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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
CELLOSOLVE ACETATE 

 
1. การบ่งชีส้ารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ:์   CELLOSOLVE ACETATE 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ ผูจ้  ำหน่ำย:  บริษทั โมเดอนเคมเีคลิ จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวิท 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
เบอร์แฟกซ:์   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 
เบอร์โทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3  
 
2. การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

     
ค ำสัญญำณ      อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
2.) เป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน 
3.) เป็นอนัตรำยเม่ือสัมผสัผวิหนงั 
4.) เป็นอนัตรำยหำกสูดดม 
5.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงัเลก็นอ้ย 
6.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ 
7.) อำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อระบบสืบพนัธุแ์ละทำรกในครรภ ์
ข้อควรระวงั:  
1.) ควรศึกษำค ำแนะน ำพิเศษก่อนกำรใชง้ำน 
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2.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พ้ืนผวิท่ีร้อน- ห้ำมสูบบุหร่ี 
3.) ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
4.) หลีกเล่ียงกำรสูดดม ควนั/ไอระเหย/สเปรย ์
5.) อยำ่กิน ด่ืมหรือ สูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ 
6.) ใชเ้ฉพำะนอกอำคำรหรือพ้ืนท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศไดดี้ 
7.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตำ/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
8.) ใหต่้อ/เช่ือมสำยดินท่ีภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
9.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยอำกำศ/ระบบไฟ/อุปกรณ์ภำยในท่ีปลอดภยั 
10.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีท่ีไม่ท ำใหเ้กิดประกำยไฟเท่ำนั้น 
11.) หำกสัมผสัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง: รับค ำแนะน ำจำกแพทย/์กำรรักษำจำกแพทย ์
12.) ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้  ใชแ้อลกอออลโ์ฟม หรือโฟมดบัเพลิง ในกำรดบัเพลิง 
13.) หำกเขำ้ดวงตำ: ลำ้งดว้ยน ้ ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละ

สำมำรถท ำได ้ใหล้ำ้งดวงตำต่อ 
14.) หำกระคำยเคืองผวิหนงั: รับค ำแนะน ำจำกแพทย/์กำรรักษำจำกแพทย ์
15.) หำกระคำยเคืองดวงตำ: รับค ำแนะน ำจำกแพทย/์กำรรักษำจำกแพทย ์
16.) หำกกลืนกิน: โทรหำศูนยแ์พทย/์หมอ/แพทย/์กำรปฐมพยำบำล/ถำ้รู้สึกไม่สบำย 
17.) หำกสัมผสัผวิหนงั: ลำ้งดว้ยน ้ ำปริมำณมำกและสบู่ 
18.) หำกสัมผสัผวิหนงั (หรือเส้นผม): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ ำหรือใชฝั้กบวั 
19.) หำกสูดดม: ใหน้ ำบุคคลออกสู่ท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่ำท่ีหำยใจสะดวก 
20.) ลำ้งปำกดว้ยน ้ ำสะอำด 
21.) ใหเ้ปล่ียนเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออก และลำ้งก่อนน ำไปใชใ้หม่ 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethyl glycol acetate, Acetic acid 2-ethoxyethyl ester, “oxitol” 
acetate, EGMEEA, 2-Ethoxythanol acetate, Cellosolve acetate. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน ้าหนัก) รหัส CAS NO. 
CELLOSOLVE ACETATE 100 111-15-9 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทั่วไป:   ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออกทนัที และลำ้งตวัท่ีฝักบวัถำ้หกใส่ร่ำงกำย 
การหายใจเข้าไป: ใหเ้คล่ือนยำ้ยผูป่้วยออกไปท่ีอำกำศบริสุทธ์ิ ไปพบแพทยใ์นกรณีท่ีหำยใจไม่

สะดวก 
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การสัมผัสผิวหนัง: ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ ำ/น ้ ำฝักบวั ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือ เม่ือยงัมีอำกำรอยูใ่หไ้ปพบ
แพทย ์

การสัมผัสดวงตา: ลำ้งตำดว้ยน ้ ำปริมำณมำกโดยเปิดตำใหก้วำ้งและไปพบแพทย ์
การกลนืกนิ:   หำ้มท ำใหอ้ำเจียน ลำ้งปำกดว้ยน ้ ำและไปพบแพทย ์
 
5. มาตรการผจญเพลงิ 
สารดบัเพลงิที่เหมาะสม: 
ผงเคมีแหง้ โฟม คำร์บอนไดออกไซด ์ละอองน ้ ำ หรือสเปรยด์บัเพลิง 
สารดบัเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายที่เกดิจากการลุกไหม้ของผลติภณัฑ์: 
หลีกเล่ียงกำรปนเป้ือนกบัตวัออกซิไดส์ เช่น ไนเตรท, กรดออกซิไดส์, สำรคลอรีน ฯลฯ อำจเกิดกำรติดไฟได ้
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
นกัผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหำยใจชนิดถงัอำกำศอดัชนิดถงัติดตวั (SCBA) และชุดป้องกนัอคัคีภยั  
ใชล้ะลองน ้ ำบนภำชนะท่ีสัมผสัไฟเพื่อลดควำมเส่ียงของกำรแตก 

 
6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: สวมเคร่ืองช่วยหำยใจ หลีกเล่ียงกำรสูดดม ไอระเหย หมอก หรือแก๊ส ตรวจสอบ

กำรระบำยอำกำศ ยำ้ยแหล่งก ำเนิดไฟออกทั้งหมด อพยพบุคคลำกไปยงัพ้ืนท่ี
ปลอดภยั ระวงักำรระเบิดจำกไอระเหยท่ีเขม้ขน้ ไอระเหยจะสะสมในพ้ืนท่ีต ่ำ 
ส ำหรับอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลดูขอ้ 8 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: ป้องกนักำรเกิดกำรร่ัวไหลสู่ดิน ท่อระบำยน ้ ำ ระบบระบำยน ้ ำ และน ้ ำใตดิ้น  
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเกบ็และท าความสะอาด:  
ส ำหรับจ ำนวนเลก็นอ้ย:  ยำ้ยแหล่งก ำเนิดไฟออกทั้งหมด เก็บสำรท่ีหกดว้ยวสัดุดูดซบั (ฟองน ้ ำ)  
   ก ำจดักำรหกร่ัวไหล ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน 
   ท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีสัมผสักบัน ้ ำ 
ส ำหรับจ ำนวนมำก:  ยำ้ยแหล่งก ำเนิดไฟออกทั้งหมด ป้ัมสำรท่ีหกออกและเก็บในภำชนะท่ีเหมำะสม  
   ก ำจดักำรหกร่ัวไหล ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน 
   ท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีสัมผสักบัน ้ ำ 
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7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั:    
ปิดฝำภำชนะใหแ้น่นเม่ือไม่ใชง้ำน อยำ่กิน ด่ืม หรือสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีท ำงำน ใชม้ำตรกำรเพ่ือป้องกนักำรเกิดของ
ไฟฟ้ำสถิตย ์หลีกเล่ียงกำรสัมผสัดวงตำและผวิหนงั ใชข้อ้ปฏิบติัควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในโรงงำน
อุตสำหกรรม ลำ้งท ำควำมสะอำดหลงักำรใชง้ำนทุกคร้ัง 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:   
เก็บสำรในท่ีเยน็ ท่ีแหง้ ภำชนะท่ีเปิดออกตอ้งถูกปิดผนึกอยำ่งระมดัระวงั และเก็บตั้งตรงเพ่ือป้องกนักำรร่ัวซึม วสัดุ
ท่ีไม่เขำ้กนั: Oxidizing materials, strong alkalis และ acids  
 
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัที่ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 0.5 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  หลีกเล่ียงกำรสัมผสัผวิหนัง ดวงตำและเส้ือผำ้ ลำ้งมือก่อนพกัและลำ้ง 

หลงัใชผ้ลิตภณัฑท์นัที  
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: จุดท่ีมีควำมเส่ียงให้ใช้หน้ำกำกกรองอำกำศ ในกำรช่วยหำยใจโดยใช้แบบเต็ม

หน้ำ ชนิดอเนกประสงค์ (US) หรือ ประเภท ABEK (EN 14387) ท่ีมีตลบักรอง
อำกำศเพื่อท ำกำรควบคุมทำงวิศวกรรม ถำ้เคร่ืองช่วยหำยใจเป็นวิธีเดียวในกำร
ป้องกนั ควรใชเ้คร่ืองช่วยหำยใจแบบเตม็หนำ้ ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจและ 
ส่วนประกอบท่ีไดรั้บกำรทดสอบ ผำ่นกำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH หรือ 
CEN (EU) 

การป้องกนัมอื: ถุงมือป้องกนัสำรเคมี 
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำนิรภยัมีกั้นดำ้นขำ้งแวน่ตำเคมีถำ้มีควำมเส่ียงต่อกำรกระเดน็ของสำร 
การป้องกนัผิวหนังและร่างกาย: สวมเส้ือผำ้ท่ีเหมำะสมในกำรท ำงำน;สวมเส้ือผำ้ป้องกนัตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือลด

กำรสัมผสั 
มาตรการสุขอนามัย: จดักำรตำมสุขอนำมยัในโรงงำนอุตสำหกรรมและแนวปฏิบติัเพื่อควำมปลอดภยั 

ลำ้งท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้ท่ีสกปรกทนัที 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลักษณะ สี และกลิ่น  :  ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตวั อัตราการระเหย :   0.21(Butyl Acetate=1) 

จุดหลอมเหลว :   -62 °C ความหนาแน่น :   0.970-0.974 g/cm3   ท่ี  20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  5-7 การละลายน า้ :  ละลำยเลก็นอ้ย   
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จุดเดือด :   156 °C ความหนืด :   ไม่มีขอ้มูล 

ความดันไอ : 2.0  mmHg   ความหนาแน่นของไอ : 4.72 (air=1.0) 

ค่าจ ากัดต ่าสุดของการระเบิด : 1.7 % โดยปริมำตร ค่าจ ากัดสูงสุดของการระเบิด :  13.0 % โดยปริมำตร 

อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟได้เอง : 379 °C จดุวาบไฟ : 51°C 

ค่าขีดจ ากัดของกลิ่นที่รับได้ :  ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมิของการสลายตัว :  ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตัวท าละลายอื่นๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 0.24 

 
10. ความเสถยีรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  ยงัคงเสถียรอยูภ่ำยใตส้ภำวะกำรเก็บรักษำตำมท่ีแนะน ำ    

การเกดิปฏิกริิยา:   ยงัคงเสถียรอยูภ่ำยใตส้ภำวะกำรเก็บรักษำตำมท่ีแนะน ำ   
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่มีขอ้มูล 

สภาวะที่ควรหลกีเลีย่ง: แสงแดดโดยตรง, อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต ่ำ, เปลวไฟ,ควำมร้อนท่ีสูงเกิน, 
ควำมร้อน, ประกำยไฟ 

วสัดุที่เข้ากนัไม่ได้:  ไม่เขำ้กบัวสัดุ oxidizing materials, strong alkalis, acids, peroxides, anhydrides  
ความเป็นอนัตรายของสารที่เกดิจากการสลายตัว: คำร์บอนไดออกไซด ์และคำร์บอนมอนอกไซด ์
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat):  2700 mg/kg 
    LD50 (Dermal, rabbit):  10,500 mg/kg 

LC50 (Inhalation, rat):  1500 ppm-8h  
อาการที่ปรากฏ: อำจท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงั ระคำยต่อดวงตำเลก็นอ้ย 
ความเป็นพษิเรือ้รัง:  ผลิตภณัฑน้ี์ไม่มีส่วนประกอบในกำรพิจำรณำสำรก่อมะเร็งในมนุษย ์
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวทิยา: ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Fish: 40 mg/l-96h 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ ำและสัตวน์ ้ ำท่ีไม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  EC50 - 8.58 mg/l-96h 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
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กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  ต ่ำ 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ต ่ำ (LogKOW=0.5898) 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ปำนกลำง(KOC=2.093) 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภณัฑ์: อย่ำทิ้งลงท่อระบำยน ้ ำใดๆ บนพ้ืนดินหรือในส่วนใดส่วนหน่ึงของน ้ ำ วิธีกำร

จดัเก็บทั้งหมดตอ้งเป็นไปตำมระเบียบของรัฐบำลกลำง, รัฐ/จงัหวดัและทอ้งถ่ิน  
บรรจุภณัฑ์ปนเป้ือน: กำรก ำจดัสำรและ/หรือบรรจุภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน, ภูมิภำค, 

และ/หรือระหว่ำงประเทศ 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1172      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate 
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1172      Class: 3     Packing group: III  
EMS-No: F-E, S-D     Marine pollutant: No 
Proper shipping name: Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1172      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: Ethylene glycol monoethyl ether acetate 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคบั 
International Inventories 
 

United States:   All components of this product are listed on the TSCA inventory. 
Australia:   All components of this product are listed on the AICS. 
China:    All components of this product are listed on the IECSC. 
Japan:    All components of this product listed on the ENCS. 
Korea:    All components of this product are listed on the KECI. 
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16. ข้อมูลอืน่ๆ 
บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ 

แต่อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควร
ระวงัในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้ิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 


