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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
BUTYL CARBITOL 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   BUTYL CARBITOL 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ ผูจ้  ำหน่ำย:  บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั 
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 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 
รูปภำพ 

 
ค ำสัญญำณ           ระวงั 
 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) ของเหลวติดไฟ  
2.) เป็นอนัตรำยเม่ือสัมผสัผวิหนงั  
3.) ท ำใหเ้กิดอำกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง  
4.) อำจท ำให้เกิดกำระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บภำชนะในท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี  
2.) เก็บใหห่้ำงอุณหภูมิท่ีสูง  
3.) สวมอุปกรณ์ป้องกนัตำ หรือป้องกนัใบหนำ้ 
4.) ลำ้งมือหลงัจำกกำรท ำงำนทุกคร้ัง 
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5.) โทรหำศูนยพ์ิษวทิยำ หรือแพทย/์โรงพยำบำล หำกรู้สึกไม่สบำย 
6.) หำกเขำ้ตำ: ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถ
ถอดได ้ใหล้ำ้งต่อ   
7.) หำกมีอำกำรระคำยเคือง ใหป้รึกษำแพทย ์
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: Butyl diglycol, Butoxy diglycol, Butyl dioxitol, 2-(2-Butoxyethoxy) ethanol, Butoxyethoxyethanol, 
Diethylene glycol butyl ether, Diethylene glycol monobutyl ether, diethylene glycol butyl ester, Butyl carbitol, 
Butoxydiethylene glycol, o-Butyl diethylene glycol, Butadigol, Diglycol monobutyl ether, Butyl digol, Butyl 
oxitol glycol ether, 3,6-Dioxa-1-decanol, 2,2-Oxybis-ethanol, monobutyl ether, DBGE 
 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
BUTYL CARBITOL 100 112-34-5 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 ค าแนะน าทัว่ไป:   ปรึกษำแพทย ์แสดงเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยัเม่ือพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป: หำกหำยใจเขำ้ไป ใหเ้คล่ือนยำ้ยผูป่้วยออกไปท่ีอำกำศบริสุทธ์ิ ถำ้หำกผูป่้วยหยดุ

หำยใจใหเ้คร่ืองช่วยหำยใจ ปรึกษำแพทย ์
การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผำ้และรองเทำ้ท่ีปนเป้ือนออกทนัที ล้ำงท ำควำมสะอำดบริเวณได้รับ

ผลกระทบดว้ยสบู่และน ้ ำ อยำ่งนอ้ย 15 นำที พบแพทย ์ท ำควำมสะอำดและตำก
แหง้ เส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนและรองเทำ้ก่อนน ำมำใชใ้หม่  

การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 15 นำที และพบแพทย ์
การกลนืกนิ: หำ้มท ำใหอ้ำเจียน ไม่ควรให้ส่ิงใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ ใหไ้ปพบแพทย ์
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้ำละอองฝอย  แอลกอฮอลโ์ฟม  ผงเคมีแหง้  หมอกน ้ำ หรือคำร์บอนไดออกไซด ์  
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
Carbon oxides 
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อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจแบบอดัอำกำศ และอุปกรณ์เคร่ืองมือส ำหรับนกัดบัเพลิง 
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหย ควนัหรือแก๊สเขำ้

ไป ควรมีกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: อยำ่ปล่อยใหส้ัมผสักบัดิน น ้ ำผวิดินหรือน ้ำใตดิ้น 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด: 

ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือยและน ำไปก ำจดัเช่นเดียวกบัของเสียอนัตรำย เก็บใน
ภำชนะท่ีเหมำะสมและปิดใหส้นิท ส ำหรับน ำไปก ำจดั 
 

7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:    
ไม่ด ำเนินกำรใกลค้วำมร้อน ประกำยไฟ หรือเปลวไฟ หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัสำรท่ีเขำ้กนัไม่ไดใ้ช ้ กระบวนกำร
ระบำยอำกำศหรืออุปกรณ์ป้องกนัตวัท่ีเหมำะสมเท่ำนั้น หลีกเล่ียงกำรสัมผสัดวงตำ ผิวหนงั และเส้ือผำ้ ไม่เขำ้ไปใน
พื้นท่ีเก็บรักษำเวน้เสียแต่วำ่มีกำรระบำยอำกำศเพียงพอ ภำชนะโลหะรวมถึงกำรขนถ่ำยดว้ยวสัดุน้ีควรต่อสำยดิน
และยดึรัด ขอแนะน ำวำ่ควรตรวจสอบวำ่กำรระเหยของผลิตภณัฑใ์นอำกำศ ไม่ไดท้  ำใหเ้กิดเปอร์ออกไซด ์ ควรใช้
ขั้นตอนท่ีเช่ือถือไดใ้นกำรลดเปอร์ออกไซดท่ี์สะสมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัก่อนกำรท ำใหข้องเหลวเขม้ขน้ 
สำรอินทรียเ์หล่ำน้ีท่ีหกร่ัวไหลบนฉนวนเส้นใยร้อนอำจท ำใหอุ้ณหภูมิจุดระเบิดตวัเองลดลงและอำจท ำใหเ้กิดกำร
ลุกไหมท้นัที 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:   
จดัเก็บในสถำนท่ีเยน็ เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิทในสถำนท่ีแหง้และระบำยอำกำศไดดี้ เก็บใหห่้ำงจำกวสัดุท่ีเขำ้กนั
ไม่ได ้และภำชนะบรรจุอำหำร 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 10 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชใ้นตูดู้ดควนัและพดัลมระบำยอำกำศ 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: เม่ือพนกังำนตอ้งสัมผสักบัสำรท่ีมีควำมเขม้ขน้สูงกวำ่ค่ำสูงสุดท่ีก ำหนดไว ้

จะตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหำยใจท่ีเหมำะสมท่ีผำ่นกำรรับรองแลว้ 
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การป้องกนัมือ: ใชถุ้งมือทนสำรเคมีให้เหมำะสมกบัสภำพกำรใชง้ำน ถุงมือผอ้งกนักรดท่ีได้
มำตรฐำน EN374 (เช่น นีโอพรีนหรือวสัดุอ่ืนท่ีมีประสิทธภำพในกำรป้องกนั
เพียงพอ 

การป้องกนัดวงตา:  แวน่นิรภยัป้องกนัดำ้นขำ้ง 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: เลือกอุปกรณ์ป้องกนัร่ำงกำยตำมปริมำณและควำมเขม้ขน้ของควำมเป็น          

อนัตรำยจำกสำรเคมี ในสถำนท่ีท ำงำน 
มาตรการสุขอนามัย: ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกนัตวัตำมกำรประเมินลกัษณะเฉพำะของอุปกรณ์ป้องกนั

กบังำนท่ีด ำเนินกำร สภำวะแวดลอ้ม ระยะเวลำกำรใชง้ำนและอนัตรำย/หรือ
ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนระหวำ่งกำรใช ้

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินบิวทิลอ่อนๆ อตัราการระเหย :   0.01  ( Butyl Acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :   -68 °C ความหนาแน่น :   0.952 – 0.956   g/cm3 at 20 °C 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :  6 – 7.5 การละลายน า้ :  ละลำยได ้  

จุดเดอืด  :   228-234 °C ความหนืด :   6.1 mm2/s ท่ี 20 °C 

ความดนัไอ :  0.01 mmHg ท่ี 20 °C , 0.027 hPa ท่ี 20 °C ความหนาแน่นไอ :    5.6 (Air = 1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 0.85 % โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 24.6 % โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 204 - 210°C จุดวาบไฟ : 78 - 114 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ : เอทำนอล, อีเทอร์, 
อะซิโตน, สำรละลำยอินทรีย ์และ น ้ ำมนั 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 1.0  ท่ี 20 °C 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี: เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ อำจเกิดกำรระเบิดจำกเปอร์ออกไซด ์หลีกเล่ียงกำรเก็บ

เป็นเวลำนำน หรือสัมผสักบัอำกำศ แสงสวำ่ง หรือกำรเก็บไวท่ี้อุณหภูมิสูงกวำ่
อุณหภูมิหอ้ง 

การเกดิปฏิกริิยา: จะไม่เกิดข้ึน    
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: จะไม่เกิดข้ึน 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง: หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัตวัออกซิไดส์แก่ ควำมร้อนท่ีสูง ประกำยไฟ  เปลวไฟ 

ออกซิไดส์ และแหล่งก ำเนิดไฟอ่ืนๆ 
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วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้: Acid, base, oxidants, oxidizers, alkalis, strong acid, strong base, strong 
oxidants. 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  Carbon oxides 
 
11.ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat):  450 mg/kg  
    LD50 (Dermal, rabbit):  2700 - 2764 mg/kg 
    LC0 (Inhalation, rat): >2.1 mg/l-4h  
อาการทีป่รากฏ: กำรสัมผสัโดยตรงอำจท ำใหเ้กิดกำรกระตุน้เล็กนอ้ยและเกิดอำกำรผืนแดง      

ขรุขระ อำจเป็นอนัตรำยหำกกลืนกินและเขำ้สู่ระบบทำงเดินหำยใจ อำจท ำใหเ้กิด
อำกำรคล่ืนไส้ อำเจียน ทอ้งร่วง และระบบประสำทส่วนกลำงถูกท ำลำยท ำให้
ปวดศีรษะ  เวยีนศีรษะ ง่วงซึม อำกำรชกั ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ
อยำ่งรุนแรง 

ความเป็นพษิเร้ือรัง: หำกสัมผสักบัสำรมำกเกินไปจะมีผลต่อกำรท ำงำนของตบัและไต ในระยะยำว 
ท ำใหผ้วิหนงั หรือดวงตำเกิดอำกำรโรงผิวหนงัอกัเสบหรือเยือ่บุตำอกัเสบได ้

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา: ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Lepomis macrochirus: 1300000 ug/l - 96h 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ควำมเป็นพิษต ่ำ 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ควำมเป็นพิษต ่ำ 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  92% ยอ่ยสลำยไดอ้ยำ่งรวดเร็ว (หลงัจำกผำ่นไปแลว้ 28 วนั ของกำรทดสอบกำร

ยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ) 
 ถำ้ปล่อยลงสู่ดิน คำดวำ่สำรจะไม่มีกำรระเหยจำกผวิดินท่ีแหง้ ส่วนกำรระเหย

จำกผวิดินท่ีเปียกยงัไม่มีควำมส ำคญัต่อกลไกน้ี 
 เม่ือปล่อยลงสู่น ้ำ จะไม่ถูกดูดซึม เกิดกำรลอยตวัหรือกำรตกตะกอนของอนุภำค 
 เม่ือปล่อยสู่อำกำศ  สำรน้ีจะอยูใ่นชั้นบรรยำกำศท่ีสถำนะก๊ำซ  ซ่ึงจะท ำปฏิกิริยำ

กบั ผลิตภณัฑเ์คมีท่ีมีอนุมูลอิสระของ hydroxyl ค่ำคร่ึงชีวิต 7.2 ชัว่โมง 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: กำรสะสมทำงชีวภำพต ่ำ 
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กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ศกัยภำพในกำรเคล่ือนท่ีในดินสูง 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไมมี่ขอ้มูล 
 
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: จดักำรผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตำมระเบียบของทอ้งถ่ิน ประเทศ หรือกฏระเบียบ

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ติดต่อกบัผูใ้หบ้ริกำรก ำจดัของเสียท่ีไดรั้บใบอนุญำตในกำร
ก ำจดัของเสียเหล่ำน้ี ละลำยหรือผสมกบัวสัดุดว้ยตวัท ำละลำยท่ีติดไฟเผำใน
เตำเผำสำรเคมี หลงัจำกเผำแลว้ท ำกำรฟอกอำกำศ 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  จดัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้ม่ได ้ส่งบ ำบดัและก ำจดั 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Other international regulations 
Global Inventory Status: 
The ingredients of this product are compliant with the following chemical inventory requirements or exemptions. 

*Additional Explanatory Status Statements follow the table, as necessary. 
Country/Region  Inventory Status Description 
Australia AICS Compliant 
Canada DSL Compliant 
China IECSC Compliant 
Europe REACH See REACH Compliance Statement 
Japan ENCS Compliant 
Korea KECI Compliant 
New Zealand NZIoC Compliant 
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Philippines PICCS Compliant 
United States of America  TSCA Compliant 
Taiwan TCSCA Compliant 
 
REACH status  
If the product has been purchased from any company of the LyondellBasell group of companies 
registered in the European Union, we confirm that the chemical substance in this product has been pre-
registered or, where required under REACH, registered, and that we have the intention to proceed with 
any required registration in accordance with the deadlines set forth in REACH. (Regulation (EU) No. 
1907/2006) 
 

Applicable Regulation: 
1. Labor Safety and Health Law.  
2. Regulation of Labeling and Hazard communication of Dangerous and Harmful Materials. 
3. Industrial waste storage and disposal facilities standard. 
4. Public dangerous good and High-pressure flammable gas setting standard & Safety management approach. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ 
แต่อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควร
ระวงัในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้จิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 
 


