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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
METHYL ETHYL KETONE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
METHYL ETHYL KETONE
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.) อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน
3.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
4.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง หรื อเวียนหัว
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.) สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน ชุดป้ องกัน อุปกรณ์ป้องกันตำและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
8.) หำกอยูบ่ นผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออก ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ใช้น้ ำฝักบัว
9.) โทรหำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์ / ปรึ กษำแพทย์ หำกรู ้สึกไม่สบำย
10.) เสื้ อผ้ำทำงำนที่ปนเปื้ อนไม่ควรได้รับอนุ ญำตให้ออกจำกที่ทำงำน
11.) หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควัน/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรย์เข้ำไปรักษำพยำบำล
12.) ล้ำงทำควำมสะอำดหลังใช้งำน
13.) หำกเข้ำดวงตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละสำมำรถ
ทำได้ ให้ลำ้ งดวงตำต่อ
14.) หำกสู ดดม: ให้นำบุคคลออกสู่ ที่อำกำศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่ำที่หำยใจสะดวก
15.) หำกระคำยเคืองต่อดวง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
16.) จัดเก็บในสถำนที่ระบำยอำกำศได้ดี เก็บในที่เย็น
17.) จัดเก็บในสถำนที่ระบำยอำกำศได้ดี ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
18.) กำจัดสำร ภำชนะบรรจุภณั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 2-Butanone, Ethyl methyl ketone, Methyl acetone, MEK
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
METHYL ETHYL KETONE
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

รหัส CAS NO.
78-93-3

แสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
กรณี ที่หำยใจเอำไอระเหยเข้ำไปให้เคลื่อนย้ำยรับอำกำศบริ สุทธิ์ ในกรณี ที่หำยใจไม่
สะดวกให้ออกซิ เจนช่วยหำยใจ ถ้ำหยุดหำยใจให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจ พบแพทย์
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยน้ ำปริ มำณมำกๆ ถอดเสื้ อผ้ำ และรองเท้ำที่ปนเปื้ อนออก พบ
แพทย์หำกมีกำรระคำยเคือง หรื ออำกำรหนัก ล้ำงเสื้ อผ้ำก่อนนำกลับมำใช้ใหม่
หำกเข้ำตำ ล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกทันทีอย่ำงน้อย 15 นำที ปรึ กษำจักษุแพทย์
ห้ ามทาให้ อาเจียน ไม่ควรนำสิ่ งของใดๆเข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ ล้ำงปำกด้วยน้ ำ
พบแพทย์
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5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย, โฟม,ผงเคมีแห้งหรื อคำร์บอนไดออกไซด์(CO2) ในกำรดับเพลิง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
กระแสน้ ำลำตรง เพรำะอำจทำให้เกิดกำรกระจำยของไฟ
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
Carbon oxide
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ป้องกันกำรหำยใจ และชุดป้ องกันแบบเต็มรู ปแบบ
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำไอระเหย, ละอองหรื อ
ก๊ำซ ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศเพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดของกำรติดไฟ อพยพ
คนไปในพื้นที่ที่ปลอดภัย ระวังไอระเหยสะสมและรวมตัวจนเกิดกำรระเบิด ไอ
ระเหยสำมำรถสะสมอยูใ่ นพื้นที่ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันกำรหกรั่วไหล หำกกระทำได้อย่ำงปลอดภัย ห้ำมปล่อยสำรเคมีให้ไหลลงสู่
ท่อระบำยน้ ำ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
เมื่อหกรั่วไหล: อำจเกิดปฏิกิริยำกับสำรที่ติดไฟเกิดไฟหรื อระเบิดและเกิดควันพิษ
ทำกำรหลีกเลี่ยงกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์ (ซึ่งอำจเกิดกำรติดไฟของไอระเหยของ
สำรอินทรี ย ์ ดูดซับด้วยวัสดุที่เฉื่อย ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย (เช่น ทรำย , ซิลิกำ
เจล ) ป้ องกันกำรไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ ใต้ผวิ ดิน แหล่งน้ ำ ; ไอระเหยอำจเกิดกำร
ระเบิดในชั้นบรรยำกำศ ขนย้ำยเก็บใน steel drums เพื่อกำจัดทันที
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสู ดดมไอระเหย ใช้อุปกรณ์เครื่ องมือที่ไม่เกิดประกำยไฟ ป้ องกันกำรเกิดไฟไหม้โดยกำรต่อสำยดิน ใช้
อุปกรณ์ชนิ ดป้ องกันกำรระเบิด จัดเก็บในที่ที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยอย่ำงเหมำะสม
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง และดวงตำ เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน ป้ องกันกำร
สะสมของไฟฟ้ ำสถิตย์
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สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท เก็บในสถำนที่เย็นและระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน
วัสดุที่เข้ำกันไม่ได้ และบรรจุภณั ฑ์อำหำร
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 200 ppm, STEL 300 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์น้ ีควรใช้ในที่มีตดู ้ ูดควันและพัดลมระบำยอำกำศ และจัดเตรี ยม
ฝักบัวล้ำงตัวฉุ กเฉิ น และอ่ำงล้ำงตำฉุ กเฉิ น
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่กำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอสวมใส่ อุปกรณ์ช่วยหำยใจชนิดเต็มหน้ำ
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมี เช่น butyl rubber gloves, nature rubber
gloves, neoprene rubber gloves, nitrite rubber gloves.
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมี
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี/ชุ ดที่หน่วงกำรติดไฟ รองเท้ำเซฟตี้
มาตรการสุ ขอนามัย:
ไม่มีขอ้ มูล
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นคล้ำยอะซิโตน

อัตราการระเหย : 1.8 – 2.7 ( n-Butyl Acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : (-87.3) – (-86) °C

ความหนาแน่ น : 0.804-0.806 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยได้

จุดเดือด : 79.5 - 80°C

ความหนืด : 0.40 – 0.41 cps ที่ 20 °C

ความดันไอ : 71 – 77.5 mbar ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 1.15 – 2.41 g/ml (อำกำศ = 1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.4 - 1.8 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 11.4 – 11.5 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 404 - 515 ºC

จุดวาบไฟ : (-9) – (-4) °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายได้ :สำรละลำยอินทรี ย ์

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 0.29

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ

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, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

หำกสัมผัสกับสำรที่เข้ำกันไม่ได้ จะทำให้เกิดกำรสลำยตัว หรื อปฏิกิริยำเคมีอื่นๆ
และไอระเหยอำจเกิดกำรรวมตัวกับอำกำศทำให้เกิดระเบิดได้
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: เมื่อสัมผัสกับสำรออกซิ ไดส์ อำจทำให้เกิดไฟไหม้ หรื อระเบิดได้
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ แหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ แสงแดดโดยตรง
ควำมชื้น และวัสดุที่เข้ำกันไม่ได้
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agent, alkaline agent, strong reducing agent, strong acids,
2-propanol, chloroform, bromoform และ other organic solvent
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Carbon monoxide, carbon dioxide, peroxide และ other organic
compounds
การเกิดปฏิกริ ิยา:

11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:

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

LD50 (Oral, rat): 2737 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): 6480 - 13000 mg/kg
หลังหำยใจเข้ำไป:ระคำยเคืองเยือ่ เมือก ไอ หำยใจหอบ เวียนศีรษะ เซื่องซึม หลัง
สัมผัสกับผิวหนัง:ระคำยเคืองเล็กน้อย ทำให้ผวิ หยำบกระด้ำง มีรอยแตกเมื่อซึมลง
สู่ ผวิ หนัง หลังสัมผัสกับดวงตำ:ระคำยเคือง หลังกลืนกิน:คลื่นไส้ อำเจียน หลังที่
เกิดอุบตั ุเหตุกลืนกินเข้ำไปจะเป็ นอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ เมื่อผ่ำนเข้ำสู่
ปอด(อำเจียน)สำมำรถทำให้เกิดอำกำรปอดอักเสบ(ปอดอักเสบจำกสำรเคมี) หลัง
ดูดซึมในปริ มำณมำก ระบบปรสำทส่ วนกลำงปั่ นป่ วน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึน
เมำ ควำมดันเลือดผิดปกติ ง่วงซึ ม ทำให้ระบบทำงเดินหำยใจและหัวใจเกิดควำม
เสี ยหำย
กำรศึกษำควำมเป็ นพิษเรื้ อรัง (หนู): 1250ppm, 2500ppm, 5000ppm: ไม่มี
ผลกระทบ
ไม่มีขอ้ มูล

LC50 - Fathead minnow: 3220 mg/l- 96 h
LC50 - Bluegill/sunfish: 1690 mg/l- 96 h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia: 7060 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ErC50: >1200 mg/l – 72h
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ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
กำรสะสมทำงชีวภำพ:
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ:
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

EC50 - Phytobacterium phosphoreum: 3373 mg/l – 30 min
สำมำรถย่อยสลำยทำงชีวภำพได้
ต่ำ
คำดว่ำยังอยูใ่ นน้ ำและเคลื่อนย้ำยไปในดินได้
ไม่มีขอ้ มูล

กำรกำจัดต้องจัดกำรตำมกฎหมำย, กฏระเบียบข้อบังคับ แนะนำกำรจัดกำรหรื อเผำ
ทำลำยสำรเคมี และหลังจำกกำรเผำ
กำรกำจัดต้องจัดกำรตำมระเบียบข้อบังคับ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
Proper Shipping Name: ETHYL METHYL KETONE
Hazard Class: 3
Hazchem Code: 2YE
UN Number: 1193
Packing Group: II
Label(s) / Mark(s): 3
การขนส่ งทางนา้
Proper Shipping Name: ETHYL METHYL KETONE
Hazard Class & Division: 3
EMS Number: F-E, S-D
UN Number: 1193
Packing Group: II
Label(s): 3
Transport Document Name: UN1193, ETHYL METHYL KETONE (Methyl Ethyl Ketone), 3, PG II, (-4°C c.c.)
การขนส่ งทางอากาศ
Proper Shipping Name: ETHYL METHYL KETONE
Hazard Class & Division: 3
UN Number: 1193
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Packing Group: II
Label(s) / Mark(s): 3
Transport Document Name: UN1193, ETHYL METHYL KETONE, 3, PG II
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Component

EINECS

TSCA

DSL

IECSC

NZIoC

PICCS

KECI

AICS

ENCS

BUTANONE



















Note 1:
[EINECS]
[TSCA]
[DSL]
[IECSC]
[NZIoC]
[PICCS]
[KECI]
[AICS]
[ENCS]
Note2:

-

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
United States Toxic Substances Control Act Inventory.
Canadian Domestic Substances List.
China Inventory of Existing Chemical Substances.
New Zealand Inventory of Chemicals.
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances.
Existing and Evaluated Chemical Substances.
Australia Inventory Chemical Substances.
Existing And New Chemical Substances.
Indicates that the substances included in the regulations
That no data or included in the regulations

European/International Regulations
European Labeling in Accordance with EC Directives
Hazard Symbols: XI F
Risk Phrases:
R 11 Highly Flammable.
R 36 Irritating to eyes.
R 66 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
R 67 Vapours may cause drowsiness and dizziness.
Safety Phrases:
S 9 Keep container in well-ventilated place.
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S 16 Keep away from sources of ignition – No smoking.
WGK (Water Danger/Protection)
CAS#78-93-3: 1
Canada
CAS# 78-93-3 is listed on Canada’s DSL List.
CAS# 78-93-3 is listed on Canada’s Ingredient Disclosure List.
US FEDERAL
TSCA
CAS# 78-93-3 is listed on the TSCA inventory.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวัง
ในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้
วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

