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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
METHYL ISOBUTYL KETONE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
METHYL ISOBUTYL 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.) ของเหลวและไอไวไฟสู ง
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
3.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองดวงตำอย่ำงรุ นแรง
4.) อำจเป็ นอันตรำยเมื่อสัมผัสผิวหนัง
5.) เป็ นพิษหำกสู ดดม
6.) อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองทำงเดินหำยใจ
7.) อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน
8.) อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
9.) อำจทำให้เกิดกำรมึนงง และวิงเวียนศรี ษะ
10.) ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่ออวัยวะ (Nervous system) เมื่อสัมผัสเป็ นเวลำนำหรื อซ้ ำๆ
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11.) คำดว่ำก่อให้เกิดมะเร็ ง
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน/ ประกำยไฟ/ เปลวไฟ/ ผิวสัมผัสที่ร้อน - ห้ำมสู บบุหรี่
2.) ศึกษำคำแนะนำพิเศษก่อนกำรใช้งำน และห้ำมปฏิบตั ิงำนใดๆ จนกว่ำจะได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควรระวังด้ำนควำม
ปลอดภัยก่อน
3.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดมฝุ่ น/ ควัน/ แก๊ส /หมอก/ ไอระเหย /สเปรย์
4.) ต่อสำยดิน/เชื่อมภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
5.) ใช้ระบบไฟฟ้ ำ/ ระบบระบำยอำกำศ/แสงสว่ำง ชนิดป้ องกันระเบิดได้
6.) ใช้เฉพำะเครื่ องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟ
7.) ปิ ดภำชนะบรรจุให้สนิท
8.) ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรปล่อยไฟฟ้ ำสถิตย์
9.) ล้ำงมือให้สะอำดหลังกำรใช้งำน
10.) ใช้เฉพำะนอกอำคำรหรื อในพื้นที่ระบำยอำกำศได้ดี
11.) สวมถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตำ/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
12.) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลเมื่อจำเป็ น
13.) หำกสู ดดม: ย้ำยผูป้ ่ วยไปรับอำกำศบริ สุทธิ์ และให้พกั อยูใ่ นท่ำที่สะดวกต่อกำรหำยใจ
14.) หำกสัมผัสหรื อเกี่ยวข้อง: ไปพบ/ปรึ กษำแพทย์ทนั ที
15.) โทรหำศูนย์พิษวิทยำหรื อหมอ/แพทย์ หำกรู ้สึกไม่สบำย
16.) หำกกลืนกิน: โทรหำหมอ/แพทย์
17.) หำกเข้ำตำ: รี บล้ำงตำทันทีดว้ ยน้ ำมำกๆ หลำยนำที ถอดคอนแท็คเลนส์ถำ้ ใส่ อยูส่ ำมำรถทำได้โดยง่ำย ล้ำงต่อไป
18.) หำกระคำยเคืองตำ: ไปพบ/ปรึ กษำแพทย์ทนั ที
19.) หำกสัมผัสผิวหนัง (หรื อขน): ให้ถอด/เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ/ใช้ฝักบัว
20.) ห้ำมทำให้อำเจียน
21.) ห้ำมกิน ดื่ม หรื อสู บบุหรี่ เมื่อใช้งำนผลิตภัณฑ์
22.) ในกรณี ไฟไหม้: ใช้น้ ำละอองฝอย คำร์ บอนไดออกไซด์ ทรำยแห้ง ผงเคมีแห้ง หรื อโฟมแอลกอฮอล์สำหรับ
ดับเพลิง
23.) บำบัดด้วยวิธีพิเศษ
24.) จัดเก็บในสถำนที่ที่ระบำยอำกำศได้ดี ปิ ดภำชนะบรรจุให้สนิท
25.) จัดเก็บในสถำนที่ที่ระบำยอำกำศได้ดี เก็บในที่เย็น
26.) จัดเก็บให้มิดชิด
27.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
28.) กำจัดสำรและภำชนะบรรจุ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
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3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่ อพ้ อง: 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.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
METHYL ISOBUTYL KETONE
100
108-10-1
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:

การกลืนกิน:

แสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์ ทำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น นำชุด
ที่ปนเปื้ อนเก็บใส่ ถุงปิ ดให้มิดชิด เพื่อแยกชนิดปนเปื้ อนออก
ย้ำยไปรับอำกำศบริ สุทธิ์ ถ้ำอำเจียนให้หนั หน้ำออกด้ำนข้ำงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรขำด
อำกำศ ถ้ำไม่หำยใจ ให้ใส่ หน้ำกำกช่วยหำยใจ ทำให้ผปู ้ ่ วยอบอุ่นและพักฟื้ นตัว รี บ
นำส่ งแพทย์ทนั ที
ถอดเสื้ อผ้ำ และรองเท้ำ ที่ ป นเปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนัง ด้วยน้ ำ มำกๆ ท ำควำม
สะอำดด้วยสบู่และน้ ำ ไปพบแพทย์หำกมีอำกำรเกิดขึ้น
ไปพบ/ปรึ กษำแพทย์ทนั ที รี บล้ำงตำทันทีดว้ ยน้ ำมำกๆ หลำยนำที ยกเปลือกตำด้วย
นิ้วเพื่อให้มนั่ ใจว่ำล้ำงอย่ำงทัว่ ถึง ตรวจสอบและถอดคอนแท็คเลนส์ถำ้ สำมำรถทำ
ได้โดยง่ำย
ห้ ามทาให้ อาเจียน ห้ำมให้สิ่งใดๆกับผูป้ ่ วยที่หมดสติ ให้ลำ้ งปำกด้วยน้ ำ ทำให้ผปู้ ่ วย
อบอุ่นและพักฟื้ นตัว รี บนำส่ งแพทย์ทนั ที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
น้ ำสเปรย์/ละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล์ ผงเคมีแห้ง คำร์บอนไดออกไซด์ ทรำย หรื อดิน อำจใช้เมื่อมีไฟไหม้เล็กน้อย
ห้ำมปล่อยให้น้ ำดับเพลิงลงสู่ สิ่งแวดล้อมทำงน้ ำ
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่ใช้น้ ำเป็ นลำพ่นสำหรับดับเพลิง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภณั ฑ์ที่สัมผัสควำมร้อนจำกไฟไหม้ ควรทำให้เย็นด้วยน้ ำปริ มำณมำกๆ ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศอำจเคลื่อนไป
ตำมพื้นและจุดติดไฟได้
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ป้องกันกำรหำยใจ และชุดป้ องกันแบบเต็มรู ปแบบ
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมำะสมเช่น ถุงมือป้ องกัน ชุ ดป้ องกัน ป้ องกันตำ
ป้ องกัน ใบหน้ำ เป็ นต้น นำคนที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งและไม่ มี อุ ป กรณ์ ป้ องกันออกจำก
บริ เวณนี้ อยูเ่ หนือลม อพยพไปเหนื อลม สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลตำมหัวข้อ
ที่ 8 อพยพผูค้ นออกจำกบริ เวณทันที เตือนบุคลำกรถึงกำรเกิดไฟไหม้, ระเบิด และ
อันตรำยต่อสุ ขภำพ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันกำรไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ หรื อแหล่งน้ ำ ป้ องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้ไหลเข้ำสู่
ระบบระบำยน้ ำทิ้ง กั้นสำรที่รั่วไหล หำกไม่สำรมำรถควบคุมกำรรั่วไหลได้ ให้แจ้ง
เจ้ำหน้ำที่ทอ้ งถิ่น
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ใช้เฉพำะอุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกำยไฟ ดูดซับดินแห้ง, ทรำย หรื อวัสดุที่ไม่ติดไฟ
และเก็บในภำชนะที่ปิดมิดชิ ด
กรณี สำรรั่วไหลในปริ มำณมำก: กั้นของเหลวที่หกรั่วไหลเพื่อกำจัดในภำยหลัง หยุด
กำรรั่วไหล ถ้ำสำมำรถทำได้โดยทำให้บุคคลมีควำมเสี่ ยง
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสโดยตรง ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆในกำรจัดเก็บ อย่ำทำกำรจัดเก็บจนกว่ำจะทรำบ
และเข้ำใจวิธีกำรเก็บรักษำอย่ำงปลอดภัย ผูป้ ฏิบตั ิงำนควรใส่ รองเท้ำ และชุดป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์ ไม่ควรสู ดดมไอ
ระเหยเป็ นระยะเวลำนำน หรื อซ้ ำๆ หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ หรื อแหล่งกำเนิดไฟ ชุ ดที่
ปนเปื้ อนไม่ควรนำออกจำกพื้นที่
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปิ ดฝำให้แน่น พื่นที่จดั เก็บต้องป้ องกันน้ ำและกำรรั่วซึ ม และพื้นที่จดั เก็บต้องป้ องกันไฟไหม้ ทำหลังคำจำกวัสดุที่ไม
ไวไฟ และไม่ติดตั้งฝ้ ำเพดำน ติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่ำงและระบำยอำกำศที่เหมำะสม ต่อสำยดินและยึดรัดภำชนะ
และอุปกรณ์ต่ำงๆเพื่อป้ องกันกำรเกิดประจุไฟฟ้ ำสถิตย์
วัสดุบรรจุภณั ฑ์ที่เหมำะสม: Stainless steel, Carbon steel สี เคลือบบรรจุภณั ฑ์ ใช้ epoxy paint, zinc silicate paint.
วัสดุบรรจุภณั ฑ์ที่ไม่เหมำะสม: Plastics, Aluminium, Natural, Neoprene หรื อ nitrile rubbers.
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 15 - 50 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรมีฝักบัวล้ำงตัว และอ่ำงล้ำงตำอยูใ่ กล้พ้นื ที่ทำงำน และผลิตภัณฑ์น้ ีควรใช้
ในระบบปิ ด หรื อมีกำรระบบระบำยอำกำศเฉพำะที่
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มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ควรสวมหน้ำกำกป้ องกันที่มีตวั กรองที่ได้รับกำรรับรอง หำกกำรประเมินควำมเสี่ ยง
ได้แสดงว่ำเป็ นสิ่ งจำเป็ น
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมี
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำสำรเคมี ที่ครอบตำ ครอบใบหน้ำ
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกำรสำรเคมีชนิ ดนี้ได้ บูตและรองเท้ำเซฟตี้ ควรเป็ น
ชนิดที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมีได้
ควรมีอ่ำงล้ำงตำ และ ฝักบัวล้ำงตัวอยูใ่ กล้พ้นื ที่ทำงำน อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล
มาตรการสุ ขอนามัย:
ต้องสะอำด อยูใ่ นสภำพดี ล้ำงมือทุกครั้งก่อนพักและหลังเลิกงำน ห้ำมกินอำหำร
เครื่ องดื่ม หรื อสู บบุหรี่ ในพื้นที่ทำงำน
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 1.55 - 5.60 ( n-Butyl Acetate = 1)

จุดหลอมเหลว : (-85) – ( -84) °C

ความหนาแน่ น : 0.799-0.804 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 7 - 8

การละลายนา้ : 16 – 20 g/l ที่ 20 °C

จุดเดือด : 114-118 °C

ความหนืด : 0.61 cP (20 °C)

ความดันไอ : 6 - 16 mmHg ที่ 20 °C, 1.9 - 2.1 kPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 3.45 - 3.50 (อำกำศ=1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.2 - 1.4 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 7.5 - 8.0 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 448 – 460 °C

จุดวาบไฟ : 13 – 15.85 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 0.1 - < 100ppm, 0.107.8(detected), 0.27-16ppm(sensed)

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ : organic solvent

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 1.31 – 1.38

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ อำจเกิด peroxide ในอำกำศร้อนได้
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่เกิดปฏิกิริยำที่เป็ นอันตรำย
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ทำปฏิกิริยำอย่ำงรุ นแรงกับ strong oxidizers, oxidizing agents (เช่น
peroxides, nitrates และ perchlorates), reducing agent และ potassium-tbutoxide. ทำลำยพลำสติกและ ยำง บรรจุภณั ฑ์ที่สัมผัสกับไฟอำจจะ
ปล่อยแก๊สไวไฟได้
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ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ ไฟไหม้ ควำมชื้น แหล่งกำเนิดควำมร้อน
แหล่งกำเนิดไฟ เกิดไฟฟ้ ำสถิตย์ วัสดุและสภำวะที่เข้ำกันไม่ได้ และพื้นผิว
ที่ร้อน
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents, reducing agents, strong bases, peroxides, amines,
potassium-t-butoxide, oxidizer (เช่น peroxides, nitrates และ
perchlorates) และ strong acids.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: กำรสลำยตัวเพรำะควำมร้อนขึ้นอยูก่ บั สภำวะเป็ นอย่ำงยิง่ ส่ วนผสม
เชิงซ้อนของสำรแข็ง สำรเหลว และก๊ำซที่ลอยตัวในอำกำศ ซึ่ งมีคำร์ บอน
มอนอกไซด์, คำร์ บอนไดออกไซด์ และส่ วนประกอบอินทรี ยส์ ำรอื่นๆ จะ
เกิดขึ้นในขณะที่สำรนี้กำลังลุกไหม้ หรื อสลำยตัวเนื่องด้วยกำรรวมกับ
ออกซิเจน หรื อเพรำะควำมร้อน เกิด Peroxide และสำรประกอบอินทรี ย ์
อื่นๆ อำจปลดปล่อยไอระเหยไวไฟหำกเกี่ยวข้องกับไฟ
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:

11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

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
อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกิน อำจเป็ นอันตรำยหำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดิน
หำยใจ อำจเป็ นอันตรำยเมื่อสัมผัสผิวหนัง เป็ นอันตรำยหำกสู ดดม ควำมเข้มข้น
สู งอำจกดกำรทำงำนของระบบประสำทส่ วนกลำง ส่ งผลให้ปวดหัว เวียนศรี ษะและ
คลื่นไส้ หำกดมต่อเนื่องอำจทำให้หมดสติและ/หรื อเสี ยชีวติ ได้
อวัยวะเป้ ำหมำย: อำจทำให้เกิดกำรมึนงงและวิงเวียนศรี ษะ อำจทำให้เกิดกำรระคำย
เคืองทำงเดินหำยใจ
หำกสัมผัสผิวหนังเป็ นเวลำนำน จะทำให้ผวิ แห้ง และลอก หำกสู ดดมทุกวันเป็ น
เวลำ 20-30 นำที ที่ควำมเข้มข้น 500 ppm จะทำให้อ่อเพลีย กระหำยน้ ำ ดวงตำจะ
ปวดแสบปวดร้อน ปวดท้อง คลื่นไส้ อำเจียน ปวดคอ เป็ นโรคโลหิตจำง ตับอักเสบ
และลำไส้ใหญ่อกั เสบ จำกกำรทดสอบในหนูต้ งั ครรภ์ 6-15 วัน สัมผัสสำรทำงกำร
หำยใจ 300 ppm/6h ทำให้ครรภ์เป็ นพิษ
กำรเป็ นสำรก่อมะเร็ ง: IARC; Group 2B, ACGIH;A3 น่ำจะเป็ นสำรก่อมะเร็ งใน
มนุษย์
ไม่มีขอ้ มูล
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12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:

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
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna (water flea): 170 mg/l - 48h
EC50 - Crustacean: 170 mg/l - 48h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
LC/EC/IC5: >100 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
EC50 - Activated sludge: 1.000 mg/l - 3h
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ย่อยสลำยได้ง่ำยประมำณ 10 วัน ถูกออกซิไดซ์อย่ำงรวดเร็ วด้วยปฏิกิริยำแสงใน
อำกำศ เมื่อออกสู่ อำกำศ ผลิตภัณฑ์น้ ี อำจจะระเหย สลำยตัวโดยกระบวนกำรโฟ
โตไลซิ ส สะสมทำงชีวภำพในสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ หรื อดูดซับในดินและตะกอน
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: log Pow 1.38
การเคลือ่ นย้ายในดิน:
ลอยตัวในน้ ำ เมื่อปล่อยลงดิน ผลิตภัณฑ์น้ ี จะย่อยสลำย โดยกระบวนกำรโฟโตไล
ซิส, กำรระเหย และกำรย่อยสลำย โดยกำรสลำยตัวของสิ่ งมีชีวติ แบบแอโรบิก
ผลิตภัณฑ์น้ ีพร้อมไหลซึ มลงดิน
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ห้ำมใช้วิธีกำรจัดกำรเหมื อนกับขยะทัว่ ไป ไม่ปล่ อยผลิ ตภัณฑ์ลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ ,
แหล่งน้ ำหรื อดิน กำจัดตำมระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่ น กำจัดสำร/บรรจุภณ
ั ฑ์กบั
โรงงำนที่ผำ่ นกำรรับรอง ส่ งไปกำจัดกับบริ ษทั ที่มีใบอนุญำต
กำจัดสำร/บรรจุภณั ฑ์ตำมระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล ต้อง
ทำให้ภำชะว่ำงเปล่ำก่อนกำรกำจัด

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-NO: 1245
Class: 3
Proper shipping group: METHYL ISOBUTYL KETONE
การขนส่ งทางนา้
UN-NO: 1245
Class: 3

Packing group: II

Packing group: II
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EMS: F-E, S-D
Marine pollutant: NO
Proper shipping group: METHYL ISOBUTYL KETONE
การขนส่ งทางอากาศ
UN-NO: 1245
Class: 3
Proper shipping group: METHYL ISOBUTYL KETONE

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
The regulation information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.
Chemical Inventory Status
AICS
DSL
INV (CN)
ENCS (JP)
TSCA
EINECS
KECI (KR)
PICCS (PH)

: Listed.
: Listed.
: Listed.
: Listed.
: Listed.
: Listed.
: Listed.
: Listed.

(2)-542
203-550-1
KE-24725

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
Australia
Korea
China
New Zealand
Philippine

DSL,NDSL:
AICS:
KECI:
IECSC:
NZIoC:
PICCS:

All components of this product are on DSL.
On the inventory, or in compliance with the inventory.
On the inventory, or in compliance with the inventory.
On the inventory, or in compliance with the inventory.
On the inventory, or in compliance with the inventory.
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
United States TSCA Inventory
Canadian Domestic Substances List (DSL)
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)
Japan. CSCL- Inventory of Existing and New Chemical Substances
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
A. National and/or international regulation information
o POPs Management Law
- Not applicable
o Information of EU Classification
* Classification

Status
- Listed on inventory
- Listed on inventory
- Listed on inventory
- Listed on inventory
- Listed on inventory
- Listed on inventory
- Listed on inventory
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o

o
o
o

- [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
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
Rotterdam Convention listed ingredients
- Not applicable
Stockholm Convention listed ingredients
- Not applicable
Montreal Protocol listed ingredients
- Not applicable

16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวังในกำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิ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

