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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
SEC-BUTYL ACETATE 

 
1. การบ่งชีส้ารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลติภณัฑ์:   SEC-BUTYL ACETATE 
การน าไปใช้:   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผู้ผลติ/ผู้จดัจ าหน่าย:        บริษทั โมเดอนเคมเีคลิ จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวิท 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 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. การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

       
ค ำสัญญำณ                                                                       อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง  
2.) อำจเป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน  
ข้อควรระวงั :  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน/ ประกำยไฟ/เปลวไฟ/ พ้ืนผวิท่ีร้อน-หำ้มสูบบุหร่ี  
2.) ปิดภำชนะบรรจุใหส้นิท 
3.) ต่อสำยดิน/เช่ือมภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
4.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยอำกำศ/แสงสวำ่ง ชนิดป้องกนัระเบิดได ้
5.) ใชเ้ฉพำะเคร่ืองมือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประกำยไฟ 
6.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์
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7.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตำ/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
8.) หำกสัมผสัผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ ำ/ใชน้ ้ ำฝักบวั 
9.) โทรหำศูนยพ์ิษวิทยำหรือแพทย ์หำกรู้สึกไม่สบำย 
10.) จดัเก็บในสถำนท่ีท่ีระบำยอำกำศไดดี้ เก็บในท่ีเยน็  
11.) ก ำจดัสำร ภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
SEC-BUTYL ACETATE 100 105-46-4 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทั่วไป:  ไม่มีขอ้มูล 

การหายใจเข้าไป: เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยใหรั้บอำกำศบริสุทธ์ิ ในกรณีท่ีผูป่้วยหยดุหำยใจ ใชอุ้ปกรณ์ช่วยใหห้ำยใจ 

ปรึกษำแพทย ์

การสัมผัสผิวหนัง: ลำ้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยสบู่และน ้ ำปริมำณมำก ปรึกษำแพทย ์ 

การสัมผัสดวงตา: หำกเขำ้ตำลำ้งตำดว้ยน ้ ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 15 นำที และปรึกษำแพทย ์

การกลนืกนิ: หำ้มท ำใหอ้ำเจียน ไม่ควรใหส่ิ้งใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ ลำ้งปำกดว้ยน ้ ำ ปรึกษำแพทย ์

      
5. มาตรการผจญเพลงิ 
สารดบัเพลงิที่เหมาะสม: 
ใชน้ ้ ำละอองฝอย โฟม ผงเคมีแหง้ หรือคำร์บอนไดออกไซด ์ 
สารดบัเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายที่เกดิจากการลุกไหม้ของผลติภณัฑ์: 
คำร์บอน ออกไซด ์
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจส ำหรับนกัดบัเพลิงท่ีจ ำเป็น 
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6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหย หมอกควนัหรือ 

แก๊ส ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศให้เพียงพอ เคล่ือนยำ้ยจุดก ำเนิดกำรติดไฟออก 
อพยพคนไปในพ้ืนท่ีปลอดภยั ระวงักำรระเบิดจำกไอระเหยท่ีเขม้ขน้ ไอระเหยจะ
สะสมในพ้ืนท่ีต ่ำ 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกันกำรร่ัวไหล หรือหกร่ัวไหล หำกมีควำมปลอดภยั ห้ำมให้ผลิตภณัฑไ์หล
เขำ้สู่ท่อระบำยน ้ ำ  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเกบ็และท าความสะอาด:  
ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือยและน ำไปก ำจดัเช่นเดียวกบัของเสียอนัตรำย เก็บใน
ภำชนะท่ีเหมำะสมและปิดใหส้นิท ส ำหรับน ำไปก ำจดั 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั: 
หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัผวิหนงั ดวงตำ ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรือควนั ถอดแหล่งก ำเนิดไฟออกทั้งหมด หำ้มสูบ 
บุหร่ีใชม้ำตรกำรป้องกนักำรเกิดไฟฟ้ำสถิตย ์
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
จดัเก็บโดยปิดฝำภำชนะใหแ้น่นสนิทเรียบร้อย ในหอ้งท่ีมีอุณหภูมิท่ีแหง้และเยน็ และระบำยอำกำศไดดี้ เปิดฝำ 
ภำชนะอยำ่งระมดัระวงั และเก็บภำชนะในแนวตั้ง เพ่ือป้องกนักำรหกร่ัวไหล 

 
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัที่ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้มูล 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ควรมีฝักบวัลำ้งตวั และอ่ำงลำ้งตำ กำรระบำยอำกำศแบบเชิงกล 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ:              สวมหนำ้กำกป้องกนักำรหำยใจแบบเตม็หนำ้ 

การป้องกนัมอื:  สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมี  

การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำป้องกนัสำรเคมี 

การป้องกนัผิวหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัสำรเคมี 

มาตรการสุขอนามัย:              ไม่มีขอ้มูล 
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลักษณะ สี และกลิ่น :  ของเหลวใส มีกลิ่นผลไมอ้่อนๆ อัตราการระเหย :   1.8-2.0 (n-Butyl Acetate=1) 

จุดหลอมเหลว :   -98.9 °C ความหนาแน่น : 0.860 - 0.878 kg/m3  ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ไม่ละลำย   

จุดเดือด :   112.3 °C ความหนืด :  23.33 mpa.s ท่ี 21.1 °C 

ความดันไอ :   3.2 KPa ท่ี 25 °C ความหนาแน่นของไอ :  4 g/ml (Air=1) 

ค่าจ ากัดต ่าสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล ค่าจ ากัดสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟได้เอง  : 460 °C จุดวาบไฟ : 16 °C 

ค่าขีดจ ากัดของกลิ่นที่รับได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมิของการสลายตัว :ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการละลายในตัวท าละลายอื่นๆ :ละลำยใน 
ethanol, ether และสำรละลำยอินทรียอ์ื่นๆ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 1.51 

 
10. ความเสถยีรและการเกดิปฏิกริิยา 

ความเสถียรทางเคมี:    เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 

การเกดิปฏิกริิยา:     ไม่มีขอ้มูล  

ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย:  ไม่มีขอ้มูล 
สภาวะที่ควรหลกีเลีย่ง:    ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ อุณหภูมิท่ีสูง แสงแดดโดยตรง 

      และควำมช้ืน 

วสัดุที่เข้ากนัไม่ได้:  Strong oxidizing agents. 

ความเป็นอนัตรายของสารที่เกดิจากการสลายตัว:  ไม่มีขอ้มูล 

 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 3200 mg/kg 

อาการที่ปรากฎ:  ไม่มีขอ้มูล  

ความเป็นพษิเรือ้รัง:  ไม่มีขอ้มูล 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวทิยา:  ไม่มีขอ้มูล 
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12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:   ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย:  ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:   ไม่มีขอ้มูล 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ:  ไม่มีขอ้มูล 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:   ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ:  ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจดัผลติภณัฑ์ 
ผลติภณัฑ์: กำรก ำจดัตอ้งจดักำรตำมกฎระเบียบของรัฐบำล และทอ้งถ่ิน แนะน ำใหใ้ชว้ิธีกำร

เผำ  
บรรจุภณัฑ์ปนเป้ือน:  กำรก ำจดัตอ้งจดักำรตำมกฎระเบียบของรัฐบำล และทอ้งถ่ิน แนะน ำใหใ้ชว้ิธีกำร
    เผำ 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1123     Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: BUTYL ACETATES  
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1123     Class: 3     Packing group: II 
Marine pollutant: No     
Proper shipping name: BUTYL ACETATES  
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1123     Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: Butyl Acetates 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคบั 

Component CHINA TSCA ENCS EINECS 
SEC-BUTYL ACETATE - - -   
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Note1: 
CHINA – China Inventory of Existing Chemical Substances 
TSCA – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory 
ENCS – Japan Existing and New Chemical Substances  
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
Note2: 

         Indicates that the substance included in the regulations 
   That no data or included in the regulations 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ให้ขอ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ 
แต่อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควร
ระวงัในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้ิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษัทโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตัวแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
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