บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด (สานักงานใหญ่)

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

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 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

เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
ISOBUTYL ACETATE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
ISOBUTYL ACETATE
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ ผูจ้ าหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครฯ 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 ปภาพ

คาสัญญาณ
อันตราย
ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสู ง อาจทาให้ระคายเคืองผิวหนังและดวงตา
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บภาชนะในสถานที่ที่ระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากแหล่งกาเนิดไฟ - ห้ามสู บบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ดวงตา
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 2-Methyl-1-propyl acetate; Acetate acid, 2- methylpropyl ester; Acetic acid, isobutyl ester isobutyl ester;
Beta-methylpropyl ethanoate; 2 – Methylpropyl acetate
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
ISOBUTYL ACETATE
100
110-19-0
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4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:

ไม่มีขอ้ มูล

การหายใจเข้ าไป:

ให้ออกซิ เจนแก่ผปู ้ ่ วยที่หมดสติ นาผูป้ ่ วยออกไปที่อากาศบริ สุทธิ์ หรื อกาจัดสิ่ ง
สกปรกพร้อมกัน หากผูป้ ่ วยหยุดหายใจชัว่ ขณะให้ปฐมพยาบาลด้วย ARTF หาก
ผูป้ ่ วยอยูใ่ นสภาวะหัวใจหยุดเต้นให้ทาการปฐมพยาบาล CPR เพื่อช่วยให้ฟ้ื น
จนกระทัง่ แพทย์มาถึง และพบแพทย์ทนั ที

การสั มผัสผิวหนัง:

ถ้าผลิตภัณฑ์สัมผัสผิวหนัง ล้างบริ เวณที่สัมผัส ด้วยน้ าอุ่นอย่างน้อย 20 นาที หาก
ผลิตภัณฑ์น้ ีซึมลงเสื้ อผ้า ให้ถอดเสื้ อผ้าและล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ า หากยังมี
อาการระคายเคืองหลังจากล้าง ให้เข้าพบแพทย์ ทาความสะอาดเสื้ อผ้าและอุปกรณ์
ต่างๆ ก่อนนากลับมาใช้งาน

การสั มผัสดวงตา:

หากผลิตภัณฑ์น้ ีสัมผัสดวงตา ให้ยกเปลือกตาล่างและบน และล้างตาด้วยน้ าอุ่น
ต่อเนื่อง ประมาณ 20 นาที หลีกเลี่ยงการปนเปื้ อนดวงตาอีกข้างระหว่างล้างตา ไป
พบแพทย์ทนั ที

การกลืนกิน:

ไม่ควรให้กินอาหารหรื อน้ า ถ้าหากผูป้ ่ วยหมดสติ ให้ผปู ้ ่ วยล้างปากด้วยน้ า
สะอาด ห้ ามทาให้ อาเจียน ให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ า 240-300 มิลลิลิตร เตรี ยมน้ าสาหรับ
ผูป้ ่ วยล้างปากหลังจากอาเจียนหากผูป้ ่ วยหยุดหายใจชัว่ ขณะให้ปฐมพยาบาลด้วย
ARTF หากผูป้ ่ วยอยูใ่ นสภาวะหัวใจหยุดเต้นให้ทาการปฐมพยาบาล CPR เพื่อช่วย
ให้ฟ้ื นจนกระทัง่ แพทย์มาถึง และพบแพทย์ทนั ที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ง หรื อโฟมดังเพลิง อย่าใช้น้ า
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
อย่าใช้น้ า
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไม่มีขอ้ มูล
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อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
ใช้เครื่ องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรอง SCBA และอุปกรณ์ป้องกัน
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
อพยพคนและป้ องกันบุคคลที่ไม่จาเป็ นออกจากพื้นที่ ตรวจสอบว่าผูข้ จัดสารเคมี
ผ่า นการฝึ กอบรมแล้ว ผูท้ ี่ รับ ผิดชอบท าความสะอาดต้องเป็ นบุ ค คลที่ ผ่า นการ
ฝึ กอบรม สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสม
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม:

ควรมีการระบายอากาศในพื้นที่ สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ เมื่อการ
ระบายอากาศไม่เพียงพอ กาจัดแหล่งความร้อน รายงานต่อหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัยของรัฐ และสถาบันสุ ขอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม

วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ห้ามนาวัสดุน้ ี ปล่อยสู่ ท่อระบายน้ าหรื อพื้น หยุดหรื อลดการรั่วไหลถ้าสามารถทา
ได้โดยไม่เสี่ ยงเกินไป ดูดซับด้วยเวอร์มิคูลไลท์ หรื อวัสดุที่ใกล้เคียง
หกรั่วไหลมีปริ มาณน้ อย: ดูดซับด้วยเวอร์ มิคูลไลท์ หรื อวัสดุที่ใกล้เคียง คัดแยก
วัสดุเพื่อกาจัด ล้างทาความสะอาดด้วยน้ าในบริ เวณที่หกรั่วไหล
หกรั่วไหลมีปริมาณมาก: แจ้งเจ้าหน้าที่ หรื อศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ใช้บรรจุภณั ฑ์ที่ได้รับการรับรอง มีการติดป้ ายห้ามสู บบุหรี่ สาหรับการจัดเก็บ ต่อกราว์ด หรื อสายดินกับบรรจุภณั ฑ์
ในขณะที่ขนถ่ายสาร กิจกรรม เช่น การขัด การเผาไหม้ เป็ นต้น ของฟิ ล์มสี อาจเกิดฝุ่ น และ/หรื อ ควันที่เป็ นอันตราย
ต่อผิวหนังและปอดได้ ปฏิบตั ิงานในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ และอุปกรณ์ป้องกัน
ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจตามความเหมาะสม บรรจุภณั ฑ์ควรติดฉลากให้ชดั เจนและปิ ดให้แน่น
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในที่เย็น, แห้ง และมีการระบายอากาศที่ดี จัดเก็บกับสารเคมีที่เข้ากันได้เท่านั้น ตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าระบบ
ระบายอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้ า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่จดั เก็บ บรรจุภณั ฑ์มีฉลากชัดเจน ปิ ดให้สนิท ใช้
บรรจุภณั ฑ์, แท้งค์ หรื ออาคารจัดเก็บที่เหมาะสม ควบคุมพื้นที่จดั เก็บและจัดการ พื้นที่จดั เก็บควรมีถงั ดับเพลิง
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ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบในการจัดเก็บ แท้งค์ควรอยูบ่ นพื้นดินที่มีที่ก้ นั รอบข้าง ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดสาหรับ
พื้นที่จดั เก็บ
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 150 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ขอแนะนาให้ทางานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศเพียงพอ ( เช่น การ
ระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อรักษาความเข้มข้นต่ากว่าครึ่ งหนึ่งของ PEL
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) แยกสถานที่ทางานออกเมื่อการระบาย
อากาศเสี ยเฉพาะที่ ไม่เพียงพอต่อการควบคุมการปนเปื้ อนในอากาศ
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ความเข้มข้นต่ากว่า 1300 ppm: สามารถใช้หน้ากากกับสารกรองแก๊สพิษ
สาหรับสารอินทรี ย,์ ใช้หน้ากากกับท่ ออากาศที่ ให้มา หรื อเครื่ องช่ วย
หายใจแบบอากาศอัด
ไม่ ท ราบสภาวะ: สามารถใช้ห น้า กากกับ ท่ อ อากาศที่ ใ ห้ ม า หรื อ
เครื่ องช่วยหายใจแบบอากาศอัด
การหลบภัย : สามารถใช้ ห น้ า กากกับ สารกรองแก๊ ส พิ ษ ส าหรั บ
สารอินทรี ย,์ หน้ากากกับท่ออากาศ หรื อเครื่ องช่วยหายใจแบบอากาศอัด
การป้องกันมือ:
ป้ องกันด้วยถุงมือ แบบ 4H
การป้องกันดวงตา:
สวมหน้ากากและแว่นตาสาหรับทนสารเคมี
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย:
สวมชุดป้ องกันและรองเท้าบู๊ทสาหรับทนสารเคมี
มาตรการสุ ขอนามัย:
ล้างทาความสะอาดเสื้ อผ้าก่อนนากลับมาใช้ใหม่ ตรวจสอบอ่างล้างตา
และฝักบัวฉุ กเฉิ นอยูใ่ กล้กบั สถานที่ทางาน ควรใช้เทคนิคที่เหมาะสมใน
การถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อน ล้างมือ แขน และใบหน้าให้ทวั่ หลังจับสารเคมี
, ก่อนรับประทานอาหาร, สู บบุหรี่ และใช้หอ้ งน้ า และหลังสิ้ นสุ ดจากการ
ทางาน
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส กลิ่นผลไม้

อัตราการระเหย : 1.5

จุดหลอมเหลว : (-98.9) – (-98.6) °C

ความหนาแน่ น : 0.868-0.873 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : 0.67 g/L น้ า 20 °C

จุดเดือด : 117.2 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล
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ความดันไอ : 13 mmHg ที่ 25 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 4

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.3%โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 10.5%โดยปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 421 °C

จุดวาบไฟ : 18°C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 0.36-3.6 ppm (detect), 0.51-7.2
ppm (perceive)

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ :ไม่มี
ข้อมูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 1.78

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
ผลิตภัณฑ์น้ ีเสถียรโดยไม่มีน้ า
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ตัวออกซิไดส์รุนแรง: ไฟไหม้และระเบิด เบสแก่: ไฮโดรไลซิ ส กรดแก่:
ไฮโดรไลซิส, ไฟไหม้ และการระเบิด ผลิตภัณฑ์พลาสติกจะถูกกัน
กร่ อน
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงความร้อน, เปลวไฟ, ประกายไฟ หรื อ แหล่งกาเนิดไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong Bases, strong acid, strong oxidizing agents และ reducing agents
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Acetic acid และ isobutyl alcohol
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 13,400 mg/kg
การรับสารมากเกินไปอาจทาให้เวียนหัว, วิงเวียน, ปวดศีรษะ,คลื่นไส้
และ ในกรณี ที่รุนแรง หมดสติและเกิดภาวะหายใจผิดปกติ
อาจทาให้ผวิ หนังแห้งโดยทาลายน้ ามันที่ผวิ
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
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การย่อยสลายทางชีวภาพ:

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ:
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ:
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:
14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1213
Proper shipping name: Isobutyl Acetate
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1213
Ocean pollutant: No
Proper shipping name: Isobutyl Acetate
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1213
Proper shipping name: Isobutyl Acetate

BOD5 และ BOD20 มี 60% และ80% ตามลาดับ อาจสลายตัวในน้ า
ผลิตภัณฑ์น้ ีมีค่าครึ่ งชีวติ ช่วง 20.6 ชัว่ โมง ถ้าปล่อยในอากาศและทา
ปฏิกิริยากับไฮโดรเจนอนุมูลอิสระ
ค่าครึ่ งชีวติ (อากาศ): 11.5 ชัว่ โมง
ค่าครึ่ งชีวติ (น้ า): 47-564 ชัว่ โมง
อาจไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์น้ ีสามารถเผาผลาญได้
โดยทดสอบกับสัตว์
ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ในดิน
ไม่ทราบถึงผลกระทบที่สาคัญหรื ออันตราย

การปล่ อ ย, การบ าบัด หรื อการจ ากัด ของเสี ย ให้ เ ป็ นไปตามกฏหมาย
ระดับประเทศ, รัฐ, กฏหมายท้องถิ่น การกาจัดผลิตภัณฑ์, สารละลายและ
เศษกากผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ี ควรเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของการป้ องกั น
สิ่ งแวดล้อมและการกาจัดของเสี ย และข้อกาหนดตามหน่วยระดับภูมิภาค
ควรหลี ก เลี่ ย งหรื อ ลดการเกิ ด ของเสี ย หากเป็ นไปได้ การก าจัด ขยะ
ส่ วนเกิ นและผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่สามารถรี ไซเคิล ต้องผ่านผูร้ ับกาจัดที่ได้รับ
อนุญาต
ไม่มีขอ้ มูล

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II
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15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Applicable Regulation:
1. Labor Safety and Health Law.
2. Dangerous Chemical Material Symbol Act.
3. Fire Services Act.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ
แต่อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควร
ระวังในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่ มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เคิ ลจากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

