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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
DIISOBUTYL KETONE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DIISOBUTYL KETONE
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ ผูจ้ ำหน่ำย:
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.) ของเหลวและไอไวไฟ
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
3.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
4.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
5.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
6.) อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์และทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดประกำยไฟ/ ควำมร้อน/ ไฟ/ ผิวสัมผัสที่ร้อน ห้ำมสู บบุหรี่
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2.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
3.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
4.) หำกกลืนกิน นำส่ งโรงพยำบำลโดยด่วน ห้ำมทำให้อำเจียน
5.) หำกเข้ำตำให้ลำ้ งด้วยน้ ำสะอำด 15 นำที
6.) หำกสัมผัสผิวหนัง ให้ลำ้ งออกด้วยน้ ำสะอำด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Di-iso-butyl ketone, 2,6-Dimethyl-4-heptanone, Isobutyl ketone, DIBK
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
DIISOBUTYL KETONE
100
108-83-8
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ปรึ กษำแพทย์ แสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
หำกหำยใจเข้ำไป ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยออกไปที่อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำหำกผูป้ ่ วย
หยุดหำยใจให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจ
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำปริ มำณมำก
เพื่อควำมระมัดระวังควรล้ำงออกด้วยน้ ำ
ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ ล้ำงปำกด้วยน้ ำ

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม ผงเคมีแห้งหรื อคำร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์บอนไดออกไซด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจสำหรับกำรดับเพลิงในกรณี ที่จำเป็ น
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหย หมอกหรื อแก๊ส
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ห้ำมปล่อยสำรเคมีไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด: เก็บในภำชนะที่เหมำะสม ปิ ดสนิ ทสำหรับกำจัด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย::
ใช้วธิ ี กำรป้ องกันเพลิงไหม้ทวั่ ไป
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ : :
จัดเก็บในสถำนที่เย็น ในภำชนะที่ปิดฝำภำชนะสนิท เก็บในที่แห้งและระบำยอำกำศได้ดี บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีกำรเปิ ด
ปิ ดฝำต้องทำอย่ำงระมัดระวังและเก็บในแนวตั้งเพื่อป้ องกันกำรรั่วซึ ม
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม:
ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจไม่จำเป็ นต้องใช้ อำจใช้ป้องกันควำมเสี่ ยง
ของระบบทำงเดินหำยใจด้วยอุปกรณ์ป้องกันชนิ ด OV/AG (US) หรื อชนิ ด
ABEK (EU EN 14387) ใช้อุปกรณ์ป้องกันทำงเดินหำยใจที่ผำ่ นกำรทดสอบ
และกำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH (US) หรื อ CEN (EU)
การป้องกันดวงตา:
ใช้อุ ป กรณ์ ป้ องกัน ดวงตำที่ ผ่ำ นกำรทดสอบและกำรรั บ รองมำตรฐำน เช่ น
NIOSH (US) หรื อ CEN (EU)
การป้องกันผิวหนัง:
สวมถุงมือ ต้องตรวจสอบถุงมือก่อนกำรใช้งำน ใช้เทคนิคกำรถอดที่เหมำะสม
(ที่ ไ ม่ สั ม ผัส ด้ำ นนอกของถุ ง มื อ) หลี ก เลี่ ย งกำรสั ม ผัส ผลิ ตภัณฑ์ก ับ ผิวหนัง
กำจัดถุ งมือหลังใช้งำนตำมกฎระเบียบและกำรจัดกำรห้องปฏิบตั ิกำรที่ดี ล้ำง
และเช็ดมือให้แห้ง เลื อกถุงมือที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนของ EU Directive
89/686/EEC และมำตรฐำน EN 374
การป้องกันร่ างกาย:
เสื้ อผ้ำ ที่ ส ำรเคมี ไม่ ส ำมำรถผ่ำ นได้ ต้องเลื อกชนิ ดของอุ ปกรณ์ ป้ องกันตำม
ควำมเข้มข้นและตำมปริ มำณควำมเป็ นอันตรำยของสำรในที่ทำงำน
มาตรการสุ ขอนามัย:
ไม่มีขอ้ มูล
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะ

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว: -41 °C

ความหนาแน่ น : 0.81 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH): ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยได้

จุดเดือด : 163-167 °C

ความหนืด : 4.7 mPa.sec

ความดันไอ : 1.6 hPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 2.6 g/l

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด: 0.8 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด: 7.1 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง: 345°C

จุดวาบไฟ: 49 °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 :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
ไม่มีขอ้ มูล
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ไม่มีขอ้ มูล
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong bases, Strong oxidizing agents, Strong acids, Strong reducing agents
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ผลิตภัณฑ์อื่นๆจำกกำรสลำยตัว - ไม่มีขอ้ มูล
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล
อำจเป็ นอันตรำยหำกหำยใจเข้ำไป อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองระบบทำงเดิน
หำยใจ อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน อำจเป็ นอันตรำยหำกซึ มลงสู่ ผวิ หนัง อำจ
ทำให้ระคำยดวงตำ
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
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12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลือ่ นย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ส่ งของเสี ยและผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมำใช้ไม่ได้ให้แก่บริ ษทั ฯ ที่ได้รับอนุ ญำต
ถูกต้องตำมกฏหมำยเพื่อนำไปกำจัด
กำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1157
Class: 3
Proper shipping name: DIISOBUTYL KETONE
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1157
Class: 3
Marine pollutant: No
Proper shipping name: DIISOBUTYL KETONE
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1157
Class: 3
Proper shipping name: Diisobutyl ketone
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS -ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
H226 ของเหลวและไอไวไฟ

Packing group: III

Packing group: III

Packing group: III
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H315 ระคำยเคืองผิวหนัง
H318 ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
H335 อำจทำให้ระคำยเคืองระบบทำงเดินหำยใจ
สั ญลักษณ์ อันตราย
Xi
ระคำยเคือง
R-phrase(s)
R10 ไวไฟ
R37 ระคำยเคืองระบบทำงเดินหำยใจ
R37/38 ระคำยเคืองระบบทำงเดินหำยใจและผิวหนัง
R41 อันตรำยทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
S-phrase(s)
Skin Irrit.
ระคำยเคืองผิวหนัง
STOT SE
กำหนดควำมเป็ นพิษเจำะจงต่ออวัยวะ-กำรสัมผัสเพียงครั้งเดียว
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษ ัท โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ให้ข ้อ มู ล และข้อ แนะน ำในเอกสำรนี้ อ้ำ งอิ ง ตำมข้อมู ล ที่ ผูผ้ ลิ ต มี และ
น่ำเชื่อถือ แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำง
ของข้อควรระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่
ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วจิ ำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

