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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
CELLOSOLVE SOLVENT 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   CELLSOLVE SOLVENT 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ ผูจ้  าหน่าย:  บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 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 
รูปภาพ 

   
ค าสัญญาณ                                                                 อนัตราย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอไวไฟ  
2.) เป็นอนัตรายหากกลืนกิน  
3.) เป็นพิษเม่ือหายใจเขา้ไป  
4.) อาจเกิดความเสียหายต่อระบบสืบพนัธ์ุและทารกในครรภ ์ 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/ ผวิสัมผสัท่ีร้อน -หา้มสูบบุหร่ี  
2.) หลีกเล่ียงการสูดดมหมอก/ไอระเหย/สเปรย ์ 
3.) อยา่กิน ด่ืม หรือสูบบุหร่ี เม่ือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์  
4.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตา/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้ 



     บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ากดั (ส านกังานใหญ่)              ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์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 
 

              

 

5.) หากสูดดม: ใหน้ าบุคคลออกสู่ท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่าท่ีหายใจสะดวก 
6.)ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้  ใชแ้อลกอออลโ์ฟม หรือโฟมดบัเพลิง ในการดบัเพลิง 
7.) หากเขา้ดวงตา: ลา้งดว้ยน ้ าสะอาดดว้ยความระมดัระวงัหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่อยูแ่ละ
สามารถท าได ้ใหล้า้งดวงตาต่อ 
8.) หากสัมผสัผวิหนงั (หรือเส้นผม): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลา้งผวิหนงัดว้ยน ้าหรือใชฝั้กบวัท่ีน ้าไหลผา่น 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: Cellosolve® ,Ethylene glycol monoethyl ether, Ethyl glycol, “oxitol”, 2-ethoxy ethanol, 2-(ethoxy 
ethoxy)-ethanol. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
CELLOSOLVE SOLVENT 100 110-80-5 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนออกทนัที และอาบน ้าฝักบวัใหน้ ้าไหลผา่นใหท้ัว่ร่างกาย 
การหายใจเข้าไป:  ใหเ้คล่ือนยา้ยผูป่้วยออกสู่ท่ีอากาศบริสุทธ์ิ และพบแพทยใ์นกรณีรู้สึกไม่สบาย 
การสัมผสัผวิหนัง: ลา้งท าความสะอาดบริเวณผวิหนงัดว้ยน ้า/ฝักบวั ในกรณีท่ีสงสัย หรือยงัมีอาการ

อยูใ่นพบแพทย ์
การสัมผสัดวงตา:  เปิดตาใหก้วา้งลา้งดว้ยน ้าสะอาด และไปพบแพทย ์
การกลนืกนิ:   หา้มท าใหอ้าเจียน ลา้งปากดว้ยน ้า และพบแพทยท์นัที  
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ผงเคมีแหง้, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์, ละอองน ้าฝอย หรือ สเปรยด์บัเพลิง 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
หลีกเล่ียงปนเป้ือนดว้ยสารออกซิไดส์ซ่ิง เช่น  nitrates, oxidizing acids, chlorine bleaches อาจเกิดการจุดติดไฟได ้
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
นกัผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจชนิดถงัอากาศอดัชนิดถงัติดตวั (SCBA) และชุดป้องกนัอคัคีภยั  
ใชล้ะลองน ้าบนภาชนะท่ีสัมผสัไฟเพื่อลดความเส่ียงของการแตก 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : แยกเก็บบริเวณและไม่มีรายการท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่เดินบนพื้นท่ีมีสาร

หกเลอะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศท่ีเพียงพอในท่ีปิด 
ก าจดัแหล่งก าเนิดประกายไฟทั้งหมดออกจากพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัท่ีเพียงพอต่อมาตรการดงักล่าว 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนัการเกิดการร่ัวไหลสู่ดิน,ท่อน ้า, ระบบระบายน ้า และน ้าใตดิ้น 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
ส าหรับจ านวนเล็กนอ้ย:    ใหเ้ก็บรวบรวมสารท่ีหกร่ัวไหลผา่นวสัดุดูดซบัท่ีเหมาะสม 
     ก าจดัการหกร่ัวไหล ตามขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน 
     ท าความสะอาดพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบดว้ยน ้า 
ส าหรับจ านวนมาก:   ป้ัมรวบรวมสารท่ีหกร่ัวไหล และเก็บในภาชนะท่ีเหมาะสม 
     ก าจดัการหกร่ัวไหล ตามขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน 
     ท าความสะอาดพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบดว้ยน ้า 
 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:    
ปิดฝาภาชนะใหแ้น่นเม่ือไม่ใชง้าน อยา่กิน ด่ืม หรือสูบบุหร่ีในพื้นท่ีท างาน ใชม้าตรการเพื่อป้องกนัการเกิดของ
ไฟฟ้าสถิตย ์หลีกเล่ียงการสัมผสัดวงตาและผวิหนงั ใชข้อ้ปฏิบติัความปลอดภยัและสุขอนามยัในโรงงาน
อุตสาหกรรม ลา้งท าความสะอาดหลงัการใชง้านทุกคร้ัง 
 สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:   
เก็บสารในท่ีเยน็ และแหง้  
วสัดุท่ีไม่เขา้กนั: Oxidizing material, strong alkalis and acids, Peroxides, Anhydrides etc. 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 0.5 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ระบบระบายอากาศตอ้งเพียงพอกบัความตอ้ง เพื่อควบคุมและรักษา

ความเขม้ขน้ของสารปนเป้ือน ในอากาศใหต้ ่ากวา่ขีดจ ากดัต่อการสัมผสั
สาร ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัไฟ เซ็นเซอร์และระบบเตือนภยั 

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ:  ควรมีการป้องกนัระบบทางเดินหายใจท่ีเหมาะสม 
การป้องกนัมือ:  ใชถุ้งมือป้องกนัท่ีทนต่อสารเคมี 
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การป้องกนัดวงตา:   สวมแวน่ตานิรภยัแบบมีท่ีกั้นดา้นขา้งของใบหนา้ 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย:  สวมชุดท างานท่ีเหมาะสม  
มาตรการสุขอนามัย: สวมใส่ชุดป้องกนั และอุปกรณ์ตามความจ าเป็นเพื่อลดการสัมผสั 

จดัการตามสุขอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรม และความปลอดภยั ลา้ง
ท าความสะอาดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนทนัที 

 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลวใส มีกล่ินเฉพาะ อตัราการระเหย :   0.35 (BuOAc=1) 

จุดหลอมเหลว :  -90°C ความหนาแน่น :   0.929-0.934  g/cm3   ท่ี  20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  5-8 การละลายน า้ :  ละลายได ้

จุดเดอืด :   135 °C ความหนืด :   2.1 mPa  ท่ี 20°C 

ความดนัไอ : 3.8 mmHg ท่ี 20°C ความหนาแน่นของไอ  :  3.1 g/cm3 (อากาศ=1)    

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.7%โดยปริมาตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 15.6%โดยปริมาตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 235°C จุดวาบไฟ : 43°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : -0.54 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:    ยงัคงเสถียรอยูภ่ายใตส้ภาวะการเก็บรักษาตามท่ีแนะน า  

การเกดิปฏิกริิยา:    ยงัคงเสถียรอยูภ่ายใตส้ภาวะการเก็บรักษาตามท่ีแนะน า  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่ทราบ 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  แสงแดด, อุณหภูมิท่ีสูง,เปลวไฟ,ความร้อนท่ีมากเกิน,ความร้อน,

ประกายไฟ  
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Oxidizing Materials, Strong Alkalis, Acids, Peroxides, Anhydrides etc.   
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: ส่วนใหญ่จะเป็น CO & CO2 

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:   LD50 (Oral, rat):  >2.125 mg/kg 
     LD50 (Dermal, rabbit):  3.900 mg/kg 

  LC50 (Inhalation, rat):  2000 ppm-7h 
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อาการทีป่รากฏ: การสูดดม: เกิดการระคายเคือง, ปวดศีรษะ, วงิเวยีน, เวยีนศีรษะ, หายใจ
ล าบาก ผวิหนงั: ระคายเคืองเล็กนอ้ย ดวงตา: ท าใหเ้กิดการระคายเคือง
เล็กนอ้ยถึงปานกลาง การกลืนกิน: ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ, 
คล่ืนไส้, อาเจียน, ทอ้งร่วง 

ความเป็นพษิเร้ือรัง:   ผลิตภณัฑน้ี์ไม่มีส่วนประกอบในการพิจารณาสารก่อมะเร็งในมนุษย ์
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล  
    
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิระบบนิเวศ 
ความเป็นพิษต่อปลา:      LC50 - Lepomis macrochirus: > 10000 mg/l-96h  
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวน์ ้าท่ีไม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: 
                                                         EC50 - Daphnia (water flea): 1892.52 mg/l -48h 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:     ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย:   ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:   น ้า/ดิน: ต ่า (Half-life= 56 วนั) 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ:   ต ่า (LogKOW = -0.32) 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:     สูง (KOC=1) 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ:   ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: อยา่เทลงท่อระบายน ้า บนพื้น หรือลงในแหล่งน ้าใดๆ วธีิการก าจดัทั้งหมด 

จะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของรัฐบาล รัฐ/ทอ้งถ่ินและจงัหวดั 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: การก าจดั และ/หรือภาชนะควรเป็นไปตามขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ระดบัชาติ 

และ/หรือระหวา่งประเทศ  
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-NO: 1171      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: Ethylene Glycol Monoethyl Ether 
การขนส่งทางน า้ 
UN-NO: 1171      Class: 3     Packing group: III  
 



     บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ากดั (ส านกังานใหญ่)              ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์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 
 

              

 

EMS-No: F-E, S-D     
Proper shipping name: Ethylene Glycol Monoethyl Ether 
การขนส่งทางอากาศ  
UN-NO: 1171     Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: Ethylene Glycol Monoethyl Ether 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
International Inventories 
United States: All components of this product are listed on the TSCA inventory. 
Australia: All components of this product are listed on the AICS. 
China:  All components of this product are listed on the IECSC. 
Japan:  All components of this product  listed on the ENCS. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ 
แต่อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควร
ระวงัในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้จิารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 


