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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
BUTYL CELLOSOLVE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
BUTYL CELLOSOLVE
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จำหน่ำย:
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

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวไวไฟ
2.) เป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน สัมผัสผิวหนังหรื อสู ดดม
3.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง
4.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
5.) เป็ นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
6.) อันตรำยถึงชีวติ หำกสู ดดม
ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บภำชนะในพื้นที่ที่ระบำยอำกำศได้ดี
2.) หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำ ควัน/ไอระเหย/สเปรย์
3.) สวมถุงมือ/สวมชุดป้ องกัน/สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตำ/ใบหน้ำ
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4.) หำกเข้ำตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละสำมำรถถอด
ได้ ให้ลำ้ งต่อ
5.) หำกสู ดดม: ให้นำบุคคลออกสู่ ที่อำกำศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่ำที่หำยใจสะดวก
6.) โทรหำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์/ หำกรู ้สึกไม่สบำย
7.) หำกสัมผัสผิวหนัง: ล้ำงด้วยน้ ำปริ มำณมำกๆ
8.) กำจัดสำร/ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่ อพ้ อง: 2-Butoxyethanol, Butyl glycol, EB Solvent, Butyl Glycol Ether, 2-n-Butoxyethanol, Butyl cellosolve,
Ethylene glycol monobutyl ether, Ethylene glycol n-butyl ether, EGBE.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
BUTYL CELLOSOLVE
100
111-76-2
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

กรณี ที่หำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป ให้เคลื่อนย้ำยรับอำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำผูป้ ่ วยไม่หำยใจ
ให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจ พบแพทย์
ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออก ล้ำงบริ เวณผิวหนังที่สัมผัสออกด้วยสบู่และน้ ำ พบแพทย์
หำกยังมีอำกำรระคำยเคืองผิวหนังอยู่
หำกสำรเคมีน้ ี เข้ำตำล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกทันทีอย่ำงน้อย 20 นำที
นำส่ งแพทย์
ห้ ามทาให้ อาเจียน ล้ำงปำกด้วยน้ ำ รี บนำส่ งแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
น้ ำละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล์ เคมีแห้ง หรื อ คำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
น้ ำที่เป็ นลำน้ ำโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
Peroxidase, Carbon monoxide, Carbon dioxide, Poisonous gases/vapours, Inflammable gases/vapours
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ป้องกันกำรหำยใจ และชุดป้ องกันแบบเต็มรู ปแบบ
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
สวมอุ ปกรณ์ ป้องกันอันตรำย บุคคลที่ ไม่มีอุปกรณ์ ป้องกันควรออกจำกพื้นที่ ใช้
อุปกรณ์ ป้องกันที่ เมื่ อได้รับผลกระทบจำก ควัน /ฝุ่ น/ละอองลอย เก็ บให้ห่ำงจำก
แหล่งกำเนิดไฟ มีระบบระบำยอำกำศที่เพียงพอ นำบุคคลออกจำกพื้นที่อนั ตรำย
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ห้ำมปล่อยลงท่อระบำยน้ ำ, ระบบน้ ำ, น้ ำใต้ดิน หรื อดิน แจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ เข้ำถึงระบบน้ ำ น้ ำเสี ยหรื อดิน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด: มีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ ดูดซับของเหลวด้วยวัสดุดูดซับ (เช่น
ทรำย, ดิน, สำรยึดเกำะชนิดกรด, สำรยึดเกำะทัว่ ไป) ทำควำมสะอำดพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ อำจนำกลับมำใช้ใหม่ หรื อกำจัดตำมควำมเหมำะสม กำจัดวัสดุที่
ปนเปื้ อนเหมือนของเสี ย
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม อย่ำให้สัมผัสตำ, ผิวหนัง หรื อเสื้ อผ้ำ ห้ำมกลืนกิน เก็บในบรรจุภณั ฑ์ที่ปิดมิดชิด มีกำรระบำย
อำกำศที่เพียงพอ ล้ำงทำควำมสะอำดทุกครั้งหลังจำกจัดเก็บ เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ และเปลวไฟ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
จัดเก็บในภำชนะเดิมถ้ำเป็ นไปได้ ใช้พ้นื ที่ทนต่อสำรเคมีและกันซึ ม ป้ องกันกำรซึ มผ่ำนเข้ำไปในพื้นดิน อย่ำใช้โลหะ
เบำเป็ นภำชนะ เก็บในที่แห้ง เก็บในภำชนะทีปิดสนิท
วัสดุที่เหมำะสม: เหล็กกล้ำหรื อสแตนเลส
วัสดุที่ไม่เหมำะสม: อะลูมิเนียม
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 25 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: กำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ ีปริ มำณน้อย ควรใช้อุปกรณ์ระบำยอำกำศทัว่ ไป สำหรับ
กำรจัดเก็บปริ มำณมำก แยกผูป้ ฏิบตั ิงำนและพื้นที่ปฏิบตั ิงำน
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่สัมผัสสำรไม่นำน หรื อมีมลพิษต่ำให้สวมชุ ดป้ องกันระบบทำงเดินหำยใจ
ในกรณี ที่ มี ค วำมเข้ม ข้น หรื อ สั ม ผัส สำรนำน ให้ ใ ช้เ ครื่ อ งช่ ว ยหำยใจที่ มี ร ะบบ
หมุนเวียนอำกำศ
การป้องกันมือ:
ป้ องกันด้วยถุงมือ ควรใช้ถุงมือที่ทำมำจำกวัสดุ Butyl rubber, Saranex หรื อ Viton
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมี
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การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี และรองเท้ำเซฟตี้ ที่ทำมำจำกวัสดุ Butyl
rubber, Saranex หรื อ Viton
ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออกทันที หลังจำกเลิกงำน ไม่สูบบุหรี่ หรื อไม่กินอำหำรใน
มาตรการสุ ขอนามัย:
พื้นที่ทำงำน หลังจำกจัดกำรกับสำรเรี ยบร้อย ให้ลำ้ งมือให้สะอำดทุกครั้ง ดูแลพื้นที่
ทำงำนให้สะอำด
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 0.07 – 0.08 ( n-Butyl Acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : (-75) – (-70.25) °C

ความหนาแน่ น : 0.901-0.904 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยได้

จุดเดือด : 170.8 - 171 °C

ความหนืด : 3.3 mPa.sec ที่ 20 °C

ความดันไอ : 0.76 mmHg, 1 hPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ (air=1): 4.08 - 4.10

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.1 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 10.6 - 12.7%โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 230 - 238°C

จุดวาบไฟ : >60 - 93°C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 0.1 ppm

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 0.80 – 0.81

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียร
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: เมื่อสัมผัสกับอำกำศที่อุณหภูมิสูง จะรวมตัวจนเกิดระเบิด ทำปฏิกิริยำกับ
strong oxidation agents, strong base, oxygen และทำปฏิกิริยำกับ โลหะเบำ
เกิด hydrogen รวมตัวเป็ นเปอร์ ออกไซด์
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
อุณหภูมิที่สูงกว่ำ 62oC ขึ้นไป แสงแดด เปลวไฟ ประกำยไฟ ไฟฟ้ ำสถิตย์
ไวต่ออำกำศ แสงแดดและไวต่อควำมร้อน
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing, Strong base, Strong acid, Rubber, plastic, paint and
Light metals.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Peroxidase, Carbon monoxide, Carbon dioxide, Poisonous
gases/vapours, Inflammable gases/vapours.
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11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

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

อาการทีป่ รากฎ:

ระคำยเคืองผิวหนังเล็กน้อย ทำให้ระคำยต่อตำอย่ำงรุ นแรง เป็ นอันตรำยโดยกำรสู ด
ดม สัมผัสผิวหนัง และหำกกลืนกิน อันตรำยหำกซึ มผ่ำนผิวหนัง กำรสู ดดมไอระเหย
ที่เข้มข้นรวม ทั้งกำรกินทำงปำก จะเกิดอำกำรชำและปวดหัว เวียนหัว

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

เกิ ดกำรระคำยเคื องระบบทำงเดิ นหำยใจ และดวงตำ ทำลำยเซลล์เม็ดเลื อด ทำให้
ปั สสำวะเป็ นเลือด กำรทดลองในหนู เพศเมีย ตั้งครรภ์ 6-15 วันได้รับสำรทำงกำร
หำยใจปริ มำณ 25ppm/6h พบว่ำระบบเจริ ญพันธุ์ผดิ ปกติ

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:

LC50 - Onchorhynchus mykiss, 96h: 1474 mg/l
LC50 - Fish, 96h: 1490 mg/l

ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna, 48 h: 1550 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:

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

ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:

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

กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:

ย่อยสลำยได้ง่ำย 95-100% - 28 วัน

ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีกำรสะสม
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:

ไม่มีขอ้ มูล

ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ:

อย่ำให้ผลิตภัณฑ์น้ ี เข้ำสู่ น้ ำใต้ดิน น้ ำ ระบบบำบัดน้ ำเสี ยหรื อดิน
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13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ศึกษำเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดกำรผังกลบให้เหมำะสมกับ
สุ ขำภิบำลหรื อใช้กระบวนกำรเผำในเตำเผำขยะ ห้ำมทิ้งรวมกับขยะในครัวเรื อน
ห้ำมทิ้งผลิตภัณฑ์น้ ีลงระบบบำบัดน้ ำเสี ย
ปฏิบตั ิตำมระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนรำชกำร

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-NO: 2810
Class: 6.1
Proper shipping name: organic toxic liquid, not confined with rules
การขนส่ งทางนา้
UN-NO: 2810
Class: 6.1
Ems: F-E S-D
Proper shipping name: organic toxic liquid, not confined with rules
การขนส่ งทางอากาศ
UN-NO: 2810
Class: 6.1
Proper shipping name: organic toxic liquid, not confined with rules

Packing group: III

Packing group: III

Packing group: III

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
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. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวังในกำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

