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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
PMA SOLVENT
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
PMA SOLVENT
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

ระวัง

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอไวไฟ
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดไฟ/ควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน-ห้ำมสู บบุหรี่
2.) ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
3.) ให้ต่อสำยดินที่ภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
4.) ใช้ระบบไฟฟ้ ำ ระบบระบำยอำกำศและระบบไฟ ที่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิด
5.) ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น
6.) ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรปล่อยไฟฟ้ ำสถิตย์
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7.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตำ/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
8.) หำกสัมผัสผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ใช้น้ ำฝักบัว
9.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี เก็บไว้ในที่เย็น
10.) กำจัดสำร/ภำชนะบรรจุภณั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 1-Methoxy-2-propyl acetate,1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, Propylene glycol methyl ether
acetate, PGMEA, Propylene glycol monomethyl ether acetate, Acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester, 2Methoxy-1-methylethyl acetate, 1-Methoxy-2-acetoxypropane, 2-Acetoxy-1-methoxypropane, Propylene glycol-1methyl ether, 2-acetate, PMA.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
PMA
100
108-65-6
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

หำกหำยใจเข้ำไป ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยออกไปที่อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำหำกผูป้ ่ วยไม่
หำยใจให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจ พบแพทย์
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำปริ มำณมำก พบแพทย์
ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที พบแพทย์
ห้ ามทาให้ อาเจียน ไม่ควรสิ่ งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ ล้ำงปำกด้วยน้ ำ
นำไปพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม ผงเคมีแห้งหรื อคำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์บอนออกไซด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจที่มีอยูส่ ำหรับกำรดับเพลิงในกรณี ที่จำเป็ น
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหย, ละอองหรื อ
ก๊ำซ ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดของกำรติดไฟ อพยพ
คนไปในพื้นที่ที่ปลอดภัย ระวังไอระเหยสะสมและรวมตัวจนเกิดกำรระเบิด ไอ
ระเหยสำมำรถสะสมอยูใ่ นพื้นที่ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันกำรหกรั่วไหล หำกกระทำได้อย่ำงปลอดภัย ห้ำมปล่อยสำรเคมีให้ไหลลง
สู่ ท่อระบำยน้ ำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
รับและจัดให้มีกำรกำจัด เก็บในที่ที่เหมำะสม ปิ ดภำชนะเพื่อนำไปกำจัด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสทำงผิวหนัง และตำ หลีกเลี่ยงกำรสู ดดมไอระเหยหรื อหมอกสำร เก็บห่ำงจำกแหล่งกำเนิดไฟ
ห้ำมสู บบุหรี่ ป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
จัดเก็บในสถำนที่เย็น เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท ในที่แห้งและระบำยอำกำศได้ดี บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีกำรปิ ดเปิ ดจะต้อง
ระมัดระวังกำรหกรั่วไหลและเก็บรักษำในแนวตั้ง เพื่อป้ องกันกำรรั่วซึ ม
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 50 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: จัดเตรี ยมระบบระบำยอำกำศ ถ้ำผลิตภัณฑ์มีค่ำขีดจำกัดกำรติดไฟต่ำสุ ด
เกินกำหนด อุปกรณ์ไฟฟ้ ำที่ใช้ตอ้ งเป็ นชนิดป้ องกันกำรระเบิด
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
สวมเครื่ องป้ องกันระบบหำยใจ แบบเต็มหน้ำ
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมีขณะปฏิบตั ิงำน
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นครอบตำนิรภัย
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันสำรเคมี
ถอดเสื้ อผ้ำออกให้เร็ วที่สุดหลังจำกเลิกงำน ไม่ควรกินอำหำร หรื อสู บบุหรี่ ใน
มาตรการสุ ขอนามัย:
พื้นที่ทำงำน และหลังจำกกำรใช้งำนให้ลำ้ งมือให้สะอำดทุกครั้ง และดูแลพื้นที่
ทำงำนให้สะอำด
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 0.39 (n-Butyl Acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : -67 °C

ความหนาแน่ น : 0.965 – 0.975 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยได้

จุดเดือด : 145.8 - 151 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 3.8 mmHg ที่ 25 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 4.6 g/l (อำกำศ = 1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.5 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 14 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 333-354 °C

จุดวาบไฟ : 42-48 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายได้ : Methanol, Alcohol, Ethylene
glycol, Acetone เป็ นต้น

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :0.43

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรที่อุณหภูมิและควำมดับปกติ อำจเกิดกำรรวมตัวเป็ นสำรระเบิดชนิดเปอร์
ออกไซด์ หลีกเลี่ยงกำรจัดเก็บเป็ นเวลำนำน หรื อกำรสัมผัสกับอำกำศ แสง ห้ำม
ใช้หรื อเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่ำอุณหภูมิห้อง
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่เกิดปฏิกิริยำพอลิเมอร์ ไรเซชัน่ อย่ำงรวดเร็ วที่อุณหภูมิห้อง
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ แสง สำรออกซิไดส์ ควำมชื้นแหล่งกำเนิดอื่นๆ
และควำมร้อนที่กกั เก็บอำจทำให้เกิดกำรระเบิด
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คำร์บอนไดออกไซด์จะระเหยออกมำเมื่อถูกเผำ และคำร์บอนออก
ไซค์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

LD50 (Oral, rat): 7964-8532 mg/kg
LC50 (Inhale, rat): 4345 ppm/6h

อาการทีป่ รากฏ:

อำจเป็ นอันตรำยหำกหำยใจเข้ำไป ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองเมื่อสัมผัสระบบ
ระบบทำงเดินหำยใจ อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน เป็ นอันตรำยหำกซึ มลงสู่
ผิวหนัง ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองดวงตำอย่ำงรุ นแรง
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ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

กำรสัมผัสที่มำกเกินไปและซ้ ำๆ อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดิน
หำยใจและเกิดผลต่อสุ ขภำพ ตับและไต ขณะที่หนูได้รับสำรค่ำของ PGMEA
3000 ppm อำจเกิดอำกำร: ควำมผิดปกติของกำรเคลื่อนไหวในชัว่ ขณะ, กำรนอน
หลับ, ระบบประสำทส่ วนกลำง, อุณหภูมิร่ำงกำยลดลง, กำรเพิ่มขนำดตับในเพศ
ชำย, เป็ นพิษต่อทำรกในครรภ์
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - Petromyzon marinus: 5000 ug/l - 24 Year
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์น้ ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna: >500 mg/l - 48h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ย่อยสลำยได้
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้ มูล
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ศึกษำกฏข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และพยำยำมนำกลับมำใช้ใหม่ถำ้ สำมำรถทำได้ หรื อ
ปรึ กษำผูผ้ ลิต เผำกำจัดสำรที่เหลือในสถำนที่ที่เหมำะสม
นำภำชนะกลับมำใช้ใหม่ถำ้ ทำได้ หรื อกำจัดอย่ำงเหมำะสม

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 3272
Proper shipping name: ESTERS, N.O.S.

Class: 3

Packing group: III

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
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การขนส่ งทางนา้
UN-No: 3272
EMS-No: F-E, S-D
Proper shipping name: ESTERS, N.O.S.
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 3272
Proper shipping name: ESTERS, N.O.S.

Class: 3
Marine pollutant: No

Packing group: III

Class: 3

Packing group: III

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Component
CHINA
TSCA
Propylene glycol monomethyl ether acetate


Note1:
CHINA – China Inventory of Existing Chemical Substance
TSCA – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory
ENCS – Japan Existing and New Chemical Substances
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Note2:
Indicates that the substances included in the regulations

That no data or included in the regulations
-

ENCS


EINECS


Ordinances on Chem. Safety Supervision.
Application Regulation
1. Enforcement Rules of the Occupational Safety and Heath Act.
2. Regulation of Labelling and Hazard Communication of Dangerous and Harmful Materials.
3. Organic solvent poisoning prevention rules.
4. Standards of Permissible Exposure Limits of Airborne Hazardous Substances in Workplace.
5. Road and Traffic Safety Rules.
6. Waste storage and disposal methods and facilities setup standard.
7. Public Hazardous Substances & Flammable Pressurized Gases Establishment Standards & Safety Control
Regulations.

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
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16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ
แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควร
ระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

