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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
SEC-BUTYL ACETATE
1. การบ่ งชีส้ ารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
SEC-BUTYL ACETATE
การนาไปใช้ :
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผู้ผลิต/ผู้จดั จาหน่ าย:
บริษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 10110
เบอร์ โทรศัพท์ :
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
เบอร์ แฟกซ์ :
0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
เบอร์ โทรฉุกเฉิน:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
2. การบ่ งชีค้ วามเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภำพ

คำสัญญำณ

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสู ง
2.) อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน
ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน/ ประกำยไฟ/เปลวไฟ/ พื้นผิวที่ร้อน-ห้ำมสู บบุหรี่
2.) ปิ ดภำชนะบรรจุให้สนิ ท
3.) ต่อสำยดิน/เชื่อมภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
4.) ใช้ระบบไฟฟ้ ำ ระบบระบำยอำกำศ/แสงสว่ำง ชนิ ดป้ องกันระเบิดได้
5.) ใช้เฉพำะเครื่ องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟ
6.) ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรปล่อยไฟฟ้ ำสถิตย์
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7.) สวมถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตำ/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
8.) หำกสัมผัสผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ใช้น้ ำฝักบัว
9.) โทรหำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์ หำกรู ้สึกไม่สบำย
10.) จัดเก็บในสถำนที่ที่ระบำยอำกำศได้ดี เก็บในที่เย็น
11.) กำจัดสำร ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
ชื่อพ้ อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
SEC-BUTYL ACETATE
100

รหัส CAS NO.
105-46-4

4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทั่วไป:
ไม่มีขอ้ มูล
การหายใจเข้ าไป:

เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยให้รับอำกำศบริ สุทธิ์ ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยหยุดหำยใจ ใช้อุปกรณ์ช่วยให้หำยใจ
ปรึ กษำแพทย์

การสั มผัสผิวหนัง:

ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำปริ มำณมำก ปรึ กษำแพทย์

การสั มผัสดวงตา:

หำกเข้ำตำล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที และปรึ กษำแพทย์

การกลืนกิน:

ห้ำมทำให้อำเจียน ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ ล้ำงปำกด้วยน้ ำ ปรึ กษำแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย โฟม ผงเคมีแห้ง หรื อคำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายที่เกิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์บอน ออกไซด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจสำหรับนักดับเพลิงที่จำเป็ น
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6. มาตรการจัดการเมือ่ มีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหย หมอกควันหรื อ
แก๊ส ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศให้เพียงพอ เคลื่อนย้ำยจุดกำเนิ ดกำรติดไฟออก
อพยพคนไปในพื้นที่ปลอดภัย ระวังกำรระเบิดจำกไอระเหยที่เข้มข้น ไอระเหยจะ
สะสมในพื้นที่ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้ อม: ป้ องกันกำรรั่วไหล หรื อหกรั่วไหล หำกมี ควำมปลอดภัย ห้ำมให้ผลิตภัณฑ์ไหล
เข้ำสู่ ท่อระบำยน้ ำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่ อยและนำไปกำจัดเช่นเดียวกับของเสี ยอันตรำย เก็บใน
ภำชนะที่เหมำะสมและปิ ดให้สนิ ท สำหรับนำไปกำจัด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำ ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควัน ถอดแหล่งกำเนิ ดไฟออกทั้งหมด ห้ำมสู บ
บุหรี่ ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์
สภาวะการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
จัดเก็บโดยปิ ดฝำภำชนะให้แน่นสนิ ทเรี ยบร้อย ในห้องที่มีอุณหภูมิที่แห้งและเย็น และระบำยอำกำศได้ดี เปิ ดฝำ
ภำชนะอย่ำงระมัดระวัง และเก็บภำชนะในแนวตั้ง เพื่อป้ องกันกำรหกรั่วไหล
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดที่ยอมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรมีฝักบัวล้ำงตัว และอ่ำงล้ำงตำ กำรระบำยอำกำศแบบเชิงกล
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้ องกันระบบหายใจ:

สวมหน้ำกำกป้ องกันกำรหำยใจแบบเต็มหน้ำ

การป้ องกันมือ:

สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมี

การป้ องกันดวงตา:

สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมี

การป้ องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันสำรเคมี
มาตรการสุ ขอนามัย:

ไม่มีขอ้ มูล
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิ่น : ของเหลวใส มีกลิ่นผลไม้อ่อนๆ

อัตราการระเหย : 1.8-2.0 (n-Butyl Acetate=1)

จุดหลอมเหลว : -98.9 °C

ความหนาแน่ น : 0.860 - 0.878 kg/m3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่ละลำย

จุดเดือด : 112.3 °C

ความหนืด : 23.33 mpa.s ที่ 21.1 °C

ความดันไอ : 3.2 KPa ที่ 25 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 4 g/ml (Air=1)

ค่ าจากัดต่าสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้ เอง : 460 °C

จุดวาบไฟ : 16 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิ่นที่รับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ ของของแข็ง และก๊ าซ: ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมิของการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอื่นๆ :ละลำยใน
ethanol, ether และสำรละลำยอินทรี ยอ์ ื่นๆ

ค่ าสั มประสิ ทธิ์การละลายของสารในชั้ นของ n-octanol ต่ อนา้ : 1.51

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:

เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ

การเกิดปฏิกริ ิยา:

ไม่มีขอ้ มูล

ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย:

ไม่มีขอ้ มูล

สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ ง:

ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ อุณหภูมิที่สูง แสงแดดโดยตรง
และควำมชื้น
Strong oxidizing agents.

วัสดุที่เข้ ากันไม่ ได้ :

ความเป็ นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้ มูล
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

LD50 (Oral, rat): 3200 mg/kg

อาการที่ปรากฎ:

ไม่มีขอ้ มูล

ความเป็ นพิษเรือ้ รัง:

ไม่มีขอ้ มูล

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล
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12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ:
ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภณ
ั ฑ์ ปนเปื้ อน:

กำรกำจัดต้องจัดกำรตำมกฎระเบียบของรัฐบำล และท้องถิ่น แนะนำให้ใช้วิธีกำร
เผำ
กำรกำจัดต้องจัดกำรตำมกฎระเบียบของรัฐบำล และท้องถิ่น แนะนำให้ใช้วิธีกำร
เผำ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1123
Proper shipping name: BUTYL ACETATES
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1123
Marine pollutant: No
Proper shipping name: BUTYL ACETATES
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1123
Proper shipping name: Butyl Acetates
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Component
SEC-BUTYL ACETATE

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

CHINA
-

TSCA
-

ENCS
-

EINECS
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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. 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 ษ ัทโมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ไม่ มีตัวแทนหรื อ ผูร้ ั บประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

