซ่ึงอาจเกิดการติดไฟไอระเหยของสารอินทรีย)์ ใชพ้ื้นท่ี 
ท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรือควนัเขา้ไป หลีกเล่ียงการสัมผสักบัผวิหนงั ดวงตาและเส้ือผา้  
ไม่ทิ้งลงในท่อระบายน ้า 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้: 
เก็บในหอ้งท่ีปิดมีอุณหภูมิท่ีแหง้และ เยน็ ระบายอากาศไดดี้ เก็บใหห่้างจากความร้อนและแหล่งก าเนิดไฟ เก็บใหพ้น้
จากแสงแดดและวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้เก็บในท่ีท่ีเคยเก็บรักษา ตอ้งมีการป้องกนัไฟฟ้าสถิตยต์ามวธีิมาตรฐาน 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA/TLV: 200 - 400 ppm 
        TLV/STEL: 400 - 500 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชใ้นพื้นท่ีปราศจากประกายไฟ และแหล่งก าเนิดไฟ ใชง้านใน 

ตูดู้ดควนัหรือท่ีท่ีมีพดัลมดูดควนัเม่ือท างานเก่ียวกบัสารอินทรียห์รือการหลอมเหลว 
ท่ีมีความร้อน 
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อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ในกรณีท่ีการระบายอากาศไม่เพียงพอสวมชุดป้องกนัระบบทางเดินหายใจ เม่ือมีไอ

ระเหยและละอองของสารเคมี ควรสวมหนา้กากช่วยหายใจแบบกรองอากาศ เลือก
กรองท่ีเหมาะสมส าหรับก๊าซอินทรีย ์และไอระเหย  

การป้องกนัมือ: การป้องกนัระยะยาว: ถุงมือยาง Natural rubber, Butyl rubber การสัมผสัดดยบงัเอิญ 
หรือการป้องกนัสารกระเด็น: ถุงมือยาง: Neoprene rubber, PVC, Viton 

การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตาป้องกนัสารเคมีท่ีครอบตา 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีสามารถป้องกนัสารเคมี/ชุดท่ีหน่วงการติดไฟ รองเทา้เซฟต้ี  
มาตรการสุขอนามัย:  จดัการตามสุขอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรม และแนวทางปฏิบติัเพื่อความ 

ปลอดภยั ควรลา้งมือทุกคร้ังช่วงก่อนพกัเท่ียง และหลงัเลิกงาน 
 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกล่ินเฉพาะตวั อตัราการระเหย :  1.5 – 3.0 (n-Butyl Acetate=1) 

จุดหลอมเหลว :   (-88) – (-90°C) ความหนาแน่น :  0.782 - 0.787 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ละลายน ้ าได ้   

จุดเดอืด :   82 – 83 °C ความหนืด :  ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ :  4.1 – 4.4 kPa ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ :  2.0 - 2.1 g/l 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด :  2 - 2.3 Vol% ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 12 - 12.7  Vol% 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 399 – 456 °C จุดวาบไฟ : 11.7 – 12.8 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :  0.05 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภายใตส้ภาวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   อาจท าลายพลาสติก ยาง และสารเคลือบบางชนิดได ้
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: หากสัมผสักบัอากาศเป็นเวลานาน ท าใหเ้กิดเปอร์ออกไซด ์และระเบิดได ้
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Alkali metals, alkaline earth metals, aluminum in powder form, oxidizing agents, 

perchlorates, CrO3, nitric acid, nitrogen oxides, hydrogen peroxide, organic nitro  



      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 
 

 

 

 compounds, aldehydes, amines, fuming sulfuric acid, phosgene, acid, 
Acetaldehyde, chlorine, Ethylene Oxide, Isocyanates, halogenated compounds, 
alkalis, caustics. 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: คาร์บอนมอนอกไซดแ์ละคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั: LD50 (Oral, rat): 2000 - 5045 mg/kg  
 LC50 (Inhalation, rat): 16000 ppm - 8h / 29512 ppm – 4h 
 LD50 (Dermal, rabbit):  4059 - 12800 mg/kg 
อาการทีป่รากฎ: หลงัหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจเกิดอาการมึนงง 
 หลงัจากการสัมผสักบัผิวหนงั: ท าให้ผิวหนงัแห้ง เป็นไปไดว้่าหากสัมผสัซ ้ าอีกจะ
 เกิดการอกัเสบ หลงัสัมผสัดวงตา:เกิดการระคายเคือง หลงัการกลืนเป็นอนัตรายต่อ
 ระบบทางเดินหายใจ เม่ือผา่นเขา้สู่ปอด (เกิดอาการอาเจียน) เกิดอาการปอดบวมหรือ
 ปอดอกัเสบ เม่ือดูดซึมท าให้ปวดหวั มึนเมา หมดสติ เซ่ืองซึม เม่ือไดรั้บในปริมาณ
 มากท าใหก้ารหายใจเป็นอมัพาตและโคม่า  

               ความเป็นพษิเร้ือรัง: การทดสอบอาการท่ีปรากฏเป็นผลลบ (guinea pig) ไม่เป็นสารก่อมะเร็งใน
สัตวท์ดลอง (เซลล์สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม): Micronucleus ผลเป็นลบ ผลิตภณัฑ์น้ีไม่มี
ผลกระทบต่อสัตวท์ดลอง ยงัไม่มีผลท าใหท้ารกมีภาวะอวยัวะพิการในสัตวท์ดลอง 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวทิยา:   เม่ือใชง้านกบัผลิตภณัฑท์างเคมีน้ีควรมีการจดัการท่ีเหมาะสมและระมดัระวงั 
 
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:   LC50 – Bluegill (Lepomis macrochirus) -  >1400 mg/l - 96h  

LC50 – Fish -  9640 mg/l - 96h  
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

EC50 – Daphnia magna - 5102 mg/l – 24h 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:   LC/EC/IC50 >1000 mg/l  
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย:  LC/EC/IC50 >1000 mg/l     
ศกัยภาพในการยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ยอ่ยสลายไดง่้ายประมาณ 10 วนั ถูกออกซิไดซ์ดว้ยปฏิกิริยาโฟรโตไลซิส

ในอากาศ    
การสะสมทางชีวภาพ:    ต ่า 
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การเคล่ือนยา้ยในดิน:   สูง 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ:  ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ไม่มีขอ้ก าหนดหรือขอ้ตกลงในการก าจดัสารเคมีและสารตกคา้ง ของกลุ่ม

ประเทศยโุรป สารตกคา้งทางเคมีทัว่ไปจดัเป็นของเสียกลุ่มพิเศษการจดัการ
ของเสียประเภทน้ีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มประเทศ
ยโุรป เราแนะน าใหติ้ดต่อกบัผูรั้บผิดชอบหรือบริษทัท่ีไดรับการอนุญาตให้
ก าจดัของเสียประเภทน้ี ซ่ึงสามารถให้ค  าแนะน าการจดัการหรือเผาท าลาย
สารเคมี และหลงัจากการเผา ซ่ึงเป็นสารท่ีมีความไวไฟสูงตอ้งได้รับการ
ดูแลเป็นพิเศษจากหน่วยงานของรัฐกฎระเบียบของส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: การก าจัดต้องจัดการตามระเบียบข้อบังคบั เคล่ือนยา้ยบรรจุภัณฑ์ท่ี
ปนเป้ือนท่ีเป็นของเสียอนัตรายมารวมในประเภทเดียวกนั หากไม่มีการ
ระบุว่าเป็นของเสียประเภทใดและไม่ได้มีการปนเป้ือนก็สามารถก าจดั
เช่นเดียวกบัของเสียในครัวเรือนหรือน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก  
UN-No: 1219        Class: 3         Packing group:   II  
Proper shipping name: ISOPROPANOL  
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1219        Class: 3        Packing group:   II    
Ems: F-E S-D     
Proper shipping name: ISOPROPANOL  
 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1219        Class: 3         Packing group:   II  
Proper shipping name: ISOPROPANOL    
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ  
Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture:  
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This product has been classified in accordance with hazard criteria of the Controlled Products Regulations and the 
MSDS contains all the information required by the Controlled Products Regulations.  
OSHA Hazards.  
Flammable liquid, irritant. 
All ingredients are on the following inventories or are exempted from listing  
 

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.  
AICS     : y 
DSL    : y 
INV (CN)    : y     
ENCS(JP)    : y    (2)-207 
ISHL (JP)    : y   2-(8)-319 
ISHL (JP)    : y  (2)-207 
TSCA    : y 
EINECS    : y  200-661-7 
KECI (KR)        : y   KE-29363 
PICCS (PH)    : y 
NZ CLSC    : y 

Regulations:  
Isopropanol (CAS: 67-63-0) is found on the following regulatory lists: "China (Hong Kong) Fire Service 
Department - List of Dangerous Goods", "China (Hong Kong) Occupational Exposure Limits", "China 
Classification and Labelling of Dangerous Chemical Substances", "China Dangerous Chemicals Names List", 
"China First Imported Class Two Chemical List", "China Hygienic Standards for Uses of Food Additives (GB 2760-
1996)- List of Flavourings Tentatively Permitted For Use", "China Inventory of Existing Chemical Substances", 
"China Occupational Exposure Limits for Hazardous Agents in the Workplace". This safety data sheet is in 
compliance with the following national standards: GB16483-2008, GB13690-2009, GB6944-2005, GB/T15098-
2008, GB18218-2009, GB15258-2009, GB6944-2005, GB190-2009, GB191-2009, GB12268-2008, GAS7-1993, 
GB/T 15098-2008, GBZ 2-2007as well as the following national regulations: Dangerous Goods Transport 
Administrative Regulation, Dangerous Chemicals Safety Administrative Regulation, United Nations Regulations on 
the Transport of Dangerous Goods (UN RTDG)  
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Inventory status  
Country(s) or region  Inventory name                On Inventory (yes/no)* 
Australia   Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)    Yes 
Canada    Domestic Substances List (DSL)       Yes 
Canada    Non-Domestic Substances List (NDSL)      No 
China    Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)   Yes 
Europe  European inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)  Yes 
Europe    European List of Notified Chemical Substances (ELINCS)     No 
Japan   Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)    Yes 
Korea   Existing Chemicals List (ECL)        Yes 
New Zealand   New Zealand Inventory        Yes 
Philippines  Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)   Yes 
United States & Puerto Rico Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory     Yes 
* A “Yes” indicates that all components of this product comply with the inventory requirements administered d by 
the governing country(s) 
 
Federal and State Regulations:  
Connecticut hazardous material survey.: Isopropyl alcohol lllinois toxic substances disclosure to employee act: 
Isopropyl alcohol Rhode Island RTK hazardous substances: Isopropyl alcohol Pennsylvania RTK: Isopropyl alcohol 
Florida: Isopropyl alcohol  Minnesota: Isopropyl alcohol  Massachusetts RTK: Isopropyl alcohol New Jersey: 
Isopropyl alcohol New Jersey spill list: Isopropyl alcohol Director's list of Hazardous Substances: Isopropyl alcohol 
Tennesee: Isopropyl alcohol TSCA 8(b) inventory: Isopropyl alcohol TSCA 4(a) final testing order: Isopropyl 
alcohol TSCA 8(a) IUR: Isopropyl alcohol TSCA 8(d) H and and S data reporting: Isopropyl alcohol: Effective date: 
12/15/86 Sunset Date: 12/15/96 TSCA 12(b) one time export: Isopropyl alcohol SARA 313 toxic chemical 
notification and release reporting: Isopropyl alcohol 
 
Other Regulations: 
OSHA: Hazardous by definition of Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). EINECS: This product is 
on the European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
Other Classifications:  
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WHMIS (Canada):  
CLASS B-2: Flammable liquid with a flash point lower than 37.8°C (100°F). CLASS D-2B: Material causing other 
toxic effects TOXIC) 
 
DSCL (EEC):  
R11- Highly flammable. R36-Irritating to eyes. S7- Keep container tightly closed. S16- Keep away from sources of 
ignition -No smoking. S24/25- Avoid contact with skin and eyes. S26- In case of contact with eyes, rinse 
immediately with plenty of water and seek medical advice. 
HMIS (U.S.A.)  

Health Hazard: 2  
Fire Hazard: 3  
Reactivity: 0  
Personal Protection: h   

National Fire Protection Association (U.S.A.):  
Health: 1  
Flammability: 3  
Reactivity: 0  
Specific hazard: 

Protective Equipment:  
Gloves. Lab coat. Vapor respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent. Wear appropriate 
respirator when ventilation is inadequate. Splash goggles.  
  
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงั
ในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 

 


