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

ระวัง

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) เป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน
2.) เป็ นอันตรำยหำกสัมผัสผิวหนัง
3.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
4.) อำจทำให้ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ
5.) คำดว่ำอำจก่อให้เกิดมะเร็ ง
ข้ อควรระวัง:
1.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ฝุ่ น/ฟูม/แก๊ส/ควัน/ไอระเหย/สเปรย์
2.) สวมถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตำ/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
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3.) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม
4.) หำกเข้ำตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละสำมำรถ
ถอดได้ ให้ลำ้ งต่อ
5.) จัดเก็บให้มิดชิด
6.) กำจัดสำรและภำชนะบรรจุภณั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, Isoacetophorone, Alpha-isophorone,
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
ISOPHORONE
100
78-59-1
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:

การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ปรึ กษำแพทย์ แสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
หำกผูป้ ่ วยไม่หำยใจ ให้ทำกำรช่วยชีวติ แบบปำกต่อปำก คลำยเสื้ อผ้ำที่แน่น
ออก เช่น ปกเสื้ อ, เน็คไท, เข็มขัด หรื อสำยรัดเอว ถ้ำหำยใจลำบำกให้ออกซิเจน
หำกกำรหำยใจไม่ดีข้ ึนให้พบแพทย์
ในกรณี ที่สัมผัสสำร ให้ลำ้ งผิวหนังด้วยน้ ำปริ มำณมำกทันที ถอดเสื้ อผ้ำ และ
รองเท้ำที่ปนเปื้ อนออก ล้ำงทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำ และรองเท้ำก่อนนำกลับมำ
ใช้ใหม่ พบแพทย์
ตรวจสอบ และถอดคอนเทคเลนส์ออก ล้ำงออกด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย
15 นำที พบแพทย์
ทำให้อำเจี ยนด้วยกำรล้วงคอ ก้มศี รษะลงเพื่อไม่ให้อำเจี ยนกลับเข้ำปำก และ
ลำคออี กครั้ ง คลำยเสื้ อผ้ำ ออก เช่ น คอเสื้ อ เข็ม ขัด สำยรั ดหรื อสำยรั ดเอว ถ้ำ
ผูป้ ่ วยไม่หำยใจ ให้ทำกำรช่วยชี วิตแบบปำกต่อปำก ตรวจสอบริ มฝี ปำกและปำก
เพื่อให้แน่ใจว่ำเนื้อเยือ่ ไม่เสี ยหำย หรื อไม่มีขอ้ บ่งชี้วำ่ ได้กินสำรพิษเข้ำไป

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
คำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรื อใช้น้ ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ำมใช้น้ ำฉี ดเป็ นลำโดยตรง
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ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
อำจเกิดออกไซด์ของคำร์ บอน
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจสำหรับกำรดับเพลิง
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหย ควันหรื อแก๊ส
เข้ำไป มีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ไม่ให้สำรเคมีไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ ผิวน้ ำและน้ ำใต้ดิน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด: ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่ อยและนำไปกำจัดเพรำะเป็ นของ
เสี ยอันตรำย เก็บในภำชนะที่เหมำะสม ปิ ดสนิท สำหรับกำจัด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนังและดวงตำ หลีกเลี่ยงกำรสู ดดมไอระเหยหรื อควัน กำรป้ องกันใช้มำตรกำรป้ องกัน
อัคคีภยั ตำมปกติ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
จัดเก็บในสถำนที่เย็น เก็บในภำชนะที่ปิดสนิทในสถำนที่แห้งและระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกวัสดุที่เข้ำกัน
ไม่ได้ ได้แก่ oxidizing agents, acid, alkalis (bases)
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ให้มีกำรระบำยอำกำศ หรื อกำรควบคุมด้ำนวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อควบคุมให้
ควำมเข้มข้นของไอระเหยในอำกำศต่ำกว่ำค่ำขีดจำกัดกำรสัมผัสสำรตำมเกณฑ์
ที่กำหนด ตรวจสอบว่ำมีอ่ำงล้ำงตำ และฝักบัวล้ำงตัวอยูใ่ กล้ตำแหน่งที่ทำงำน
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
จุดที่มีควำมเสี่ ยงให้ใช้หน้ำกำกกรองอำกำศ ในกำรช่ วยหำยใจโดยใช้แบบเต็ม
หน้ำ ชนิดอเนกประสงค์ (US) หรื อ ประเภท ABEK (EN 14387) ที่มีตลับกรอง
อำกำศเพื่อทำกำรควบคุมทำงวิศวกรรม ถ้ำเครื่ องช่ วยหำยใจเป็ นวิธีเดี ยวในกำร
ป้ องกัน ควรใช้เครื่ องช่วยหำยใจแบบเต็มหน้ำ ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจและ
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ส่ วนประกอบที่ได้รับกำรทดสอบ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH หรื อ
CEN (EU)
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกัน วัสดุที่ใช้ทำถุงมือ ต้องไม่ซึมผ่ำน และทนต่อผลิตภัณฑ์/
สำรเคมี/กำรเตรี ยมสำร
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำนิรภัยที่มีที่ครอบตำป้ องกัน
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: เลือกอุปกรณ์ป้องกันร่ ำงกำยตำมปริ มำณและควำมเข้มข้นของควำมเป็ น
อันตรำยจำกสำรเคมี ในสถำนที่ทำงำน
มาตรการสุ ขอนามัย:
เก็บให้ห่ำงจำกอำหำร เครื่ องดื่ม และอำหำรสัตว์ ถอดเสื้ อผ้ำที่สกปรก และ
ปนเปื้ อนออกทันที ล้ำงมือก่อนหยุดพัก และเลิกงำน
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส ถึงสี เหลืองอ่อน มีกลิ่นคล้ำยเปป
เปอร์มิ้นท์

อัตราการระเหย : 0.02 ( n-Bu Acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : -8.1°C

ความหนาแน่ น : 0.918 – 0.923 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : 12 g/l

จุดเดือด : 215 °C

ความหนืด : 2.83 mm2/s ที่ 20 °C

ความดันไอ : 0.33 hPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 4.77

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.8 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 3.8 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 470°C

จุดวาบไฟ : 96°C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 0.2 ppm

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 2.86

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่ทรำบปฏิกิริยำที่เป็ นอันตรำย
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่ทรำบปฏิกิริยำที่เป็ นอันตรำย
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงควำมร้อนสู ง
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents, strong acids, strong alkalis (bases)
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คำร์บอนออกไซด์
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11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฏ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 2330 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): 7000 mg/m3
LD50 (Dermal, rabbit): 1500 mg/kg
เป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน หรื อสู ดดม ควรลดกำรสัมผัสกับสำรนี้ กำรได้รับสำร
มำกเกินไปอำจทำให้ได้รับบำดเจ็บ หรื อเสี ยชีวติ ได้ เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อ
ดวงตำและผิวหนังเมื่อสัมผัส กำรสู ดดมทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อปอดและ
ระบบทำงเดินหำยใจ ทำให้ตำอักเสบเป็ นสี แดง น้ ำตำไหล และคัน ทำให้ผวิ หนัง
อักเสบ โดยมีอำกำรคัน เป็ นแผล ผิวหนังแดง หรื อบำงครั้งมีอำกำรพุพอง
ไม่สำมำรถยืนยันได้วำ่ เป็ นสำรก่อมะเร็ งในมนุษย์ (Carc. Cat. 3)
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - Fathead minnow, 96h: 228 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
LC50 - Daphnia magna, 48h: 120 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
มีควำมเป็ นไปได้ที่จะเกิดกำรสลำยตัวทำงชีวภำพได้อย่ำงรวดเร็ ว
(95% กำรสลำยตัว, 28 วัน)
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: มีศกั ยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพต่ำมำก
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรดูดซับในดิน Koc: 58.32
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

จัดกำรให้เป็ นไปตำมระเบียบ กฏหมำยของรัฐ หรื อสิ่ งแวดล้อม ติดต่อผู ้
ให้บริ กำรที่ได้รับอนุญำตในกำรกำจัดของเสี ยเหล่ำนี้ ละลำยหรื อผสมสำรด้วยตัว
ทำละลำยและเผำในเตำเผำสำรเคมีที่มีกำรติดตั้งที่ฟอกอำกำศ
กำรกำจัดต้องทำตำมระเบียบข้อบังคับของรัฐ

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

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

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

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำยตำมกฏระเบียบกำรขนส่ ง
การขนส่ งทางนา้
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำยตำมกฏระเบียบกำรขนส่ ง
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่เป็ นสิ นค้ำอันตรำยตำมกฏระเบียบกำรขนส่ ง
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Safety, health and environmental regulation/legislation specific for the substance or mixture
This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No.1907/2006
Hazard pictogram Please refer sections 2
Signal word Warning
Hazard statements Please refer section 2
Labeling according to EU guidelines:
Code letter and hazard designation of product: Xn ; Harmful
Risk phrase: Please refer section 2
Chemical safety assessment A Chemical Safety Assessment has not been carried out.
National regulations:
Other regulations, limitations and prohibitive regulations
Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57: The substance is not listed as
SVHC.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ
แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควร
ระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมี เคิ ลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

