บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด (สานักงานใหญ่)

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

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 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

เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
N-Methyl-2-Pyrrolidone
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
N-Methyl-2-Pyrrolidone
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครฯ 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 ปภาพ

คาสัญญาณ

อันตราย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวติดไฟ
2.) อาจเป็ นอันตรายหากกลืนกิน
3.) ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
4.) อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
5.) อาจทาให้เกิดอาการง่วงซึ ม หรื อมึนงง
6.) อาจสร้างความเสี ยหายต่อระบบสื บพันธุ์หรื อทารกในครรภ์
ข้ อควรระวัง:
1.) ควรศึกษาคาแนะนาพิเศษก่อนการใช้งานห้ามปฏิบตั ิการใดๆ จนกว่าจะได้อ่านทาความเข้าใจข้อควรระวังด้านความ
ปลอดภัยก่อน
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2.) เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน- ห้ามสู บบุหรี่
3.) อย่าหายใจเอาฝุ่ น/ควัน/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์
4.) ล้างผิวหนังให้ทวั่ หลังการปฏิบตั ิการ
5.) ใช้เฉพาะนอกอาคารหรื อพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
6.) สวมถุงมือป้ องกัน/ชุ ดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
7.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ละอองน้ า หรื อแอลกอฮอล์โฟม
8.) หากสู ดดม: ให้นาผูป้ ่ วยไปในที่ที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และอยูใ่ นท่าที่หายใจสะดวก โทรหาศูนย์แพทย์ หรื อหมอ/แพทย์
ถ้ารู ้สึกไม่สบาย
9.) หากเข้าดวงตา: ล้างด้วยน้ าสะอาดด้วยความระมัดระวังหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ออก หากใส่ อยูแ่ ละสามารถทา
ได้ ให้ลา้ งดวงตาต่อ
10.) หากระคายเคืองดวงตา: ให้พบแพทย์/เข้ารับการรักษา
11.) หากสัมผัสหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง: ให้พบแพทย์/เข้ารับการรักษา
12.) จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ปิ ดฝาภาชนะให้แน่น
13.) เก็บในที่เย็น
14.) จัดเก็บให้มิดชิ ด
15.) กาจัดสาร/บรรจุภณั ฑ์ ไปยังโรงงานกาจัดของเสี ยที่ได้รับการรับรอง
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: n-Methylpyrrolidinone; 1-Methyl-2-Pyrrolidinone; N-methyl-2-pyrrolidone
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
872-50-4
N-Methyl-2-Pyrrolidone
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
ใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจในสุ ขภาพ และความปลอดภัยของคุณเอง ก่อนให้
ความช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาล อย่าปล่อยให้ผปู ้ ระสบภัยอยูต่ ามลาพัง แสดงเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ให้แพทย์ สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัส
โดยตรง ให้ยา้ ยออกจากบริ เวณที่อนั ตรายถอดรองเท้าและเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออกพบแพทย์
ทันที
การหายใจเข้ าไป:
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปสู่ อากาศที่บริ สุทธิ์ และให้นอนพักในท่าทางที่สบายเพื่อการหายใจ อย่า
ปล่อยให้ผปู ้ ระสบภัยอยูต่ ามลาพัง รี บไปพบแพทย์ ทาให้คนไข้มีร่างกายอบอุ่นและพัก ถ้า
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การสั มผัสผิวหนัง:

การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

หากมีอาการหายใจลาบาก ให้ออกซิเจน ถ้าหมดสติให้ทาให้ฟ้ื นคืนสติ และปรึ กษาแพทย์ ใน
กรณี ที่หมดสติ หยุดหายใจหรื อหัวใจหยุดเต้น (ไม่มีสัญญาณชีพ) ให้ทา CPR
สามารถดูดซึ มผ่านผิวหนังได้อย่างง่ายดาย แต่ไม่คาดว่าจะเกิ ดความเป็ นพิษต่อร่ างกาย จาก
การสั มผัสผิวหนัง อย่า งเฉี ย บพลัน ถอดเสื้ อผ้า และรองเท้า ที่ ปนเปื้ อนออกทันที ในกรณี ที่
สัมผัสให้รีบ ล้างบริ เวณ ที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ าปริ มาณมากพบแพทย์ หากอาการไม่ดีหรื อมี
การระคายเคือง ทาสะอาดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนก่อนนากลับมาใช้
ถ้ามีการสัมผัสที่ตาให้ถอดคอนแทคเลนส์ทนั ที และล้างด้วยน้ าปริ มาณมากรวมทั้งใต้หนังตา
อย่างน้อย 15 นาที พบแพทย์ทนั ที ถ้าอาการระคายเคืองยังคงอยู่
หากผูส้ ัมผัสสารมีอาการง่วงซึ มหรื อหมดสติ ให้ผสู ้ ัมผัสสารนอนตะแคงซ้ายโดยให้ศีรษะ
ต่าลง หากผูป้ ระสบเหตุมีสติ และสามารถกลืนได้ ให้ดื่มน้ าเพื่อเจือจาง อย่าให้สิ่งใดๆทางปาก
หากผูป้ ระสบเหตุหมดสติ หรื อกาลังชัก ผลิตภัณฑ์น้ ี อาจทาให้เกิดอันตรายจากการสาลักเข้า
ปอด หากกินเข้าไป พยายามทาให้อาเจียนก็ต่อเมื่อแพทย์หรื อศูนย์ควบคุมพิษแนะนา โทรขอ
ความช่วยเหลือจากแพทย์หรื อศูนย์ควบคุมพิษทันที! หากมีอาการอาเจียน ให้ผสู้ ัมผัสสารโน้ม
ตัวไปข้างหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดการสาลัก

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ไฟขนาดเล็ก: ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ละอองน้ าหรื อแอลกอฮอล์โฟม
ไฟขนาดใหญ่: ใช้ละอองน้ า ละอองน้ าฝอยหรื อแอลกอฮอล์โฟม
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
อย่าใช้ลาน้ าโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
เมื่อได้รับความร้อนสู งกว่าจุดวาบไฟ จะปลดปล่อยไอระเหยไวไฟ หากผสมกับอากาศและโดนประกายไฟ ไอระเหย
อาจเผาไหม้ในพื้นที่โล่งหรื อจุดระเบิดในพื้นที่ปิด ไอระเหยอาจมีน้ าหนักมากกว่าอากาศ อาจมีการเคลื่อนตัวเป็ นระยะ
ทางไกลบนพื้นดินก่อนติดไฟและวาบกลับไปที่ตน้ ทางของไอระเหย ละอองหรื อไอหมอกละเอียดอาจอาจติดไฟได้ที่
อุณหภูมิต่ากว่าจุดวาบไฟปกติ เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริ เวณเพลิงไหม้ หากทาได้โดยไม่มีความเสี่ ยง ดับเพลิง
โดยเว้นระยะให้ไกลที่สุด หรื อใช้ฐานจับท่อที่ไม่ตอ้ งใช้คนควบคุมหรื อแท่นปื นฉี ดน้ า ความร้อนอาจสะสมจนเกิด
แรงดันเพียงพอ ทาให้มีการปะทุในภาชนะบรรจุ/ไฟกระจายตัว/ทาให้มีโอกาสเสี่ ยงมากขึ้นจากอาการไฟไหม้/การ
บาดเจ็บ ระบายความร้อนของภาชนะจัดเก็บโดยใช้น้ าใส่ ให้ท่วมหลังจากไฟดับ ถอนตัวจากพื้นที่ทนั ทีหากพบเสี ยงดัง
เพิม่ ขึ้นจากท่อระบายน้ านิ รภัยหรื อพบถังมีการเปลี่ยนสี อย่าเข้าใกล้ถงั ที่ติดไฟ หากเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ ให้ใช้ฐาน
ท่อแบบไม่ตอ้ งใช้คนควบคุม หรื อถอนตัวจากพื้นที่โดยปล่อยให้ไฟไหม้ไปก่อน ห้ามปล่อยน้ าจากการดับเพลิงไหลลง
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ท่อระบายน้ าหรื อแหล่งน้ า เศษซากที่เหลือจากการเผาไหม้ และน้ าดับเพลิงที่ปนเปื้ อนต้องแยกทิง้ ตามกฎระเบียบของ
ท้องที่
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถงั แรงดันโพสิ ทีฟในตัว (SCBA) ชุดป้ องกันสาหรับนักผจญเพลิงมีประสิ ทธิภาพในการ
ป้ องกันที่จากัด
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
การทาความสะอาดจะต้องดาเนิ นการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีเครื่ องมือที่เหมาะสมและผ่าน
การฝึ กอบรมเท่านั้น สวมอุ ปกรณ์ ป้องกันตัวที่ แนะนา ทาให้แน่ ใจว่ามี ก ารระบาย
อากาศที่ดีพอ เคลื่อนย้ายผูค้ นไปยังบริ เวณปลอดภัย
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันการไหลเข้า ไปในเส้ นทางน้ า ท่ อระบายน้ า พื้นที่ ใต้ดินหรื อพื้นที่ แคบ ถ้า
ผลิตภัณฑ์น้ ี ทาให้แม่น้ า ทะเลสาบ หรื อ ท่อระบายปนเปื้ อนให้แจ้งหน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบ น้ าเสี ยที่ปนเปื้ อนทั้งหมด จะต้องได้รับการบาบัดในโรงงานบาบัดน้ า
เสี ยของเทศบาลหรื อของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่ อยลงสู่ ผิวน้ า อุปกรณ์ กาจัด
สารเคมี ด้ ว ยอากาศ และอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม มลพิ ษ ทางน้ า ต้อ งได้ ม าตรฐานด้ า น
ประสิ ทธิ ภาพขั้นต่าเพื่อลดการรับสัมผัสให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ การปล่อยน้ าเสี ย
จากโรงบ าบัด น้ า เสี ย สู่ แม่ น้ า และมหาสมุ ท รจะต้อ งอัต ราการเจื อ จางถึ ง ระดับ ที่
กาหนด เพื่อลดค่าการรับสัมผัสให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ขนาดและปริ มาณสู งสุ ด
ของโรงบาบัดน้ าเสี ยต้องได้มาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดเพื่อลดค่าการรับสัมผัสให้อยูใ่ น
ระดับที่สามารถยอมรับได้
ข้อปฏิบตั ิการจัดการของเสี ย เช่น การเผา, การรี ไซเคิล, การนากลับมาใช้ซ้ า จะต้องมี
การบังคับใช้ตามความจาเป็ น เพื่อลดการสัมผัสให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้
การบาบัดน้ าเสี ยและการกาจัดของเสี ย จากภายนอกควรเป็ นไปตามข้อบังคับท้องถิ่น
และ/หรื อประเทศ น้ าหนักที่อนุญาตสู งสุ ดและวันที่ใช้ควรอยูต่ ่ากว่าจานวนที่ตอ้ งการ
เพื่อรักษาระดับการสัมผัสให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ของเหลวที่ลุกไหม้ได้ นาสิ่ งของที่อาจติดไฟออกให้หมด อุปกรณ์ท้ งั หมดที่ใช้
ระหว่างดาเนินการกับสารชนิดนี้จะต้องต่อสายดิน อย่าสัมผัสหรื อเดินผ่านพื้นที่ที่มี
การรั่วไหล หยุดการรั่วไหลหากสามารถทาได้โดยไม่เกิดความเสี่ ยง สามารถใช้โฟม
ระงับไอระเหย เพื่อลดปริ มาณไอระเหย ซับหรื อปิ ดทับด้วยดินแห้ง ทรายหรื อวัสดุ
อื่นๆ ที่ไม่ติดไฟ จากนั้นย้ายไปยังภาชนะบรรจุ ใช้เครื่ องมือสะอาดที่ไม่เกิดประกาย
ไฟเพื่อจัดเก็บวัสดุที่ดูดซับ กั้นแนวสารที่รั่วไหลออกมาเป็ นปริ มาณจากนั้นถ่ายสาร
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ไว้ในภาชนะเก็บกู้ สามารถพ่นละอองน้ าเพื่อลดไอระเหย แต่อาจไม่สามารถป้ องกัน
การติดไฟได้ในพื้นที่ปิด ให้จดั การกับของเสี ยทั้งหมด โดยถือว่าเป็ นของเสี ยอันตราย
และกาจัดทิ้งโดยใช้บริ การจากบริ ษทั กาจัดของเสี ยที่ได้รับใบอนุญาต
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ข้อแนะนาในการจัดการอย่างปลอดภัย: ใช้เฉพาะในบริ เวณที่มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ จัดการกับภาชนะบรรจุ
เปล่าด้วยความระมัดระวังผลิตภัณฑ์ที่หลงเหลืออาจลุกติดไฟ และลุกไหม้ได้หากสัมผัสกับความร้อน/ประกายไฟ/เปลว
ไฟ นอกจากจะทาให้เกิดเพลิงไหม้/การระเบิดแล้ว ไอระเหยและของเหลวที่ตกค้างอาจเป็ นพิษอีกด้วย ปิ ดภาชนะ
บรรจุให้แน่นหนาเมื่อไม่ได้ใช้งาน หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งกาเนิดการจุดติดไฟ แยกระบบหรื ออุปกรณ์ ถ่ายเท
อากาศ ระบายล้างหรื อไล่ระบบหรื ออุปกรณ์ก่อนการซ่อมบารุ ง สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวที่แนะนา หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับสารที่เข้ากันไม่ได้ ปฏิบตั ิตามข้อควรระวังเกี่ยวกับการเข้าออกพื้นที่แคบ ข้อแนะนาในการป้ องกันไฟไหม้และการ
ระเบิด: หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งกาเนิดการจุดติดไฟ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เหล็ก ละมุ นหรื อเหล็ กกล้าไร้ ส นิ ม เก็บ ให้ห่า งจากความร้ อน ประกายไฟ เปลวไฟ ตัวออกซิ ไ ดซ์ ที่มี ฤทธิ์ แรง และ
แสงแดด ปิ ดภาชนะบรรจุให้แน่นหนาและติดฉลากให้ถูกต้อง
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อาจจาเป็ นต้องเพิม่ การระบายอากาศเป็ นพิเศษ ถึงแม้วา่
อุณหภูมิจะไม่เกินจุดวาบไฟก็ตาม ดาเนินงานในที่ปิด การระบายอากาศเฉพาะที่ หรื อการควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆ
เพื่อให้ระดับที่มีอยูใ่ นอากาศอยูต่ ่ากว่าขีดจากัดการสัมผัส
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
เมื่อพนักงานต้องสัมผัสสารที่มีความเข้มข้นสู งกว่าค่าสู งสุ ดที่กาหนดไว้ จะต้องใช้
เครื่ องช่วยหายใจที่เหมาะสม ที่ผา่ นการรับรองแล้ว
การป้องกันมือ:
ใช้ถุงมือทนสารเคมีให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน สวมถุงมือทนสารเคมี เช่น ยาง
บิวทิล ควรทิ้งถุงมือ และเปลี่ยนใหม่ถา้ เห็นว่ามีการเสื่ อมสลายหรื อการทะลุผา่ นของ
สารเคมี
การป้องกันดวงตา:
จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาทั้งแว่นตาป้ องกันสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกัน
ใบหน้าหากอาจสัมผัสโดนดวงตาเนื่องจากของเหลวกระเซ็น/ละอองของเหลวอนุภาค
ที่ลอยอยูใ่ นอากาศหรื อไอระเหย
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การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: เมื่อเกิดการสัมผัสกับผิวหนังขึ้นได้ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ ผ้ากันเปื้ อน เสื้ อ
แขนยาว รองเท้าบูท๊ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ร่ างกายตามปริ มาณและความเข้มข้นของสารอันตรายที่อยูใ่ นสถานที่ทางานสวม
PPE ที่ทนต่อสารเคมีกบั ผลิตภัณฑ์ และป้ องกันการสัมผัสกับผิวหนัง
ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันตัวตามการประเมินลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ป้องกันกับ
มาตรการสุ ขอนามัย:
งานที่ดาเนินการ สภาพแวดล้อม ระยะเวลาการใช้และอันตราย/หรื อความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างการใช้ เตรี ยมพื้นที่จ่ายน้ าสาหรับล้างตาและล้างตัวกรณี ฉุกเฉิ นไว้ใน
จุดใกล้เคียง หากมีการได้รับสารที่เป็ นอันตราย ใช้แนวทางด้วยสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล
ที่เหมาะสม ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ า สู บบุหรี่ หรื อเข้าห้องน้ า ถอด
เสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อน และซักล้างก่อนนากลับมาใช้ใหม่
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นคล้ายเอมีน

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -24.2 °C

ความหนาแน่ น : 1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : 1,000 g/l ที่ 20 °C ผสมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์

จุดเดือด : 204 °C

ความหนืด : 1.661 mPa.s ที่ 25ºC

ความดันไอ : 0.32 hPa ที่ 20°C

ความหนาแน่ นของไอ : 3.4 ที่ 15.5 – 32.2 ºC (อากาศ=1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.3% โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 9.5%โดยปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 245 °C

จุดวาบไฟ : 91 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ: ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : -0.46 ที่ 25ºC

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิ ยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่แนะนา
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่ถูกจาแนกเป็ นสารอันตรายที่ไวต่อปฏิกิริยา
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น คงตัว
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
เมื่อสัมผัสกับความชื้น สารที่มีคุณสมบัติดูดซับความชื้นหรื อน้ าจากอากาศ
(hygroscopic) สารอาจเสื่ อมสภาพหรื อปนเปื้ อนได้ ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ
และแหล่งติดไฟอื่นๆ รวมทั้งภาวะที่ทาให้เกิดการออกซิ ไดซ์
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วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
ตัวออกซิ ไดซ์ที่มีฤทธิ์ แรง ตัวรี ดิวซ์ที่มีฤทธิ์ แรง ความชื้ นและความชื้นในอากาศ
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: มีการปลดปล่อยไอของคาร์ บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจน
ออกไซด์เมื่อให้ความร้อนถึงการสลายตัว
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 4,150 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >5.1 mg/l – 4h
LD50 (Dermal, rat): >5,000 mg/kg
หลังจากเข้าตา: ทาให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง หลังจากสัมผัสที่ผิวหนัง: อาจ
ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
การก่ อมะเร็ ง: ในการศึ กษาฤทธิ์ ก่อมะเร็ งพบว่าผลิ ตภัณฑ์น้ ี มีฤทธิ์ ก่ อมะเร็ ง สิ่ งที่
ค้นพบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการจาแนกประเภทเนื่องจากไม่ได้มีกลไกความ
เป็ นพิษต่อหน่ วยพันธุ กรรม และพบชนิ ดที่ไวต่อเนื้ องอกในตับ อาจเกิ ดอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์ สารพิษที่มีผลต่อระบบอวัยวะเป้ าหมายจากการสัมผัสเพียงครั้ง: อาจ
ระคายเคืองต่อทางเดิ นหายใจ, อาจทาให้ง่วงซึ มหรื อมึนงง การสัมผัส: การสู ดดม
อวัยวะเป้ าหมาย: ระบบทางเดินหายใจ, ระบบประสาท ส่ วนกลาง,ความเป็ นอันตราย
จากการสาลัก: อาจเป็ นอันตรายหากกลืนกินและเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันต่อปลาต่ามาก
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันต่อสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังต่า
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
เป็ นพิษต่าต่อพืชจาพวกสาหร่ าย
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ความเป็ นพิษต่อจุลชีพในน้ าเน่าต่า
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ ว BOD = 73% (28 วัน)
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่คาดว่าจะมีการสะสมทางชีวภาพในสิ่ งมีชีวติ ที่อยูใ่ นน้ า
การเคลื่อนย้ายในดิน:
คาดว่าศักยภาพในการดูดซับในดินต่า
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ความเสถียรในน้ า: คาดว่าสลายตัวในน้ าต่ามาก ค่าครึ่ งชีวิต >1 ปี
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13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

กาจัดเหมือนของเสี ยอันตรายโดยให้เป็ นไปตามข้อบังคับท้องถิ่นหรื อระดับชาติ ห้าม
ไม่ให้ปล่อยผลิตภัณฑ์น้ ีลงสู่ ท่อระบายน้ า, แหล่งน้ าหรื อดิน เผาของเหลวเข้มข้นตาม
ระเบียบข้องบังคับของท้องถิ่น รัฐ หรื อประเทศ สารที่ปนเปื้ อน ดิน น้ า บรรจุภณั ฑ์ที่
มีสารตกค้างและวัสดุที่ใช้ทาความสะอาด สารที่หกอาจเป็ นของเสี ยที่อนั ตราย ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐหรื อระหว่างประเทศสาหรับการกาจัดของเสี ยที่
เป็ นของแข็งและของเสี ยอันตราย และ/หรื อการกาจัดบรรจุภณั ฑ์
ทาให้ถงั ว่างเปล่า กาจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่ได้ใช้งาน ห้ามนาภาชนะ
เปล่ากลับมาใช้อีก ห้ามเผา หรื อใช้เครื่ องตัดด้วยแก๊ส

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่มีขอ้ มูล
การขนส่ งทางนา้
BLG (MARPOL Annex II)
รายละเอียดของสิ นค้า: N-METHYL-2-PYRROLIDONE
ประเภทมลพิษ: Y
ชนิดเรื อ: 3
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่มีขอ้ มูล
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Other International regulations
Global Inventory Status
The ingredients of this product are compliant with the following chemical inventory requirements or exemptions.
*Additional Explanatory Status Statements follow the table, as necessary.
Country/Region
Australia
Canada
China
Europe
Japan

Inventory
AICS
DSL
IECSC
REACH
ENCS

Status Description
Compliant
Compliant
Compliant
See REACH Compliance Statement
Compliant
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Korea
New Zealand
Philippines
United States of America
Taiwan

KECI
NZloC
PICCS
TSCA
TCSCA

Compliant
Compliant
Compliant
Compliant
Compliant

REACh status
It the product has been purchased from any company of the LyondellBasell group of companies registered in the
European Union, we confirm that the chemical substance in this product has been pre-registered or, where required
under REACh, registered, and that we have the intention to proceed with any required registration in accordance
with the deadlines set forth in REACh. (Regulation (EU) No. 1907/2006)
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวังใน
การจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่ มีความชานาญอย่างถู กต้องในการใช้ผลิ ตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้
วิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ัท โมเดอนเคมี เ คิ ล จ ากัด ไม่ มี ต ัว แทนหรื อ ผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อ โดยอ้อ ม และรวมไปถึ ง การ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

