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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
N-BUTANOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
N-BUTANOL
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.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
2.) อันตรำยหำกกลืนกิน
3.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
4.) ทำให้เกิดกำรระคำยต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
5.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดไฟ - ห้ำมสู บบุหรี่
2.) หำกสัมผัสกับตำให้ลำ้ งด้วยน้ ำปริ มำณมำก ก่อนได้รับกำรรักษำจำกแพทย์
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3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: n-Butanol, n-Butyl alcohol, Proryl carbinol, 1-Hydroxybutane, Butyric alcohol, Butyl alcohol.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
N-BUTANOL
100
71-36-3
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:

การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

เคลื่อนย้ำยออกจำกแหล่งปนเปื้ อนหรื อเคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยไปที่อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำหำก
หยุดหำยใจ ให้ผทู ้ ี่ได้รับกำรฝึ กฝนเข้ำช่วยเหลือ ดำเนินกำรปฐมพยำบำลปั๊ มหัวใจ
(CPR) ทันที และไปพบแพทย์ทนั ที
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัส ด้วยน้ ำอุ่นอย่ำงน้อย 20 นำที ถอดเสื้ อผ้ำ รองเท้ำที่ปนเปื้ อน ทำ
ควำมสะอำดก่อนจะกลับมำใช้งำนใหม่หรื อทิ้ง เข้ำพบแพทย์ทนั ทีหำกยังมีอำกำร
ระคำยเคือง
ล้ำงทำควำมสะอำดดวงตำ ด้วยน้ ำปริ มำณมำก อย่ำงน้อย 20 นำที และไปพบแพทย์
ทันที
ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่ไม่มีสติหรื อหมดสติหรื อมีอำกำรชัก ล้ำงมือทำ
ควำมสะอำด ห้ำมทำให้อำเจียน ให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ ำ 240-300 มิลลิลิตร ถ้ำเกิดอำเจียนให้
ผูป้ ่ วยก้มตัวไปด้ำนหน้ำ เพื่อลดควำมเสี่ ยงในกำรอำเจียน และล้ำงปำก

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
คำร์บอนไดออกไซด์ เคมีแห้ง โฟมเพลิง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่เหมำะที่จะดับไฟด้วยน้ ำ
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไอระเหยอำจเคลื่อนที่ไปในระยะทำงที่ห่ำงจำกแหล่งกำเนิดประกำยไฟและย้อนกลับ
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
ผูป้ ฏิบตั ิงำนดับเพลิงควรสวมเครื่ องช่วยหำยใจ ถุงมือและชุดผจญเพลิง
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ให้บุคคลที่ เกี่ ยวข้องที่อยู่ใกล้บริ เวณที่มีกำรหกรั่ วไหลทำกำรยับยั้ง ก่อนทำควำม
สะอำด กำรทำควำมสะอำดต้องกำรรับกำรยืนยันจำกผูท้ ี่รับผิดชอบ สวมอุปกรณ์
ป้ องกันส่ วนบุคคลที่เหมำะสม
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ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ระบำยอำกำศในพื้นที่ นำแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดออก
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด: ห้ำมสัมผัสสำรที่หกรั่วไหล หลีกเลี่ยงกำรรั่วไหลลงท่อระบำยน้ ำ
หรื อพื้นที่อบั อำกำศ พยำยำมหยุดหรื อลดกำรรั่วไหลในสภำวะที่
ปลอดภัย ใช้ทรำย ดินและสำรดูดซับเฉื่ อย เพื่อป้ องกันกำรรั่วไหล
กำรรั่วไหลขนำดเล็ก: ใช้วสั ดุไม่ทำปฏิกิริยำกับสำรรั่วไหล สำรดูด
ซับที่ปนเปื้ อนมีควำมเสี่ ยงเช่นเดียวกับกำรรั่วไหล เก็บในภำชนะที่
ปิ ดสนิทและติดฉลำกภำชนะ ฉี ดพ่นน้ ำในบริ เวณที่หกรั่วไหล ใช้
น้ ำปริ มำณมำกในกำรเจือจำงสำหรับกำรรั่วไหลขนำดเล็ก
กำรรั่วไหลขนำดใหญ่: ติดต่อเจ้ำหน้ำที่จดั กำรควบคุมอย่ำงเร่ งด่วน
และแจ้งซัพพลำยเออร์ เพื่อขอควำมช่วยเหลือ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
สำรนี้ เป็ นของเหลวไวไฟและเป็ นสำรพิ ษ ควรใช้ก ำรควบคุ ม ทำงวิศ วกรรมและใช้อุป กรณ์ ป้ องกันส่ วนบุ ค คลที่
เหมำะสม ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับวัสดุและควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน นำแหล่งกำเนิ ดไฟ ควำมร้อน และวัสดุที่ไม่เข้ำกัน
ออกทั้งหมด ติดป้ ำยห้ำมสู บบุหรี่ ในพื้นที่ทำงำน ใช้ระบบระบำยอำกำศที่ไม่ก่อให้เกิ ดประกำยไฟในพื้นที่ทำงำนเป็ น
อุปกรณ์ที่กนั กำรระเบิดได้
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
จัดเก็บในสถำนที่ ร่ม, เย็น, แห้ง ในที่ ระบำยอำกำศได้ดี แสงแดดไม่สำมำรถสัมผัสได้โดยตรง เก็บให้ห่ำงจำก
แหล่งกำเนิดไฟ สำรที่ไม่เข้ำกันได้ อุปกรณ์จดั เก็บควรเป็ นวัสดุทนไฟ พื้นที่ที่จดั เก็บควรติดฉลำกให้ชดั เจนและไม่มีสิ่ง
กีดขวำง อนุญำตให้บุคคลที่ได้รับกำรอบรมเข้ำพื้นที่ เก็บสำรที่หกรั่วไหลลงในภำชนะที่เข้ำกันได้
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 100 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ใช้ระบบระบำยอำกำศที่ไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟ และเชื่อมลงดินเพื่อแยก
ช่องระบำยอำกำศออกสู่ ดำ้ นนอกโดยตรง จัดกำรเติมอำกำศที่บริ สุทธิ์ ให้
เพียงพอ เพื่อแทนอำกำศที่ดูดออกไป
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ช่วง <1250 ppm: ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจประเภทที่ใช้กำรส่ งอำกำศในกำรหำยใจ ที่มี
กำรไหลของอำกำศทำให้อำกำศบริ สุทธิ์ พร้อม Cartridge สำหรับป้ องกันไอระเหย
ของสำรอินทรี ย ์
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ช่วง < 1400 ppm: ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจประเภทหน้ำกำกแบบเต็มหน้ำพร้อม
Cartridge สำหรับป้ องกันไอระเหยของสำรอินทรี ย ์
กรณี ไม่ทรำบช่วงควำมเข้มข้น: ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจ ที่ทำงำนร่ วมกันระหว่ำง
อุปกรณ์ช่วยหำยใจชนิดมีถงั อำกำศในตัว และแบบควำมดันภำยในเป็ นบวก
กรณี กำรหลบหนี : ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจประเภทหน้ำกำกแบบคลุมหน้ำ พร้อม
Cartridge สำหรับป้ องกันไอระเหยของสำรอินทรี ย ์
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันด้วยวัสดุ: Butyl rubber, Teflon, Viton, 4H, Barricade, CPF3
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมี หรื อ หน้ำกำกแบบเต็มหน้ำ
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ไม่มี
ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออกทันที หลังจำกเลิกงำน ทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำก่อนนำ
มาตรการสุ ขอนามัย:
กลับมำใช้ใหม่หรื อทิ้ง แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องถึงควำมอันตรำย ห้ำมสู บบุหรี่ หรื อกินในพื้นที่
ทำงำน หลังจำกใช้สำรนี้ ควรล้ำงมือให้สะอำด รักษำควำมสะอำดพื้นที่ทำงำน
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 0.47(N-Butyl Acetate=1)

จุดหลอมเหลว : -89.3 °C

ความหนาแน่ น : 0.810 (water=1)

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : 7.3-7.7g/100ml water ที่ 25 °C

จุดเดือด : 117-118 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 6.5 mmHg ที่ 25 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 2.6 g/l

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.2%โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 1.4%โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 343 °C

จุดวาบไฟ : 37°C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 0.12-11 ppm(monitor), 1-20 ppm
(censor)

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล
ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 0.84

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: สำรออกซิไดส์ (nitrate, perchloric acid, peroxide) และ chromic trioxide
เพิ่มควำมเสี่ ยงในกำรเกิดไฟไฟม้และกำรระเบิด
อะลูมิเนียม: ทำปฏิกิริยำที่อุณหภูมิสูง
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สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ไฟฟ้ ำสถิต ประกำยไฟ และแหล่งกำเนิดไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Oxidants, aluminum, chromic trioxide.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Carbon monoxide, Carbon dioxide
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 800-4400 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >8000 ppm -4h
พิษต่อดวงตำ: ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
สัมผัสผิวหนัง: อำจจะทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
อันตรำยจำกกำรสำลัก: อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวิตหำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบ
ทำงเดินหำยใจ
กำรสัมผัสระยะยำวหรื อซ้ ำ ๆ อำจทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบติดต่อ (ผิวหนังแห้ง,
แดงและแตก)
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 – Fish: 1910-1940 mg/l - 96h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 – Aquatic invertebrate (water fleas): 1983 mg/l - 48h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
เมื่อปล่อยลงสู่ น้ ำ คำดว่ำวัสดุสำมำรถย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ
เมื่อปล่อยสู่ อำกำศ คำดว่ำวัสดุทำปฏิกิริยำกับ oxyhydrogen และมีค่ำครึ่ งชีวติ 2.3 วัน
ค่ำครึ่ งชีวติ (อำกำศ): 8.8-87.7 ชัว่ โมง
ค่ำครึ่ งชีวติ (ผิวน้ ำ): 24-168 ชัว่ โมง
ค่ำครึ่ งชีวติ (ใต้น้ ำ): 48-1296 ชัว่ โมง
ค่ำครึ่ งชีวติ (ดิน): 24-168 ชัว่ โมง
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: อำจไม่มีกำรสะสม สำรนี้จะถูกย่อยสลำยในร่ ำงกำยและขับออกมำได้
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
เมื่อปล่อยลงสู่ พ้นื ดิน คำดว่ำวัสดุน้ ีจะซึ มผ่ำนดิน หรื อย่อยสลำยหรื อระเหย
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
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13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ปรึ กษำด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับ กำรกำจัดของเสี ยเป็ นไปตำมที่มีจดั เก็บ ใช้กำรเผำ
ทำลำยแบบเฉพำะ หรื อฝังกลบอย่ำ งถูกหลักสุ ขำภิบำล
ไม่มี

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-NO: 1120
Proper shipping group: Butyl alcohol
การขนส่ งทางนา้
UN-NO: 1120
Marine pollutant: NO
Proper shipping group: Butyl alcohol
การขนส่ งทางอากาศ
UN-NO: 1120
Proper shipping group: Butyl alcohol

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Applicable Regulation:
1. Waste storage and disposal methods and facilities setup standard.
2. General rules of hazardous materials and harmful substances.
3. Road and Traffic Safety Rules.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวังในกำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิ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

