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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ISOBUTYL ACETATE 

  
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   ISOBUTYL ACETATE 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ ผูจ้  าหน่าย:  บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   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. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภาพ 

                                                    
ค าสัญญาณ อนัตราย 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง อาจท าใหร้ะคายเคืองผิวหนงัและดวงตา  
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บภาชนะในสถานท่ีท่ีระบายอากาศท่ีดี เก็บใหห่้างจากแหล่งก าเนิดไฟ - หา้มสูบบุหร่ี และหลีกเล่ียงการสัมผสั
ดวงตา 
 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 

ช่ือพ้อง: 2-Methyl-1-propyl acetate; Acetate acid, 2- methylpropyl ester; Acetic acid, isobutyl ester isobutyl ester; 
Beta-methylpropyl ethanoate; 2 – Methylpropyl acetate 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
ISOBUTYL ACETATE 100 110-19-0 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ไม่มีขอ้มูล 

การหายใจเข้าไป: ใหอ้อกซิเจนแก่ผูป่้วยท่ีหมดสติ น าผูป่้วยออกไปท่ีอากาศบริสุทธ์ิ หรือก าจดัส่ิง

สกปรกพร้อมกนั หากผูป่้วยหยดุหายใจชัว่ขณะใหป้ฐมพยาบาลดว้ย ARTF หาก

ผูป่้วยอยูใ่นสภาวะหวัใจหยดุเตน้ใหท้ าการปฐมพยาบาล CPR เพื่อช่วยใหฟ้ื้น

จนกระทัง่แพทยม์าถึง และพบแพทยท์นัที 

การสัมผสัผวิหนัง: ถา้ผลิตภณัฑส์ัมผสัผวิหนงั ลา้งบริเวณท่ีสัมผสั ดว้ยน ้าอุ่นอยา่งนอ้ย 20 นาที หาก

ผลิตภณัฑน้ี์ซึมลงเส้ือผา้ ให้ถอดเส้ือผา้และลา้งผวิหนงัดว้ยสบู่และน ้า หากยงัมี

อาการระคายเคืองหลงัจากลา้ง ใหเ้ขา้พบแพทย ์ท าความสะอาดเส้ือผา้และอุปกรณ์

ต่างๆ ก่อนน ากลบัมาใชง้าน 

การสัมผสัดวงตา: หากผลิตภณัฑน้ี์สัมผสัดวงตา ใหย้กเปลือกตาล่างและบน  และลา้งตาดว้ยน ้าอุ่น

ต่อเน่ือง ประมาณ 20 นาที หลีกเล่ียงการปนเป้ือนดวงตาอีกขา้งระหวา่งลา้งตา ไป

พบแพทยท์นัที 

การกลนืกนิ: ไม่ควรใหกิ้นอาหารหรือน ้า  ถา้หากผูป่้วยหมดสติ  ใหผู้ป่้วยลา้งปากดว้ยน ้า

สะอาด ห้ามท าให้อาเจียน ให้ผูป่้วยด่ืมน ้า 240-300 มิลลิลิตร  เตรียมน ้าส าหรับ

ผูป่้วยลา้งปากหลงัจากอาเจียนหากผูป่้วยหยดุหายใจชัว่ขณะใหป้ฐมพยาบาลดว้ย 

ARTF หากผูป่้วยอยูใ่นสภาวะหวัใจหยดุเตน้ใหท้  าการปฐมพยาบาล CPR เพื่อช่วย

ใหฟ้ื้นจนกระทัง่แพทยม์าถึง และพบแพทยท์นัที 
 

5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 

คาร์บอนไดออกไซด,์ ผงเคมีแหง้ หรือโฟมดงัเพลิง อยา่ใชน้ ้า  

สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 

อยา่ใชน้ ้า 

ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 

ไม่มีขอ้มูล 
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อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 

ใชเ้คร่ืองช่วยหายใจท่ีไดรั้บการรับรอง SCBA และอุปกรณ์ป้องกนั 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: อพยพคนและป้องกนับุคคลท่ีไม่จ  าเป็นออกจากพื้นท่ี ตรวจสอบวา่ผูข้จดัสารเคมี

ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผูท่ี้รับผิดชอบท าความสะอาดตอ้งเป็นบุคคลท่ีผ่านการ

ฝึกอบรม สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: ควรมีการระบายอากาศในพื้นท่ี สวมอุปกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ เม่ือการ

ระบายอากาศไม่เพียงพอ ก าจดัแหล่งความร้อน รายงานต่อหน่วยงานดา้นความ

ปลอดภยัของรัฐ และสถาบนัสุขอนามยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด: 

ห้ามน าวสัดุน้ีปล่อยสู่ท่อระบายน ้ าหรือพื้น หยุดหรือลดการร่ัวไหลถา้สามารถท า

ไดโ้ดยไม่เส่ียงเกินไป ดูดซบัดว้ยเวอร์มิคูลไลท ์หรือวสัดุท่ีใกลเ้คียง  

หกร่ัวไหลมีปริมาณน้อย: ดูดซับดว้ยเวอร์มิคูลไลท์ หรือวสัดุท่ีใกลเ้คียง คดัแยก

วสัดุเพื่อก าจดั ลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าในบริเวณท่ีหกร่ัวไหล  

หกร่ัวไหลมีปริมาณมาก: แจง้เจา้หนา้ท่ี หรือศูนยช่์วยเหลือฉุกเฉินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 

ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรอง มีการติดป้ายหา้มสูบบุหร่ีส าหรับการจดัเก็บ ต่อกราวด์ หรือสายดินกบับรรจุภณัฑ ์

ในขณะท่ีขนถ่ายสาร กิจกรรม เช่น การขดั การเผาไหม ้เป็นตน้ ของฟิลม์สีอาจเกิดฝุ่ น และ/หรือ ควนัท่ีเป็นอนัตราย 

ต่อผวิหนงัและปอดได ้ปฏิบติังานในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้ ใชร้ะบบระบายอากาศเฉพาะท่ี และอุปกรณ์ป้องกนั 

ผวิหนงัและระบบทางเดินหายใจตามความเหมาะสม บรรจุภณัฑค์วรติดฉลากใหช้ดัเจนและปิดใหแ้น่น 

สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้: 

เก็บในท่ีเยน็, แหง้ และมีการระบายอากาศท่ีดี จดัเก็บกบัสารเคมีท่ีเขา้กนัไดเ้ท่านั้น ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ระบบ

ระบายอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ก่อใหเ้กิดประกายไฟในพื้นท่ีจดัเก็บ  บรรจุภณัฑมี์ฉลากชดัเจน ปิดใหส้นิท ใช้

บรรจุภณัฑ,์ แทง้ค ์หรืออาคารจดัเก็บท่ีเหมาะสม ควบคุมพื้นท่ีจดัเก็บและจดัการ พื้นท่ีจดัเก็บควรมีถงัดบัเพลิง  
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ปฏิบติัตามกฏระเบียบในการจดัเก็บ แทง้คค์วรอยูบ่นพื้นดินท่ีมีท่ีกั้นรอบขา้ง ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการระเบิดส าหรับ

พื้นท่ีจดัเก็บ 

 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 150 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ขอแนะน าใหท้  างานในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ ( เช่น การ

ระบายอากาศท่ีเพียงพอเพื่อรักษาความเขม้ขน้ต ่ากวา่คร่ึงหน่ึงของ PEL 
และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) แยกสถานท่ีท างานออกเม่ือการระบาย
อากาศเสียเฉพาะท่ี ไม่เพียงพอต่อการควบคุมการปนเป้ือนในอากาศ 

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ความเขม้ขน้ต ่ากวา่ 1300 ppm: สามารถใชห้นา้กากกบัสารกรองแก๊สพิษ 

ส าหรับสารอินทรีย,์ ใช้หน้ากากกับท่ออากาศท่ีให้มา  หรือเคร่ืองช่วย
หายใจแบบอากาศอดั 
ไม่ทราบสภาวะ:  สามารถใช้หน้ากากกับท่ออากาศท่ีให้มา  หรือ
เคร่ืองช่วยหายใจแบบอากาศอดั 
การหลบภัย : สามารถใช้หน้ากากกับสารกรองแก๊สพิษ ส าหรับ
สารอินทรีย,์ หนา้กากกบัท่ออากาศ หรือเคร่ืองช่วยหายใจแบบอากาศอดั 

การป้องกนัมือ:  ป้องกนัดว้ยถุงมือ แบบ 4H 
การป้องกนัดวงตา:   สวมหนา้กากและแวน่ตาส าหรับทนสารเคมี  
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย:  สวมชุดป้องกนัและรองเทา้บู๊ทส าหรับทนสารเคมี  
มาตรการสุขอนามัย: ลา้งท าความสะอาดเส้ือผา้ก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่ ตรวจสอบอ่างลา้งตา

และฝักบวัฉุกเฉินอยูใ่กลก้บัสถานท่ีท างาน ควรใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมใน
การถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือน ลา้งมือ  แขน และใบหนา้ใหท้ัว่หลงัจบัสารเคมี
, ก่อนรับประทานอาหาร, สูบบุหร่ีและใชห้อ้งน ้า และหลงัส้ินสุดจากการ
ท างาน 

  
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลวใส กล่ินผลไม ้ อตัราการระเหย : 1.5 

จุดหลอมเหลว :  (-98.9) – (-98.6) °C ความหนาแน่น : 0.868-0.873 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ : 0.67 g/L น ้า 20 °C 

จุดเดอืด :  117.2 °C ความหนืด : ไม่มีขอ้มูล 



           บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ากดั (ส านกังานใหญ่)              ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office) 

                             82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110โทร.0-2715-0897-9 แฟกซ.์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 
 

 

ความดนัไอ : 13 mmHg ท่ี 25 °C ความหนาแน่นของไอ : 4 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.3%โดยปริมาตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด :  10.5%โดยปริมาตร  

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 421 °C จุดวาบไฟ : 18°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 0.36-3.6 ppm (detect), 0.51-7.2 
ppm (perceive)  

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ :ไม่มี
ขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 1.78 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:     ผลิตภณัฑน้ี์เสถียรโดยไม่มีน ้า 
การเกดิปฏิกริิยา:     ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ตวัออกซิไดส์รุนแรง: ไฟไหมแ้ละระเบิด เบสแก่: ไฮโดรไลซิส กรดแก่: 

ไฮโดรไลซิส, ไฟไหม ้และการระเบิด ผลิตภณัฑพ์ลาสติกจะถูกกนั
กร่อน 

สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:     หลีกเล่ียงความร้อน, เปลวไฟ, ประกายไฟ หรือ แหล่งก าเนิดไฟ  
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:     Strong Bases, strong acid, strong oxidizing agents และ reducing agents 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: Acetic acid และ isobutyl alcohol  
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:   LD50 (Oral, rat): 13,400 mg/kg 
อาการทีป่รากฏ: การรับสารมากเกินไปอาจท าใหเ้วยีนหวั, วงิเวยีน, ปวดศีรษะ,คล่ืนไส้ 

และ ในกรณีท่ีรุนแรง หมดสติและเกิดภาวะหายใจผดิปกติ 
ความเป็นพษิเร้ือรัง:   อาจท าใหผ้วิหนงัแหง้โดยท าลายน ้ามนัท่ีผวิ 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ความเป็นพิษต่อปลา:   ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:   ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย:  ไม่มีขอ้มูล 
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การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  BOD5 และ BOD20 มี 60% และ80% ตามล าดบั อาจสลายตวัในน ้า 

ผลิตภณัฑน้ี์มีค่าคร่ึงชีวติ ช่วง 20.6 ชัว่โมง ถา้ปล่อยในอากาศและท า
ปฏิกิริยากบัไฮโดรเจนอนุมูลอิสระ  
ค่าคร่ึงชีวติ (อากาศ): 11.5 ชัว่โมง 
ค่าคร่ึงชีวติ (น ้า): 47-564 ชัว่โมง 

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ:  อาจไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ ผลิตภณัฑน้ี์สามารถเผาผลาญได้
โดยทดสอบกบัสัตว ์ 

การเคล่ือนยา้ยในดิน: ผลิตภณัฑส์ามารถยอ่ยสลายไดใ้นดิน 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ:  ไมท่ราบถึงผลกระทบท่ีส าคญัหรืออนัตราย 
 
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: การปล่อย, การบ าบดัหรือการจ ากัดของเสีย ให้เป็นไปตามกฏหมาย

ระดบัประเทศ, รัฐ, กฏหมายทอ้งถ่ิน การก าจดัผลิตภณัฑ์, สารละลายและ 
เศษกากผลิตภัณฑ์ น้ี  ควรเป็นไปตามข้อก าหนดของการป้องกัน
ส่ิงแวดลอ้มและการก าจดัของเสีย และขอ้ก าหนดตามหน่วยระดบัภูมิภาค 
ควรหลีกเล่ียงหรือลดการเกิดของเสียหากเป็นไปได้ การก าจัดขยะ
ส่วนเกินและผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถรีไซเคิล ตอ้งผ่านผูรั้บก าจดัท่ีไดรั้บ
อนุญาต 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ไม่มีขอ้มูล 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1213      Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: Isobutyl Acetate 
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1213     Class: 3     Packing group: II    
Ocean pollutant: No 
Proper shipping name: Isobutyl Acetate 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1213      Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: Isobutyl Acetate 
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15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Applicable Regulation: 
1. Labor Safety and Health Law. 
2. Dangerous Chemical Material Symbol Act. 
3. Fire Services Act. 

 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ให้ขอ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ 
แต่อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางของขอ้ควร
ระวงัในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้จิารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงค์เพียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใช้ผลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


