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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
ACETONE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
ACETONE
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

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสู ง
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ
3.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง หรื อเวียนหัว
4.) อำจเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวิตหำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน-ห้ำมสู บบุหรี่
2.) ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
3.) ให้ต่อสำยดินที่ภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
4.) ใช้ระบบไฟฟ้ ำ ระบบระบำยอำกำศและระบบไฟที่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิด
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5.) ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น
6.) ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรปล่อยไฟฟ้ ำสถิตย์
7.) หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควัน/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรย์เข้ำไป
8.) ล้ำงมือทำควำมสะอำดหลังใช้งำน
9.) ใช้เฉพำะนอกอำคำรหรื อพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศได้ดี
10.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน ชุ ดป้ องกัน อุปกรณ์ป้องกันตำและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
11.) หำกกลืนกิน: ให้นำตัวส่ งโรงพยำบำลหรื อพบแพทย์ทนั ที
12.) ห้ำมทำให้อำเจียน
13.) หำกอยูบ่ นผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออก ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ใช้น้ ำฝักบัว
14.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้สำรดับเพลิงที่เหมำะสม
15.) หำกเข้ำดวงตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละสำมำรถทำได้
ให้ลำ้ งดวงตำต่อ
16.) หำกระคำยเคืองต่อดวง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
17.) หำกสู ดดม: ให้นำบุคคลออกสู่ ที่อำกำศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่ำที่หำยใจสะดวก
18.) โทรหำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์ / ปรึ กษำแพทย์ หำกรู ้สึกไม่สบำย
19.) จัดเก็บในสถำนที่ระบำยอำกำศได้ดี ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
20.) จัดเก็บไว้ในที่เย็น
21.) เก็บและล็อคไว้
22.) กำจัดสำร ภำชนะบรรจุภณั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 2-Propanone, Dimethyl Ketone, β-keto-propane, pyroacetic ether, Acetone, Prapan-2-one.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
CAS NO.
67-64-1
ACETONE
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
ไม่มีขอ้ มูล
การหายใจเข้ าไป:
เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยให้รับอำกำศบริ สุทธิ์ หำกมีอำกำรไอ หรื ออำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจอื่นๆ
ให้ไปพบแพทย์ ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยหยุดหำยใจใช้ช่วยให้หำยใจ ถ้ำหำยใจไม่สะดวกให้ใช้ออกซิเจน
ช่วยหำยใจ โทรหำแพทย์
การสั มผัสผิวหนัง:
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำ หำกเกิดกำรระคำยเคือง ให้ไปพบแพทย์ ทำสะอำดเสื้ อผ้ำ และ
รองเท้ำที่ปนเปื้ อนก่อนนำกลับมำใช้ใหม่
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การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

หำกเข้ำตำล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที พบจักษุแพทย์
หำกกลืนกินเข้ำไป ห้ำมล้วงคอให้อำเจียน ให้นำตัวส่ งศูนย์พยำบำลที่ใกล้ที่สุดเพื่อกำรรักษำต่อไป
หำกอำเจียนขึ้นมำทันที ให้กม้ หัวลงต่ำกว่ำระดับสะโพกเพื่อกันกำรหำยใจเอำอำเจียนเข้ำไปใน
ปอด ภำยหลังกำรสัมผัสสำรไม่เกิน 6 ช.ม. หำกมีอำกำรผิดปกติ ได้แก่ ไข้สูงกว่ำ 101 oF (38.3 oC),
หำยใจขัด, แน่นหน้ำอก, ไอไม่หยุด หรื อหำยใจดังเสี ยงอืดๆ ให้รีบนำส่ งโรงพยำบำลที่ใกล้ที่สุด
ห้ำมนำอะไรเข้ำปำก และห้ำมทำให้อำเจียน

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
โฟม สเปรย์น้ ำ หรื อม่ำนน้ ำ ผงเคมีแห้ง คำร์ บอนไดออกไซด์ อำจใช้ทรำยหรื อดินกับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น อย่ำ
ปล่อยน้ ำดับเพลิงลงไปในทะเลหรื อแม่น้ ำลำคลองต่ำงๆ
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ำมใช้น้ ำฉี ดเป็ นลำโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ภำชนะที่สัมผัสกับควำมร้อนสู งจำกไฟ ควรมีกำรระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำปริ มำณมำก ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศ ขยำยตัวไป
ตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได้
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมใส่ ชุดป้ องกันอันตรำย และเครื่ องมือช่วยหำยใจในตัว
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
แยกพื้นที่อนั ตรำย และกันบุคคลที่ไม่จำเป็ นเข้ำไปในพื้นที่ อยูเ่ หนือลม และออกจำกพื้นที่
ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: หำกเป็ นไปได้ให้ปิดรอยรั่วซึ มโดยไม่มีควำมเสี่ ยง นำแหล่งที่อำจติดไฟทั้งหมดออกจำก
บริ เวณพื้ นที่ โดยรอบ ใช้วิธี ค วบคุ ม ขอบเขตที่ เหมำะสมเพื่ อป้ องกันมิ ใ ห้สิ่ ง แวดล้อ ม
ปนเปื้ อนสำรเคมี ป้ องกันมิให้แพร่ หรื อเข้ำไปในท่อระบำยน้ ำ หลุมบ่อ หรื อโดยใช้ทรำย
ดิ น หรื อเครื่ องกั้นอื่นๆ ที่เหมำะสม พยำยำมกระจำยไอระเหย หรื อบังคับให้ไหลไปยัง
พื้นที่ที่ปลอดภัย โดยใช้ม่ำนน้ ำเป็ นต้น ดำเนิ นมำตรกำรล่วงหน้ำเพื่อกันกำรเกิดประกำย
ไฟฟ้ ำสถิต ดูแลให้ไฟฟ้ ำเดินต่อเนื่องกันโดยตลอดโดยเชื่อมและต่ออุปกรณ์ท้ งั หมดลงดิน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ในกรณี ที่สำรของเหลวหกไม่มำก (<1 ถัง) ให้ถ่ำยเทของเหลวด้วยวิธีกลไกเข้ำสู่ ภำชนะ
บรรจุที่ติดป้ ำย และปิ ดผนึกอย่ำงดี เพื่อนำมำใช้ประโยชน์ใหม่ หรื อกำจัดทิ้งอย่ำง
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ปลอดภัย ปล่อยของเหลวที่ตกค้ำงทิง้ ไว้ให้ระเหยไปเอง หรื อใช้วสั ดุดูดซับที่ซบั ได้ดีซบั
ออก แล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้ อนสำรเคมีออก และนำไปกำจัดทิ้ง
อย่ำงปลอดภัย ในกรณี ที่สำรของเหลวหกมำก (>1 ถัง) ให้ถ่ำยเทโดยวิธีกลไก เช่น ใช้
รถบรรทุกสู บของเหลวจำกถังที่หกเพื่อนำมำใช้ประโยชน์ใหม่ หรื อกำจัดทิ้งอย่ำง
ปลอดภัย ห้ำมใช้น้ ำสำดของเหลวที่ตกค้ำง แต่ให้เก็บไว้เป็ นของเสี ยที่ปนเปื้ อนสำรเคมี
ปล่อยของเหลวที่ตกค้ำงทิง้ ไว้ให้ระเหยไปเอง หรื อใช้วสั ดุดูดซับที่ซบั ได้ดีซบั ออก แล้ว
นำไปกำจัดทิ้งอย่ำงปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้ อนสำรเคมีออก และนำไปกำจัดทิ้งอย่ำง
ปลอดภัย
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหยหื อหมอกควันเข้ำไป ระวังอย่ำให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำ หรื อเสื้ อผ้ำ ดับเปลวไฟ ห้ำมสู บ
บุหรี่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกำยไฟดูแลให้ไฟฟ้ ำเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ท้ งั หมดเข้ำด้วยกัน
และต่อลงดินกำจัดควำมเร็ วกำรไหลในท่อในระหว่ำงกำรสู บ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดประกำยไฟฟ้ ำสถิต หลีกเลี่ยงกำรสู บถ่ำย
อย่ำงรวดเร็ ว ห้ำมใช้ลมอัดในกำรเติมสู บถ่ำย หรื อถ่ำยเท ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศ ขยำยตัวไปตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟ
ในระยะทำงไกลได้ จับและเปิ ดถังบรรจุอย่ำงระมัดระวังในบริ เวณที่มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี ระบำยอำกำศสถำนที่ทำงำนด้วยวิธี
ที่ทำให้ไม่สัมผัส/ได้รับ สำรในกำรประกอบอำชีพเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ [Occupational Exposure Limit (OEL)] อย่ำทิ้ง
ลงไปในท่อระบำยน้ ำ ดูแลให้ไฟฟ้ ำเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ท้ งั หมดเข้ำด้วยกัน และต่อลงดินจำกัด
ควำมเร็ วไหลในท่อในระหว่ำงกำรสู บ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดประกำยไฟฟ้ ำสถิต หลีกเลี่ยงกำรสู บถ่ำยอย่ำงรวดเร็ ว ห้ำมใช้ลม
อัดในกำรเติมสู บถ่ำย หรื อถ่ำยเท
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
สถำนที่เก็บจะต้องระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกแสงแดด แหล่งกำเนิ ดประกำยไฟ และแหล่งกำเนิ ดควำมร้อนอื่นๆ เก็บ
ให้ห่ำงจำกสำรที่เป็ นละอองลอย, ไวไฟ, ออกซิไดซ์, กัดกร่ อน และจำกผลิตภัณฑ์ไวไฟอื่นๆ ซึ่ งไม่เป็ นอันตรำย หรื อเป็ นพิษ
ต่อคน หรื อสิ่ งแวดล้อม
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 500 - 750 ppm, STEL 750 - 1000 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรมีอุปกรณ์ระบำยอำกำศแบบป้ องกันกำรระเบิดที่เพียงพอ เพื่อควบคุมควำม
เข้มข้นของสำรในอำกำศให้ต่ำกว่ำค่ำขีดจำกัดกำรสัมผัส ควรมีอ่ำงล้ำงตำ และ
ฝักบัวล้ำงตัวใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น
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อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่สมควรใช้หน้ำกำกช่ วยหำยใจแบบกรองอำกำศ ควรเลื อกหน้ำ กำกนิ รภัยที่ มี
กรองรวมกัน เลือกกรองที่เหมำะสำหรับก๊ำซอินทรี ยแ์ ละไอระเหย ในกรณี ที่ไม่สมควรใช้
หน้ำกำกช่วยหำยใจแบบกรองอำกำศ (ตัวอย่ำงเช่น ควำมเข้มข้นของสำรลอยตัวในอำกำศ
มีค่ำสู ง เสี่ ยงต่อกำรขำดออกซิ เจน พื้นที่จำกัด) ใช้อุปกรณ์ ช่วยหำยใจระบบควำมดันที่
เหมำะสม
การป้องกันมือ:
เมื่อมือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อำจใช้ถุงมือที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน (เช่น จำกยุโรป :
EN374, US: F739, AS/NZS:2161) ทำมำจำกวัสดุที่เหมำะสมในกำรป้ องกันสำรเคมี:
ป้ องกันในระยะยำว : ถุงมือยำงไนไตรล์ ป้ องกันกำรสัมผัสโดยบังเอิญ/กำรกระเซ็น: ถุง
มือยำงพีวซี ีหรื อถุงมือยำงนีโอพรี น
การป้องกันดวงตา:
แว่นตำป้ องกันกำรกระเซ็นของสำรเคมี (แว่นตำป้ องกันสำรเคมี)
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันสำรเคมี สวมรองเท้ำเซฟตี้ และรองเท้ำบูท๊ ป้ องกันสำรเคมี
ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการสุ ขอนามัย:
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นคล้ำยคีโตน

อัตราการระเหย : 5.6 (nBuAc =1)

จุดหลอมเหลว : -94 °C

ความหนาแน่ น : 0.791 - 0.794 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยได้

จุดเดือด : 56.0 – 56.1 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 24.7 kPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 2 g/l ที่ 20 °C

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 2.1 – 2.6 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 12.8 – 13.0 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 540 - 560 °C

จุดวาบไฟ : (-18) – 18 °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 :0.20

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่เกิดปฏิกิริยำโพลิเมอร์ ไรเซชัน่
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สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :

หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟ ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ และไฟฟ้ ำสถิตย์
Strong oxidizers, peroxides, strong acids, amines.

ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: กำรสลำยตัวเพรำะควำมร้อนขึ้นอยูก่ บั สภำวะเป็ นอย่ำงยิง่ ส่ วนผสม
เชิงซ้อนของสำรแข็ง สำรเหลว และก๊ำซที่ลอยตัวในอำกำศ ซึ่ งมีคำร์ บอน มอนอกไซด์,
คำร์ บอนไดออกไซด์ และส่ วนประกอบอินทรี ยส์ ำรอื่นๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่สำรนี้กำลัง
ลุกไหม้ หรื อสลำยตัวเนื่องด้วยกำรรวมกับออกซิ เจน หรื อเพรำะควำมร้อน
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
กำรสู ดดมไอระเหย หรื อละอองฝอยเข้ำไปอำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบหำยใจ
กำรสัมผัสทำงผิวหนัง ไม่ระคำยเคืองผิวหนัง ในระยะยำว/สัมผัสซ้ ำๆ ทำให้ผวิ แห้ง ซึ่งทำ
ให้เป็ นโรคผิวหนัง ไม่ระคำยเคืองต่อดวงตำ กำรหำยใจเข้ำไปในปอดขณะกลืน หรื อ
อำเจียนอำจทำให้ ปอดอักเสบ เนื่องด้วยสำรเคมีซ่ ึ งอำจเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ
ไม่คำดว่ำก่อให้เกิดมะเร็ ง อำจทำให้ง่วงหรื อเวียนศีรษะ
กำรสัมผัส/ได้รับ อำจเสริ มควำมเป็ นพิษของสำรตัวอื่นๆ

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:

LC50 - Blugil sunfish: 8300 ppm - 96h

ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
LC50 - Daphnia magna: 10 ppm - 48h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:

Practically non toxic: LL/EL/IL50 >100 mg/l

ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:

Practically non toxic: LL/EL/IL50 >100 mg/l

กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:

คำดว่ำจะสำมำรถย่อยสลำยได้ในตัว

ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่คำดว่ำจะสะสมในสิ่ งมีชีวติ
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:

ละลำยในน้ ำ หำกผลิตภัณฑ์รั่วซึ มลงดิน มันจะรั่วไหลได้สูง และอำจทำให้น้ ำใต้ดิน
ปนเปื้ อนสำรเคมี

ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
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13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ควรนำกลับ ไปใช้หมุ นเวีย นใหม่ ผูท้ ี่ ท ำให้ เกิ ดขยะของเสี ย มี หน้ำ ที่ รับ ผิดชอบในกำร
พิจำรณำ ควำมเป็ นพิษ และคุ ณสมบัติทำงกำยภำพของสำรที่เกิ ดขึ้น เพื่อพิจำรณำจัดแยก
ประเภทของเสี ย และวิธีกำรกำจัดที่เหมำะสมตำมระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่ำกำจัด
ทิ้งลงไปในสิ่ งแวดล้อม ในท่อระบำยน้ ำ หรื อในแม่น้ ำ น้ ำลำคลองต่ำงๆ ไม่ควรให้ผลิตผล
ของเสี ยปนเปื้ อนดินหรื อน้ ำ
ถ่ำยสำรเคมีออกให้หมดจำกภำชนะบรรจุ เมื่อถ่ำยสำรเคมีออกแล้ว ให้ระบำยอำกำศ
ในที่ที่ปลอดภัย ห่ำงไกลจำกประกำยไฟ และไฟ สำรตกค้ำงอำจก่อให้เกิดอันตรำย
ระเบิดขึ้น อย่ำเจำะ ตัด หรื อเชื่อมถังที่ยงั ไม่ได้ทำควำมสะอำด ส่ งไปให้ผใู ้ ช้ถงั
หมุนเวียน หรื อผูท้ ำประโยชน์จำกของเสี ยโลหะ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1090
Proper shipping name: ACETONE
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1090
Ems: F-E S-D
Proper shipping name: ACETONE
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1090
Proper shipping name: ACETONE

Class: 3

Packing group: II

Class: 3
Marine pollutant: No

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.
AICS
:y
DSL
:y
INV (CN)
:y
ENCS(JP)
:y
(2)-542
TSCA
:y
EINECS
:y
200-662-2
KECI (KR)
:y
KE-29367
PICCS (PH)
:y
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OSHA Status:
This Product is hazardous under the criteria of federal OSHA Hazard Communication standard 29 CFR 1910. 1200.
TCCA Status:
This product is listed on the TSCA Inventory.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่อำจ
ไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวังในกำร
จัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วจิ ำรณญำน
ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงกำรรับประกัน
สิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด จะไม่
รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

