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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
METHANOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
METHANOL
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.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสู ง
2.) ถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกิน
3.) อำจเกิดอันตรำยต่อกำรเจริ ญพันธุ์หรื อทำรกในครรภ์(พิษต่อตัวอ่อน และควำมผิดปกติของทำรก)
4.) อำจเกิดควำมเสี ยหำยต่อดวงตำและระบบประสำทส่ วนกลำงหำกกินเข้ำไปหรื อสู ดดม
5.) ทำให้ระคำยเคืองดวงตำ ควำมเป็ นอันตรำยจำกกำรสำลัก
6.) กำรกลืนหรื ออำเจียนของเหลว อำจทำให้สำลักเข้ำไปในปอดได้
7.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
8.) ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่ออวัยวะส่ วนกลำง ระบบทำงเดินหำยใจ อวัยวะกำรมองเห็น
9.) ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่ออวัยวะส่ วนกลำง อวัยวะกำรมองเห็น เมื่อสัมผัสเป็ นเวลำนำนหรื อสัมผัสซ้ ำๆ
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10.) ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่ออวัยวะต่ำงๆ
11.) เป็ นพิษเมื่อกลืนกิน เมื่อสัมผัสผิวหนังหรื อสู ดดม
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน-ห้ำมสู บบุหรี่
2.) ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
3.) ให้ต่อสำยดินที่ภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
4.) ใช้ระบบไฟฟ้ ำ ระบบระบำยอำกำศและระบบไฟที่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิด
5.) ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น
6.) ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรปล่อยไฟฟ้ ำสถิตย์
7.) อย่ำหำยใจเอำฝุ่ น/ควัน/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรย์เข้ำไป
8.) ล้ำงผิวหนังทำควำมสะอำดหลังใช้งำน
9.) อย่ำกิน ดื่ม หรื อสู บบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี
10.) ใช้เฉพำะนอกอำคำรหรื อพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศได้ดี
11.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน ชุ ดป้ องกัน อุปกรณ์ป้องกันตำและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
12.) หำกกลืนกิน: ให้นำตัวส่ งโรงพยำบำลหรื อพบแพทย์ทนั ที
13.) หำกอยูบ่ นผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออก ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ใช้น้ ำฝักบัว
14.) หำกสู ดดม: ให้นำบุคคลออกสู่ ที่อำกำศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่ำที่หำยใจสะดวก
15.) โทรหำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์ / ปรึ กษำแพทย์ หำกรู ้สึกไม่สบำย
16.) ล้ำงเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนก่อนใช้ซ้ ำ
17.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้ทรำยแห้ง ผงเคมี หรื อโฟมดับแพลิง
18.) จัดเก็บในสถำนที่ระบำยอำกำศได้ดี ในที่เย็น ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
19.) เก็บและล็อคไว้
20.) หำกเข้ำดวงตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละสำมำรถ
ทำได้ ให้ลำ้ งดวงตำต่อไป ล้ำงปำก ห้ำมทำให้อำเจียน
21.) หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับดวงตำผิวหนังและเสื้ อผ้ำ ล้ำงให้สะอำดหลังจำกใช้งำน
22.) กำจัดสำร ภำชนะบรรจุภณั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Methyl alcohol, carbinol, wood alcohol, Methyl hydroxide, Monohydroxymethane, Columbian spirits,
Pyroxylic spirit, Methyl hydroxide, Wood naphtha, Wood spirit, Methyl hydrate.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
METHANOL
100
67-56-1
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4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

ออกจำกพื้นที่อนั ตรำย แสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์ อย่ำปล่อย
ให้ผปู ้ ระสบภัยอยูต่ ำมลำพัง ปรึ กษำแพทย์
เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยให้รับอำกำศบริ สุทธิ์ หำกมีอำกำรไอ หรื ออำกำรทำงระบบทำงเดิน
หำยใจอื่นๆ ให้ไปพบแพทย์ ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยหยุดหำยใจใช้ช่วยให้หำยใจ ถ้ำหำยใจ
ไม่สะดวกให้ใช้ออกซิ เจนช่วยหำยใจ โทรหำศูนย์แพทย์

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ถ้ำสัมผัสให้ฉีดล้ำงผิวหนังทันทีดว้ ยน้ ำปริ มำณมำก อย่ำงน้อย 15 นำที
นำส่ งไปพบแพทย์
ถ้ำสัมผัสให้ฉีดล้ำงตำทันทีดว้ ยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที นำส่ งไปพบ
แพทย์
ห้ ามทาให้ อาเจียน ทำให้ระบบทำงเดินหำยใจสะดวก อย่ำดื่มนมหรื อเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ควรให้อะไรทำงปำกกับผูป้ ่ วยที่ไม่มีสติ และรี บนำส่ งแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง คำร์ บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ำมใช้น้ ำฉี ดเป็ นลำโดยตรงปริ มำณมำก
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
เป็ นของเหลวไวสู ง และเป็ นพิษ ซึ่งไอระเหยหนักกว่ำอำกำศ เมื่อทำปฏิกิริยำกับอำกำศ ก่อให้เกิดของผสมที่ระเบิดได้
ไอระเหยอำจเคลื่อนที่ได้ไกล เมื่อเจอแหล่งกำเนิดประกำยไฟ อำจทำให้เกิดไฟย้อนกลับได้ ระหว่ำงเกิดไฟไหม้จะมี
คำร์ บอนมอนอกไซด์ คำร์ บอนไดออกไซด์ และคำยแก๊สพิษ เช่น ฟอร์มำลดีไฮด์เกิดขึ้น
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมเครื่ องช่วยหำยใจ ชุดป้ องกันสำรเคมีและแว่นตำนิ รภัย เพื่อป้ องกันกำรสัมผัสผิวหนังหรื อดวงตำ
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
ถอดแหล่งกำเนิ ดไฟออกทั้งหมด อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ระวังไอสะสมถึง
ควำมเข้มข้นที่เกิดระเบิดได้ ซึ่ งไอสะสมสำมำรถสะสมในพื้นที่ต่ำ สวมอุปกรณ์
ป้ องกันส่ วนบุคคล ต้องแน่ใจว่ำมีกำรถ่ำยเทอำกำศที่เพียงพอ
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ป้ องกันกำรรั่วไหล หรื อหกรั่วไหล หำกกระทำอย่ำงปลอดภัย ป้ องกันผลิตภัณฑ์
ไหลเข้ำสู่ ท่อระบำยน้ ำ ถ้ำมีผลิตภัณฑ์ปนเปื้ อนลงในแม่น้ ำ ทะเลสำบ หรื อท่อระบำย
น้ ำ ควรแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
สวมใส่ ชุดป้ องกันสำรเคมีพร้อมหน้ำกำกป้ องกันก๊ำซอินทรี ย ์ และไอระเหย เก็บสำร
ที่หกรดใส่ ภำชนะบรรจุ แล้วดูดซับสำรด้วย ทรำย ดิ น หรื อสำรเฉื่ อย เก็บบรรจุใน
ภำชนะที่ปิดสนิท โดยใช้เครื่ องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟแล้วเคลื่อนย้ำยออกสู่ ที่
โล่ง ห้ำมใช้น้ ำเข้ำไปในภำชนะ ห้ำมสัมผัสสำรเคมี ฉี ดน้ ำเป็ นละอองฝอยเพื่อลดไอ
ระเหยของสำร ระบำยอำกำศในบริ เวณนั้น และล้ำงทำควำมสะอำดบริ เวณที่สำรหก
รั่วไหลหลังจำกเก็บสำรออกหมดแล้ว
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม:

7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับสำร ให้ใช้สำรในบริ เวณที่มีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ ห้ำมใช้สำรในที่อบั อำกำศ ป้ องกันกำร
เกิดไฟฟ้ ำสถิต ห้ำมไม่ให้มีเปลวไฟ ประกำยไฟ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปิ ดภำชนะบรรจุให้สนิท เก็บให้ห่ำงจำกสำรออกซิ ไดซ์อย่ำงแรง กรด-ด่ำงแก่ ต้องเก็บในภำชนะบรรจุเดิม เก็บใน
บริ เวณที่มีกำรระบำยอำกำศได้ดี เก็บในที่แห้งและเย็น ป้ องกันไม่ให้ถูกควำมร้อนและแสง
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TVL - TWA 200 ppm, TVL - STEL 250 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ในพื้นที่จำกัดควรใช้อุปกรณ์ระบำยอำกำศเป็ นแบบป้ องกันกำรระเบิด ใน
พื้นที่จดั เก็บ หรื อพื้นที่ที่มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ควรมีกำรติดตั้งอ่ำงล้ำงตำ และ
ฝักบัวล้ำงตัว ใช้ระบบระบำยอำกำศทัว่ ไป หรื อภำยในพื้นที่ใช้งำนที่
เหมำะสม เพื่อให้ควำมเข้มข้นของอำกำศอยูใ่ นระดับต่ำกว่ำค่ำขีดจำกัดใน
กำรสัมผัสสำรที่ยอมรับได้
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่มีไอระเหยเกิดขึ้น ให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจกับตัวกรองที่ได้รับกำรรับรอง
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือที่ทำมำจำก butyl rubber
การป้องกันดวงตา:
สวมกระบังป้ องกันหน้ำ และแว่นตำป้ องกันสำรเคมี
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมผ้ำกันเปื้ อน และ/หรื อชุ ดป้ องกันสำรเคมี
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มาตรการสุ ขอนามัย:

เปลี่ยนเสื้ อผ้ำที่เปื้ อนสำรเคมี ล้ำงมือและหน้ำหลังจำกกำรทำงำนกับสำร ก่อนกิน
อำหำร หรื อสู บบุหรี่ ห้ำมกินอำหำร/ดื่ม สู บบุหรี่ ในที่ทำงำน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นคล้ำยแอลกอฮอล์

อัตราการระเหย : 4.1 (n-butyl acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : (-98) – (-97.8)°C

ความหนาแน่ น : 0.791 - 0.793 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยได้

จุดเดือด : 64.6 - 65 °C

ความหนืด : 0.55 cP ที่ 20 °C

ความดันไอ : 96 - 128 mmHg ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 1.105 ที่ 15 oC

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 5.5 - 6.0 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 31- 50 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 455 - 464 °C

จุดวาบไฟ : 9 – 12 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 4.2 - 5960 ppm

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ: ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ : ethanol, benzene,
other alcohols, chloroform, diethyl ether, other ethers, esters,
ketone และ most organic solvents

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : -0.82 /-0.66

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ทำปฏิกิริยำรุ นแรงกับสำรออกซิ ไดซ์ ทำให้เกิดอันตรำยจำกเพลิงไหม้ ปฏิกิริยำพอลิ
เมอร์ ไรเซชัน่ ที่เป็ นอันตรำยจะไม่เกิดขึ้น
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับสำร strong oxidizers, strong mineral or
organic acids และ strong bases กำรสัมผัสกับสำรเหล่ำนี้อำจทำให้เกิดควำมรุ นแรง
หรื อปฏิกิริยำกำรระเบิด
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง, แหล่งกำเนิดไฟ, ประกำยไฟ, พื้นที่อบั อำกำศ, ควำมร้อน,
เปลวไฟ, กำรสะสมไฟฟ้ ำสถิต, พื้นผิวที่ร้อน
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing, strong acid, acid chloride, acid anhydride, alkali metals,
reducing agent, potassium, sodium, metals as powders, powdered aluminum,
powdered magnesium, alkyl aluminum salt, acetyl bromide, chloroform + sodium
hydroxide, cyanuric chloride, nitric acid.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คำร์บอนมอนอกไซด์ คำร์บอนไดออกไซด์ ฟอร์มำลดีไฮด์ ควันไฟ
ควัน แก๊ส และเมทำนอลที่ไม่สำมำรถเผำไหม้ได้
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11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

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

LC50 (Inhalation, rat): 128 - 64000 mg/l-4h
LD50 (Oral, rat): 5600 - 5628 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): 15800 mg/kg
LDL0 (Oral, human): 143-428 mg/kg
เมื่อสู ดดมไอระเหย: ทำให้ไอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เมื่อถูกผิวหนัง: ผิวหนัง
แดง เมื่อเข้ำตำ: กำรสัมผัสถูกตำระคำยเคืองตำ เยือ่ ตำขำวอักเสบ ตำมัว หลังกำรกลืน
กิน: คลื่นไส้ ปวดหัว และอำเจียน กำรรบกวนระบบทำงเดินอำหำร อำกำรที่ปรำกฏ:
เวียนศี รษะ ไม่มีแรง สับสน ง่วงนอน ผลกระทบเฉี ยบพลัน: กดระบบประสำท
ส่ วนกลำง ท ำให้ชัก เวีย นศี รษะ หมดสติ เพิ่ ม อัตรำกำรหำยใจ ท ำให้ก ำรหำยใจ
ล้มเหลว หมดเรี่ ยวแรง ตำมัว ปวดตำ กลัวแสง อำจทำให้เกิดอำกำรตำบอด
ในคนพบว่ำมีกำรผิดปกติของกำรมองเห็ น อำจทำให้ตำบอด และเสี ยชี วิต มีผลต่อ
กำรท ำงำนของระบบประสำทส่ ว นกลำง มึ น งง ตำแข็ ง นอนไม่ ห ลับ ในหญิ ง
ตั้ง ครรภ์มี ควำมผิดปกติ ใ นกำรสร้ ำ งอวัยวะ ในบริ เวณกระดู กสั นหลัง บริ เวณคอ
ทำงเดินปั สสำวะหรื อระบบหมุนเวียนโลหิ ตของทำรก มีกำรเพิ่มกำรตำยของตัวอ่อน
และควำมผิดปกติของกระดูก น้ ำหนักตัวอ่อนลดลง มีกำรสร้ำงรู ปร่ ำงของตัวอ่อนที่
ผิ ด ปกติ คื อ สมองอัก เสบ บวม และควำมผิ ด ปกติ ข องแขนขำ ผลกระทบต่ อ
กระบวนกำรสร้ำงสเปิ ร์ม
ไม่มีขอ้ มูล

LC50 - Bluegill sunfish: 15400 mg/l-96h
LC50 - Fathead Minnow: 29400 mg/L-96h
LC50 - Rainbow trout: 8000 mg/L-48h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna(Crustacea): 22200 - 24500 mg/l-48h
EC50 - Daphnia magna(Water flea): 18260 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
EC50 - Green algae: 22000 mg/l-96h
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
EC50 - Phylobacterium phosphoreum: 51000 - 320000 mg/l-30min
IC50 - Activated sludge: >1000 mg/l
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กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
สำมำรถย่อยสลำยทำงชีวภำพได้อย่ำงรวดเร็ ว
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่ก่อให้เกิดกำรสะสมทำงชีวภำพ [BCF น้อยกว่ำ 10 และ log P(o/w) = -0.71].
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
มีกำรเคลื่อนที่ได้ดีในดิน ไม่มีกำรสะสมในดิน
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ห้ำมทิ้งของเสี ยลงในท่อระบำยน้ ำ ห้ำมให้สำรเคมี หรื อภำชนะที่ใช้แล้วปนเปื้ อนบ่อ
น้ ำ ทำงน้ ำ หรื อคูน้ ำ ส่ งไปที่บริ ษทั รับกำจัดของเสี ยที่ได้รับอนุญำต ให้ปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดท้องถิ่น
ภำยในภำชนะต้องไม่มีสำรเหลืออยู่ ทิง้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้ ไม่ควรนำภำชนะ
เปล่ำมำใช้ซ้ ำ ห้ำมเผำหรื อใช้ชุดตัดแก๊ส (Cutting torch) กับถังเปล่ำ ให้กำจัดตำม
ระเบียบรำชกำร

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-NO: 1230
Proper shipping name: METHANOL
การขนส่ งทางนา้
UN-NO: 1230
EMS: F-E S-D
Proper shipping name: METHANOL
การขนส่ งทางอากาศ
UN-NO: 1230
Proper shipping group: METHANOL

Class: 3(6.1)

Packing group: II

Class: 3(6.1)
Marine pollutant: No

Packing group: II

Class: 3(6.1)

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
CANADIAN FEDERAL REGULATIONS:
CEPA, DOMESTIC SUBSTANCES LIST:
Listed (Canadian Environmental Protection Act (CEPA) Schedule I)
WHMIS CLASSFICATION:
B2, D1B, D2A, D2B
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UNITED STATES REGULATIONS:
29CFR 1910.1200 (OSHA):
40CFR 116-117 (EPA):
40CFR 355 Appendices A and B:
40CFR 372 (SARA Title III):
40CFR 302 (CERCLA):
Toxic Substances Control ACT (TSCA):

Hazardous
Hazardous
Subject to Emergency Planning and Notification
Listed
Listed
Listed in the inventory

Safety, health, and environmental regulations specific for the hazardous chemical
Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals)
Regulations 2013.
Occupational Safety and Health (Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health)
Regulations 2000.
The components of this product are reported in the following inventories:
CH INV
:
On the inventory, or in compliance with the inventory
TSCA
:
On TSCA Inventory.
DSL
:
All components of this product are on the Canadian DSL
AICS
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
NZloC
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
ENCS
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
ISHL
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
KECI
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
PICCS
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
IECSC
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
US FEDERAL
Toxic Substances Control Act (TSCA): Listed on the TSCA inventory.
Health&Safety Reporting List:
Not listed in the Health & Safety Reporting List
Chemical Test Rules
None of the chemicals in this product are under a Chemical Test Rule.
Section 12b:
None of the chemicals are listed under TSCA Section 12b.
CERCLA Hazardous Substances and corresponding RQs
Reportable Quantity (RQ) 5000 lb (2270 kg)
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Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA)
SARA Codes Section 302 Extremely Hazardous Substances
None of the chemicals in this product have a Threshold Planning Quantity
(TPQ)
SARA Codes
Immediate, fire.
Section 313
This material contains Methanol which is subject to the reporting
requirements of Section 313 of SARA Title III and 40 CFR Part 373.
Clean Air Act (CAA):
Listed as a hazardous air pollutant (HAP).
This material does not contain any Class 1 Ozone depletors
This material does not contain any Class 2 Ozone depletors.
Clean Water Act (CWA):
- None of the chemicals in this product are listed as Hazardous
Substances under the CWA
- None of the chemicals in this product are listed as Priority Pollutants
under the CWA.
- None of the chemicals in this product are listed as Toxic Poilutants
under the CWA.
OSHA:
None of the chemicals in this product are considered highly hazardous by
OSHA.
European/International Regulations
European Labeling in Accordance with EC Directives
Hazard Symbols:
- TF
Risk Phrases:
- R 11 Highly flammable.
- R 23/24/25 Toxic by inhalation, in contact with skin and if
swallowed.
- R 39/23/24/25 Toxic: danger of very serious irreversible effects
through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Safety Phrases:
- S 16 Keep away from sources of ignition No smoking.
- S 36/37 Wear suitable protective clothing and gloves.
- S 45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice
- immediately(show the label where possible).
- S 7 Keep container tightly closed.
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WGK (Water Danger/Protection)
Canada DSL/NDSL
Canada-WHMIS:

Canadian Ingredient Disclosure List:

Low Danger to Water (1)
Listed on Canada's DSL List.
This product has a WHMIS classification of B2, D1B, D2B.
This product has been classified in accordance with the hazard criteria of
the Controlled Products Regulations and the MSDS contains all of the
information required by the regulations.
Listed on the Canadian Ingredient Disclosure List.

16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวัง
ในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้
วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

