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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
N-PROPANOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
N-PROPANOL
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.) อันตรำยหำกกลืนกิน
3.) อำจทำให้ง่วงซึ ม หรื อวิงเวียน
4.) มีขอ้ สงสัยว่ำอำจเกิดอันตรำยต่อกำรเจริ ญพันธุ์หรื อทำรกในครรภ์
5.) ทำให้เกิดกำรควำมเสี ยหำยต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
ข้ อควรระวัง:
1.) ถ้ำสัมผัสกับดวงตำ ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำก ก่อนรับกำรรักษำจำกแพทย์
2.) สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตำหรื ออุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
3.) ห้ำมทำให้อำเจียน
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4.) ปิ ดภำชนะบรรจุให้แน่นสนิท
5.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ด ประกำยไฟ - ห้ำมสู บบุหรี่
6.) หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 1-Propanol, n-Propyl alcohol, 1-Hydroxy propane, Ethyl carbinol, NPA, Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl
alcohol.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
N-PROPANOL
100
71-23-8
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ผูป้ ฏิบตั ิงำนควรสวมชุ ดป้ องกันสำรเคมี (เช่น ชุดป้ องกันสำรเคมี, หน้ำกำก
ป้ องกันแบบเต็มหน้ำ, ถุงมือป้ องกันสำรเคมี, รองเท้ำบูท๊ นิรภัย ฯลฯ)
เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยให้รับอำกำศบริ สุทธิ์ ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยหำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป ให้
ผูป้ ่ วยพักฟื้ น ในกรณี ที่หำยใจไม่สะดวกให้ใช้ออกซิเจนช่วยหำยใจ เมื่อผูป้ ่ วยหยุด
หำยใจใช้อุปกรณ์ช่วยหรื ออยูใ่ นกำรดูแลจำกแพทย์
ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออกและล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำอย่ำงน้อย 15 นำที
ทำสะอำดเสื้ อผ้ำ และรองเท้ำที่ปนเปื้ อนก่อนนำกลับมำใช้
หำกเข้ำตำล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที พบจักษุแพทย์
หำกกลืนกินเป็ นจำนวนมำก ให้พบแพทย์ทนั ที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม ผงเคมีแห้ง คำร์ บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
หำกมีไฟเกิดขึ้น ทำให้เป็ นอันตรำยเกิดเพลิงไหม้ได้ ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศจะแพร่ กระจำยไปยังพื้นที่ต่ำงๆ อำจเกิด
กำรย้อนกลับเมื่อเจอแหล่งกำเนิดไฟ และไอระเหยเมื่อสัมผัสกับอำกำศที่อุณหภูมิสูง ทำให้เกิดระเบิดได้
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจ หรื อถุงมือที่ได้รับกำรรับรอง
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
อพยพคนออกจำกบริ เวณที่มีกำรหกรั่วไหลของสำรเคมี และให้มีอำกำศถ่ำยเท
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน, เปลวไฟ, ประกำยไฟ และแหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ และถอด
แหล่งกำเนิดไฟออกทั้งหมด
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ถอดแหล่งกำเนิ ดไฟออกทั้งหมด และใช้ไอน้ ำฉี ดเพื่อลดไอของสำรเคมี
กรณี สำรเคมีหกรั่วไหลปริ มำณน้อย : ดูดซับด้วยดินแห้ง, ทรำย หรื อวัสดุอื่นๆที่ไม่
ติดไฟ และทิ้งลงในภำชนะที่เหมำะสม
กรณี สำรเคมีหกรั่วไหลปริ มำณมำก : ทำที่ก้ นั สำรเคมีที่หกรั่วไหล เพื่อกำจัดใน
ภำยหลัง
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท ป้ องกันกำรสะสมของไฟฟ้ ำสถิตย์ (ซึ่ งไอระเหยของสำรอินทรี ยน์ ้ ีอำจติดไฟ) ใช้พ้นื ที่ที่มี
อำกำศถ่ำยเทสะดวก ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควันเข้ำไป หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำและเสื้ อผ้ำ
ไม่ทิง้ ลงในท่อระบำยน้ ำ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในห้องที่ปิดมีอุณหภูมิที่เย็นและแห้ง ระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ เก็บให้พน้
จำกแสงแดดและวัสดุที่เข้ำกันไม่ได้ เก็บในที่ที่เคยเก็บรักษำ
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ในกรณี ที่ควำมเข้มข้นของสำรเคมีเกินค่ำขีดจำกัดต่ำสุ ดของกำรเกิดระเบิด
ตูด้ ูดควัน หรื อที่ที่มีพดั ลมดูดควัน ควรเป็ นชนิดป้ องกันกำรระเบิด
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่กำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอสวมชุดป้ องกันระบบทำงเดินหำยใจ เมื่อมีไอ
ระเหยและละอองของสำรเคมี ควรสวมหน้ำกำกป้ องกัน และตลับกรองสำรอินทรี ย ์
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมี
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมี
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี
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มาตรการสุ ขอนามัย:

ถอดเสื้ อผ้ำออกหลังจำกเลิกงำน ไม่ควรกินอำหำร หรื อสู บบุหรี่ ในพื้นที่ทำงำน
และหลังจำกพัก หรื อเลิกงำนให้ลำ้ งมือให้สะอำดทุกครั้ง และดูแลพื้นที่ทำงำนให้
สะอำด

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีคล้ำยแอลกอฮอล์

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -127 °C

ความหนาแน่ น : 0.8040-0.8150 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยได้เล็กน้อย

จุดเดือด : 95 - 120 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 14 - 15 mbar ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 2.1 g/L

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.2 - 2.2 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 13.5 – 13.7 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 292 - 412 °C

จุดวาบไฟ : 23 - 24°C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 30 ppm

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ: ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ : Methanol, Ether,
Acetone, Benzene, Solvent.

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
กัดกร่ อนเมมเบรน พลำสติก และยำง
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: Alkali, Alkali metal, Strong Oxidant, Potassium tert-butoxide, Aldehyde,
Barium chlorate, Chloric acid, Hypochlorite, Ethylene oxide, Hydrogen
peroxide+Sulfuric acid, Nitrogen dioxide, Dinitrogen tetroxide,
Hexamethylene Diisocyanate, Methyl isocyanate, Lithium aluminum hydride,
Perchloric acid (hot), Persulfurous acid.
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ แหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ และ Strong oxidizers
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Metal, Oxidizing agent, Flammable material, Alkali, Metal salt.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คำร์บอนไดออกไซด์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

LD50 (Oral, rat): 1870 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): 48 mg/m3
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อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Dermal, rabbit): 5040 mg/kg
หลังหำยใจเข้ำไป; ระคำยเคืองเยือ่ บุ ไอและหำยใจหอบ ศีรษะ หลังสัมผัสกับ
ผิวหนัง: ระคำยเคืองเล็กน้อย หลังสัมผัสดวงตำ: ระคำยเคืองเล็กน้อย เสี่ ยงต่อกำร
เกิดควำมเสี ยหำยต่อดวงตำ หลังกำรกลืนกิน; ดูดซึมอย่ำงรวดเร็ ว ปวดหัว เซื่องซึม
มึนเมำ หมดสติ ง่วงซึ ม เป็ นอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ หลังได้รับในปริ มำณ
มำก: ระบบทำงเดินหำยใจเป็ นอัมพำต โคม่ำ
หำกสัมผัสผิวหนังเป็ นเวลำนำน จะทำให้ผวิ หนังเสื่ อมสภำพ, แห้ง, แตก, อักเสบ
หรื อกัดกร่ อนผิวหนังได้ และหำกสัมผัสตำเป็ นเวลำนำน ทำให้เป็ นโรคตำแดง กำร
วิจยั ทดสอบกับหนูขนำดใหญ่ หำกสัมผัสเป็ นเวลำนำนจะทำให้เกิดควำมเสี ยหำย
ร้ำยแรงต่อตับ และเป็ นมะเร็ งเม็ดเลือดขำว
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - P.promelas: 3000 - 4000 mg/l- 96 h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna: 364.4 mg/l- 48 h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ต่ำ
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
สู ง
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

ไม่มีขอ้ กำหนดหรื อข้อตกลงในกำรกำจัดสำรเคมีและสำรตกค้ำง ของกลุ่มประเทศ
ยุโรป สำรตกค้ำงทำงเคมีทวั่ ไปจัดเป็ นของเสี ยกลุ่มพิเศษกำรจัดกำรของเสี ยประเภท
นี้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มประเทศยุโรป เรำแนะนำให้ติดต่อ
กับผูร้ ับผิดชอบหรื อบริ ษทั ที่ได้รับกำรอนุ ญำตให้กำจัดของเสี ยประเภทนี้ ซึ่ งสำมำรถ
ให้คำแนะนำกำรจัดกำรหรื อเผำทำลำยสำรเคมี และหลังจำกกำรเผำ ซึ่งเป็ นสำรที่มี
ควำมไวไฟสู งต้องได้รับกำรดูแลเป็ นพิเศษจำกหน่วยงำนของรัฐกฎระเบียบของ
สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น

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, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

กำรกำจัดต้องจัดกำรตำมระเบียบข้อบังคับ เคลื่อนย้ำยบรรจุภณั ฑ์ที่ปน
เปื้ อนที่เป็ นของเสี ยอันตรำยมำรวมในประเภทเดียวกัน หำกไม่มีกำรระบุวำ่
เป็ นของเสี ยและไม่ได้มีกำรปนเปื้ อนก็สำมำรถกำจัดเช่นเดียวกับของเสี ยใน
ครัวเรื อนหรื อนำกลับมำใช้ใหม่ได้

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1274
Class: 3
Proper shipping name: n-PROPANOL
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1274
Class: 3
Ems: F-E S-D
Marine pollutant: No
Proper shipping name: n-PROPANOL
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1274
Class: 3
Proper shipping name: n-PROPANOL

Packing group: II

Packing group: II

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Application Regulation:
Labor Safety and Health Law.
Dangerous Chemical Material Symbol Act.
Fire Services Act.
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

