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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
METHYL ISOBUTYL KETONE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   METHYL ISOBUTYL KETONE 
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.) ของเหลวและไอไวไฟสูง  
2.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงั 
3.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองดวงตำอยำ่งรุนแรง 
4.) อำจเป็นอนัตรำยเม่ือสัมผสัผวิหนงั 
5.) เป็นพิษหำกสูดดม 
6.) อำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองทำงเดินหำยใจ 
7.) อำจเป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน 
8.) อำจเป็นอนัตรำยหำกกลืนกินและเขำ้สู่ระบบทำงเดินหำยใจ  
9.) อำจท ำให้เกิดกำรมึนงง และวงิเวยีนศรีษะ  
10.) ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่ออวยัวะ (Nervous system) เม่ือสัมผสัเป็นเวลำนำหรือซ ้ ำๆ 
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11.) คำดวำ่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน/ ประกำยไฟ/ เปลวไฟ/ ผวิสัมผสัท่ีร้อน - หำ้มสูบบุหร่ี  
2.) ศึกษำค ำแนะน ำพิเศษก่อนกำรใชง้ำน และหำ้มปฏิบติังำนใดๆ จนกวำ่จะไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควรระวงัดำ้นควำม
ปลอดภยัก่อน 
3.) หลีกเล่ียงกำรสูดดมฝุ่ น/ ควนั/ แก๊ส /หมอก/ ไอระเหย /สเปรย ์
4.)  ต่อสำยดิน/เช่ือมภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
5.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ/ ระบบระบำยอำกำศ/แสงสวำ่ง ชนิดป้องกนัระเบิดได ้
6.) ใชเ้ฉพำะเคร่ืองมือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประกำยไฟ 
7.) ปิดภำชนะบรรจุใหส้นิท 
8.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์
9.) ลำ้งมือใหส้ะอำดหลงักำรใชง้ำน 
10.) ใชเ้ฉพำะนอกอำคำรหรือในพื้นท่ีระบำยอำกำศไดดี้ 
11.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตำ/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
12.) สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเม่ือจ ำเป็น 
13.) หำกสูดดม: ยำ้ยผูป่้วยไปรับอำกำศบริสุทธ์ิและใหพ้กัอยูใ่นท่ำท่ีสะดวกต่อกำรหำยใจ 
14.) หำกสัมผสัหรือเก่ียวขอ้ง: ไปพบ/ปรึกษำแพทยท์นัที 
15.) โทรหำศูนยพ์ิษวทิยำหรือหมอ/แพทย ์หำกรู้สึกไม่สบำย 
16.) หำกกลืนกิน: โทรหำหมอ/แพทย ์
17.) หำกเขำ้ตำ: รีบลำ้งตำทนัทีดว้ยน ้ำมำกๆ หลำยนำที  ถอดคอนแทค็เลนส์ถำ้ใส่อยูส่ำมำรถท ำไดโ้ดยง่ำย ลำ้งต่อไป 
18.) หำกระคำยเคืองตำ: ไปพบ/ปรึกษำแพทยท์นัที 
19.) หำกสัมผสัผวิหนงั (หรือขน): ใหถ้อด/เปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ใชฝั้กบวั 
20.) หำ้มท ำใหอ้ำเจียน 
21.) หำ้มกิน ด่ืม หรือสูบบุหร่ีเม่ือใชง้ำนผลิตภณัฑ์ 
22.) ในกรณีไฟไหม:้ ใชน้ ้ำละอองฝอย คำร์บอนไดออกไซด ์ทรำยแหง้ ผงเคมีแหง้ หรือโฟมแอลกอฮอลส์ ำหรับ
ดบัเพลิง 
23.) บ ำบดัดว้ยวธีิพิเศษ 
24.) จดัเก็บในสถำนท่ีท่ีระบำยอำกำศไดดี้ ปิดภำชนะบรรจุใหส้นิท 
25.) จดัเก็บในสถำนท่ีท่ีระบำยอำกำศไดดี้ เก็บในท่ีเยน็ 
26.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
27.) หลีกเล่ียงกำรปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
28.) ก ำจดัสำรและภำชนะบรรจุ ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Isopropylacetone, Isobutyl methyl ketone, MIBK, 2-Methyl-4-pentanone, Shell mibk,  Methyl-2-pentanone,  
Isohexanone, Methyl Idobutyl Ketone (Hexone), 4-Methylpentan-2-one, 4-Methyl-2-pentanone. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
METHYL ISOBUTYL KETONE 100 108-10-1 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   แสดงเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยัเม่ือพบแพทย ์ท ำกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ น ำชุด 

ท่ีปนเป้ือนเก็บใส่ถุงปิดใหมิ้ดชิด เพื่อแยกชนิดปนเป้ือนออก 
การหายใจเข้าไป: ยำ้ยไปรับอำกำศบริสุทธ์ิ ถำ้อำเจียนใหห้นัหนำ้ออกดำ้นขำ้งเพื่อหลีกเล่ียงกำรขำด

อำกำศ  ถำ้ไม่หำยใจ ใหใ้ส่หนำ้กำกช่วยหำยใจ ท ำใหผู้ป่้วยอบอุ่นและพกัฟ้ืนตวั  รีบ
น ำส่งแพทยท์นัที  

การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผำ้และรองเท้ำท่ีปนเป้ือนออกทนัที  ล้ำงผิวหนังด้วยน ้ ำมำกๆ ท ำควำม
สะอำดดว้ยสบู่และน ้ำ  ไปพบแพทยห์ำกมีอำกำรเกิดข้ึน 

การสัมผสัดวงตา: ไปพบ/ปรึกษำแพทยท์นัที  รีบลำ้งตำทนัทีดว้ยน ้ำมำกๆ หลำยนำที  ยกเปลือกตำดว้ย
น้ิวเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ลำ้งอยำ่งทัว่ถึง ตรวจสอบและถอดคอนแทค็เลนส์ถำ้สำมำรถท ำ
ไดโ้ดยง่ำย 

การกลนืกนิ: ห้ามท าให้อาเจียน หำ้มใหส่ิ้งใดๆกบัผูป่้วยท่ีหมดสติ ใหล้ำ้งปำกดว้ยน ้ำ ท ำใหผู้ป่้วย
อบอุ่นและพกัฟ้ืนตวั  รีบน ำส่งแพทยท์นัที  

 

5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
น ้ำสเปรย/์ละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล์ ผงเคมีแหง้ คำร์บอนไดออกไซด์ ทรำย หรือดิน อำจใชเ้ม่ือมีไฟไหมเ้ล็กนอ้ย 
หำ้มปล่อยใหน้ ้ำดบัเพลิงลงสู่ส่ิงแวดลอ้มทำงน ้ำ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่ใชน้ ้ำเป็นล ำพน่ส ำหรับดบัเพลิง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
บรรจุภณัฑท่ี์สัมผสัควำมร้อนจำกไฟไหม ้ควรท ำให้เยน็ดว้ยน ้ำปริมำณมำกๆ   ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศอำจเคล่ือนไป
ตำมพื้นและจุดติดไฟได ้
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ป้องกนักำรหำยใจ และชุดป้องกนัแบบเตม็รูปแบบ  
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมำะสมเช่น ถุงมือป้องกนั ชุดป้องกนั ป้องกนัตำ 

ป้องกันใบหน้ำ เป็นต้น น ำคนท่ีไม่เก่ียวข้องและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันออกจำก
บริเวณน้ี  อยูเ่หนือลม อพยพไปเหนือลม สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลตำมหวัขอ้
ท่ี 8  อพยพผูค้นออกจำกบริเวณทนัที  เตือนบุคลำกรถึงกำรเกิดไฟไหม,้ ระเบิด และ
อนัตรำยต่อสุขภำพ 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนักำรไหลลงสู่ท่อระบำยน ้ ำ หรือแหล่งน ้ ำ   ป้องกนัผลิตภณัฑ์ไม่ให้ไหลเขำ้สู่
ระบบระบำยน ้ำทิ้ง  กั้นสำรท่ีร่ัวไหล หำกไม่สำรมำรถควบคุมกำรร่ัวไหลได ้ให้แจง้
เจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    ใชเ้ฉพำะอุปกรณ์ท่ีไม่เกิดประกำยไฟ ดูดซบัดินแหง้, ทรำย หรือวสัดุท่ีไม่ติดไฟ  

และเก็บในภำชนะท่ีปิดมิดชิด  
กรณีสำรร่ัวไหลในปริมำณมำก: กั้นของเหลวท่ีหกร่ัวไหลเพื่อก ำจดัในภำยหลงั หยดุ

 กำรร่ัวไหล  ถำ้สำมำรถท ำไดโ้ดยท ำใหบุ้คคลมีควำมเส่ียง  
 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
หลีกเล่ียงกำรสัมผสัโดยตรง ปฏิบติัตำมกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่ำงๆในกำรจดัเก็บ อยำ่ท ำกำรจดัเก็บจนกวำ่จะทรำบ 
และเขำ้ใจวธีิกำรเก็บรักษำอยำ่งปลอดภยั ผูป้ฏิบติังำนควรใส่รองเทำ้ และชุดป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์ไม่ควรสูดดมไอ
ระเหยเป็นระยะเวลำนำน หรือซ ้ ำๆ หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ หรือแหล่งก ำเนิดไฟ ชุดท่ี
ปนเป้ือนไม่ควรน ำออกจำกพื้นท่ี 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ปิดฝำใหแ้น่น  พื่นท่ีจดัเก็บตอ้งป้องกนัน ้ำและกำรร่ัวซึม  และพื้นท่ีจดัเก็บตอ้งป้องกนัไฟไหม ้ ท ำหลงัคำจำกวสัดุท่ีไม
ไวไฟ และไม่ติดตั้งฝ้ำเพดำน  ติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสวำ่งและระบำยอำกำศท่ีเหมำะสม ต่อสำยดินและยดึรัดภำชนะ
และอุปกรณ์ต่ำงๆเพื่อป้องกนักำรเกิดประจุไฟฟ้ำสถิตย ์
วสัดุบรรจุภณัฑท่ี์เหมำะสม: Stainless steel, Carbon steel  สีเคลือบบรรจุภณัฑ ์ใช้ epoxy paint, zinc silicate paint. 
วสัดุบรรจุภณัฑท่ี์ไม่เหมำะสม: Plastics, Aluminium,  Natural, Neoprene หรือ nitrile rubbers. 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 15 - 50 ppm  
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ควรมีฝักบวัลำ้งตวั และอ่ำงลำ้งตำอยูใ่กลพ้ื้นท่ีท ำงำน และผลิตภณัฑน้ี์ควรใช ้

ในระบบปิด หรือมีกำรระบบระบำยอำกำศเฉพำะท่ี 
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มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ควรสวมหนำ้กำกป้องกนัท่ีมีตวักรองท่ีไดรั้บกำรรับรอง หำกกำรประเมินควำมเส่ียง

ไดแ้สดงวำ่เป็นส่ิงจ ำเป็น  
การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมี  
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำสำรเคมี  ท่ีครอบตำ  ครอบใบหนำ้ 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีสำมำรถป้องกำรสำรเคมีชนิดน้ีได ้ บูตและรองเทำ้เซฟต้ี ควรเป็น

ชนิดท่ีสำมำรถป้องกนัสำรเคมีได ้ 
มาตรการสุขอนามัย:  ควรมีอ่ำงลำ้งตำ และ ฝักบวัลำ้งตวัอยูใ่กลพ้ื้นท่ีท ำงำน อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล
    ตอ้งสะอำด  อยูใ่นสภำพดี  ลำ้งมือทุกคร้ังก่อนพกัและหลงัเลิกงำน หำ้มกินอำหำร 
    เคร่ืองด่ืม หรือสูบบุหร่ีในพื้นท่ีท ำงำน 
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลว ใส มีกล่ินเฉพำะตวั อตัราการระเหย :   1.55 - 5.60  ( n-Butyl Acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :   (-85) – ( -84) °C ความหนาแน่น :   0.799-0.804 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  7 - 8 การละลายน า้  :  16 – 20 g/l ท่ี 20 °C 

จุดเดอืด  :  114-118 °C ความหนืด  :   0.61 cP (20 °C) 

ความดนัไอ   :  6 - 16 mmHg ท่ี 20 °C, 1.9 - 2.1 kPa ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ : 3.45 - 3.50  (อำกำศ=1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.2  - 1.4 %โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 7.5 - 8.0  %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 448 – 460 °C จุดวาบไฟ : 13 – 15.85 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 0.1 - < 100ppm, 0.10-
7.8(detected), 0.27-16ppm(sensed) 

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ : organic solvent  

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 1.31 – 1.38 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:   เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ  อำจเกิด peroxide ในอำกำศร้อนได ้
การเกดิปฏิกริิยา:      ไมเ่กิดปฏิกิริยำท่ีเป็นอนัตรำย  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ท  ำปฏิกิริยำอยำ่งรุนแรงกบั strong oxidizers, oxidizing agents (เช่น 

peroxides, nitrates และ perchlorates), reducing agent และ potassium-t-
butoxide.  ท ำลำยพลำสติกและ ยำง  บรรจุภณัฑท่ี์สัมผสักบัไฟอำจจะ
ปล่อยแก๊สไวไฟได ้
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สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:   ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ  ไฟไหม ้ ควำมช้ืน แหล่งก ำเนิดควำมร้อน  
แหล่งก ำเนิดไฟ  เกิดไฟฟ้ำสถิตย ์วสัดุและสภำวะท่ีเขำ้กนัไม่ได ้และพื้นผวิ

 ท่ีร้อน 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   Strong oxidizing agents, reducing agents, strong bases, peroxides, amines,  

 potassium-t-butoxide, oxidizer (เช่น peroxides, nitrates และ 
 perchlorates) และ strong acids.   

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  กำรสลำยตวัเพรำะควำมร้อนข้ึนอยูก่บัสภำวะเป็นอยำ่งยิง่ ส่วนผสม
เชิงซอ้นของสำรแขง็ สำรเหลว และก๊ำซท่ีลอยตวัในอำกำศ ซ่ึงมีคำร์บอน 
มอนอกไซด,์ คำร์บอนไดออกไซด ์และส่วนประกอบอินทรียส์ำรอ่ืนๆ จะ
เกิดข้ึนในขณะท่ีสำรน้ีก ำลงัลุกไหม ้หรือสลำยตวัเน่ืองดว้ยกำรรวมกบั 
ออกซิเจน หรือเพรำะควำมร้อน   เกิด Peroxide และสำรประกอบอินทรีย์
อ่ืนๆ อำจปลดปล่อยไอระเหยไวไฟหำกเก่ียวขอ้งกบัไฟ  

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั: LD50 (Oral, rat): >2000 - <=5000 mg/kg. 
 LD50 (Oral, mouse): 2080 mg/kg. 
  LD50 (Dermal, rabbit): >2000 - 20000 mg/kg. 
  LC50 (Inhalation, rat): 8.18 - <=20.00 mg/l,4h 
อาการทีป่รากฎ: อำจเป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน อำจเป็นอนัตรำยหำกกลืนกินและเขำ้สู่ระบบทำงเดิน

หำยใจ   อำจเป็นอนัตรำยเม่ือสัมผสัผวิหนงั   เป็นอนัตรำยหำกสูดดม   ควำมเขม้ขน้
สูงอำจกดกำรท ำงำนของระบบประสำทส่วนกลำง ส่งผลใหป้วดหวั เวยีนศรีษะและ
คล่ืนไส้  หำกดมต่อเน่ืองอำจท ำใหห้มดสติและ/หรือเสียชีวติได ้

 อวยัวะเป้ำหมำย: อำจท ำให้เกิดกำรมึนงงและวงิเวยีนศรีษะ  อำจท ำใหเ้กิดกำรระคำย
เคืองทำงเดินหำยใจ 

ความเป็นพษิเร้ือรัง: หำกสัมผสัผวิหนงัเป็นเวลำนำน จะท ำใหผ้วิแหง้ และลอก หำกสูดดมทุกวนัเป็น
เวลำ 20-30 นำที ท่ีควำมเขม้ขน้ 500 ppm จะท ำใหอ่้อเพลีย กระหำยน ้ำ ดวงตำจะ
ปวดแสบปวดร้อน ปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อำเจียน ปวดคอ เป็นโรคโลหิตจำง ตบัอกัเสบ 
และล ำไส้ใหญ่อกัเสบ จำกกำรทดสอบในหนูตั้งครรภ ์6-15 วนั สัมผสัสำรทำงกำร
หำยใจ 300 ppm/6h ท ำใหค้รรภเ์ป็นพิษ  
กำรเป็นสำรก่อมะเร็ง: IARC; Group 2B, ACGIH;A3 น่ำจะเป็นสำรก่อมะเร็งใน
มนุษย ์

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 
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 12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Pimephales promelas (fathead minnow): 496-514 mg/l-96 h 
  LC50 - Carassius auratus (goldfish): 460 mg/l - 24 h 

 LC50 - Fish: 460 mg/l - 24 h, 540 mg/l - 96 h 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
  EC50 - Daphnia magna (water flea): 170 mg/l - 48h 

 EC50 - Crustacean: 170 mg/l - 48h 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  LC/EC/IC5: >100 mg/l   
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: EC50 - Activated sludge: 1.000 mg/l - 3h 
การย่อยสลายทางชีวภาพ: ยอ่ยสลำยไดง่้ำยประมำณ 10 วนั ถูกออกซิไดซ์อยำ่งรวดเร็วดว้ยปฏิกิริยำแสงใน
    อำกำศ   เม่ือออกสู่อำกำศ ผลิตภณัฑน้ี์อำจจะระเหย  สลำยตวัโดยกระบวนกำรโฟ
    โตไลซิส   สะสมทำงชีวภำพในส่ิงมีชีวติในน ้ำ หรือดูดซบัในดินและตะกอน 
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: log Pow 1.38 
การเคลือ่นย้ายในดิน:  ลอยตวัในน ้ำ  เม่ือปล่อยลงดิน ผลิตภณัฑน้ี์จะยอ่ยสลำย โดยกระบวนกำรโฟโตไล

 ซิส, กำรระเหย และกำรยอ่ยสลำย โดยกำรสลำยตวัของส่ิงมีชีวติแบบแอโรบิก 
 ผลิตภณัฑน้ี์พร้อมไหลซึมลงดิน 

ผลกระทบในทางเสียหายอืน่ๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ห้ำมใช้วิธีกำรจดักำรเหมือนกบัขยะทัว่ไป ไม่ปล่อยผลิตภณัฑ์ลงสู่ท่อระบำยน ้ ำ, 

แหล่งน ้ ำหรือดิน ก ำจดัตำมระเบียบขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ิน ก ำจดัสำร/บรรจุภณัฑ์กบั
โรงงำนท่ีผำ่นกำรรับรอง ส่งไปก ำจดักบับริษทัท่ีมีใบอนุญำต 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ก ำจดัสำร/บรรจุภณัฑ์ตำมระเบียบขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล  ตอ้ง
 ท ำใหภ้ำชะวำ่งเปล่ำก่อนกำรก ำจดั 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-NO: 1245     Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping group:     METHYL ISOBUTYL KETONE 
การขนส่งทางน า้ 
UN-NO: 1245     Class:  3    Packing group:  II 
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EMS: F-E, S-D      Marine pollutant:  NO    
Proper shipping group:   METHYL ISOBUTYL KETONE  
การขนส่งทางอากาศ 
UN-NO: 1245     Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping group:     METHYL ISOBUTYL KETONE 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
The regulation information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material. 

Chemical  Inventory Status 
AICS     : Listed. 
DSL     : Listed. 
INV (CN)    : Listed. 
ENCS (JP)    : Listed.  (2)-542 
TSCA     : Listed. 
EINECS    : Listed.  203-550-1  
KECI (KR)    : Listed.  KE-24725 
PICCS (PH)    : Listed. 

Apply Regulation: 
1. Enforcement Rules of the Occupational Safety and Health Act. 
2. Regulations of Hazard Communication on Dangerous and Harmful Material. 
3. Toxic Chemical Substances Control Act. 
4. Standards of Tolerable Hazardous Substance Concentration in the air of Labor Working Environment. 
5. Traffic Safety Regulations. 
6.  Public Hazardous Material and Flammable Pressurized Gases Establishment Standards and Safety Control 

Regulations. 

Notification Status 
Japan ENCS: On the inventory, or in compliance with the inventory. 
United  States TSCA: On the inventory, or in compliance with the inventory. 
European Union EINECS, ELINCS, NLP: All components of this product are on EINCES, ELINCS, or 

NLP. 
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Canada DSL,NDSL: All components of this product are on DSL. 
Australia AICS: On the inventory, or in compliance with the inventory. 
Korea KECI: On the inventory, or in compliance with the inventory. 
China IECSC: On the inventory, or in compliance with the inventory. 
New Zealand NZIoC: On the inventory, or in compliance with the inventory. 
Philippine PICCS: On the inventory, or in compliance with the inventory. 

15.1 Safety, health and environmental regulation/legislation specific for the substance or mixture 
HMIS (Hazardous Materials Identification System (Paint &Coating)) – Classification 
 Health     3 serious   
 Flammability    3 serious 
 Reactivity    0 minimal 
 PPE     Determined by user; dependent on local conditions 
NFPA (National Fire Protection Association) - Classification 
Health      3 serious 
Flammability      3 serious 
Instability or Reactivity    0 minimal 

Notification Status 

Inventory Information   Status 
United States TSCA Inventory - Listed on inventory 
Canadian Domestic Substances List (DSL) - Listed on inventory 
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) - Listed on inventory 
Japan. CSCL- Inventory of Existing and New Chemical Substances - Listed on inventory 
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) - Listed on inventory 
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) - Listed on inventory 
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) - Listed on inventory 

A. National and/or international regulation information 
o POPs Management Law 

- Not applicable 
o Information of EU Classification 

* Classification 
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    - [4-Methyl-2-pentanone ; Methylisobutyl ketone, MIBK] : F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37 R66 
* Risk Phrases 
   - [4-Methyl-2-pentanone ; Methylisobutyl ketone, MIBK] : R11, R20, R36/37, R66 
* Safety Phrase 
    - [4-Methyl-2-pentanone ; Methylisobutyl ketone, MIBK] : S2, S9, S16, S29 

o U.S. Federal regulations 
* OSHA PROCESS SAFETY (29CFR1910.119) 
   - Not applicable 
* CERCLA Section 103 (40CF302.4) 
   - [4-Methyl-2-pentanone ; Methylisobutyl ketone, MIBK] : 2267.995 kg 5000 1b 
* EPCRA Section 302 (40CFR355.30) 
   - Not applicable 
* EPCRA Section 304 (40CFR355.40) 
   - Not applicable 
* EPCRA Section 313 (40CFR372.65) 
   - [4-Methyl-2-pentanone ; Methylisobutyl ketone, MIBK] : Applicable 

o Rotterdam  Convention  listed  ingredients 
- Not applicable 

o Stockholm  Convention  listed  ingredients 
- Not applicable 

o Montreal  Protocol  listed  ingredients 
- Not applicable 

 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงัในกำรจดักำร
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


