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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
TETRAHYDROFURAN
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
TETRAHYDROFURAN
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.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสู ง
2.) คาดว่าเป็ นสารก่อมะเร็ ง
3.) เป็ นอันตรายหากกลืนกิน
4.) ทาให้เกิดการระคายเคืองดวงตาอย่างรุ นแรง
5.) อาจเป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
6.) ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังอย่างอ่อน
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/ เปลวไฟ/ พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสู บบุหรี่
2.) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า/ถ่ายเทอากาศ/แสงสว่าง/../ ที่ป้องกันการระเบิด
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3.) ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรื อเส้นผม): ให้กาจัด/ถอดเสื้ อผ้าที่ได้รับการปนเปื้ อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ า/ฝักบัว
4.) ถ้าเข้าตา: ล้างด้วยน้ าสะอาดด้วยความระมัดระวังหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่ อยูแ่ ละให้ลา้ งต่อ
5.) เก็บให้มิดชิด
6.) กาจัดสาร/ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ตามข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/สากล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 1,4-Epoxybutane; Diethylene oxide; Butylene oxide; Cyclotetramethylene oxide; Furanidine; Hydrofuran;
Oxacyclopentane; Tetramethylene oxide
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
TETRAHYDROFURAN
100
109-99-9
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:

ไม่มีขอ้ มูล

การหายใจเข้ าไป:

จัดหาอากาศบริ สุทธิ์ ปรึ กษาแพทย์

การสั มผัสผิวหนัง:

ล้างออกทันทีดว้ ยน้ าและสบู่ ล้างออกให้สะอาด

การสั มผัสดวงตา:

ล้างเปิ ดตาอย่างน้อย 15 นาที โดยให้น้ าไหลผ่าน ถ้าอาการยังคงอยูใ่ ห้ปรึ กษาแพทย์

การกลืนกิน:

ห้ามทาให้อาเจียน โทรหาแพทย์ทนั ที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
คาร์บอนไดออกไซด์ หรื อ ละลองน้ า เพลิงไหม้ขนาดใหญ่ใช้ละอองน้ า หรื อ โฟมแอลกอฮอล์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์ บอนไดออกไซด์ ไอระเหยหนักกว่าอากาศและอาจกระจายไปตามพื้น
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์เครื่ องช่วยหายใจชนิดถังอากาศอัดชนิดถังติดตัว (SCBA) และชุดป้ องกันอัคคีภยั (รวมถึงหมวกกันน็อก,
เสื้ อ, กางเกง, รองเท้าบูทและถุงมือดับเพลิง)
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
สวมอุปกรณ์ป้องกัน อพยพคนไปให้ไกล เก็บให้ห่างจากแหล่งกาเนิดไฟ ให้แน่ใจว่า
มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ ห้ามสู ดดมฝุ่ น/ควัน /แก๊ส/หมอก/ละออง/ไอ/สเปรย์
ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจป้ องกัน ควัน/ฝุ่ น/ละอองลอย
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ล้างด้วยน้ าปริ มาณมาก ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ า น้ าผิวดินหรื อน้ าใต้ดิน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว( เช่น ทรายแห้ง, ดินเบา, สารยึดเกาะที่เป็ นกรด, สาร
ยึดเกาะที่นิยมใช้ทวั่ ไป, ขี้เลื่อย) ควรมีการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้ายใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
สวมใส่ ถุงมือป้ องกัน ชุดป้ องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ป้ องกันใบหน้า เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ
พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสู บบุหรี่ ควรมีระบบระบายอากาศที่ดีในพื้นที่ทางาน เปิ ดและจัดที่เก็บด้วยความระมัดระวัง
ป้ องกันการก่อตัวของละอองลอย หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในที่เย็น และแห้งภายในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในวัสดุ: เหล็กกล้าคาร์ บอน
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TLV-STEL 100 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ใช้ระบบระบายอากาศภายในหรื อควบคุมด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เพื่อรักษา
ระดับอากาศไว้ตามข้อกาหนด หรื อแนวทางที่กาหนด มาตรการทางเทคนิค
และการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมควรให้ความสาคัญในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่ วนบุคคล
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่ได้รับสารหรื อมลพิษต่า ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีตวั กรอง ในกรณี ที่มี
เข้มข้นหรื อได้รับเป็ นระยะเวลานาน ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์กรองแบบ: Filter A/P2
การป้องกันมือ:
เลือกใช้ถุงมือป้ องกัน ที่ได้รับรองตามมาตรฐาน EN 374 หรื อเทียบเท่า
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตาป้ องกันสารเคมีแบบมีก้ นั ด้านข้าง ตาม EN166, ANSI 87.1-2010 หรื อ
เทียบเท่า
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การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย์ เลือกชนิดของอุปกรณ์ที่ป้องกันความเข้มข้นและ
ปริ มาณของสาร ที่มีความเป็ นอันตรายในสถานที่ทางาน
มาตรการสุ ขอนามัย:
เก็บให้ห่างจาก อาหาร เครื่ องดื่มและอาหารสัตว์ ถอดเสื้ อผ้าเลอะ และเปื้ อน
ปนเปื้ อนออกทันที ล้างมือก่อนพัก และเมื่อสิ้ นสุ ดการทางาน หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับดวงตาและผิวหนัง เพื่อให้แน่ใจทาความสะอาดผิวหลังจากทางานและก่อนพัก
ทุกครั้ง
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นอีเทอร์

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -108.5 °C

ความหนาแน่ น : 0.8892 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลายได้สมบูรณ์

จุดเดือด : 66 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 200 hPa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.5 %โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 12 %โดยปริ มาตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 230 °C

จุดวาบไฟ : -17 °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 : 0.45 ที่ 25°C

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
อาจเกิดการระเบิดของเปอร์ ออกไซค์ ผลิตภัณฑ์น้ ีมีเสถียรภาพภายใต้ การใช้และการ
จัดเก็บตามที่กาหนด เสถียรต่อ BHT
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่ทราบถึงปฏิกิริยาที่เป็ นอันตราย
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ความเป็ นไปได้ของการเกิดเปอร์ ออกไซด์
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ความร้อน
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Oxygen, Aluminium, bronze, Zinc, Tin, various plastics, rubber
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Peroxides.
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:

LD50 (Oral, rat): 1650 mg/kg
การได้รับสัมผัสสารซ้ า ๆ หรื อเป็ นเวลานาน อาจทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
และโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากคุณสมบัติการล้างไขมันของผลิตภัณฑ์
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ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
LC50 - Freshwater fish, 96h: 2160 mg/l
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna, 48h: 3485 ppm
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ผลิตภัณฑ์น้ ียอ่ ยสลายยาก แต่อาจย่อยสลายได้
อัตราการย่อยสลาย: 39% (28d, OECD 301D)
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีการสะสมทางชีวภาพ
สัมประสิ ทธิ์ การกระจายตัว n-octanol/water (log Pow): 0.45 at 25 °C
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: เป็ นอันตรายต่อน้ าเล็กน้อย
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

กาจัดทิ้งลงในเตาเผาขยะอันตราย ซึ่งปฏิบตั ิตามข้อบังคับเกี่ยวกับการกาจัดของเสี ย
ที่เป็ นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่ทิง้ รวมกับขยะครัวเรื อน ห้ามทิง้ ลงสู่ ระบบน้ า
ทิ้ง วิธีการกาจัดขยะควรเป็ นไปตามกฎหมายระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น
ภาชนะที่ใช้หมดแล้วปนเปื้ อน นากลับมาใช้ใหม่หลังจากทาความสะอาดอย่าง
ถูกต้องและทัว่ ถึง ภาชนะที่วา่ งเปล่าอาจยังคงมีสารตกค้างที่เป็ นอันตราย การกาจัด
ทิ้งจะต้องทาตามข้อบังคับของหน่วยราชการ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-NO: 2056
Class: 3
Proper shipping name: TETRAHYDROFURAN
การขนส่ งทางนา้
UN-NO: 2056
Class: 3
EMS Number: F-E, S-D
Marine pollutant: No
Proper shipping name: TETRAHYDROFURAN

Packing group: II

Packing group: II

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด (สานักงานใหญ่)

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

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110โทร.0-2715-0897-9 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

การขนส่ งทางอากาศ
UN-NO: 2056
Class: 3
Proper shipping name: TETRAHYDROFURAN

Packing group: II

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture ·
Status of global inventories:
All component(s) within this product is listed or exempted from the following country’s chemical inventory:
USA – TSCA
Australia – AICS
Canada – DSL
China – IECSC
EU – EINECS/NLP
Japan – ENCS
Korea – KECI
New Zealand – NZIoC
Philippines – PICCS
Taiwan – ECSI
Mexico - INSQ
Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has been carried out
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวัง
ในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้
วิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

