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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
DIETHYLENE GLYCOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DIETHYLENE GLYCOL
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
ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) เป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน
ข้ อควรระวัง:
ไม่มี

ระวัง

3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 2,2’-Oxydiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol, 2-Hydroxyethyl ether, DEG, 2,2’Dihydroxydiethyl ether.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
DIETHYLENE GLYCOL
100
111-46-6
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4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ถ้ำสู ดลมหำยใจเข้ำ ไป ให้เคลื่อนย้ำยบุคคลไปในที่ที่ อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำหำยใจไม่
สะดวกให้ทำกำรช่วยหำยใจ ให้ปรึ กษำแพทย์
ล้ำงออกด้วยสบู่และน้ ำปริ มำณมำก ให้ปรึ กษำแพทย์
ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำทีและปรึ กษำแพทย์
ไม่ควรให้อะไรทำงปำกกับผูท้ ี่ไม่มีสติ ล้ำงปำกด้วยน้ ำสะอำดและพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
น้ ำละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล์ ผงเคมีแห้ง หรื อ คำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
Carbon oxides
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมเครื่ องช่วยหำยใจ สวมชุดป้ องกันอย่ำงเต็มรู ปแบบ
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล กันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกำรถ่ำยเทอำกำศ
ให้เพียงพอ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ห้ำมปล่อยสำรออกสู่ สิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้รับอนุ ญำตจำกรัฐบำล อย่ำให้ผลิตภัณฑ์
เข้ำสู่ ท่อระบำยน้ ำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ทิ้งวัสดุที่ปนเปื้ อนเป็ นของเสี ยตำมข้อ 13 และทำควำมพื้นที่ที่ได้รับผลพระทบ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บภำชนะ ปิ ดให้สนิท เก็บในที่เย็นและแห้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำระบำยอำกำศได้ดี / ในที่ทำงำน
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บให้ห่ำงจำกน้ ำ เก็บให้ห่ำงจำกตัวออกซิไดซ์
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8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ใช้ตดู้ ูดควันสำรเคมีที่ออกแบบ สำหรับสำรเคมีอนั ตรำยและมี
ควำมเร็ วโดยเฉลี่ยอย่ำงน้อย 100 ฟุตต่อนำที
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ต้องสวมใส่ หน้ำกำกกรองสำรเคมี
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมีขณะปฏิบตั ิงำน
การป้องกันดวงตา:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสดวงตำ ควรใส่ แว่นตำชนิดป้ องกันเคมี อย่ำสวมใส่ คอนแทค
เลนส์
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ผูป้ ฏิบตั ิงำนควรล้ำงผิวหนังที่สัมผัสเป็ นเวลำนำนด้วยสบู่และน้ ำ เสื้ อผ้ำทำงำน
สกปรกควรซักหรื อซักแห้ง
เปลี่ยนเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนทันที ทำครี มป้ องกันผิวหนัง ล้ำงมือและล้ำงหน้ำ หลังกำร
มาตรการสุ ขอนามัย:
ทำงำน
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -10 °C

ความหนาแน่ น : ไม่มีขอ้ มูล

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 5.0-8 ที่ 500 g/L neutral

การละลายนา้ : ไม่มีขอ้ มูล

จุดเดือด : 245-246 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 0.04 hPa

ความหนาแน่ นของไอ : 3.66 (air=1.0)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 2.0 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 12.3 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 372 °C

จุดวาบไฟ : 143°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:
ไม่มีขอ้ มูล
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
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สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อนในอำกำศ กำรสัมผัสควำมชื้น
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents, Strong acids, Zinc
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้ มูล
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล
เป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้ มูล
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:
14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
การขนส่ งทางนา้
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ซ้ ำและไม่สำมำรถนำกลับมำรี ไซเคิลได้ ให้ส่ง
บริ ษทั กำจัดขยะที่ได้รับอนุญำต
กำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งำน
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การขนส่ งทางอากาศ
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Safety, health and environmental regulation/legislation specific for the substance or mixture Labelling according to
Regulation (EC) No 1272/2008: The substance is classified and labelled according to the CLP regulation.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวังในกำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

