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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
POLYETHYLENE GLYCOL 400
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
POLYETHYLENE GLYCOL 400
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
ไม่ใช่สำรหรื อส่ วนผสมที่เป็ นอันตรำย
ข้ อความแสดงอันตราย:
ไม่ใช่สำรหรื อส่ วนผสมที่เป็ นอันตรำย
ข้ อควรระวัง:
ไม่ใช่สำรหรื อส่ วนผสมที่เป็ นอันตรำย
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: PEG 400; Poly (oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-hydro-.omega.-hydroxy, Polyoxyethylene 400
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
POLYETHYLENE GLYCOL 400
100
25322-68-3
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

อย่ำทิ้งให้ผปู ้ ่ วยอยูต่ ำมลำพัง โดยไม่ให้กำรช่วยเหลือ
เคลื่ อนย้ำยผูป้ ่ วยไปยังที่ อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำมีอำกำรใดเกิ ดขึ้น ให้ปรึ กษำแพทย์ ถ้ำ
ผูป้ ่ วยหมดสติ ควรจัดให้อยูใ่ นท่ำพักฟื้ น และนำส่ งแพทย์

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, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:

การกลืนกิน:

ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำก
ล้ำงตำทันทีดว้ ยน้ ำปริ มำณมำก โดยให้ถอดคอนแทคเลนส์หลังจำกล้ำงตำไปแล้ว
1-2 นำที จำกนั้นให้ลำ้ งตำต่อไป เป็ นเวลำหลำยนำที ปกป้ องไม่ให้เป็ นอันตรำยต่อ
ดวงตำ หำกยังมีอำกำรระคำยเคืองตำ ให้ปรึ กษำจักษุแพทย์
ทำให้ระบบทำงเดินหำยใจสะดวก ไม่ควรดื่มนม หรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควร
ให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้ม่ำนน้ ำ หรื อละอองน้ ำ, ถังดับเพลิงชนิดสำรเคมีแห้ง, ถังดับเพลิงชนิดคำร์บอนไดออกไซด์, โฟม, โฟมชนิดที่ทน
แอลกอฮอล์ (ชนิด ATC) จะเหมำะที่สุด โฟมสังเครำะห์สำหรับใช้งำนทัว่ ไป (รวมถึง AFFF) หรื อโฟมโปรตีนอำจจะ
ใช้ได้ แต่ได้ผลน้อยกว่ำ
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ำมใช้น้ ำฉี ดโดยตรง อำจทำให้เปลวไฟกระจำยตัว
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ระหว่ำงไฟไหม้ ควันอำจจะมีตวั สำรเอง และสำรที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ ที่อำจจะเป็ นพิษและ/หรื อทำให้ระคำยเคือง
ผลิตภัณฑ์จำกกำรเผำไหม้จะรวมถึงสำรดังต่อไปนี้ และอำจมีสำรอื่นๆประกอบด้วย สำรเหล่ำนี้ได้แก่:
คำร์บอนมอนอกไซด์ คำร์บอนไดออกไซด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมหน้ำกำกป้ องกันสำรเคมีที่มีอำกำศประกอบ และชุดผจญเพลิง (รวมทั้งหมวกผจญเพลิง เสื้ อคลุม กำงเกงขำยำว
รองเท้ำบูท๊ และถุงมือ) ถ้ำไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน หรื อไม่ได้ใช้ ให้ดบั เพลิงไหม้จำกตำแหน่งที่ได้รับกำรป้ องกัน หรื ออยู่
ในระยะห่ำงที่ปลอดภัย
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่เหมำะสม
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันไม่ให้สำรลงสู่ ดิน คูคลอง ท่อระบำยน้ ำ ทำงน้ ำ และ/หรื อน้ ำใต้ดิน ดูส่วนที่
12 หัวข้อ ข้อมูลทำงนิเวศวิทยำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
กักสำรที่หกรั่วไหล ถ้ำทำได้ สำรที่หกรั่วไหลมีปริ มำณเล็กน้อย สำมำรถเจือจำงด้วย
น้ ำปริ มำณมำก สำรที่หกรั่วไหลมีปริ มำณมำก เก็บไว้ในภำชนะที่เหมำะสม และติด
ป้ ำยบอก ศึกษำข้อมูลเพิม่ เติมในส่ วนที่ 13 หัวข้อกำรกำจัดของเสี ย สำหรับ
รำยละเอียดเพิ่มเติม
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7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ใช้มำตรกำรป้ องกันอัคคีภยั ตำมปกติ ศึกษำข้อมูลเพิม่ เติมในส่ วนที่ 8 หัวข้อกำรควบคุมกำรสัมผัสสำร/กำรป้ องกัน
อันตรำยส่ วนบุคคล กำรสู บบุหรี่ กินอำหำร และดื่มน้ ำควรห้ำมทำในพื้นที่ที่มีกำรทำงำน ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำเพื่อ
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนังและดวงตำ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ ำ/วัสดุที่ใช้ในงำน ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงเทคโนโลยี ปิ ดฝำให้แน่น และเก็บ
ในสถำนที่มีกำรระบำยอำกำศได้ดี นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ทนั ทีหลังจำกที่เปิ ดภำชนะ เก็บในภำชนะที่ทำจำก Stainless
steel, Polypropylene, Polyethylene lined contained,Teflon,Glass-lined container, Plasite 3066 lined container, Plasite
3070 lined container และ 316 stainless steel วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง: ไม่มีวสั ดุใดๆที่จะกล่ำวถึงเป็ นพิเศษ
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีสำรอันตรำยที่อยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนด
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ระดับควำมเข้มข้นสำรในบรรยำกำศควรต่ำกว่ำระดับของกำรสัมผัสสำร เมื่อระดับ
ควำมเข้มข้นสำรในอำกำศ และ/หรื อ ระดับที่รู้สึกสบำย สู งกว่ำระดับของกำรสัมผัส
สำร ควรสวมหน้ำกำกกรองอำกำศ
การป้องกันมือ:
กำรเลื อกถุ งมื อเฉพำะอย่ำงสำหรับกำรใช้งำนเฉพำะอย่ำง และในช่ วงเวลำในกำร
ทำงำนต่ำงๆ จะต้องพิจำรณำปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กำรทนสำรเคมีอื่นที่ตอ้ ง
ทำงำนด้วย คุณสมบัติทำงกำยภำพ (กำรป้ องกันกำรตัด/กำรเจำะ/ ควำมคล่องตัว กำร
ป้ องกัน ควำมร้ อ น) กำรตอบสนองของร่ ำ งกำยที่ อ ำจเกิ ด กับ ถุ ง มื อ พร้ อ มทั้ง
คำแนะนำ/ข้อกำหนดที่ผจู ้ ำหน่ำยถุงมือจัดเตรี ยมไว้ให้
การป้องกันดวงตา:
ให้ใช้แว่นตำนิ รภัย แว่นตำนิ รภัยควรเป็ นไปตำมมำตรฐำน EN 166 หรื อเทียบเท่ำ
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกัน สวมเสื้ อผ้ำที่สะอำด และปกคลุมร่ ำงกำย ใช้ถุงมือที่มีฉนวนกัน
ควำมร้อน เพื่อป้ องกันควำมร้อนเมื่อจำเป็ น
ให้ใช้กำรระบำยอำกำศแบบทัว่ ไป และ/หรื อกำรระบำยอำกำศเฉพำะจุด เพื่อควบคุม
มาตรการสุ ขอนามัย:
ระดับควำมเข้มข้นของสำรในบรรยำกำศให้ต่ำกว่ำระดับของกำรสัมผัสสำร และ
ปฏิบตั ิดำ้ นสุ ขอนำมัยในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ ไป
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส มีกลิ่นอ่อนๆ
จุดหลอมเหลว : 4 - 8 °C
ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล
จุดเดือด : >200 °C
ความดันไอ : < 0.001 hPa ที่ 20 °C
ค่ าจากัดต่าสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

อัตราการระเหย : < 0.01
ความหนาแน่ น : ไม่มีขอ้ มูล
การละลายนา้ : ละลำยได้
ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล
ความหนาแน่ นของไอ : 10
ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้ เอง : ไม่มีขอ้ มูล
ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ที่รับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

จุดวาบไฟ : 227 °C
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ ของของแข็ง และก๊าซ:
ไม่มีขอ้ มูล
อุณหภูมิของการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล
ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล
ค่ าสั มประสิ ทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้กำรใช้งำนปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ปฏิกิริยำพอลิเมอร์ ไรเซชัน่ จะไม่เกิดขึ้น
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีเกิดปฏิกิริยำที่เป็ นอันตรำยภำยใต้กำรใช้งำนปกติ อันตรำยจำก
ปฏิกิริยำพอลิเมอร์ ไรเซชัน่ จะไม่เกิดขึ้น
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
กำรสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นสำมำรถทำให้ผลิตภัณฑ์สลำยตัว ก๊ำซที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรสลำยตัวสำมำรถทำให้ควำมดันเพิ่มขึ้นในระบบปิ ด ควำมร้อน, ประกำย
ไฟ และกำรสะสมไฟฟ้ ำสถิต กำรสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอำจทำให้เกิดกำร
สลำยตัวของผลิตภัณฑ์
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong bases at high temperatures, strong acids, strong oxidizing agents และ
materials reactive with hydroxyl compounds.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว:
ผลิตภัณฑ์น้ ีมีกำรสลำยตัว ขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ อำกำศ และวัสดุอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์น้ ีมีกำรสลำยตัวอำจรวมถึง: Carbon dioxide, alcohols, ethers, hydrocarbons, ketones, polymer fragments.
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11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - Poecilia reticulata (guppy): >100 mg/l - 96 h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
LC50 - Daphnia magna (Water flea): 1,000 mg/l - 48 h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (green algae): 398.9135 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
IGC50 - Tetrahymena pyriformis: 1,651.521 mg/l - 46 h
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ไม่คงสภำพ และย่อยสลำยได้ง่ำยในน้ ำ, คงสภำพ และไม่สำมำรถย่อยสลำยได้ใน
ตะกอน
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่สะสมทำงชีวภำพ
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
กำรเคลื่อนย้ำยในดินปำนกลำง, ดูดซึ มได้ง่ำยในดิน
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

เผำในเตำเผำที่ ได้รับอนุ ญำตภำยใต้ระเบี ยบข้อบังคับ ของประเทศ และท้องถิ่ น ที่
ควำมเข้มข้นต่ ำมำกในน้ ำ ผลิ ตภัณฑ์น้ ี สำมำรถย่อยสลำยทำงชี วภำพได้ในโรงงำน
บำบัดน้ ำเสี ยทำงชี วภำพ กำรกำจัดควรกำจัดตำมระเบียบข้อบังคับของประเทศ และ
ตำมระเบียบข้อบังคับด้ำนสิ่ งแวดล้อมของระบุวิธีกำรกำจัดสำหรับผลิ ตภัณฑ์ที่ขำย
ส ำหรั บ กำรก ำจัด สำรที่ ใ ช้แล้วอย่ำ งเหมำะสม กำรประเมิ น จะต้องเสร็ จ สิ้ น เพื่ อ
ก ำหนดควำมเหมำะสม และกำรจัด กำรของเสี ย จะต้อ งได้รั บ อนุ ญ ำตภำยใต้
กฎระเบียบข้อบังคับและ/หรื อกฎหมำยที่ควบคุมในสถำนที่ทำงำน
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ว่ำงเปล่ำควรนำไปรี ไซเคิล หรื อ กำจัดโดยผ่ำนทำงสถำนที่รับกำจัด
ของเสี ยที่ผำ่ นกำรรับรอง
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14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
การขนส่ งทางนา้
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Safety, health, and environmental regulations specific for the hazardous chemical
Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals)
Regulations 2013.
Occupational Safety and Health (Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health)
Regulations 2000.
The components of this product are reported in the following inventories:
CH INV
:
On the inventory, or in compliance with the inventory
TSCA
:
On TSCA Inventory.
DSL
:
All components of this product are on the Canadian DSL
AICS
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
NZloC
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
ENCS
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
ISHL
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
KECI
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
PICCS
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
IECSC
:
On the inventory, or In compliance with the inventory.
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
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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

