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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
CELLOSOLVE ACETATE
1. การบ่ งชีส้ ารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
CELLOSOLVE ACETATE
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ ผูจ้ ำหน่ำย:
บริษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
เบอร์แฟกซ์:
0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
เบอร์โทรฉุกเฉิ น:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
2. การบ่ งชีค้ วามเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภำพ

คำสัญญำณ

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
2.) เป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน
3.) เป็ นอันตรำยเมื่อสัมผัสผิวหนัง
4.) เป็ นอันตรำยหำกสู ดดม
5.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนังเล็กน้อย
6.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ
7.) อำจทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุแ์ ละทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง:
1.) ควรศึกษำคำแนะนำพิเศษก่อนกำรใช้งำน
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2.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน- ห้ำมสู บบุหรี่
3.) ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
4.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน/ไอระเหย/สเปรย์
5.) อย่ำกิน ดื่มหรื อ สู บบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี
6.) ใช้เฉพำะนอกอำคำรหรื อพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศได้ดี
7.) สวมถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตำ/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
8.) ให้ต่อ/เชื่อมสำยดินที่ภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
9.) ใช้ระบบไฟฟ้ ำ ระบบระบำยอำกำศ/ระบบไฟ/อุปกรณ์ภำยในที่ปลอดภัย
10.) ใช้อุปกรณ์ที่ที่ไม่ทำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น
11.) หำกสัมผัสหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง: รับคำแนะนำจำกแพทย์/กำรรักษำจำกแพทย์
12.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้แอลกอออล์โฟม หรื อโฟมดับเพลิง ในกำรดับเพลิง
13.) หำกเข้ำดวงตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละ
สำมำรถทำได้ ให้ลำ้ งดวงตำต่อ
14.) หำกระคำยเคืองผิวหนัง: รับคำแนะนำจำกแพทย์/กำรรักษำจำกแพทย์
15.) หำกระคำยเคืองดวงตำ: รับคำแนะนำจำกแพทย์/กำรรักษำจำกแพทย์
16.) หำกกลืนกิน: โทรหำศูนย์แพทย์/หมอ/แพทย์/กำรปฐมพยำบำล/ถ้ำรู ้สึกไม่สบำย
17.) หำกสัมผัสผิวหนัง: ล้ำงด้วยน้ ำปริ มำณมำกและสบู่
18.) หำกสัมผัสผิวหนัง (หรื อเส้นผม): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำหรื อใช้ฝักบัว
19.) หำกสู ดดม: ให้นำบุคคลออกสู่ ที่มีอำกำศบริ สุทธิ์และอยูใ่ นท่ำที่หำยใจสะดวก
20.) ล้ำงปำกด้วยน้ ำสะอำด
21.) ให้เปลี่ยนเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออก และล้ำงก่อนนำไปใช้ใหม่
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
ชื่อพ้ อง: Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethyl glycol acetate, Acetic acid 2-ethoxyethyl ester, “oxitol”
acetate, EGMEEA, 2-Ethoxythanol acetate, Cellosolve acetate.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยน้าหนัก)
รหัส CAS NO.
CELLOSOLVE ACETATE
100
111-15-9
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทั่วไป:
การหายใจเข้ าไป:

ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออกทันที และล้ำงตัวที่ฝักบัวถ้ำหกใส่ ร่ำงกำย
ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยออกไปที่อำกำศบริ สุทธิ์ ไปพบแพทย์ในกรณี ที่หำยใจไม่
สะดวก
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การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/น้ ำฝักบัว ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อ เมื่อยังมีอำกำรอยูใ่ ห้ไปพบ
แพทย์
ล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกโดยเปิ ดตำให้กว้ำงและไปพบแพทย์
ห้ำมทำให้อำเจียน ล้ำงปำกด้วยน้ ำและไปพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ผงเคมีแห้ง โฟม คำร์บอนไดออกไซด์ ละอองน้ ำ หรื อสเปรย์ดบั เพลิง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายที่เกิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
หลีกเลี่ยงกำรปนเปื้ อนกับตัวออกซิ ไดส์ เช่น ไนเตรท, กรดออกซิ ไดส์, สำรคลอรี น ฯลฯ อำจเกิดกำรติดไฟได้
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์เครื่ องช่วยหำยใจชนิ ดถังอำกำศอัดชนิ ดถังติดตัว (SCBA) และชุดป้ องกันอัคคีภยั
ใช้ละลองน้ ำบนภำชนะที่สัมผัสไฟเพื่อลดควำมเสี่ ยงของกำรแตก
6. มาตรการจัดการเมือ่ มีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
สวมเครื่ องช่วยหำยใจ หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ไอระเหย หมอก หรื อแก๊ส ตรวจสอบ
กำรระบำยอำกำศ ย้ำยแหล่งกำเนิ ดไฟออกทั้งหมด อพยพบุคคลำกไปยังพื้นที่
ปลอดภัย ระวังกำรระเบิดจำกไอระเหยที่เข้มข้น ไอระเหยจะสะสมในพื้นที่ต่ำ
สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลดูขอ้ 8
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้ อม: ป้ องกันกำรเกิดกำรรั่วไหลสู่ ดิน ท่อระบำยน้ ำ ระบบระบำยน้ ำ และน้ ำใต้ดิน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
สำหรับจำนวนเล็กน้อย: ย้ำยแหล่งกำเนิ ดไฟออกทั้งหมด เก็บสำรที่หกด้วยวัสดุดูดซับ (ฟองน้ ำ)
กำจัดกำรหกรั่วไหล ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น
ทำควำมสะอำดบริ เวณที่สัมผัสกับน้ ำ
สำหรับจำนวนมำก:
ย้ำยแหล่งกำเนิ ดไฟออกทั้งหมด ปั้ มสำรที่หกออกและเก็บในภำชนะที่เหมำะสม
กำจัดกำรหกรั่วไหล ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น
ทำควำมสะอำดบริ เวณที่สัมผัสกับน้ ำ
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7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย:
ปิ ดฝำภำชนะให้แน่นเมื่อไม่ใช้งำน อย่ำกิ น ดื่ม หรื อสู บบุหรี่ ในพื้นที่ทำงำน ใช้มำตรกำรเพื่อป้ องกันกำรเกิดของ
ไฟฟ้ ำสถิตย์ หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสดวงตำและผิวหนัง ใช้ขอ้ ปฏิบตั ิควำมปลอดภัยและสุ ขอนำมัยในโรงงำน
อุตสำหกรรม ล้ำงทำควำมสะอำดหลังกำรใช้งำนทุกครั้ง
สภาวะการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บสำรในที่เย็น ที่แห้ง ภำชนะที่เปิ ดออกต้องถูกปิ ดผนึ กอย่ำงระมัดระวัง และเก็บตั้งตรงเพื่อป้ องกันกำรรั่วซึ ม วัสดุ
ที่ไม่เข้ำกัน: Oxidizing materials, strong alkalis และ acids
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดที่ยอมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 0.5 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสผิวหนัง ดวงตำและเสื้ อผ้ำ ล้ำงมือก่อนพักและล้ำง
หลังใช้ผลิตภัณฑ์ทนั ที
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้ องกันระบบหายใจ:
จุดที่ มีควำมเสี่ ยงให้ใช้หน้ำกำกกรองอำกำศ ในกำรช่ วยหำยใจโดยใช้แบบเต็ม
หน้ำ ชนิ ดอเนกประสงค์ (US) หรื อ ประเภท ABEK (EN 14387) ที่มีตลับกรอง
อำกำศเพื่อทำกำรควบคุมทำงวิศวกรรม ถ้ำเครื่ องช่วยหำยใจเป็ นวิธีเดียวในกำร
ป้ องกัน ควรใช้เครื่ องช่วยหำยใจแบบเต็มหน้ำ ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจและ
ส่ วนประกอบที่ ได้รับกำรทดสอบ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH หรื อ
CEN (EU)
การป้ องกันมือ:
ถุงมือป้ องกันสำรเคมี
การป้ องกันดวงตา:
สวมแว่นตำนิ รภัยมีก้ นั ด้ำนข้ำงแว่นตำเคมีถำ้ มีควำมเสี่ ยงต่อกำรกระเด็นของสำร
การป้ องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมเสื้ อผ้ำที่เหมำะสมในกำรทำงำน;สวมเสื้ อผ้ำป้ องกันตำมควำมจำเป็ นเพื่อลด
กำรสัมผัส
มาตรการสุ ขอนามัย:
จัดกำรตำมสุ ขอนำมัยในโรงงำนอุตสำหกรรมและแนวปฏิบตั ิเพื่อควำมปลอดภัย
ล้ำงทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำที่สกปรกทันที
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิ่น : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 0.21(Butyl Acetate=1)

จุดหลอมเหลว : -62 °C

ความหนาแน่ น : 0.970-0.974 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 5-7

การละลายนา้ : ละลำยเล็กน้อย
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จุดเดือด : 156 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 2.0 mmHg

ความหนาแน่ นของไอ : 4.72 (air=1.0)

ค่ าจากัดต่าสุ ดของการระเบิด : 1.7 % โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 13.0 % โดยปริ มำตร

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้ เอง : 379 °C

จุดวาบไฟ : 51°C

ค่ าขีดจากัดของกลิ่นที่รับได้ : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมิของการสลายตัว : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอื่นๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสั มประสิ ทธิ์การละลายของสารในชั้ นของ n-octanol ต่ อนา้ : 0.24

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
ยังคงเสถียรอยูภ่ ำยใต้สภำวะกำรเก็บรักษำตำมที่แนะนำ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ยังคงเสถียรอยูภ่ ำยใต้สภำวะกำรเก็บรักษำตำมที่แนะนำ
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ ง:
แสงแดดโดยตรง, อุณหภูมิสูงหรื ออุณหภูมิต่ำ, เปลวไฟ,ควำมร้อนที่สูงเกิน,
ควำมร้อน, ประกำยไฟ
วัสดุที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ไม่เข้ำกับวัสดุ oxidizing materials, strong alkalis, acids, peroxides, anhydrides
ความเป็ นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว: คำร์บอนไดออกไซด์ และคำร์บอนมอนอกไซด์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการที่ปรากฏ:
ความเป็ นพิษเรือ้ รัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 2700 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): 10,500 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): 1500 ppm-8h
อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง ระคำยต่อดวงตำเล็กน้อย
ผลิตภัณฑ์น้ ี ไม่มีส่วนประกอบในกำรพิจำรณำสำรก่อมะเร็ งในมนุษย์
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - Fish: 40 mg/l-96h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์น้ ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
EC50 - 8.58 mg/l-96h
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
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กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ต่ำ
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ต่ำ (LogKOW=0.5898)
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ปำนกลำง(KOC=2.093)
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภณ
ั ฑ์ ปนเปื้ อน:

อย่ำทิ้งลงท่อระบำยน้ ำใดๆ บนพื้นดิ นหรื อในส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของน้ ำ วิธีกำร
จัดเก็บทั้งหมดต้องเป็ นไปตำมระเบียบของรัฐบำลกลำง, รัฐ/จังหวัดและท้องถิ่น
กำรกำจัดสำรและ/หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับท้องถิ่น, ภูมิภำค,
และ/หรื อระหว่ำงประเทศ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1172
Class: 3
Proper shipping name: Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1172
Class: 3
EMS-No: F-E, S-D
Marine pollutant: No
Proper shipping name: Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1172
Class: 3
Proper shipping name: Ethylene glycol monoethyl ether acetate
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
International Inventories
United States:
Australia:
China:
Japan:
Korea:

All components of this product are listed on the TSCA inventory.
All components of this product are listed on the AICS.
All components of this product are listed on the IECSC.
All components of this product listed on the ENCS.
All components of this product are listed on the KECI.

Packing group: III

Packing group: III

Packing group: III
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16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ ำเชื่ อถือ
แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควร
ระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมี เคิ ลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ั บประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

