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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
PM SOLVENT
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
PM 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

ระวัง

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอระเหยที่ไวไฟ
2.) อันตรำยหำกกลืนกิน
3.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ ผิวหนังและระบบทำงเดินหำยใจ
4.) อำจเกิดควำมเสี่ ยงต่อสุ ขภำพถ้ำสู ดดมเป็ นระยะเวลำนำน
5.) ระคำยเคืองดวงตำอย่ำงรุ นแรง
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ด ประกำยไฟ/ออกไซด์-ห้ำมสู บบุหรี่
2.) พื้นที่ทำงำนควรระบำยอำกำศได้ดี
3.) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล: แว่นตำนิรภัย ถุงมือและผ้ำปิ ดจมูก
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4.) เก็บภำชนะบรรจุในที่ที่ระบำยอำกำศได้ดี
5.) หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับดวงตำ
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Propyleneglycol monomethyl ether ,Propylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol, 2Methoxy-1-methylethanol, PGME, 1-Methoxy-2-hydroxypropane.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
PM SOLVENT
100
107-98-2
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ผูป้ ฏิบตั ิงำนควรสวมชุ ดป้ องกันสำรเคมี (เช่น ชุดป้ องกันสำรเคมี,
หน้ำกำกป้ องกันแบบเต็มหน้ำ, ถุงมือป้ องกันสำรเคมี, รองเท้ำบูท๊ นิรภัย ฯลฯ)
เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยออกไปที่อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำหำกผูป้ ่ วยไม่หำยใจให้ใช้
เครื่ องช่วยหำยใจ ถ้ำหำยใจไม่สะดวกให้ใช้ออกซิ เจนช่วยในกำรหำยใจ
พบแพทย์
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสน้ ำอย่ำงน้อย 5 นำที พบแพทย์ หำกเกิดกำรระคำยเคือง ล้ำง
ทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำ, รองเท้ำ ที่ปนเปื้ อน ก่อนจะกลับมำใช้งำนใหม่
ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 20 นำที ถ้ำยังระคำยเคืองพบจักษุแพทย์
ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ ห้ ามทาให้ อาเจียน ให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ ำ
240-300 มิลลิลิตร พบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม ผงเคมีแห้ง คำร์บอนไดออกไซด์ พอลิเมอร์โฟม
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ำมใช้น้ ำฉี ดโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์บอนไดออกไซด์, ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศจะแพร่ กระจำยไปยังพื้นที่ต่ำงๆ อำจเกิดกำรย้อนกลับเมื่อเจอ
แหล่งกำเนิดไฟ และอำจเกิดกำรรวมตัวเป็ นเปอร์ ออกไซด์เมื่อสัมผัสกับอำกำศ
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจแบบอัดอำกำศ (SCBA) สำหรับกำรดับเพลิงในกรณี ที่จำเป็ น และชุดดับเพลิง
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล กำจัดแหล่งกำเนิดไฟภำยในบริ เวณใกล้เคียง
จุดที่หกรั่วไหล เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดไฟไหม้ หรื อระเบิด อันตรำยจำกกำร
ระเบิดของไอ ห้ำมปล่อยลงท่อระบำยน้ ำ ห้ำมสู บบุหรี่ ห้ำมบุคคลที่ไม่จำเป็ น
ไม่มีกำรป้ องกันเข้ำในพื้นที่ และไม่มีคนอยูใ่ นพื้นที่ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันกำรรั่วไหลลงสู่ ดิน, คูน้ ำ, ท่อระบำยน้ ำ, ทำงเดินน้ ำ และ/หรื อน้ ำใต้ดิน
สำมำรถดูขอ้ มูลในหัวข้อที่ 12 ข้อมูลด้ำนนิเวศวิทยำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยทรำย, ดิน และวัสดุดูดซับแบบเฉื่ อย กรณี สำรหกรั่วไหลเล็กน้อย:
ใช้สำรดูดซับ และเก็บให้มิดชิดพร้อมติดป้ ำย กรณี สำรหกรั่วไหลปริ มำณมำก:
ติดต่อเจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม หรื อจัดกำรอย่ำงเร่ งด่วน
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรั กษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บให้ห่ำงจำกประกำยไฟ หลีกเลี่ยงกำรสู ดดมไอหรื อหมอก จัดเก็บในที่ที่ระบำยอำกำศได้ดี และจำนวนน้อย
ที่สุดเท่ำที่ทำได้ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟ และกำรหกรั่วไหลฉุ กเฉิ น ปิ ดภำชนะให้แน่น ติดป้ ำย
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
จัดเก็บในสถำนที่ร่ม, เย็น, แห้ง ในที่ระบำยอำกำศได้ดี เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท เก็บให้ห่ำงจำกวัสดุที่เข้ำกัน
ไม่ได้ แหล่งกำเนิดไฟ ควำมร้อน หรื อประกำยไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ลดควำมดันแบบอัตโนมัติ ตรวจสอบกำรรั่วไหล
เป็ นประจำ
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 100 ppm, TLV-STEL 125 – 150 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม:

ควรใช้ในที่ที่มีกำรระบำยอำกำศ อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ และเครื่ องวัดต่ำงๆ
ควรเป็ นชนิดป้ องกันกำรระเบิด

อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:

เมื่อเกิดกำรรั่วไหลในปริ มำณมำก ต้องสวมใส่ หน้ำกำกกรองสำรเคมี

การป้องกันมือ:

สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมี ควรเป็ นชนิด Butyl rubber

การป้องกันดวงตา:

สวมแว่นตำนิรภัยป้ องกันสำรเคมี

การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกัน หรื อเสื้ อผ้ำกันสำรเคมี
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มาตรการสุ ขอนามัย:

ถอดเสื้ อผ้ำออกหลังจำกเลิกงำน ไม่ควรกินอำหำร หรื อสู บบุหรี่ ในพื้นที่ทำงำน
และหลังจำกพัก หรื อเลิกงำนให้ลำ้ งมือให้สะอำดทุกครั้ง และดูแลพื้นที่ทำงำน
ให้สะอำด

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นคล้ำยอีเทอร์

อัตราการระเหย : 0.7 (nBuAc=1)

จุดหลอมเหลว : (-97) – (-95)°C

ความหนาแน่ น : 0.918-0.925 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 6 - 9

การละลายนา้ : ละลำยได้

จุดเดือด : 120 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 11.8 mmHg ที่ 25 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 2.57 – 3.11 g/l

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.6 – 2.5%โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 13.8 – 14.0%โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 270 - 286 °C

จุดวาบไฟ : 32 - 42 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 10 ppm

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายได้ : Methanol, Alcohol, Ethylene
glycol, Acetone เป็ นต้น
ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : -0.53

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรที่อุณหภูมิ และควำมดันปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: สำรออกซิไดส์ (nitrate, perchlorate, peroxidative substances) จะเพิม่
กำรเกิดไฟไหม้ และระเบิด ที่อุณหภูมิปกติไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ไฟฟ้ ำ, ควำมร้อน, แสงสว่ำง, เปลวไฟ, แสงแดด, สำรออกซิไดส์ และควำมชื้น
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
สำรออกซิไดส์เข้มข้น, กรดแก่, เบสแก่
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คำร์บอนไดออกไซด์ และกำรสลำยตัวจะประกอบไปด้วย
aldehydes, ketones, organic acids
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

LD50 (Oral, rat): 6600 - 7200 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat - 4 h): 15000 ppm
LD50 (Dermal, rabbit): 13000 mg/kg
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อาการทีป่ รากฏ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนังและระบบ
ทำงเดินหำยใจ อำจเกิดควำมเสี่ ยงต่อสุ ขภำพถ้ำสู ดดมเป็ นระยะเวลำนำน ทำให้
ระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
3000 ppm/6h (หนูต้ งั ครรภ์ 6-15 วัน, ระบบหำยใจ) อำจเป็ นสำเหตุให้เกิดครรภ์
ผิดปกติได้
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:

LC50 - Fish: >2000 mg/l - 96h
LC50 - Fathead minnow: 20800 mg/l
LC50 - Golden orfe: 4600 -10000 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์น้ ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: LC50 – Daphnia magna: 23300 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
EC50 - Selenastrum capricornutumn: >1000 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ย่อยสลำยได้ 96% (28 วัน)
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่เกิดกำรสะสมทำงชีวภำพ
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
เมื่อปล่อยลงสู่ ดิน เกิดกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

เผำในเตำเผำสำรเคมีที่มีกำรฟอกอำกำศ แต่ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษเนื่องจำกเป็ นสำร
ที่ไวไฟ ติดต่อกับผูใ้ ห้บริ กำรกำจัดของเสี ยที่ได้รับใบอนุ ญำตในกำรกำจัดของ
เสี ยเหล่ำนี้
กำจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 3092
Class: 3
Proper shipping name: 1-METHOXY-2-PROPANOL

Packing group: III

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

การขนส่ งทางนา้
UN-No: 3092
Class: 3
EMS-No: F-E, S-D
Marine pollutant: No
Proper shipping name: 1-METHOXY-2-PROPANOL
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 3092
Class: 3
Proper shipping name: 1-Methoxy-2-propanol

Packing group: III

Packing group: III

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Application Regulation:
Labor regulations
Dangerous and hazardous chemicals warning label regulations
Traffic and transportation regulations
Labor Safety and Health Law.
Dangerous Chemical Material Symbol Act.
Fire Services Act.
Ordinances on Chem. Safety Supervision
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษ ัท โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ให้ข ้อ มู ล และข้อ แนะน ำในเอกสำรนี้ อ้ำ งอิ ง ตำมข้อมู ล ที่ ผูผ้ ลิ ต มี และ
น่ำเชื่อถือ แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำง
ของข้อควรระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่
ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วจิ ำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

