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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ACETONE 

 

1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   ACETONE 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์    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. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

                                                                   
ค ำสัญญำณ อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง  
2.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ 
3.) อำจจะท ำใหเ้กิดกำรมึนงง หรือเวยีนหวั  
4.) อำจเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวิตหำกกลืนกินและเขำ้สู่ระบบทำงเดินหำยใจ 
ข้อควรระวงั: 
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผวิท่ีร้อน-หำ้มสูบบุหร่ี 
2.) ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
3.) ใหต่้อสำยดินท่ีภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
4.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยอำกำศและระบบไฟท่ีมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนักำรระเบิด 
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5.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ท ำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น 
6.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์
7.) หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรยเ์ขำ้ไป 
8.) ลำ้งมือท ำควำมสะอำดหลงัใชง้ำน 
9.) ใชเ้ฉพำะนอกอำคำรหรือพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศไดดี้ 
10.) สวมใส่ถุงมือป้องกนั ชุดป้องกนั อุปกรณ์ป้องกนัตำและอุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
11.) หำกกลืนกิน: ใหน้ ำตวัส่งโรงพยำบำลหรือพบแพทยท์นัที 
12.) หำ้มท ำใหอ้ำเจียน 
13.) หำกอยูบ่นผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออก ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ใชน้ ้ำฝักบวั 
14.) ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้ ใชส้ำรดบัเพลิงท่ีเหมำะสม 
15.) หำกเขำ้ดวงตำ: ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถท ำได ้
ใหล้ำ้งดวงตำต่อ 
16.) หำกระคำยเคืองต่อดวง: ใหพ้บแพทย ์หรือเขำ้รับกำรรักษำพยำบำล 
17.) หำกสูดดม: ใหน้ ำบุคคลออกสู่ท่ีอำกำศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่ำท่ีหำยใจสะดวก 
18.) โทรหำศูนยพ์ิษวทิยำหรือแพทย ์/ ปรึกษำแพทย ์หำกรู้สึกไม่สบำย 
19.) จดัเก็บในสถำนท่ีระบำยอำกำศไดดี้ ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
20.) จดัเก็บไวใ้นท่ีเยน็ 
21.) เก็บและล็อคไว ้
22.) ก ำจดัสำร ภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: 2-Propanone, Dimethyl Ketone, β-keto-propane, pyroacetic ether, Acetone, Prapan-2-one. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) CAS NO. 
ACETONE 100 67-64-1 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:  ไม่มีขอ้มูล 
การหายใจเข้าไป: เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยใหรั้บอำกำศบริสุทธ์ิ หำกมีอำกำรไอ หรืออำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจอ่ืนๆ 

ใหไ้ปพบแพทย ์ในกรณีท่ีผูป่้วยหยดุหำยใจใชช่้วยใหห้ำยใจ ถำ้หำยใจไม่สะดวกใหใ้ชอ้อกซิเจน
ช่วยหำยใจ โทรหำแพทย ์

การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยสบู่และน ้ำ หำกเกิดกำรระคำยเคือง ใหไ้ปพบแพทย ์ท ำสะอำดเส้ือผำ้ และ 
   รองเทำ้ท่ีปนเป้ือนก่อนน ำกลบัมำใชใ้หม่ 
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การสัมผสัดวงตา: หำกเขำ้ตำลำ้งตำดว้ยน ้ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 15 นำที พบจกัษุแพทย ์
การกลนืกนิ: หำกกลืนกินเขำ้ไป หำ้มลว้งคอใหอ้ำเจียน ใหน้ ำตวัส่งศูนยพ์ยำบำลท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อกำรรักษำต่อไป 

หำกอำเจียนข้ึนมำทนัที ใหก้ม้หวัลงต ่ำกวำ่ระดบัสะโพกเพื่อกนักำรหำยใจเอำอำเจียนเขำ้ไปใน
ปอด ภำยหลงักำรสัมผสัสำรไม่เกิน 6 ช.ม. หำกมีอำกำรผิดปกติ ไดแ้ก่ ไขสู้งกวำ่ 101 oF (38.3 oC), 
หำยใจขดั, แน่นหนำ้อก, ไอไม่หยดุ หรือหำยใจดงัเสียงอืดๆ ใหรี้บน ำส่งโรงพยำบำลท่ีใกลท่ี้สุด 
หำ้มน ำอะไรเขำ้ปำก และหำ้มท ำใหอ้ำเจียน 

      
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
โฟม สเปรยน์ ้ำ หรือม่ำนน ้ำ ผงเคมีแหง้ คำร์บอนไดออกไซด ์อำจใชท้รำยหรือดินกบัไฟท่ีไหมเ้พียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้น อยำ่
ปล่อยน ้ำดบัเพลิงลงไปในทะเลหรือแม่น ้ำล ำคลองต่ำงๆ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หำ้มใชน้ ้ำฉีดเป็นล ำโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ภำชนะท่ีสัมผสักบัควำมร้อนสูงจำกไฟ ควรมีกำรระบำยควำมร้อนดว้ยน ้ำปริมำณมำก ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศ ขยำยตวัไป
ตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได ้
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรำย และเคร่ืองมือช่วยหำยใจในตวั 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: แยกพื้นท่ีอนัตรำย และกนับุคคลท่ีไม่จ  ำเป็นเขำ้ไปในพื้นท่ี อยูเ่หนือลม และออกจำกพื้นท่ี

ต ่ำ 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  หำกเป็นไปไดใ้ห้ปิดรอยร่ัวซึมโดยไม่มีควำมเส่ียง น ำแหล่งท่ีอำจติดไฟทั้งหมดออกจำก

บริเวณพื้นท่ีโดยรอบ ใช้วิธีควบคุมขอบเขตท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้ส่ิงแวดล้อม
ปนเป้ือนสำรเคมี ป้องกนัมิให้แพร่หรือเขำ้ไปในท่อระบำยน ้ ำ หลุมบ่อ หรือโดยใชท้รำย 
ดิน หรือเคร่ืองกั้นอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสม พยำยำมกระจำยไอระเหย หรือบงัคบัให้ไหลไปยงั
พื้นท่ีท่ีปลอดภยั โดยใช้ม่ำนน ้ ำเป็นตน้ ด ำเนินมำตรกำรล่วงหน้ำเพื่อกนักำรเกิดประกำย
ไฟฟ้ำสถิต ดูแลใหไ้ฟฟ้ำเดินต่อเน่ืองกนัโดยตลอดโดยเช่ือมและต่ออุปกรณ์ทั้งหมดลงดิน  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
ในกรณีท่ีสำรของเหลวหกไม่มำก (<1 ถงั) ใหถ่้ำยเทของเหลวดว้ยวธีิกลไกเขำ้สู่ภำชนะ
บรรจุท่ีติดป้ำย และปิดผนึกอยำ่งดี เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือก ำจดัทิ้งอยำ่ง
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ปลอดภยั ปล่อยของเหลวท่ีตกคำ้งทิ้งไวใ้หร้ะเหยไปเอง หรือใชว้สัดุดูดซบัท่ีซบัไดดี้ซบั
ออก แลว้น ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั ขดุดินท่ีปนเป้ือนสำรเคมีออก และน ำไปก ำจดัทิ้ง
อยำ่งปลอดภยั ในกรณีท่ีสำรของเหลวหกมำก (>1 ถงั) ใหถ่้ำยเทโดยวธีิกลไก เช่น ใช้
รถบรรทุกสูบของเหลวจำกถงัท่ีหกเพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือก ำจดัทิ้งอยำ่ง
ปลอดภยั หำ้มใชน้ ้ำสำดของเหลวท่ีตกคำ้ง แต่ให้เก็บไวเ้ป็นของเสียท่ีปนเป้ือนสำรเคมี
ปล่อยของเหลวท่ีตกคำ้งทิ้งไวใ้หร้ะเหยไปเอง หรือใชว้สัดุดูดซบัท่ีซบัไดดี้ซบัออก แลว้
น ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั ขดุดินท่ีปนเป้ือนสำรเคมีออก และน ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่ง
ปลอดภยั  

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหยหือหมอกควนัเขำ้ไป ระวงัอยำ่ใหส้ัมผสักบัผวิหนงั ดวงตำ หรือเส้ือผำ้ ดบัเปลวไฟ หำ้มสูบ 
บุหร่ี หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีท ำใหเ้กิดประกำยไฟดูแลใหไ้ฟฟ้ำเดินต่อเน่ืองกนัโดยตลอด โดยเช่ือมอุปกรณ์ทั้งหมดเขำ้ดว้ยกนั 
และต่อลงดินก ำจดัควำมเร็วกำรไหลในท่อในระหวำ่งกำรสูบ เพื่อหลีกเล่ียงกำรเกิดประกำยไฟฟ้ำสถิต  หลีกเล่ียงกำรสูบถ่ำย 
อยำ่งรวดเร็ว หำ้มใชล้มอดัในกำรเติมสูบถ่ำย หรือถ่ำยเท ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศ ขยำยตวัไปตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟ 
ในระยะทำงไกลได ้จบัและเปิดถงับรรจุอยำ่งระมดัระวงัในบริเวณท่ีมีอำกำศถ่ำยเทไดดี้ ระบำยอำกำศสถำนท่ีท ำงำนดว้ยวธีิ 
ท่ีท  ำใหไ้ม่สัมผสั/ไดรั้บ สำรในกำรประกอบอำชีพเกินขีดจ ำกดัท่ีก ำหนดไว ้[Occupational Exposure Limit (OEL)] อยำ่ทิ้ง 
ลงไปในท่อระบำยน ้ำ ดูแลใหไ้ฟฟ้ำเดินต่อเน่ืองกนัโดยตลอด โดยเช่ือมอุปกรณ์ทั้งหมดเขำ้ดว้ยกนั และต่อลงดินจ ำกดั 
ควำมเร็วไหลในท่อในระหวำ่งกำรสูบ เพื่อหลีกเล่ียงกำรเกิดประกำยไฟฟ้ำสถิต หลีกเล่ียงกำรสูบถ่ำยอยำ่งรวดเร็ว หำ้มใชล้ม 
อดัในกำรเติมสูบถ่ำย หรือถ่ำยเท  
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
สถำนท่ีเก็บจะตอ้งระบำยอำกำศไดดี้ เก็บใหห่้ำงจำกแสงแดด แหล่งก ำเนิดประกำยไฟ และแหล่งก ำเนิดควำมร้อนอ่ืนๆ เก็บ
ใหห่้ำงจำกสำรท่ีเป็นละอองลอย, ไวไฟ, ออกซิไดซ์, กดักร่อน และจำกผลิตภณัฑไ์วไฟอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เป็นอนัตรำย หรือเป็นพิษ
ต่อคน หรือส่ิงแวดลอ้ม 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 500 - 750 ppm, STEL 750 - 1000 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ควรมีอุปกรณ์ระบำยอำกำศแบบป้องกนักำรระเบิดท่ีเพียงพอ เพื่อควบคุมควำม 

เขม้ขน้ของสำรในอำกำศให้ต ่ำกวำ่ค่ำขีดจ ำกดักำรสัมผสั ควรมีอ่ำงลำ้งตำ และ
ฝักบวัลำ้งตวัใชเ้ม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ:             ในกรณีท่ีสมควรใช้หน้ำกำกช่วยหำยใจแบบกรองอำกำศ ควรเลือกหน้ำกำกนิรภยัท่ีมี

กรองรวมกนั เลือกกรองท่ีเหมำะส ำหรับก๊ำซอินทรียแ์ละไอระเหย ในกรณีท่ีไม่สมควรใช้
หนำ้กำกช่วยหำยใจแบบกรองอำกำศ (ตวัอยำ่งเช่น ควำมเขม้ขน้ของสำรลอยตวัในอำกำศ
มีค่ำสูง เส่ียงต่อกำรขำดออกซิเจน พื้นท่ีจ  ำกดั) ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจระบบควำมดนัท่ี
เหมำะสม 

การป้องกนัมือ: เม่ือมือสัมผสักบัผลิตภณัฑ์อำจใชถุ้งมือท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน (เช่น จำกยโุรป : 
EN374, US: F739, AS/NZS:2161) ท ำมำจำกวสัดุท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนัสำรเคมี: 
ป้องกนัในระยะยำว : ถุงมือยำงไนไตรล ์ป้องกนักำรสัมผสัโดยบงัเอิญ/กำรกระเซ็น: ถุง
มือยำงพีวซีีหรือถุงมือยำงนีโอพรีน  

การป้องกนัดวงตา:  แวน่ตำป้องกนักำรกระเซ็นของสำรเคมี (แวน่ตำป้องกนัสำรเคมี) 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัสำรเคมี สวมรองเทำ้เซฟต้ี และรองเทำ้บูท๊ป้องกนัสำรเคมี 
มาตรการสุขอนามัย:              ไม่มีขอ้มูล 
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลวใส มีกล่ินคลำ้ยคีโตน อตัราการระเหย :   5.6 (nBuAc =1) 

จุดหลอมเหลว :   -94 °C ความหนาแน่น : 0.791 - 0.794 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ละลำยได ้  

จุดเดอืด  :   56.0 – 56.1 °C ความหนืด :  ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ :   24.7 kPa ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ :  2 g/l ท่ี 20 °C 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 2.1 – 2.6 %โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 12.8 – 13.0 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 540 - 560 °C จุดวาบไฟ  : (-18) – 18 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :0.20 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มลู  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่เกิดปฏิกิริยำโพลิเมอร์ไรเซชัน่ 
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สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  หลีกเล่ียงแหล่งก ำเนิดไฟ ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ และไฟฟ้ำสถิตย ์
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   Strong oxidizers, peroxides, strong acids, amines. 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: กำรสลำยตวัเพรำะควำมร้อนข้ึนอยูก่บัสภำวะเป็นอยำ่งยิง่ ส่วนผสม 

    เชิงซอ้นของสำรแขง็ สำรเหลว และก๊ำซท่ีลอยตวัในอำกำศ ซ่ึงมีคำร์บอน มอนอกไซด,์ 

    คำร์บอนไดออกไซด ์และส่วนประกอบอินทรียส์ำรอ่ืนๆ จะเกิดข้ึนในขณะท่ีสำรน้ีก ำลงั

    ลุกไหม ้หรือสลำยตวัเน่ืองดว้ยกำรรวมกบัออกซิเจน หรือเพรำะควำมร้อน 
 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg 
    LD50 (Dermal, rabbit): >5000 mg/kg    
อาการทีป่รากฎ: กำรสูดดมไอระเหย หรือละอองฝอยเขำ้ไปอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบหำยใจ  

กำรสัมผสัทำงผวิหนงั ไม่ระคำยเคืองผวิหนงั ในระยะยำว/สัมผสัซ ้ ำๆ ท ำใหผ้วิแหง้ ซ่ึงท ำ
ใหเ้ป็นโรคผวิหนงั ไม่ระคำยเคืองต่อดวงตำ กำรหำยใจเขำ้ไปในปอดขณะกลืน หรือ
อำเจียนอำจท ำให ้ปอดอกัเสบ เน่ืองดว้ยสำรเคมีซ่ึงอำจเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวติ  

ความเป็นพษิเร้ือรัง: ไม่คำดวำ่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง อำจท ำใหง่้วงหรือเวยีนศีรษะ 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  กำรสัมผสั/ไดรั้บ อำจเสริมควำมเป็นพิษของสำรตวัอ่ืนๆ 

    

12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 

ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Blugil sunfish: 8300 ppm - 96h  

ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

    LC50 - Daphnia magna: 10 ppm - 48h 

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

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

กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  คำดวำ่จะสำมำรถยอ่ยสลำยไดใ้นตวั 

ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่คำดวำ่จะสะสมในส่ิงมีชีวติ 

กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ละลำยในน ้ำ หำกผลิตภณัฑร่ั์วซึมลงดิน มนัจะร่ัวไหลไดสู้ง และอำจท ำใหน้ ้ำใตดิ้น 

    ปนเป้ือนสำรเคมี 

ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล  
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13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ควรน ำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ ผูท่ี้ท  ำให้เกิดขยะของเสียมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำร

พิจำรณำ ควำมเป็นพิษ และคุณสมบติัทำงกำยภำพของสำรท่ีเกิดข้ึน เพื่อพิจำรณำจดัแยก
ประเภทของเสีย และวิธีกำรก ำจดัท่ีเหมำะสมตำมระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง อยำ่ก ำจดั
ทิ้งลงไปในส่ิงแวดลอ้ม ในท่อระบำยน ้ำ หรือในแม่น ้ำ น ้ำล ำคลองต่ำงๆ ไม่ควรให้ผลิตผล
ของเสียปนเป้ือนดินหรือน ้ำ  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ถ่ำยสำรเคมีออกใหห้มดจำกภำชนะบรรจุ เม่ือถ่ำยสำรเคมีออกแลว้ ให้ระบำยอำกำศ 
ในท่ีท่ีปลอดภยั ห่ำงไกลจำกประกำยไฟ และไฟ สำรตกคำ้งอำจก่อให้เกิดอนัตรำย 
ระเบิดข้ึน อยำ่เจำะ ตดั หรือเช่ือมถงัท่ียงัไม่ไดท้  ำควำมสะอำด ส่งไปใหผู้ใ้ชถ้งั 

    หมุนเวยีน หรือผูท้  ำประโยชน์จำกของเสียโลหะ 
 

14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1090      Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: ACETONE  
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1090      Class: 3     Packing group: II 
Ems: F-E S-D     Marine pollutant: No 
Proper shipping name: ACETONE   
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1090      Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: ACETONE 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 

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. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่อำจ
ไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงัในกำร
จดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้จิำรณญำน
ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำรรับประกนั
สินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั จะไม่
รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


