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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
DIACETONE ALCOHOL
1. การบ่ งชีส้ ารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DIACETONE ALCOHOL
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ ผูจ้ ำหน่ ำย:
บริษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
เบอร์แฟกซ์:
0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
เบอร์โทรฉุกเฉิ น:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
2. การบ่ งชีค้ วามเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภำพ

คำสัญญำณ

ระวัง

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองดวงตำอย่ำงรุ นแรง
2.) ของเหลวไวไฟ 3
3.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ STOT SE 3
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน, ผิวสัมผัสที่ร้อน, ประกำยไฟ, เปลวไฟ และแหล่งกำเนิ ดไฟอื่นๆ- ห้ำมสู บบุหรี่
2.) ใช้อุปกรณ์ชนิ ดป้ องกันระเบิด ระบบไฟฟ้ ำ/ระบบระบำยอำกำศ/แสงสว่ำง/เครื่ องมือ
3.) หำกสัมผัสผิวหนัง(หรื อเส้นผม): ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ฝักบัว
4.) หำกเข้ำตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละสำมำรถ
ถอดได้ ให้ลำ้ งต่อ
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5.) เก็บและล็อคไว้
6.) กำจัดสำร/ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
ชื่อพ้ อง: 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, DAA, tyranton
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยน้าหนัก)
รหัส CAS NO.
DIACETONE ALCOHOL
100
123-42-2
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทั่วไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ปรึ กษำแพทย์ แสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
หำกหำยใจเข้ำไป ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยออกไปที่อำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำหำกผูป้ ่ วย
หยุดหำยใจให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจ ปรึ กษำแพทย์
ล้ำงบริ เวณที่ สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำปริ มำณมำก นำผูป้ ่ วยส่ งโรงพยำบำลทันที
ปรึ กษำแพทย์
ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที ปรึ กษำจักษุแพทย์
ห้ ามทาให้ อาเจียน ห้ำมให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยหมดสติ ล้ำงปำกด้วยน้ ำ
ปรึ กษำแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
สำหรับเพลิงไหม้ขนำดเล็ก ใช้ผงเคมีแห้ง, คำร์บอนไดออกไซค์, แอลกอฮอล์โฟม,ละอองน้ ำ, ทรำย
สำหรับเพลิงไหม้ขนำดใหญ่ ใช้แอลกอฮอล์โฟม หรื อละอองน้ ำ
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายที่เกิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไม่มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจสำหรับกำรดับเพลิงในกรณี ที่จำเป็ น ใช้ละอองน้ ำในกำรหล่อเย็นภำชนะ
6. มาตรการจัดการเมือ่ มีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
สวมอุปกรณ์ป้องกันกำรหำยใจ หลีกเลี่ ยงกำรหำยใจเอำไอระเหย หมอกควัน
หรื อ แก๊ส ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศให้เพียงพอ เคลื่อนย้ำยจุดกำเนิ ดกำรติด
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ไฟออก อพยพคนไปในพื้นที่ปลอดภัย ระวังกำรระเบิดจำกไอระเหยที่เข้มข้น
ไอระเหยจะสะสมในพื้นที่ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้ อม: เจือจำงด้วยน้ ำปริ มำณมำก ไม่อนุญำตให้ปล่อยสำรเคมีลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ ผิวน้ ำ
หรื อน้ ำใต้ดิน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุที่เป็ นสำรยึดเกำะของเหลว (ทรำย, ดิ น, สำรยึดเกำะชนิ ดกรด,
สำรยึดเกำะสำกล, ขี้ เ ลื่ อ ย) บรรจุ เก็บ ผลิ ตภัณฑ์ที่หกรั่ วไหล และจำกนั้นท ำ
ควำมสะอำดด้วยเครื่ องดูดฝุ่ นหรื อโดยใช้แปรงกวำดเมื่อเปี ยก นำผลิตภัณฑ์ที่
บรรจุไปกำจัดตำมระเบียบข้อบังคับ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสผิวหนังและดวงตำ หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอหรื อควัน เก็บห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดไฟ – ไม่สูบ
บุหรี่ ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรกำรสะสมของไฟฟ้ ำสถิตย์
สภาวะการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในภำชนะที่ปิดสนิ ท เก็บในสถำนที่แห้งและระบำยอำกำศได้ดี บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีกำรเปิ ดจะต้องปิ ดฝำอย่ำง
ระมัดระวังและเก็บรักษำในแนวตั้งเพื่อป้ องกันกำรรั่วซึ ม เก็บให้ห่ำงจำกวัสดุที่ไม่เข้ำกัน เก็บห่ำงจำกควำมชื้น
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดที่ยอมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่จำเป็ นต้องใช้
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้ องกันระบบหายใจ:
จุดที่มีควำมเสี่ ยงให้ใช้หน้ำกำกกรองอำกำศ ในกำรช่วยหำยใจโดยใช้แบบเต็ม
หน้ำ ชนิ ดอเนกประสงค์ (US) หรื อ ประเภท ABEK (EN 14387) ที่มีตลับกรอง
อำกำศเพื่อทำกำรควบคุมทำงวิศวกรรม ถ้ำเครื่ องช่วยหำยใจเป็ นวิธีเดียวในกำร
ป้ องกัน ควรใช้เครื่ องช่วยหำยใจแบบเต็มหน้ำ ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจและ
ส่ วนประกอบที่ได้รับกำรทดสอบ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH หรื อ
CEN (EU)
การป้ องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมี วัสดุที่ใช้ทำถุงมือ ต้องไม่ซึมผ่ำน และทนต่อ
ผลิตภัณฑ์ / สำรเคมี / กำรเตรี ยมสำร
การป้ องกันดวงตา:
สวมแว่นตำนิ รภัยที่มีที่ครอบตำป้ องกัน
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การป้ องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันสำรเคมี ป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์ เลือกอุปกรณ์ป้องกันร่ ำงกำยตำม
ปริ มำณและควำมเข้มข้นของควำมเป็ น อันตรำยจำกสำรเคมี ในสถำนที่ทำงำน
มาตรการสุ ขอนามัย:
ถอดเสื้ อผ้ำที่สกปรก และปนปนเปื้ อนออกทันที ล้ำงมือก่อนหยุดพัก และเลิ ก
งำน หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง และดวงตำ
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิ่น : ของเหลวใส มีกลิ่นหอม

อัตราการระเหย : 0.15 (Butyl Acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : -47 °C

ความหนาแน่ น : 0.938 - 0.941 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่ได้กำหนด

การละลายนา้ : > 1000 mg/l

จุดเดือด : 150-172 °C

ความหนืด : 2.9 mPa/s

ความดันไอ : 1.1 hPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 4 (อำกำศ=1)

ค่ าจากัดต่าสุ ดของการระเบิด : 1.4 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 8.1 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้ เอง : 620 °C

จุดวาบไฟ : 58 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิ่นที่รับได้ : 0.28 ppm

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมิของการสลายตัว :ไม่ได้กำหนด

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอื่นๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสั มประสิ ทธิ์การละลายของสารในชั้ นของ n-octanol ต่ อนา้ :1.9

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
ภำยใต้กำรเก็บรักษำที่อุณหภูมิหอ้ งปกติ (-40 °C ถึง +40 °C) ผลิตภัณฑ์น้ ีมีควำม
เสถียร ไม่เกิดปฏิกิริยำที่เป็ นอันตรำยเมื่อจัดเก็บและเก็บตำมบทบัญญัติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่เกิดปฏิกิริยำที่เป็ นอันตรำย
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่ทรำบปฏิกิริยำที่เป็ นอันตรำย
สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ ง:
ควำมร้อน เปลวไฟและประกำยไฟ
วัสดุที่เข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents, Strong bases
ความเป็ นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว: คำร์บอน ออกไซด์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

LD50 (Oral, rat): 4000 mg/kg
LD50 (Dermal, rat): 13630 mg/kg
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อาการที่ปรากฏ:

ความเป็ นพิษเรือ้ รัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

อำจทำให้ระคำยเคืองผิวหนังเล็กน้อย(กระต่ำย) อำจเป็ นอันตรำยหำกถูกดูด
ซึ มผ่ำนผิวหนัง ทำให้ระคำยเคืองตำอย่ำงรุ นแรง 24 ชัว่ โมง (กระต่ำย) กำร
สัมผัสครั้งเดียว อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจและปอด
ไม่พบองค์ประกอบใดๆของผลิตภัณฑ์น้ ี ในระดับที่มำกกว่ำ หรื อเท่ำกับ 0.1%
ถูกระบุวำ่ น่ำจะเป็ นไปได้ หรื อยืนยันว่ำเป็ นสำรก่อมะเร็ งในมนุษย์โดย IARC
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - Lepomis macrochirus: 420 mg/l -96h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
LC50 - Daphnia magna: 9000 mg/l -24h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ย่อยสลำยทำงชีวภำพได้ง่ำย 98.51% ใน 28 วัน
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่คำดว่ำจะสะสมทำงชีวภำพ
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ไม่มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภณ
ั ฑ์ ปนเปื้ อน:

ติดต่อผูใ้ ห้บริ กำรที่ได้รับอนุญำตในกำรกำจัดของเสี ยเหล่ำนี้ เผำในเตำเผำ
สำรเคมีที่มีกำรติดตั้งที่ฟอกอำกำศ ต้องได้รับกำรดูแลเป็ นพิเศษเพรำะมีควำม
ไวไฟสู ง เสนอส่ วนที่ไม่ตอ้ งกำรและไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ได้แก่บริ ษทั ที่รับ
กำจัดของเสี ย
กำรกำจัดต้องทำตำมระเบียบข้อบังคับของรัฐ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-NO: 1148
Class: 3
Proper shipping name: DIACETONE ALCOHOL
การขนส่ งทางนา้
UN-NO: 1148
Class: 3

Packing group: III

Packing group: III

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ์.0-2392-3410-3
82/80 Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

EMS-No: F-E, S-D
Marine pollutant: No
Proper shipping name: DIACETONE ALCOHOL
การขนส่ งทางอากาศ
UN-NO: 1148
Proper shipping name: Diacetone alcohol

Class: 3

Packing group: III

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
This safety datasheet complies with the requirements of COMMISSION REGULATION (EU) No.453/2010 of
20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006
Hazard pictograms Please refer section 2
Signal word Warning
Labeling according to EU guidelines:
Code letter and hazard designation of product: Please refer section 2
Risk phrases: Please refer section 2
15.2 Chemical safety assessment A Chemical Safety Assessment has not been carried out and will be
applicable at the time of REACH Registration.
Substance of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57 The substance is not listed as
SVHC.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษ ัท โมเดอนเคมี เ คิ ล จ ำกัด ให้ ข ้อ มู ล และข้อ แนะน ำในเอกสำรนี้ อ้ำ งอิ งตำมข้อ มู ล ที่ ผูผ้ ลิ ตมี และ
น่ำเชื่อถือ แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำง
ของข้อควรระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่
ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมี เคิ ลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

