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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
PROPYLENE GLYCOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
PROPYLENE 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
ไม่ตอ้ งใช้สัญลักษณ์ควำมเป็ นอันตรำย
ข้ อความแสดงอันตราย:
ไม่จดั เป็ นอันตรำยภำยใต้เกณฑ์ GHS
ข้ อควรระวัง:
ไม่มีขอ้ ควรระวัง
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 1,2-Propanediol, MPG, PG
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
PROPYLENE GLYCOL
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

รหัส CAS NO.
57-55-6

ไม่คำดว่ำจะเป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพ เมื่อใช้งำนภำยใต้สภำวะปกติ
นำตัวออกรับอำกำศบริ สุทธิ์ หำกผูป้ ่ วยไม่ฟ้ื นตัวเร็ ว ให้นำตัวส่ งศูนย์พยำบำลที่ใกล้
ที่สุดเพื่อรับกำรรักษำต่อไป
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การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออก ใช้น้ ำจำนวนมำกล้ำงบริ เวณผิวที่สัมผัสกับสำรเคมี แล้ว
ล้ำงต่อด้วยน้ ำและสบู่ ถ้ำมี
ล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำก หำกมีอำกำรระคำยเคือง พบแพทย์
ปกติแล้วไม่จำเป็ นต้องทำอะไร นอกจำกจะกลืนสำรเข้ำไปเป็ นจำนวนมำก อย่ำงไร
ก็ตำมควรปรึ กษำแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
น้ ำละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล์ ผงเคมีแห้ง คำร์บอนไดออกไซด์ ทรำย หรื อดิน อำจใช้สำหรับเพลิงไหม้ขนำดเล็ก
เท่ำนั้น
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ำมใช้น้ ำฉี ดเป็ นลำโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์บอนไดออกไซด์ ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศ ขยำยตัวไปตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได้ เกิดเฉพำะ
ในกรณี ที่มีเปลวไฟเกิดขึ้นก่อน อันตรำยกำรเผำไหม้ผลิตภัณฑ์อำจมี คำร์บอนมอนอกไซด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมใส่ ชุดป้ องกันอันตรำย และเครื่ องมือช่วยหำยใจในตัว
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
ระวังอย่ำสู ดดมไอระเหย และ/หรื อ ละอองฝอยเข้ำไป ระวังอย่ำให้สัมผัสกับผิวหนัง
ดับเปลวไฟ ห้ำมสู บบุหรี่ ถอดแหล่งกำเนิดกำรจุดติดไฟออก หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำ
ให้เกิดประกำยไฟ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ใช้ก ำรป้ องกันที่ เหมำะสม เพื่ อหลี ก เลี่ ย งกำรปนเปื้ อนสิ่ ง แวดล้อม ป้ องกันมิ ใ ห้
แพร่ กระจำยหรื อไหลลงไปในท่อน้ ำเสี ย หลุมบ่อ หรื อแม่น้ ำ โดยใช้ทรำย ดิ น หรื อ
สิ่ งกีดกั้นอื่นๆ ที่เหมำะสม ใช้วิธีกำรกำจัดขอบเขตที่เหมำะสม ระบำยอำกำศตลอด
ทัว่ บริ เวณที่ปนเปื้ อนสำร
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ในกรณี ที่สำรของเหลวหกมำก (> 1 ถัง) ให้ถ่ำยเทโดยวิธีกลไก เช่น ใช้รถบรรทุก
สู บของเหลวจำกถังที่หกเพื่อนำมำใช้ประโยชน์ใหม่หรื อกำจัดทิง้ อย่ำงปลอดภัย
ห้ำมใช้น้ ำสำดของเหลวที่ตกค้ำง แต่ให้เก็บไว้เป็ นของเสี ยที่ปนเปื้ อนสำรเคมี ปล่อย
ของเหลวที่ตกค้ำงทิง้ ไว้ให้ระเหยไปเองหรื อใช้วสั ดุดูดซับที่ซบั ได้ดีซบั ออก แล้วไป
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กำจัดทิง้ อย่ำงปลอดภัยขุดดินที่ปนเปื้ อนสำรเคมีออก และนำไปกำจัดทิง้ อย่ำง
ปลอดภัย
ในกรณี ที่สำรของเหลวหกไม่มำก (< 1 ถัง) ให้ถ่ำยเทของเหลวด้วยวิธีกลไกเข้ำสู่
ภำชนะบรรจุที่ติดป้ ำยและปิ ดผนึกอย่ำงดี เพื่อนำมำใช้ประโยชน์หรื อกำจัดทิ้งอย่ำง
ปลอดภัย ปล่อยของเหลวที่ตกค้ำงทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรื อใช้วสั ดุดูดซับที่ซบั ได้ดี
ขับออก แล้วนำไปกำจัดทิง้ อย่ำงปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้ อนสำรเคมีออก และนำไป
กำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ตำมข้อควรปฏิบตั ิในด้ำนสุ ขอนำมัยในโรงงำนอุตสำหกรรม ควรดำเนินมำตรกำรล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันไม่ให้หำยใจเอำ
สำรเข้ำไป ใช้ระบบกำจัดไอเสี ยของท้องถิ่นในบริ เวณพื้นที่ดำเนินกำร สำหรับท่อและข้อต่อ ควรหลีกเลี่ยงทองแดง,
โลหะผสมทองแดง, สังกะสี ระวังอย่ำให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำ หรื อเสื้ อผ้ำ ผึ่งเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนสำรเคมีให้แห้ง ใน
บริ เวณที่มีอำกำศถ่ำยเทได้ดีก่อนนำไปซัก ดับเปลวไฟ ห้ำมสู บบุหรี่ ถอดแหล่งกำเนิดไฟออกทั้งหมด หลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่ทำให้เกิดประกำยไฟ อย่ำทิง้ ลงไปในท่อระบำยน้ ำ อุณหภูมิหำ้ มในกำรใช้: สภำพแวดล้อมตำมปกติ ขณะ
จัดกำรกับผลิตภัณฑ์ในถัง ควรสวมรองเท้ำนิ รภัย และใช้อุปกรณ์กำรจัดกำรที่เหมำะสม ควรชะล้ำงด้วยท่อไนโตรเจน
ก่อนและหลังกำรขนย้ำยผลิตภัณฑ์ ในช่วงกำรสู บอำจมีประกำยไฟฟ้ ำสถิตเกิดขึ้น ประกำยไฟฟ้ ำสถิตอำจทำให้เกิดไฟ
ไหม้ได้ ปิ ดฝำภำชนะบรรจุได้ตลอดเวลำเมื่อไม่ใช้งำน
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ป้ องกันมิให้สัมผัสกับน้ ำ และบรรยำกำศที่เปี ยกชื้น ถังจะต้องสะอำดแห้ง และไม่เป็ นสนิม ต้องเก็บไว้ในบริ เวณซึ่ งมีที่
กั้นมีกำรถ่ำยเทอำกำศอย่ำงดี ห่ำงไกลจำกแสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งควำมร้อนอื่นๆ ควรคลุมด้วยไนโตรเจนใน
กรณี ที่เป็ นถังขนำดใหญ่ (ควำมจุ 100 m3 หรื อสู งกว่ำนี้ ) ควรวำงถังซ้อนกันขึ้นไปไม่เกิน 3 ชั้น ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
เสมอ เก็บไว้ให้แห้งเสมอ ต้องเก็บไว้ในบริ เวณที่มีอำกำศถ่ำยเทอำกำศอย่ำงดี ห่ำงไกลจำกแสงแดดแหล่งติดไฟ และ
แหล่งควำมร้อนอื่นๆ ป้ องกันทำงผ่ำนของน้ ำ อุณหภูมิในกำรเก็บรักษำ: ไม่เกิน 40 oC
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีหลักฐำนยืนยันแน่นอน
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ปกติไม่จำเป็ นต้องควบคุมปริ มำณกำรสัมผัส/ได้รับสำรในกำรใช้ทวั่ ไป
แนวทำงปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับสุ ขอนำมัยด้ำนอุตสำหกรรมโดยทัว่ ไป จะ
พยำยำมให้มีกำรสัมผัส/ได้รับสำร น้อยที่สุด
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มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
กำรใช้ในสภำพทัว่ ไปไม่จำเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ ตำมข้อ
ควรปฏิบตั ิในด้ำนสุ ขอนำมัยอุตสำหกรรม
การป้องกันมือ:
ในกรณี ที่มืออำจสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ควรสวมถุงมือที่เหมำะสม และได้มำตรฐำน
(เช่น มำตรฐำนยุโรป: EN374, สหรัฐอเมริ กำ: F739) ซึ่ งทำมำจำกวัสดุต่อไปนี้ เพื่อ
ช่ วยป้ องกันอันตรำยจำกสำรเคมี กำรสัมผัสโดยบังเอิ ญ/หำรป้ องกันสำรกระเด็น:
พีวซี ี ยำงเทียมนีโอพรี น ยำงเทียมไนไตรส์ ควำมเหมำะสมและควำม
ทนทำนของถุ งมื อขึ้นอยู่กบั กำรใช้ ตัวอย่ำงเช่ น ต้องสัมผัสกับสำรเคมีบ่อยๆหรื อ
นำนเท่ ำไร วัสดุ ที่ ใช้ทำถุ งมื อสำมำรถทนสำรเคมี ได้ดีแค่ไหน ถุ งมื อหนำและใช้
คล่องมือหรื อไม่ ขอคำแนะนำจำกผูจ้ ำหน่ ำยถุ งมื อเสมอ ถุ งมือที่ ปนเปื้ อนสำรเคมี
แล้วควรเปลี่ยนใหม่ ในกำรใช้ระยะยำวควรหลีกเลี่ยงถุงมือบำงๆ ประเภทใช้แล้วทิ้ง
เมื่อสวมแล้วควรใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย
การป้องกันดวงตา:
แว่นตำป้ องกันสำรเคมีกระเด็น (แว่นตำกันสำรเคมี) รับรองได้มำตรฐำน EN166
ของสหภำพยุโรป
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ปกติแล้วไม่จำเป็ นต้องสวมใส่ เครื่ องป้ องกันผิว นอกจำกเสื้ อผ้ำชุดทำงำนมำตรฐำน\
ที่จดั ให้
ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการสุ ขอนามัย:
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส ไม่มีกลิ่น

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -59 °C

ความหนาแน่ น : ไม่มีขอ้ มูล

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 7

การละลายนา้ : สำมำรถผสมกันได้เต็มที่

จุดเดือด : 186 - 189 °C

ความหนืด : 55 mPa.s ที่ 20 °C

ความดันไอ : 10 Pa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 2.5 g/l ที่ 20 °C

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 2.6 % โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 12.6 % โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 421 °C

จุดวาบไฟ : 99 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ละลำยได้อย่ำง
รวดเร็ วในตัวทำละลำยประเภทสำรอินทรี ยต์ ่ำงๆ

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : -1
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
คงตัว สำมำรถดูดไอน้ ำจำกอำกำศ
การเกิดปฏิกริ ิยา:

เสถีรภำยใต้สภำวะปกติ

ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:

ควำมร้อน เปลวไฟ และประกำยไฟ อุณหภูมิสูงเกิน 40 oC

วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :

สำรอ็อกซิ ไดซิ่ งแก่ กรดแก่

ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: อำจมีสำรอนุพนั ธ์เกิดขึ้นจำกคำร์ โบนิ ล และไดอ็อกโซแลน
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

ควำมเป็ นพิษต่ำ: LD50 Oral: >5,000 mg/kg
คำดว่ำมีควำมเป็ นพิษต่ำ: LD50 Dermal: >5,000 mg/kg

อาการทีป่ รากฎ:

ไม่ทำให้ผวิ หนังระคำยเคือง ปกติจะไม่ทำให้ดวงตำระคำยเคือง ไม่คำดว่ำจะเป็ นสำร
ที่ระคำยเคืองต่อระบบกำรหำยใจ ไม่ใช่สำรที่ทำให้เกิดปฏิกิริยำกำรแพ้ของผิวหนัง
ควำมเป็ นพิษต่อระบบร่ ำงกำยต่ำเมื่อสัมผัส/ได้รับ ติดต่อกันบ่อยครั้ง มีกำรลด
จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงของแมวที่ได้รับสำรโมโนโพรพำลีนไกลคอล ในปริ มำณ
มำกๆ

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ไม่ทำให้ลกั ษณะของยีนเปลี่ยนแปลง ในกำรศึกษำวิจยั ในสัตว์พบว่ำไม่ก่อให้เกิด
โรคมะเร็ ง ไม่ใช่สำรพิษที่มีผลต่อพัฒนำกำรทำงร่ ำงกำย ไม่ทำให้ควำมสำมำรถใน
กำรมีลูกลดลง

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
ไม่เป็ นพิษ: LC/EC/IC50 >100 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
ไม่เป็ นพิษ: LC/EC/IC50 >100 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่เป็ นพิษ: LC/EC/IC50 >100 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
คำดว่ำจะไม่เป็ นพิษ: LC/EC/IC50 >100 mg/l
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
สำมำรถย่อยสลำยตัวได้อย่ำงรวดเร็ ว
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ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่สะสมในสิ่ งมีชีวติ อย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
หำกผลิตภัณฑ์รั่วซึ มลงดิน มันจะรั่วไหลได้สูงและอำจทำให้น้ ำใต้ดินปนเปื้ อน
สำรเคมีละลำยน้ ำ
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ ผูท้ ี่ทำให้เกิดขยะของเสี ยมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
พิจำรณำควำมเป็ นพิษ และคุ ณสมบัติทำงกำยภำพของสำรที่เกิ ดขึ้น เพื่อพิจำรณำ
จัดแยกประเภทของเสี ย และวิธีกำรกำจัดที่เหมำะสมตำมระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ไม่ทิ้งลงสู่ สิ่งแวดล้อม, ในท่อระบำยน้ ำ หรื อในแหล่งน้ ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของเสี ยไม่
ควรให้ปนเปื้ อนลงดิน หรื อน้ ำ
ถ่ำยสำรเคมีออกให้หมดจำกภำชนะบรรจุ เมื่อถ่ำยสำรเคมีออกแล้ว ให้ระบำยอำกำศ
ในที่ที่ปลอดภัยห่ำงไกลจำกประกำยไฟ และไฟ ส่ งไปให้ผใู้ ช้ถงั หมุนเวียน หรื อผูท้ ำ
ประโยชน์จำกของเสี ยโลหะ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
การขนส่ งทางนา้
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำย
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.
Chemical Inventory Status:
AICS
:
Listed
DSL
:
Listed
INV (CN)
:
Listed
ENCS (JP)
:
Listed
(2)-234
ISHL (JP)
:
Listed
2-(8)-321
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ISHL (JP)
TSCA
EINECS
KECI (KR)
PICCS (PH)
Other Information

:
:
:
:
:
:

Listed
2-(8)-323
Listed
Listed
200-338-0
Listed
KE-29267
Listed
Hazardous Substance Act.BE2535

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

