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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
DIPROPYLENE GLYCOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DIPROPYLENE GLYCOL
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครฯ 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:
ไม่มีสารที่เป็ นอันตราย หรื อของผสมตามระบบ Globaly Harmonised System (GHS)
ข้ อความแสดงอันตราย:
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวัง:
ไม่มีขอ้ มูล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: DPG; 2,2-Dihydroxyisopropyl Ether; Methyl-2(Methyl-2) Oxybispropanol
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
DIPROPYLENE GLYCOL
100
25265-71-8
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:

อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนัง และเยือ่ เมือก ปฏิบตั ิตามวิธีการ
ป้ องกันตนเองที่กาหนดทุกครั้ง ให้ยา้ ยออกจากบริ เวณที่อนั ตราย ถอดรองเท้า และ
เสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออก แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ให้แพทย์
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การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:

การกลืนกิน:

ไม่คาดว่าจะมีอนั ตรายร้ ายแรงที่เกิ ดจากการหายใจเข้าไปภายใต้สภาวะการใช้งาน
ปกติ หลีกเลี่ยงการสู ดดมไอระเหยร้อน หรื อละอองฝอยที่มีความเข้มข้นสู งมาก ย้าย
ไปสู่ ที่อากาศบริ สุทธิ์ ถ้าสู ดละอองลอย และหมอกเข้าไป ให้ปรึ กษาแพทย์ถา้ จาเป็ น
ล้างผิวหนังด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ าให้สะอาดหมดจด
ล้างดวงตาโดยให้น้ าไหลผ่านเป็ นเวลา 15 นาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกหาก
มองเห็น และถอดออกได้ง่าย ให้ลา้ งตาต่อไป ถ้าการระคายเคืองที่ตายังคงอยู่ ให้
ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไม่คาดว่าจะมีอนั ตรายร้ายแรงที่เกิดจากการกินเข้าไปภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
เพลิงขนาดเล็ก: ใช้สารเคมีแห้ง, CO2, พ่นละอองน้ าหรื อ โฟมทนแอลกอฮอล์
เพลิงขนาดใหญ่: ใช้น้ าพ่น, หมอกน้ าหรื อ โฟมทนแอลกอฮอล์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
อย่าใช้น้ าฉี ดใส่
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ความร้อนจากไฟสามารถสร้างไอระเหยติดไฟได้ หากผสมกับอากาศ และโดนประกายไฟ ไอระเหยอาจเผาไหม้ใน
พื้นที่โล่ง หรื อจุดระเบิดในพื้นที่ปิด ไอระเหยอาจมีน้ าหนักมากกว่าอากาศ อาจมีการเคลื่อนตัวเป็ นระยะทางไกลบน
พื้นดินก่อนติดไฟ และวาบกลับไปที่ตน้ ทางของไอระเหย ละอองหรื อไอหมอกละเอียด อาจติดไฟได้ที่อุณหภูมิต่ากว่า
จุดวาบไฟปกติ ดับไฟจากระยะที่ปลอดภัย หรื อตาแหน่งที่ได้รับการปกป้ อง ความร้อนอาจสะสมจนเกิดแรงดัน
เพียงพอ ทาให้มีการปะทุในภาชนะบรรจุ/ไฟกระจายตัว/ทาให้มีโอกาสเสี่ ยงมากขึ้นจากอาการไหม้/การบาดเจ็บ ใช้น้ า
พ่น หรื อหมอกในการทาความเย็น หลีกเลี่ยงการทาให้เป็ นฟองหรื อระเบิดไอน้ า ของเหลวที่เผาไหม้อาจลอยบนผิวน้ า
แม้วา่ จะเป็ นสารที่ละลายได้ในน้ า อาจไม่เหมาะสมในการใช้ดบั ไฟ โดยการเจือจางในน้ า แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทันที หากของเหลวที่เล็ดรอดไปในท่อน้ าทิ้ง/น้ าสาธารณะ
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถงั แรงดันโพสิ ทีฟในตัว (SCBA) ชุดป้ องกันสาหรับนักผจญเพลิงมีประสิ ทธิภาพในการ
ป้ องกันที่จากัด
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล การทาความสะอาดจะต้องดาเนิ นการโดยเจ้าหน้าที่ที่
มีเครื่ องมือที่เหมาะสม และผ่านการฝึ กอบรมเท่านั้น
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ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: พยายามป้ องกันไม่ให้สารไหลเข้าสู่ ท่อระบายน้ า หรื อแหล่งน้ า
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดับไฟทั้งหมดจากต้นเพลิง หยุดการรั่วไหล ป้ องกันการรั่วไหลไปยังท่อน้ าเสี ย/
แหล่งน้ าสาธารณะ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเพลิงไหม้ และสิ่ งแวดล้อม กัก/เก็บ
กูก้ ารรั่วไหลในพื้นที่ขนาดใหญ่ ซับสารเคมีที่หกรั่วในปริ มาณน้อยด้วยของแข็งที่ไม่
ทาปฏิกิริยา ซับสารที่รั่วไหลปริ มาณน้อยด้วยของแข็งเฉื่ อย ใช้ภาชนะกาจัดที่
เหมาะสม เมื่ออยูใ่ นน้ า วัตถุสามารถละลายน้ าได้ และอาจลอยหรื อจม จากัด หรื อ
เก็บอย่างรวดเร็ วเพื่อลดการแพร่ กระจายสารตกค้าง เพื่อลดอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ ใน
น้ า รายงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านกฎระเบียบ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
จัดการกับภาชนะบรรจุเปล่าด้วยความระมัดระวัง ผลิตภัณฑ์ที่หลงเหลืออยูอ่ าจลุกไหม้ได้ หากได้รับความร้อน ควร
ล้างภาชนะบรรจุเปล่าให้สะอาดหมดจดด้วยน้ าสะอาดปริ มาณมาก น้ าชาระล้างสามารถนาไปใช้ในการเจือจาง
ผลิตภัณฑ์แบบเข้มข้นใดๆ ก่อนใช้งาน หรื อสามารถกาจัดทิ้งได้อย่างเหมาะสม
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปิ ดภาชนะบรรจุให้แน่นหนาเมื่อไม่ได้ใช้งาน ป้ องกันจากความชื้น เก็บรักษาให้ห่างจากความร้อน สารเคมีสามารถ
ทาลายพลาสติกบางรู ปแบบได้ ห้ามเก็บร่ วมกับผลิตภัณฑ์ที่ออกซิ ไดส์ และติดไฟได้ดว้ ยตัวเอง ข้อแนะนาในการเก็บ
รักษาทัว่ ไป: เหล็กกล้าคาร์บอน/เหล็กละมุนซึ่งมีการเคลือบผิวด้านใน หรื อเหล็กกล้าไร้สนิม
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ปรึ กษาหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระดับการเปิ ดรับที่
ยอมรับได้
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีคาแนะนาเกี่ยวกับการระบายอากาศที่จาเป็ นต้องใช้เป็ นพิเศษ เมื่อใช้งาน
ภายใต้สภาวะปกติ
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ไม่มีคาแนะนาพิเศษเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ตอ้ งสวมใส่ เมื่อ
ใช้งานภายใต้สภาวะปกติ ในกรณี ที่เกิดเหตุฉุกเฉิ น ให้สวมใส่ หน้ากากที่มีอากาศส่ ง
มาตามท่อหรื อ หน้ากากที่มีถงั อากาศในตัวซึ่ ง ทางานในโหมดแรงดันบวกตามที่ได้
แนะนาหรื ออนุมตั ิโดยหน่วยงานที่เหมาะสม
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โดยทัว่ ไปไม่ถือว่ามีอนั ตรายต่อผิวหนัง ใช้ถุงมือทนสารเคมีให้เหมาะสมกับสภาพ
การใช้งาน สวมถุงมือทนสารเคมี เช่น ถุงมือไนไตรล์ ลาเท็กซ์
การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยแบบป้ องกันด้านข้าง สวมแว่นตานิรภัยในกรณี ที่ของเหลวอาจกระเด็น
หรื อเกิดละอองเข้าตาได้
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ไม่มีคาแนะนาพิเศษเกี่ยวกับเสื้ อผ้า/อุปกรณ์ป้องกันผิวหนังที่ตอ้ งสวมใส่ เมื่อใช้งาน
ภายใต้สภาวะปกติ ในกรณี ที่อาจเกิดการสัมผัสกับผิวหนังระหว่างการใช้งาน ควร
ปฏิบตั ิตามหลักสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลที่ดี
ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันตัวตามการประเมินลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ป้องกันกับ
มาตรการสุ ขอนามัย:
งานที่จะดาเนินการ สภาวะแวดล้อม ระยะเวลาการใช้และอันตราย/หรื อความเสี่ ยงที่
อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้ เตรี ยมพื้นที่จ่ายน้ าสาหรับล้างตา และล้างตัวกรณี ฉุกเฉิ น
ไว้ในจุดใกล้เคียงหากมีการได้รับสารที่เป็ นอันตราย ใช้แนวทางด้านสุ ขอนามัยส่ วน
บุคคลที่เหมาะสม ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ า สู บบุหรี่ หรื อเข้าห้องน้ า
การป้องกันมือ:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส ไม่มีกลิ่น

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : < -20 °C

ความหนาแน่ น : 1.020-1.025 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 7.4

การละลายนา้ : ละลายน้ า

จุดเดือด : 227 °C

ความหนืด : 118 mm2/s ที่ 20 °C, 32 mm2/s ที่ 40 °C

ความดันไอ : 0.013 hPa ที่ 25 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 4.6 (อากาศ= 1 ที่ 15-20°C)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 332 °C

จุดวาบไฟ : 128 - 132 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่สามารถ
ใช้ได้

อุณหภูมขิ องการสลายตัว : ไม่ได้กาหนด

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : -0.462 ที่ 21.7 °C

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย:

ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น สารนี้มีความคงตัวเมื่อมีการใช้งาน และจัดเก็บ
อย่างเหมาะสม
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สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ,มีการออกซิไดซ์
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
กรดแก่, ไอโซไซยาเนตส์, ตัวออกซิ ไดซ์ที่มีฤทธิ์ แรง
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: การสลายตัวเนื่องจากความร้อนอาจทาให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์
และไอระเหยอื่นๆ ที่เป็ นพิษ
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): >5000 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >2.34 mg/l - 4h
สัมผัสผิวหนัง: อาจมีฤทธิ์ ระคายเคืองเล็กน้อยต่อผิวหนังได้ชวั่ คราว
หากกลืนกิน: การกินเข้าไปในปริ มาณสู งอาจก่อให้เกิดความรู ้สึกไม่สบาย หรื อการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร และลาไส้ และการกดระบบประสาทส่ วนกลาง
(ทาให้เกิดอาการอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ และอาจทาให้ขาดสมาธิ พร้อมกับเป็ นลม
หมดสติ โคม่าและเสี ยชีวติ ในกรณี ที่ได้รับสารเกินขนาดอย่างรุ นแรง)
ความเป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์: หนูแรทตัวผู ้ และหนูไมซ์ตวั เมียที่กินไดโพรไพลีน
ไกลคอลเข้าไปหลายกรัมเป็ นเวลา 90 วันที่มีการเปลี่ ยนแปลงของอัณฑะ และรอบ
การเป็ นสัดซึ่ งเป็ นผลมาจากความเป็ นพิษทางคลินิก และความเป็ นพิษ ทัว่ ทั้งระบบ
การอ่อนแอลง และการตาย จากข้อมูลที่มีอยูเ่ กี่ยวกับสารประกอบที่มีโครงสร้างทาง
เคมีเหมือนกันชี้วา่ สารนี้ไม่น่าจะมีผลต่อการเจริ ญพันธุ์ หรื อการสื บพันธุ์ที่ระดับการ
สัมผัสที่ต่ากว่านี้ ซึ่ งไม่ก่อให้เกิดการเจ็บป่ วย หรื อการเสี ยชีวติ
การก่อมะเร็ ง: ไม่ได้จาแนกประเภท ไม่พบผลไม่พึงประสงค์
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:

ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันต่อปลาต่า

ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันต่อสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังต่า
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:

เป็ นพิษต่าต่อพืชจาพวกสาหร่ าย

ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:

ความเป็ นพิษต่อจุลชีพในน้ าเน่าต่า

การย่อยสลายทางชีวภาพ:

ย่อยสลายได้เร็ ว, 64.5 - 93.4%
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(หลังจากผ่านไป 28 วัน ของการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ)
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: สารนี้คาดว่าอาจมีการสะสมตัวทางชีวภาพ
ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ (BCF): 0.3 - 4.6
การเคลื่อนย้ายในดิน:

ความเสถียรในดินและในน้ า

ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่ น รัฐหรื อระหว่างประเทศสาหรับการกาจัดและ/
หรื อทิ้งภาชนะบรรจุของแข็งหรื อของเสี ยอันตราย ของแข็งสาหรับฝั งกลบในพื้นที่ที่
ได้รับอนุ ญาต ของเหลวข้นไหม้ เจือจางด้วยเชื้ อเพลิงความหนื ด ต่าและสะอาด เจือ
จางของเสี ยที่มีส่วนผสมของน้ า ที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ
ไม่มีขอ้ มูล

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่ได้มีขอ้ บังคับสาหรับการขนส่ ง
การขนส่ งทางนา้
ไม่ได้มีขอ้ บังคับสาหรับการขนส่ ง
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่ได้มีขอ้ บังคับสาหรับการขนส่ ง
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
ข้ อกาหนดระหว่างประเทศอื่นๆ
สถานะสิ นค้าคงคลังทัว่ โลก
ส่ วนประกอบในการผลิตภัณฑ์น้ ีได้มาตรฐานทางเคมีหรื อข้อยกเว้นต่อไปนี้
*ปฏิบตั ิตามตารางสาหรับคาอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะ หากจาเป็ น
ประเทศ/ภูมิภาค
สิ นค้ าคงคลัง
คาอธิบายสถานะ
Australia
AICS
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
Canada
DSL
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
China
IECSC
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
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Europe
REACH
ดูขอ้ ปฏิบตั ิและกฏระเบียบของ REACH
Japan
ENCS
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
Korea
KECI
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
New Zealand
NZIoC
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
Philippines
PICCS
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
United States of America
TSCA
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
Taiwan
TCSCA
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
สถานะ REACH
หากจัดซื้ อผลิตภัณฑ์จากบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั LyondellBasell
ซึ่งจดทะเบียนในสหภาพยูโรปเราขอยืนยันว่าส่ วนประกอบทางเคมีผา่ นการจดทะเบียนแล้วเบื้องต้น และหากมี
ข้อกาหนดภายใต้ REACH
ได้มีการจดทะเบียนถูกต้องรวมทั้งจะมีการจดทะเบียน ที่เกี่ยวข้องตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ของ REACH
(กฏระเบียบ (สหภาพยุโรป) เลขที่ 1907/2006)
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวังในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

