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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
ISOBUTYL ACETATE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
ISOBUTYL ACETATE
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ ผูจ้ ำหน่ำย:
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.) ของเหลวและไอไวไฟ
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
3.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
4.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
5.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
6.) อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์และทำรกในครรภ์
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ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดประกำยไฟ/ ควำมร้อน/ ไฟ/ ผิวสัมผัสที่ร้อน ห้ำมสู บบุหรี่
2.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
3.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
4.) หำกกลืนกิน นำส่ งโรงพยำบำลโดยด่วน ห้ำมทำให้อำเจียน
5.) หำกเข้ำตำให้ลำ้ งด้วยน้ ำสะอำด 15 นำที
6.) หำกสัมผัสผิวหนัง ให้ลำ้ งออกด้วยน้ ำสะอำด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Acetate Acid isobutyl ester;Beta-methylpropyl ethanoate;2-Methyl-1-propyl acetate;
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
ISOBUTYL ACETATE
100
110-19-0
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

พบแพทย์ นำเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
หำกหำยใจเข้ำไป ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยออกไปที่อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำหำกผูป้ ่ วยไม่
หำยใจให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจ พบแพทย์
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำปริ มำณมำก พบแพทย์
ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที พบจักษุแพทย์
ห้ ามทาให้ อาเจียน ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ ล้ำงปำกด้วยน้ ำ
พบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม ผงเคมีแห้งหรื อคำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไม่มีขอ้ มูล
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อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจสำหรับกำรดับเพลิงในกรณี ที่จำเป็ น
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ใช้อุปกรณ์ ป้องกันภัย ส่ วนบุ ค คล หลี กเลี่ ย งกำรหำยใจไอระเหย ควันหรื อแก๊ ส
จัดกำรระบำยอำกำศเพียงพอ ย้ำยจุดกำเนิ ดไฟออก ระวังกำรสะสมไอระเหยใน
รู ปแบบควำมเข้มข้นที่ระเบิดได้ ไอระเหยสำมำรถสะสมอยูใ่ นพื้นที่ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ไม่ควรปล่อยลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
บรรจุสำรที่หกรั่วไหลและเลือกดูดซับด้วยวัสดุที่เฉื่ อย (เช่น ทรำย ดิน หิ นภูเขำไฟ
แร่ เวอร์ มิคู ไลต์) และเก็บ ภำชนะนำไปเก็ บในพื้ นที่ สำหรั บก ำจัดตำมระเบี ย บ
ข้อกำหนด (ดูหวั ข้อที่ 13) เก็บในภำชนะเหมำะสม ปิ ดสนิทสำหรับนำไปกำจัด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสผิวหนังและดวงตำ หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควัน เก็บให้ห่ำงจำกจุดกำเนิดไฟ
ห้ำมสู บบุหรี่ ป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในที่เย็น เก็บในภำชนะที่ปิดสนิทในที่แห้งและระบำยอำกำศได้ดี
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 150 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: กำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ ีปริ มำณน้อย ควรใช้อุปกรณ์ระบำยอำกำศทัว่ ไป
สำหรับกำรจัดเก็บปริ มำณมำก แยกผูป้ ฏิบตั ิงำนและพื้นที่ปฏิบตั ิงำน
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่ สั ม ผัส สำรไม่ นำน หรื อมี ม ลพิ ษ ต่ ำ ให้ ส วมชุ ดป้ องกัน ระบบ
ทำงเดิ นหำยใจ ในกรณี ที่ มี ควำมเข้มข้นหรื อ สัม ผัส สำรนำน ให้ใ ช้
เครื่ องช่วยหำยใจที่มีระบบหมุนเวียนอำกำศ
การป้องกันมือ:
ป้ องกันด้วยถุ งมือ ควรใช้ถุงมือที่ทำมำจำกวัสดุ Butyl rubber, Saranex
หรื อ Viton
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สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมี
สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี และรองเท้ำเซฟตี้ ที่ทำมำจำก
วัสดุ Butyl rubber, Saranex หรื อ Viton
ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออกทันที หลังจำกเลิกงำน ไม่สูบบุหรี่ หรื อไม่กิน
อำหำรในพื้นที่ทำงำน หลังจำกจัดกำรกับสำรเรี ยบร้อย ให้ลำ้ งมือให้
สะอำดทุกครั้ง ดูแลพื้นที่ทำงำนให้สะอำด

การป้องกันดวงตา:
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย:
มาตรการสุ ขอนามัย:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว: -99 °C

ความหนาแน่ น : 0.871-0.875 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH): ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยได้ 0.67 g/l ที่ 20 °C

จุดเดือด : 116-118 °C

ความหนืด : 68 mPa.sec

ความดันไอ : 15 mmHg ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : >4 g/l

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด: 1.3 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด: 10.5 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ กุ ติดไฟได้ เอง: 423 °C

จุดวาบไฟ: 22 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียร
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน เปลวไฟและประกำยไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
เบสแก่ และตัวออกซิ ไดส์แรง
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คำร์บอนมอนนอกไซด์ และคำร์บอนไดออกไซค์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

LD50 (oral, rat): 13400 mg/kg
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อาการทีป่ รากฏ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

อำจเป็ นอันตรำยหำกหำยใจเข้ำไปกำรหำยใจเข้ำไป ระคำยเคืองระบบทำงเดิน
หำยใจ ไอระเหยทำมึนงงหรื อเวียนศีรษะ เมื่อซึ มลงสู่ ผวิ หนังอำจเป็ นอันตรำย ทำ
ให้เกิดระคำยเคืองผิวหนัง ระคำยเคืองตำอย่ำงรุ นแรง
กำรสัมผัสดวงตำ อำจทำให้ระคำยเคือง
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์น้ ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้ มูล
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

เผำในเตำเผำสำรเคมีที่มีกำรติดตั้งที่ฟอกอำกำศ สำรนี้ มีควำมไวไฟสู ง ต้องได้รับ
กำรดูแลเป็ นพิเศษในกำรเผำวัสดุทำงเคมีน้ ีในเตำเผำหลังจำกเผำต้องมีกำรทำควำม
สะอำด ต้องกำจัดผลิ ตภัณฑ์ให้เป็ นไปตำมระเบี ยบ/ กฏหมำยของท้องถิ่ น หรื อ
ประเทศนั้นๆ โดยส่ งกำจัดให้แก่บริ ษทั ฯ ที่ได้รับอนุญำตถูกต้องตำมกฏหมำย
กำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1213
Class: 3
Proper shipping name: ISOBUTYL ACETATE

Packing group: II

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

การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1213
Class: 3
EMS-No: F-E, S-D
Marine pollutant: No
Proper shipping name: ISOBUTYL ACETATE
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1213
Class: 3
Proper shipping name: ISOBUTYL ACETATE

Packing group: II

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS -ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
H226 ของเหลวและไอไวไฟ
ข้ อควรระวัง
ไม่มี
สั ญลักษณ์ อันตราย
ไม่มี
R-phrase(s)
R10 ไวไฟ
S-phrase(s)
ไม่มี
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ
แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควร
ระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่ มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เคิ ลจำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

