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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
BUTYL CELLOSOLVE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   BUTYL CELLOSOLVE 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  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       อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) ของเหลวไวไฟ 
2.) เป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน สัมผสัผวิหนงัหรือสูดดม 
3.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อผวิหนงั  
4.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง 
5.) เป็นพิษเม่ือสัมผสัผวิหนงั 
6.) อนัตรำยถึงชีวติ หำกสูดดม 
ข้อควรระวงั :  
1.) เก็บภำชนะในพื้นท่ีท่ีระบำยอำกำศไดดี้  
2.) หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำ ควนั/ไอระเหย/สเปรย ์
3.) สวมถุงมือ/สวมชุดป้องกนั/สวมอุปกรณ์ป้องกนัดวงตำ/ใบหนำ้ 
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4.) หำกเขำ้ตำ: ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถถอด
ได ้ใหล้ำ้งต่อ   

5.) หำกสูดดม: ใหน้ ำบุคคลออกสู่ท่ีอำกำศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่ำท่ีหำยใจสะดวก 
6.) โทรหำศูนยพ์ิษวทิยำหรือแพทย/์ หำกรู้สึกไม่สบำย 
7.) หำกสัมผสัผวิหนงั: ลำ้งดว้ยน ้ำปริมำณมำกๆ 
8.) ก ำจดัสำร/ภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: 2-Butoxyethanol, Butyl glycol, EB Solvent, Butyl Glycol Ether, 2-n-Butoxyethanol, Butyl cellosolve, 
Ethylene glycol monobutyl ether, Ethylene glycol n-butyl ether, EGBE.   

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
BUTYL CELLOSOLVE 100 111-76-2 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป: กรณีท่ีหำยใจเอำไอระเหยเขำ้ไป ให้เคล่ือนยำ้ยรับอำกำศบริสุทธ์ิ ถำ้ผูป่้วยไม่หำยใจ 

ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหำยใจ พบแพทย ์ 
การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออก ลำ้งบริเวณผวิหนงัท่ีสัมผสัออกดว้ยสบู่และน ้ ำ พบแพทย ์

หำกยงัมีอำกำรระคำยเคืองผวิหนงัอยู ่
การสัมผสัดวงตา:  หำกสำรเคมีน้ีเขำ้ตำลำ้งตำดว้ยน ้ำปริมำณมำกทนัทีอยำ่งนอ้ย 20 นำที  

น ำส่งแพทย ์
การกลนืกนิ: ห้ามท าให้อาเจียน  ลำ้งปำกดว้ยน ้ำ รีบน ำส่งแพทย ์ 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
น ้ำละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล ์เคมีแหง้ หรือ คำร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
น ้ำท่ีเป็นล ำน ้ำโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
Peroxidase, Carbon monoxide, Carbon dioxide, Poisonous gases/vapours, Inflammable gases/vapours 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ป้องกนักำรหำยใจ และชุดป้องกนัแบบเตม็รูปแบบ  
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำย  บุคคลท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัควรออกจำกพื้นท่ี ใช้

อุปกรณ์ป้องกันท่ีเม่ือได้รับผลกระทบจำก ควนั/ฝุ่ น/ละอองลอย เก็บให้ห่ำงจำก
แหล่งก ำเนิดไฟ มีระบบระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ น ำบุคคลออกจำกพื้นท่ีอนัตรำย 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  หำ้มปล่อยลงท่อระบำยน ้ำ, ระบบน ้ำ, น ้ ำใตดิ้น หรือดิน แจง้เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑ ์เขำ้ถึงระบบน ้ำ น ้ำเสียหรือดิน 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด: มีกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ ดูดซบัของเหลวดว้ยวสัดุดูดซบั (เช่น 
ทรำย, ดิน, สำรยดึเกำะชนิดกรด, สำรยดึเกำะทัว่ไป) ท ำควำมสะอำดพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ อำจน ำกลบัมำใชใ้หม่ หรือก ำจดัตำมควำมเหมำะสม ก ำจดัวสัดุท่ี
ปนเป้ือนเหมือนของเสีย  

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
หลีกเล่ียงกำรสูดดม อยำ่ใหส้ัมผสัตำ, ผวิหนงั หรือเส้ือผำ้ หำ้มกลืนกิน เก็บในบรรจุภณัฑท่ี์ปิดมิดชิด มีกำรระบำย
อำกำศท่ีเพียงพอ ลำ้งท ำควำมสะอำดทุกคร้ังหลงัจำกจดัเก็บ เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ และเปลวไฟ 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
จดัเก็บในภำชนะเดิมถำ้เป็นไปได ้ใชพ้ื้นท่ีทนต่อสำรเคมีและกนัซึม ป้องกนักำรซึมผำ่นเขำ้ไปในพื้นดิน อยำ่ใชโ้ลหะ
เบำเป็นภำชนะ เก็บในท่ีแหง้ เก็บในภำชนะทีปิดสนิท 
วสัดุท่ีเหมำะสม: เหล็กกลำ้หรือสแตนเลส 
วสัดุท่ีไม่เหมำะสม: อะลูมิเนียม 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 25 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: กำรจดัเก็บผลิตภณัฑน้ี์ปริมำณนอ้ย ควรใชอุ้ปกรณ์ระบำยอำกำศทัว่ไป ส ำหรับ

กำรจดัเก็บปริมำณมำก แยกผูป้ฏิบติังำนและพื้นท่ีปฏิบติังำน 
มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ในกรณีท่ีสัมผสัสำรไม่นำน หรือมีมลพิษต ่ำให้สวมชุดป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจ 

ในกรณีท่ีมีควำมเข้มข้นหรือสัมผสัสำรนำน ให้ใช้เคร่ืองช่วยหำยใจท่ีมีระบบ
หมุนเวยีนอำกำศ 

การป้องกนัมือ: ป้องกนัดว้ยถุงมือ ควรใชถุ้งมือท่ีท ำมำจำกวสัดุ Butyl rubber, Saranex หรือ Viton  
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำป้องกนัสำรเคมี 
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การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีสำมำรถป้องกนัสำรเคมี และรองเทำ้เซฟต้ี ท่ีท ำมำจำกวสัดุ Butyl 
rubber, Saranex หรือ Viton 

มาตรการสุขอนามัย: ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออกทนัที หลงัจำกเลิกงำน ไม่สูบบุหร่ีหรือไม่กินอำหำรใน
พื้นท่ีท ำงำน หลงัจำกจดักำรกบัสำรเรียบร้อย ใหล้ำ้งมือใหส้ะอำดทุกคร้ัง ดูแลพื้นท่ี
ท ำงำนใหส้ะอำด  

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส มีกล่ินเฉพำะตวั อตัราการระเหย :   0.07 – 0.08  ( n-Butyl Acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :   (-75) – (-70.25) °C ความหนาแน่น :   0.901-0.904 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :    ละลำยได ้

จุดเดอืด :  170.8 - 171 °C ความหนืด :   3.3 mPa.sec  ท่ี 20 °C 

ความดนัไอ :  0.76 mmHg, 1 hPa ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ (air=1): 4.08 - 4.10   

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.1 %โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 10.6 - 12.7%โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 230 - 238°C จุดวาบไฟ : >60 - 93°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 0.1 ppm ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 0.80 – 0.81 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:   เสถียร 
การเกดิปฏิกริิยา:    ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: เม่ือสัมผสักบัอำกำศท่ีอุณหภูมิสูง จะรวมตวัจนเกิดระเบิด ท ำปฏิกิริยำกบั  

strong oxidation agents, strong base, oxygen และท ำปฏิกิริยำกบั โลหะเบำ
เกิด hydrogen รวมตวัเป็นเปอร์ออกไซด์ 

สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง: อุณหภูมิท่ีสูงกวำ่ 62oC ข้ึนไป แสงแดด เปลวไฟ ประกำยไฟ ไฟฟ้ำสถิตย ์
ไวต่ออำกำศ แสงแดดและไวต่อควำมร้อน 

วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:    Strong oxidizing, Strong base, Strong acid, Rubber, plastic, paint and  
Light metals. 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  Peroxidase, Carbon monoxide, Carbon dioxide, Poisonous  
gases/vapours, Inflammable gases/vapours. 
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11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 470 - 1746 mg/kg 

    LD50 (Skin, rat): >1000-2000 mg/kg 

    LD50 (Skin, rabbit): 220 mg/kg 

    LC50 (Inhalative, rat): 2 - 20 mg/l - 4h 

LC50 (Inhalation, rat): 486 ppm 

อาการทีป่รากฎ:  ระคำยเคืองผิวหนงัเล็กนอ้ย ท ำให้ระคำยต่อตำอยำ่งรุนแรง เป็นอนัตรำยโดยกำรสูด

ดม สัมผสัผวิหนงั และหำกกลืนกิน อนัตรำยหำกซึมผำ่นผวิหนงั กำรสูดดมไอระเหย

ท่ีเขม้ขน้รวม ทั้งกำรกินทำงปำก จะเกิดอำกำรชำและปวดหวั เวยีนหวั 

ความเป็นพษิเร้ือรัง: เกิดกำรระคำยเคืองระบบทำงเดินหำยใจ และดวงตำ ท ำลำยเซลล์เม็ดเลือด ท ำให้

ปัสสำวะเป็นเลือด กำรทดลองในหนูเพศเมีย ตั้งครรภ์ 6-15 วนัไดรั้บสำรทำงกำร

หำยใจปริมำณ 25ppm/6h พบวำ่ระบบเจริญพนัธ์ุผดิปกติ 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวทิยา:  ไม่มีขอ้มูล 

  
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 

ควำมเป็นพิษต่อปลำ:   LC50 - Onchorhynchus mykiss, 96h: 1474 mg/l  

     LC50 - Fish, 96h: 1490 mg/l  

ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

     EC50 - Daphnia magna, 48 h: 1550 mg/l  

ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:   EC50 - Algae (Pseudokirchner. Sub.), 72 h: 911 mg/l 

ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย:  EC50 - Bacteria (pseudomonas putida), 16h: 700 mg/l   

กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:   ยอ่ยสลำยไดง่้ำย 95-100% - 28 วนั 

ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีกำรสะสม 

กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:   ไมมี่ขอ้มูล 

ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ:  อยำ่ใหผ้ลิตภณัฑน้ี์เขำ้สู่น ้ำใตดิ้น น ้ำ ระบบบ ำบดัน ้ำเสียหรือดิน 
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13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ศึกษำเก่ียวกบักฏระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง จดักำรผงักลบใหเ้หมำะสมกบั

สุขำภิบำลหรือใชก้ระบวนกำรเผำในเตำเผำขยะ หำ้มทิ้งรวมกบัขยะในครัวเรือน 
หำ้มทิ้งผลิตภณัฑน้ี์ลงระบบบ ำบดัน ้ำเสีย    

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำร 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-NO: 2810      Class: 6.1     Packing group: III 
Proper shipping name: organic toxic liquid, not confined with rules 
การขนส่งทางน า้ 
UN-NO: 2810      Class: 6.1     Packing group: III 
Ems: F-E S-D      
Proper shipping name: organic toxic liquid, not confined with rules 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-NO: 2810     Class: 6.1     Packing group: III 
Proper shipping name: organic toxic liquid, not confined with rules 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 
TSCA (Toxic Substances Control Act): Substance is listed. 
National regulations 
Information on occupational restrictions: 
Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work 
Council Directive 92/85/EEC Employment resistant organic concerning pregnant and lactating women must be 
observed. 
Major Accident Hazard – Seveso Directive 96/82/EC: Not regulated 
Other regulation, limitations and prohibitive regulations  
Regulation (EC) No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer not regulated 
Regulation (EC) No 850/2004 on persistent organic and amending Directive 79/117/EEC not regulated 
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Substances of you very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57 
This product contains no SVHC above the legal limit of concentration >=0.1%(w/w) 
REGULATION (EU) No 649/2012 concerning the export and import of dangerous chemical (PIC procedure): 
not regulated 
Chemical safety assessment: A chemical Safety Assessment has not been carried out. 
 
Applicable Regulation: 

1. Labor Safety and Health Law  
2. Regulation of Labeling and Hazard communication of Dangerous and Harmful Materials. 
3. Organic solvent poisoning prevention rules. 
4. Harmful substances concentration permission standards in the labor working environment. 
5. Road Traffic Safety Rules. 
6. Industrial waste storage and disposal facilities standard. 
Public dangerous good and High-pressure flammable gas setting standard & Safety management approach. 

 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงัในกำรจดักำร
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


