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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
BUTYL CARBITOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
BUTYL CARBITOL
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ ผูจ้ ำหน่ำย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 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. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภำพ

คำสัญญำณ
ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวติดไฟ
2.) เป็ นอันตรำยเมื่อสัมผัสผิวหนัง
3.) ทำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
4.) อำจทำให้เกิดกำระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บภำชนะในที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี
2.) เก็บให้ห่ำงอุณหภูมิที่สูง
3.) สวมอุปกรณ์ป้องกันตำ หรื อป้ องกันใบหน้ำ
4.) ล้ำงมือหลังจำกกำรทำงำนทุกครั้ง

ระวัง
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5.) โทรหำศูนย์พิษวิทยำ หรื อแพทย์/โรงพยำบำล หำกรู ้สึกไม่สบำย
6.) หำกเข้ำตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละสำมำรถ
ถอดได้ ให้ลำ้ งต่อ
7.) หำกมีอำกำรระคำยเคือง ให้ปรึ กษำแพทย์
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 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
ส่ วนผสม
BUTYL CARBITOL
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:

การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
100

รหัส CAS NO.
112-34-5

ปรึ กษำแพทย์ แสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
หำกหำยใจเข้ำไป ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยออกไปที่อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำหำกผูป้ ่ วยหยุด
หำยใจให้เครื่ องช่วยหำยใจ ปรึ กษำแพทย์
ถอดเสื้ อผ้ำและรองเท้ำ ที่ ปนเปื้ อนออกทันที ล้ำงทำควำมสะอำดบริ เวณได้รับ
ผลกระทบด้วยสบู่และน้ ำ อย่ำงน้อย 15 นำที พบแพทย์ ทำควำมสะอำดและตำก
แห้ง เสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนและรองเท้ำก่อนนำมำใช้ใหม่
ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที และพบแพทย์
ห้ำมทำให้อำเจียน ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ ให้ไปพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม ผงเคมีแห้ง หมอกน้ ำ หรื อคำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
Carbon oxides

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ์.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

อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจแบบอัดอำกำศ และอุปกรณ์เครื่ องมือสำหรับนักดับเพลิง
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหย ควันหรื อแก๊สเข้ำ
ไป ควรมีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: อย่ำปล่อยให้สัมผัสกับดิน น้ ำผิวดินหรื อน้ ำใต้ดิน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่ อยและนำไปกำจัดเช่นเดียวกับของเสี ยอันตรำย เก็บใน
ภำชนะที่เหมำะสมและปิ ดให้สนิท สำหรับนำไปกำจัด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ไม่ดำเนินกำรใกล้ควำมร้อน ประกำยไฟ หรื อเปลวไฟ หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับสำรที่เข้ำกันไม่ได้ใช้ กระบวนกำร
ระบำยอำกำศหรื ออุปกรณ์ป้องกันตัวที่เหมำะสมเท่ำนั้น หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสดวงตำ ผิวหนัง และเสื้ อผ้ำ ไม่เข้ำไปใน
พื้นที่เก็บรักษำเว้นเสี ยแต่วำ่ มีกำรระบำยอำกำศเพียงพอ ภำชนะโลหะรวมถึงกำรขนถ่ำยด้วยวัสดุน้ ีควรต่อสำยดิน
และยึดรัด ขอแนะนำว่ำควรตรวจสอบว่ำกำรระเหยของผลิตภัณฑ์ในอำกำศ ไม่ได้ทำให้เกิดเปอร์ ออกไซด์ ควรใช้
ขั้นตอนที่เชื่ อถือได้ในกำรลดเปอร์ ออกไซด์ที่สะสมให้อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัยก่อนกำรทำให้ของเหลวเข้มข้น
สำรอินทรี ยเ์ หล่ำนี้ที่หกรั่วไหลบนฉนวนเส้นใยร้อนอำจทำให้อุณหภูมิจุดระเบิดตัวเองลดลงและอำจทำให้เกิดกำร
ลุกไหม้ทนั ที
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
จัดเก็บในสถำนที่เย็น เก็บในภำชนะที่ปิดสนิทในสถำนที่แห้งและระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกวัสดุที่เข้ำกัน
ไม่ได้ และภำชนะบรรจุอำหำร
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 10 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์น้ ีควรใช้ในตูด้ ูดควันและพัดลมระบำยอำกำศ
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
เมื่อพนักงำนต้องสัมผัสกับสำรที่มีควำมเข้มข้นสู งกว่ำค่ำสู งสุ ดที่กำหนดไว้
จะต้องใช้เครื่ องช่วยหำยใจที่เหมำะสมที่ผำ่ นกำรรับรองแล้ว
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ใช้ถุงมือทนสำรเคมีให้เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำน ถุงมือผ้องกันกรดที่ได้
มำตรฐำน EN374 (เช่น นี โอพรี นหรื อวัสดุอื่นที่มีประสิ ทธภำพในกำรป้ องกัน
เพียงพอ
การป้องกันดวงตา:
แว่นนิ รภัยป้ องกันด้ำนข้ำง
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: เลือกอุปกรณ์ป้องกันร่ ำงกำยตำมปริ มำณและควำมเข้มข้นของควำมเป็ น
อันตรำยจำกสำรเคมี ในสถำนที่ทำงำน
มาตรการสุ ขอนามัย:
ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันตัวตำมกำรประเมินลักษณะเฉพำะของอุปกรณ์ป้องกัน
กับงำนที่ดำเนินกำร สภำวะแวดล้อม ระยะเวลำกำรใช้งำนและอันตรำย/หรื อ
ควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงกำรใช้
การป้องกันมือ:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นบิวทิลอ่อนๆ

อัตราการระเหย : 0.01 ( Butyl Acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : -68 °C

ความหนาแน่ น : 0.952 – 0.956 g/cm3 at 20 °C

ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) : 6 – 7.5

การละลายนา้ : ละลำยได้

จุดเดือด : 228-234 °C

ความหนืด : 6.1 mm2/s ที่ 20 °C

ความดันไอ : 0.01 mmHg ที่ 20 °C , 0.027 hPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นไอ : 5.6 (Air = 1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.85 % โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 24.6 % โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 204 - 210°C

จุดวาบไฟ : 78 - 114 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ : เอทำนอล, อีเทอร์,
อะซิโตน, สำรละลำยอินทรี ย ์ และ น้ ำมัน
ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 1.0 ที่ 20 °C

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ อำจเกิดกำรระเบิดจำกเปอร์ ออกไซด์ หลีกเลี่ยงกำรเก็บ
เป็ นเวลำนำน หรื อสัมผัสกับอำกำศ แสงสว่ำง หรื อกำรเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่ำ
อุณหภูมิหอ้ ง
การเกิดปฏิกริ ิยา:
จะไม่เกิดขึ้น
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: จะไม่เกิดขึ้น
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับตัวออกซิ ไดส์แก่ ควำมร้อนที่สูง ประกำยไฟ เปลวไฟ
ออกซิ ไดส์ และแหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ
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Acid, base, oxidants, oxidizers, alkalis, strong acid, strong base, strong
oxidants.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Carbon oxides
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :

11.ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฏ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 450 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): 2700 - 2764 mg/kg
LC0 (Inhalation, rat): >2.1 mg/l-4h
กำรสัมผัสโดยตรงอำจทำให้เกิดกำรกระตุน้ เล็กน้อยและเกิดอำกำรผืนแดง
ขรุ ขระ อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ อำจทำให้เกิด
อำกำรคลื่นไส้ อำเจียน ท้องร่ วง และระบบประสำทส่ วนกลำงถูกทำลำยทำให้
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงซึ ม อำกำรชัก ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ
อย่ำงรุ นแรง
หำกสัมผัสกับสำรมำกเกินไปจะมีผลต่อกำรทำงำนของตับและไต ในระยะยำว
ทำให้ผวิ หนัง หรื อดวงตำเกิดอำกำรโรงผิวหนังอักเสบหรื อเยือ่ บุตำอักเสบได้
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - Lepomis macrochirus: 1300000 ug/l - 96h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ควำมเป็ นพิษต่ำ
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ควำมเป็ นพิษต่ำ
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
92% ย่อยสลำยได้อย่ำงรวดเร็ ว (หลังจำกผ่ำนไปแล้ว 28 วัน ของกำรทดสอบกำร
ย่อยสลำยทำงชีวภำพ)
ถ้ำปล่อยลงสู่ ดิน คำดว่ำสำรจะไม่มีกำรระเหยจำกผิวดินที่แห้ง ส่ วนกำรระเหย
จำกผิวดินที่เปี ยกยังไม่มีควำมสำคัญต่อกลไกนี้
เมื่อปล่อยลงสู่ น้ ำ จะไม่ถูกดูดซึ ม เกิดกำรลอยตัวหรื อกำรตกตะกอนของอนุภำค
เมื่อปล่อยสู่ อำกำศ สำรนี้ จะอยูใ่ นชั้นบรรยำกำศที่สถำนะก๊ำซ ซึ่งจะทำปฏิกิริยำ
กับ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มีอนุมูลอิสระของ hydroxyl ค่ำครึ่ งชีวิต 7.2 ชัว่ โมง
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: กำรสะสมทำงชีวภำพต่ำ
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กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ศักยภำพในกำรเคลื่อนที่ในดินสู ง
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

จัดกำรผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตำมระเบียบของท้องถิ่น ประเทศ หรื อกฏระเบียบ
ด้ำนสิ่ งแวดล้อม ติดต่อกับผูใ้ ห้บริ กำรกำจัดของเสี ยที่ได้รับใบอนุ ญำตในกำร
กำจัดของเสี ยเหล่ำนี้ ละลำยหรื อผสมกับวัสดุดว้ ยตัวทำละลำยที่ติดไฟเผำใน
เตำเผำสำรเคมี หลังจำกเผำแล้วทำกำรฟอกอำกำศ
จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้ ส่ งบำบัดและกำจัด

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
การขนส่ งทางนา้
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
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
United States of America
Taiwan

PICCS
TSCA
TCSCA

Compliant
Compliant
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 preregistered 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. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ
แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควร
ระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมี เคิ ลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

