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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
CELLOSOLVE SOLVENT
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
CELLSOLVE SOLVENT
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

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย
1.) ของเหลวและไอไวไฟ
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
3.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
4.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
5.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
6.) อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์และทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดประกำยไฟ/ ควำมร้อน/ ไฟ/ ผิวสัมผัสที่ร้อน ห้ำมสู บบุหรี่
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2.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
3.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
4.) หำกกลืนกิน นำส่ งโรงพยำบำลโดยด่วน ห้ำมทำให้อำเจียน
5.) หำกเข้ำตำให้ลำ้ งด้วยน้ ำสะอำด 15 นำที
6.) หำกสัมผัสผิวหนัง ให้ลำ้ งออกด้วยน้ ำสะอำด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Cellosolve® ,Ethylene glycol monoethyl ether, Ethyl glycol, “oxitol”, 2-ethoxy ethanol
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
CELLOSOLVE SOLVENT
100
110-80-5
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ปรึ กษำแพทย์ แสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
หำกหำยใจเข้ำไป ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยออกสู่ ที่อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำหำกผูป้ ่ วยไม่
หำยใจให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจ ปรึ กษำแพทย์
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำปริ มำณมำก นำผูป้ ่ วยส่ งโรงพยำบำลทันที
ปรึ กษำแพทย์
ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที ปรึ กษำจักษุแพทย์
ห้ ามทาให้ อาเจียน ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ ล้ำงปำกด้วยน้ ำ
ปรึ กษำแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม ผงเคมีแห้งหรื อคำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์บอนไดออกไซด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจสำหรับกำรดับเพลิงในกรณี ที่จำเป็ น
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหย ควัน
หรื อแก๊ส ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศให้มีเพียงพอ เคลื่อนย้ำยจุดกำเนิ ดกำรจุด
ไฟทั้งหมด อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ระวังกำรระเบิดจำกไอระเหยที่เข้มข้น
ไอระเหยจะสะสมในพื้นที่ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันกำรหกรั่วไหล หำกกระทำได้อย่ำงปลอดภัย ไม่ควรปล่อยสำรเคมี ให้
ไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
บรรจุเก็บผลิตภัณฑ์ที่หกรั่วไหล และจำกนั้นทำควำมสะอำดด้วยเครื่ องดูดฝุ่ น
หรื อโดยใช้แปรงกวำดเมื่อเปี ยก นำผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไปกำจัดตำมระเบียบ
ข้อบังคับ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนังและดวงตำ กำรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควัน หลีกเลี่ยงกำรสัมผัส-ขอรับคำแนะพิเศษ
ก่อนใช้งำน เก็บห่ำงจำกแหล่งกำเนิดกำรจุดไฟ – ไม่สูบบุหรี่ ทำกำรป้ องกันกำรเกิดประจุไฟฟ้ ำจำกไฟฟ้ ำสถิตย์
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
จัดเก็บในสถำนที่เย็น เก็บในภำชนะที่ปิดสนิทในที่แห้งและระบำยอำกำศได้ดี เปิ ดปิ ดภำชนะบรรจุดว้ ยควำม
ระมัดระวัง จัดเก็บในแนวตั้งเพื่อป้ องกันกำรหกรั่วไหล
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 10 ppm (55 mg/m3)
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสผิวหนัง ดวงตำ และเสื้ อผ้ำ ล้ำงมือหลังหยุดพักและ
ทันทีที่มีกำรจับต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
บริ เวณที่ตอ้ งมีกำรควบคุมอันตรำย ต้องแสดงควำมบริ สุทธิ์ ของอำกำศควรสวม
เครื่ องป้ องกันระบบหำยใจ แบบเต็มหน้ำ ชนิ ดเอนกประสงค์ (US) หรื อ type
ABEK (EN 14387) ที่มีกำรกรองอำกำศ หำกมีกำรป้ องกันกำรหำยใจควรใช้
เครื่ องป้ องกันระบบหำยใจ แบบเต็มหน้ำ ใช้เครื่ องป้ องกันระบบทำงเดินหำยใจที่
ผ่ำนกำรทดสอบและผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH หรื อ CEN (EU)
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เลือกถุงมือที่ได้รับรองมำตรฐำนตำม EU Directive 89/686/EEC และมำตรฐำน
EN 374 สวมถุงมือขณะปฏิบตั ิงำน
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำนิรภัยที่มีที่ครอบตำป้ องกัน ที่สอดคล้องกับ EN166
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: เลือกอุปกรณ์ป้องกันร่ ำงกำยตำมปริ มำณและควำมเข้มข้นของควำมเป็ น
อันตรำยจำกสำรเคมี ในสถำนที่ทำงำน
มาตรการสุ ขอนามัย:
จัดกำรให้สอดคล้องตำมสุ ขอนำมัยและควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรมกำร ล้ำง
มือให้สะอำดก่อนที่จะหยุดพักและเมื่อสิ้ นสุ ดกำรทำงำนในแต่ละวัน
การป้องกันมือ:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 32 ( n-Bu Acetate = 100)

จุดหลอมเหลว : -70 °C

ความหนาแน่ น : 0.929-0.934 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยได้

จุดเดือด : 132-138 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 5.1 hPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 3.1 g/l

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.8 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 14 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 235 °C

จุดวาบไฟ : 49 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน เปลวไฟและประกำยไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Oxidizing agents, Copper
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้ มูล
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11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 Oral - rat - 2.125 mg/kg
อำจเป็ นอันตรำยหำกหำยใจเข้ำไป อำจเกิดกำรระคำยเคืองระบบทำงเดินหำยใจ
อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน อำจเป็ นอันตรำยหำกซึมลงสู่ ผวิ หนัง อำจระคำย
เคืองผิวหนัง ระคำยเคืองดวงตำ
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - Lepomis macrochirus - > 10.000 mg/l - 96 h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์น้ ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ: EC50 - Daphnia - 1.892,52 mg/l - 48 h
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
จำกผลกำรทดสอบกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพของผลิตภัณฑ์น้ ี
ถือว่ำเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยอ่ ยสลำยทำงชีวภำพได้ง่ำย
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลือ่ นย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

กำรกำจัดผลิตภัณฑ์น้ ีอำจใช้กำรเผำไหม้ในเตำเผำสำรเคมีที่มีกำรฟอกอำกำศ ให้
เป็ นไปตำมระเบียบ/ กฏหมำยของรัฐ หรื อสิ่ งแวดล้อมโดยติดต่อกับผูใ้ ห้บริ กำร
กำจัดของเสี ยที่ได้รับใบอนุ ญำตในกำรกำจัดของเสี ยเหล่ำนี้
จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่หำ้ มใช้

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1171
Class: 3
Proper shipping name: ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER

Packing group: III
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การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1171
Class: 3
EMS-No: F-E, S-D
Marine pollutant: No
Proper shipping name: ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1171
Class: 3
Proper shipping name: Ethylene glycol monoethyl ether
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS -ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
H226 ของเหลวและไอไวไฟ
H302 เป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน
H312 เป็ นอันตรำยเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H332 เป็ นอันตรำยหำกหำยใจเข้ำไป
H360 อำจเกิดควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์หรื อทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง
P201 ขอรับคำแนะนำพิเศษก่อนกำรใช้งำน
P280 สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ/ชุดป้ องกัน
P308 + P313 หำกสัมผัสหรื อเกี่ยวข้อง: พบแพทย์รับคำแนะนำ/รักษำ
สั ญลักษณ์ อันตราย
R-phrase(s)
R60 อำจเกิดควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์
R61 อำจเป็ นอันตรำยต่อทำรกในครรภ์
R20/21/22 เป็ นอันตรำยหำกหำยใจเข้ำไป, สัมผัสผิวหนังและกำรกลืนกิน
R10 ของเหลวไวไฟ
S-phrase(s)
S53 ขอรับคำแนะนำพิเศษก่อนกำรใช้งำน
S45 ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อรู ้สึกไม่สบำยควรพบแพทย์ทนั ทีเพื่อรับคำแนะนำ

Packing group: III

Packing group: III
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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

