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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
BUTYL ACETATE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
BUTYL ACETATE
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับใช้ในอุตสำหกรรม
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.) เป็ นอันตรำยหำกสู ดดม
3.) อำจทำให้เกิดอำกำรง่วงซึ ม หรื อเวียนหัว
4.) เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ ระคำยเคืองผิวหนัง ระคำยเคืองดวงตำ รบกวนระบบประสำทส่ วนกลำง
5.) ไอระเหยอำจทำให้เกิดเพลิงไหม้
6.) กำรผสมของไอระเหยกับอำกำศ เมื่อโดนเปลวไฟหรื อควำมร้อน อำจทำให้เกิดเพลิงไหม้และกำรระเบิด
7.) เป็ นอันตรำยต่อสิ่ งแวดล้อม
8.) ดูแลควำมเป็ นมลพิษทำงน้ ำเป็ นพิเศษ
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ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน-ห้ำมสู บบุหรี่
2.) ปิ ดภำชนะบรรจุให้สนิท
3.) ต่อสำยดิน/เชื่อมภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
4.) ใช้ระบบไฟฟ้ ำ ระบบระบำยอำกำศ/แสงสว่ำง ชนิดป้ องกันระเบิดได้
5.) ใช้เฉพำะเครื่ องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟ
6.) ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรปล่อยไฟฟ้ ำสถิตย์
7.) หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควัน/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรย์เข้ำไป
8.) ใช้เฉพำะนอกอำคำรหรื อในพื้นที่ระบำยอำกำศได้ดี
9.) สวมถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตำ/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
10.) หำกสัมผัสผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ใช้ฝักบัว
11.) หำกสู ดดม: เคลื่อนย้ำยบุคคลไปที่ที่มีอำกำศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่ำที่หำยใจสะดวก
12.) โทรหำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์/ หำกรู ้สึกไม่สบำย
13.) จัดเก็บในสถำนที่ที่ระบำยอำกำศได้ดี ปิ ดภำชนะบรรจุให้สนิท
14.) จัดเก็บในสถำนที่ที่ระบำยอำกำศได้ดี เก็บในที่เย็น
15.) จัดเก็บให้มิดชิด
16.) กำจัดสำร ภำชนะบรรจุภณั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Acetic acid; n-butyl ester, acetic acid butyl ester, Butyl acetate, 1- Butyl acetate, Butyl ethanoate
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
BUTYL ACETATE
100
123-86-4
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:

การสั มผัสดวงตา:

ไม่มีขอ้ มูล
ให้รับอำกำศบริ สุทธิ์ ทำให้หำยใจสะดวก ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจเมื่อหยุดหำยใจ ในกรณี
ที่หำยใจไม่สะดวก ทำกำรให้ออกซิเจน นำส่ งแพทย์ทนั ที
ล้ำ งบริ เวณที่ สัมผัส ออกด้วยสบู่ และน้ ำอย่ำ งน้อย 15 นำที ถอดเสื้ อผ้ำ และรองเท้ำ ที่
ปนเปื้ อนออก พบแพทย์หำกจำเป็ น ทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำและรองเท้ำที่ปนเปื้ อนก่อน
นำกลับมำใช้งำน
หำกสำรเคมีน้ ีเข้ำตำ ล้ำงด้วยน้ ำปริ มำณมำกทันทีอย่ำงน้อย 15 นำที นำส่ งแพทย์

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร.0-2715-0897-9 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

การกลืนกิน:

ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ ล้ำงปำกด้วยน้ ำ ไม่ทำให้คนหมดสติอำเจียน
หรื อดื่มน้ ำ ถ้ำไม่ได้สติให้หนั ศีรษะไปด้ำนข้ำง ให้รีบพบแพทย์ทนั ที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย, โฟมดับเพลิง, ผงเคมีแห้ง, คำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์บอนไดออกไซด์ ไอระเหยอำจมีน้ ำหนักมำกกว่ำอำกำศ ไอระเหยหรื อแก๊สอำจติดไฟที่แหล่งกำเนิดไฟที่อยูห่ ่ำงออกไป
และย้อนกลับได้ ไอระเหยเมื่อผสมกับอำกำศจะเกิดระเบิดเหนื อจุดวำบไฟ
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจสำหรับกำรดับเพลิงในกรณี ที่จำเป็ น
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ใช้อุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคล ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหย ควันหรื อแก๊สเข้ำไป มีก ำร
ระบำยอำกำศที่เพียงพอ นำแหล่งกำเนิ ดไฟออกทั้งหมด อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ไอระเหยอำจสะสมถึงควำมเข้มข้นที่เกิดระเบิดได้ ไอระเหยสำมำรถสะสมในพื้นที่ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันกำรเกิดกำรรั่วไหลหรื อหก หำกกระทำได้อย่ำงปลอดภัย ห้ำมปล่อยสำรเคมีให้
ไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
กรณี ที่สำรหกรั่วไหลปริ มำณน้อย: ดูดซับด้วยทรำย หรื อวัสดุอื่นๆที่ไม่ติดไฟ เก็บวัสดุ
ดูดซับในภำชนะที่เหมำะสม สำหรับกำรกำจัด
กรณี ที่สำรหกรั่วไหลปริ มำณมำก: อพยพคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจำกพื้นที่ แยกเป็ นพื้นที่
อันตรำย และห้ำมเข้ำในพื้นที่ อยูเ่ หนื อลม และอยูห่ ่ำงจำกพื้นที่ต่ำ ห่ำงออกประมำณ
800 เมตร ทีมฉุกเฉิน ควรสวมเครื่ องช่วยหำยใจ ชุดป้ องกันสำรเคมี และหลีกเลี่ยงกำร
สัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรง
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนังและดวงตำ ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควัน นำแหล่งกำเนิดไฟออกทั้งหมด
ห้ำมสู บบุหรี่ ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์
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สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
จัดเก็บในสถำนที่เย็น เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท เก็บในสถำนที่แห้งและระบำยอำกำศได้ดี ภำชนะที่เปิ ดอยูจ่ ะต้องปิ ดฝำ
อย่ำงระมัดระวังและเก็บรักษำในแนวตั้งเพื่อป้ องกันกำรรั่วซึ ม
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 150 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม:

ควรมีฝักบัวล้ำงตัว และอ่ำงล้ำงตำ กำรระบำยอำกำศแบบเชิงกล

อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:

สวมหน้ำกำกป้ องกันกำรหำยใจแบบเต็มหน้ำ

การป้องกันมือ:

สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมี

การป้องกันดวงตา:

สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมีที่มีที่ครอบตำ

การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันสำรเคมี
ห้ำมสู บบุหรี่ กินอำหำรหรื อดื่มน้ ำ ในพื้นที่ทำงำน หลังเลิกงำนล้ำงมือให้สะอำดด้วยสบู่

มาตรการสุ ขอนามัย:

และน้ ำ ใส่ ใจสุ ขอนำมัยส่ วนบุคคล ตรวจร่ ำงกำยก่อนรับคนเข้ำทำงำนเสมอ กำรเข้ำใน
แท้งค์ และพื้นที่ที่มีควำมเข้มข้นสู งๆ ควรมีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นผลไม้

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -77.9 °C

ความหนาแน่ น : 0.878-0.883 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยน้ ำได้เล็กน้อย

จุดเดือด : 126.1 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 2.00 kPa ที่ 25 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 4.1 (อำกำศ = 1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.2 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 7.5 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : ไม่มีขอ้ มูล

จุดวาบไฟ : 22 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ : ละลำยใน
alcohol, ether, benzene, hydrocarbons และ organic solvents

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร.0-2715-0897-9 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

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
เสถียรภำยใต้อุณหภูมิและควำมดันปกติ
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่เกิดปฏิกิริยำโพลิเมอร์ ไรเซชัน่
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ และแหล่งกำเนิดไฟ ภำชนะบรรจุอำจแตกร้ำว หรื อ
ระเบิดได้ ถ้ำสัมผัสกับควำมร้อน
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents, strong reducing agents, strong bases, combustible materials,
peroxides and other polymerization initiators, oxidizing materials, acids, bases.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ออกไซด์ของคำร์บอน
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 10768 mg/kg
LD50 (Skin, rabbit): >17600 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): 160 ppm, 390 ppm - 4h
ระคำยเคืองเมื่อสู ดดม, สัมผัสผิวหนัง และดวงตำ เป็ นพิษเล็กน้อยเมื่อกลืนกิน เป็ นพิษสู ง
เมื่อสู ดดมเข้ำไป อวัยวะเป้ ำหมำยคือระบบประสำทส่ วนกลำง
ทำให้เกิดควำมผิดปกติของไต, ตับ และระบบทำงเดินหำยใจ
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - Lepomis macrochirus: 100 mg/l - 96h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna: 72.8 – 205 mg/l - 24h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้ มูล
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
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13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

กำรกำจัดตำมกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบำล และท้องถิ่น แนะนำให้กำจัดด้วยวิธีกำร
เผำไหม้
กำรกำจัดต้องจัดกำรตำมระเบียบข้อบังคับ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1123
Proper shipping name: BUTYL ACETATES
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1123
Ems: F-E S-D
Proper shipping name: BUTYL ACETATES
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1123
Proper shipping name: BUTYL ACETATES

Class: 3

Packing group: II

Class: 3
Marine pollutant:-

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Component
CHINA
TSCA
ENCS
Butyl Acetate



Note1:
CHINA – China Inventory of Existing Chemical Substances
TSCA – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory
ENCS – Japan Existing and New Chemical Substances
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Note2:
Indicates that the substance included in the regulations

That no data or included in the regulations
-

EINECS


บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร.0-2715-0897-9 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

16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่อำจ
ไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุ มข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวังในกำร
จัด กำรผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมช ำนำญอย่ ำ งถู ก ต้อ งในกำรใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บุ ค ลำกรที่ ไ ด้รั บ ข้อ มู ล นี้ ต้อ งใช้
วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงกำรรับประกัน
สิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด จะไม่
รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

