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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ETHYLENE GLYCOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
ETHYLENE 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
รู ปภาพ

คาสัญญาณ

ระวัง

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) เป็ นอันตรายหากกลืนกิน
ข้ อควรระวัง:
1.) ล้างผิวหนังหลังจากการทางาน
2.) อย่ากิน ดื่มหรื อสู บบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี
3.) หากกลืนกิน: โทรปรึ กษาแพทย์ / แพทย์หาก เมื่อรู ้สึกไม่สบาย
4.) ล้างทาความสะอาดปาก
5.) กาจัดภาชนะตามข้อบังคับ
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3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 1,2-Ethanediol, EG, MEG
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
ETHYLENE GLYCOL
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:

รหัส CAS NO.
107-21-1

ถ้าสู ดลมหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายบุคคลไปในที่ที่อากาศบริ สุทธิ์ ถ้าหายใจไม่
สะดวกให้ทาการช่วยหายใจ ให้ปรึ กษาแพทย์

การสั มผัสผิวหนัง:

ล้างออกด้วยสบู่และน้ าปริ มาณมาก ให้ปรึ กษาแพทย์

การสั มผัสดวงตา:

ล้างออกด้วยน้ าปริ มาณมากอย่างน้อย 15 นาทีและปรึ กษาแพทย์

การกลืนกิน:

ไม่ควรให้อะไรทางปากกับผูท้ ี่ไม่มีสติ ล้างปากด้วยน้ าสะอาดและพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
น้ าละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล์ ผงเคมีแห้ง หรื อ คาร์ บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมชุดป้ องกันที่มีอุปกรณ์ช่วยหายใจ ในกรณี ที่เกิดไฟไหม้
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ใช้อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล หลี กเลี่ ยงการหายใจไอระเหย ควันหรื อก๊าซ ให้
แน่ใจว่ามีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม:

อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ลงสู่ ท่อระบายน้ า

วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย และกาจัดเป็ นของเสี ยอันตราย เก็บในภาชนะที่
เหมาะสม และปิ ดให้สนิทสาหรับภาชนะที่จะกาจัด
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7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการสู ดดมไอระเหยหรื อควัน เพื่อความรอบคอบโปรดดูส่วนที่ 2
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปิ ดภาชนะให้แน่นสนิท เก็บในที่แห้งและมีการระบายอากาศดี
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 100 mg/m3
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม:

ใช้งานตามมาตรฐานสุ ขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบตั ิเพื่อ
ความปลอดภัย ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้ นสุ ดการทางาน

มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
ต้องสวมใส่ หน้ากากกรองสารเคมี
สวมถุงมือป้ องกันสารเคมีขณะปฏิบตั ิงาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ควรใส่ แว่นตาชนิดป้ องกันสารเคมี อย่าสวมใส่ คอนแทค
เลนส์
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ผูป้ ฏิบตั ิงานควรล้างผิวหนังที่สัมผัสเป็ นเวลานาน ด้วยสบู่และน้ าเสื้ อผ้าทางาน
สกปรกควรซักหรื อซักแห้ง
เปลี่ยนเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนทันที ทาครี มป้ องกันผิวหนัง ล้างมือและล้างหน้า หลังการ
มาตรการสุ ขอนามัย:
ทางาน
การป้องกันระบบหายใจ:
การป้องกันมือ:
การป้องกันดวงตา:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส เกือบไม่มีกลิ่น

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -12 °C

ความหนาแน่ น : 1.1151-1.1156 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลาย ที่ 20 °C

จุดเดือด: 198 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 0.06 mmHg ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.8 %โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 12.8 %โดยปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 410 °C

จุดวาบไฟ : 111 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล
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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: ระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับอากาศในสภาวะที่เป็ นแก๊ส ทาปฏิกิริยากับตัว
ออกซิไดซ์
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ความร้อน
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
aluminium, chromyl chloride, alkali hydroxides, perchloric acid, strong oxidizing
agents strong acids, strong bases, aldehydes.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Carbon monoxide และ carbon dioxide.
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 4700 mg/kg
เป็ นอันตรายหากกลืนกิน
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
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13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ห้ามทิ้ งรวมกับขยะในครัวเรื อน ห้ามทิ้ งลงสู่ ระบบน้ าทิ้ง ส่ งกาจัดของเสี ยอันตราย ต้อง
ได้รับการปฏิ บตั ิ เป็ นพิเศษ ภายใต้การปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบอย่างเป็ นทางการ ปรึ กษา
กฎระเบียบของรัฐข้อบังคับของท้องถิ่นหรื อระดับชาติเกี่ยวกับการกาจัดอย่างเหมาะสม

การกาจัดทิ้งตามข้อบังคับของราชการ จัดการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปนเปื้ อนเช่ นเดียวกับตัว
สาร หากไม่ได้ระบุอย่างเป็ นทางการ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ปนเปื้ อนอาจได้รับการปฏิบตั ิ
เหมือนของใช้ในครัวเรื อนหรื อนามารี ไซเคิล

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางนา้
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Regulatory information:
REACH No. : A registration number is not available for this substance as the substance
or its uses are exempted from registration, the annual tonnage does not
require a registration or the registration is envisaged for a later
registration deadline.
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

