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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
TRIETHANOLAMINE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
TRIETHANOLAMINE
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22 (นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 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
ระวัง
ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
2.) ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
3.) อาจทาให้เกิดอาการแพ้ของผิวหนัง
4.) อาจเป็ นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ โดยการสัมผัสเป็ นระยะเวลานานหรื อบ่อยๆ (liver, kidney)
ข้ อควรระวัง:
1.) สวมถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
2.) เสื้ อผ้าทางานที่ปนเปื้ อนไม่ควรได้รับอนุญาตให้ออกจากที่ทางาน
3.) อย่าสู ดดม ควัน/ไอระเหย/สเปรย์
4.) หากสัมผัสผิวหนัง: ให้ลา้ งด้วยน้ าสะอาดและสบู่
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5.) หากเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ให้ไปพบแพทย์
6.) ถอดชุดที่ปนเปื้ อนออก และล้างทาความสะอาดก่อนนากลับมาใช้ใหม่
7.) หากเข้าดวงตา: ล้างด้วยน้ าสะอาดด้วยความระมัดระวังหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่ อยูแ่ ละสามารถ
ทาได้ ให้ลา้ งดวงตาต่อ
8.) หากเกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ให้ไปพบแพทย์
9.) เก็บและล็อคไว้
10.) กาจัดสารและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกาหนด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 2,2’,2’’ – nitrilotriethanol, Ethanol, 2,2’,2”-nitrilotris, (2-Hydroxyethyl)amine, 2,2’,2”-Trihydroxytriethylamine
ส่ วนผสม
TRIETHANOLAMINE
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
100

รหัส CAS NO.
102-71-6

ถ้าเกิดการระคายเคือง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรื ออาการง่วงนอนให้เคลื่อนย้ายไปในที่ ที่มี
อากาศบริ สุทธิ์ ให้รับการรักษาพยาบาล หากหายใจลาบากหรื อมีการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ

ล้างผิวหนังที่สัมผัสออกด้วยสบู่และน้ า พบแพทย์ หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่
ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีดว้ ยน้ าปริ มาณมาก อย่างน้อย 15 นาที
นาส่ งไปพบแพทย์
ถ้าผูป้ ่ วยมีสติหรื อสามารถกลืนได้ให้ดื่มน้ า 2 แก้ว รวมทั้งทาให้อาเจียนทาตาม
คาแนะนาแพทย์ ห้ามทาให้อาเจียนหรื อไม่ควรสิ่ งใดๆ เข้าปากผูป้ ่ วยที่หมดสติหรื อ
คนที่เป็ นลมชัก

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม
น้ าละอองฝอย ผงเคมีแห้ง โฟม และคาร์บอนไดออกไซด์ในการดับเพลิง ใช้ละอองน้ าเพื่อให้ภาชนะทนไฟ น้ าของ
โฟมอาจทาให้เกิดการฟอง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้
ไม่มีขอ้ มูล

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. )
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110โทร.0-2715-0897-9 แฟกซ์.0-2391-1571-2
82/80 Soi Ekamai 22(Nuannoi), Sukhumvit 63, Klong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์
ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง
สวมใส่ ชุดป้ องกัน และเครื่ องมือช่วยหายใจ
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
เคลื่อนย้ายบุคคลไปที่ปลอดภัยและที่ที่อากาศได้ถ่ายเทได้ดี หลีกเลี่ยงการหายใจเอา
ไอสารเข้าไป สัมผัสกับผิวหนัง ตาหรื อเสื้ อผ้า
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันการไหลลงสู่ ท่อระบายน้ า ชั้นใต้ดิน บ่อน้ า
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสมรวมถึงการป้ องกันทางเดินหายใจ หาก
สารหกรั่วไหลให้เช็ดหรื อดูดซับบนวัสดุที่เหมาะสม และใช้พลัว่ ตัก
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บที่อุณหภูมิต่าที่สามารถเป็ นไปได้ ควรมีอุปกรณ์อ่างล้างตาและฝักบัว ในพื้นที่ใกล้กนั เมื่อผลิตภัณฑ์น้ ีได้รับการ
จัดการหรื อใช้งาน
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในภาชนะที่มีวสั ดุเช่นเดียวกับภาชนะเดิม
วัสดุที่เหมาะสม: เหล็ก, สแตนเลส, โพลิเอทิลีน
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ความเข้มข้นในอากาศให้อยู่ในระดับต่ าสุ ด หากไอระเหย ฝุ่ นหรื อละออง ทัว่ ไป
และขีดจากัดในการสัมผัสกับการทางานของผลิตภัณฑ์ หรื อส่ วนประกอบใด ๆ ให้
ใช้เครื่ องช่วยฟอกอากาศหรื อเครื่ องช่วยหายใจ ที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH เมื่อ
พิจารณาถึ งความเข้มข้นของสารปนเปื้ อนในอากาศ เครื่ องช่ วยหายใจที่ ให้มากับ
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อากาศควรสวมใส่ อยูเ่ สมอ เมื่อไม่ทราบความเข้มข้นของสารปนเปื้ อนหรื อปริ มาณ
ออกซิเจนในอากาศ
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันสารเคมีขณะปฏิบตั ิงาน
การป้องกันดวงตา:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ควรใส่ แว่นตาชนิดป้ องกันเคมี อย่าสวมใส่ คอนแทค
เลนส์
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ผูป้ ฏิบตั ิงานควรล้างผิวหนังที่สัมผัสเป็ นเวลานานด้วยสบู่และน้ า เสื้ อผ้าทางาน
สกปรกควรซักหรื อซักแห้ง
เปลี่ยนเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนทันที ทาครี มป้ องกันผิวหนัง ล้างมือและล้างหน้า หลังการ
มาตรการสุ ขอนามัย:
ทางาน
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นแอมโมเนีย
จุดหลอมเหลว : 20.5 °C
ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 11 (basic)
จุดเดือด : 336.1 °C ที่ 1013.25°C
ความดันไอ : <0.0003 hPa ที่ 21°C
ค่ าจากัดต่าสุ ดของการระเบิด : 1.3 %โดยปริ มาตร
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้ เอง : ไม่มีขอ้ มูล
ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ที่รับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล
ความหนาแน่ น : 1.125 g/cm3 ที่ 20 °C
การละลายนา้ : ละลายน้ า > 1000 g/l ที่ 20 °C
ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล
ความหนาแน่ นของไอ : ไม่มีขอ้ มูล
ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 8.5 % โดยปริ มาตร
จุดวาบไฟ : 179 °C
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ ของของแข็ง และก๊ าซ:
ไม่มีขอ้ มูล
อุณหภูมิของการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล
ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มี
ข้อมูล
ค่ าสั มประสิ ทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
ไม่มีขอ้ มูล
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: สารนี้อาจทาปฏิกิริยารุ นแรงกับกรด
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ความร้อน
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents, Copper, Zinc, Aluminum, Alloys.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, aldehydes, ketones

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. )
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110โทร.0-2715-0897-9 แฟกซ์.0-2391-1571-2
82/80 Soi Ekamai 22(Nuannoi), Sukhumvit 63, Klong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 6400 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): >2000 mg/kg
พิษทางผิวหนัง: ทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อาจทาให้เกิดอาการแพ้ของ
ผิวหนัง
พิษต่อดวงตา: ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
อวัยวะเป้ าหมายเฉพาะ: อาจเป็ นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ โดยการสัมผัสเป็ นระยะ
เวลานานหรื อบ่อยๆ (liver, kidney)
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
LC50 - Pimephales promelas: 11800 mg/l - 96h
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Ceriodaphnia dubia: 609.88 mg/l – 48h
EC50 - Daphnia magna: 16 mg/l- 21day
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
EC50 - Desmodesmus subspicatus: 512 mg/l -72h
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ไม่มีขอ้ มูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์น้ ีคาดว่าจะไม่เกิดการสะสมทางชีวภาพ
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่แบ่งพาร์ ติชนั และดูดซับ ของดินหรื อตะกอน
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ผลิตภัณฑ์น้ ีถา้ ยังไม่ผา่ นการใช้งาน ไม่เข้าข่ายตามมาตรฐาน RCRA แต่ถา้ ผลิตภัณฑ์
นี้ผา่ นการใช้งานแล้ว ผ่านกระบวนและการผสมต่างๆ อาจเป็ นสารอันตรายตาม
มาตรฐาน RCRA ได้
ไม่มีขอ้ มูล
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14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางนา้
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
15. ข้ อมูลด้ านกฎบังคับ
TSCA Inventory Status:
This product, or its components, or are exempt from the Toxic Substance Control Act(TSCA) Chemical
Substance Inventory
WHMIS classification:
Class D, DIV 2, Subdiv B: Irritant
Canadian Inventory Status:
This product, or its components, or are exempt from the Canadian Domestic Substance List (DSL).
EINECS Inventory Status:
This product, or its components, or are exempt from the European Inventory of Existing Chemical
Substance (EINECS) or the European List of Notified Chemical Substance (ELINCS).
Australian Inventory Status:
This product, or its components, or are exempt from the Australian Inventory of Chemical Substance
(AICS).
Japan Inventory status:
This product, or its components, or are exempt from the Japan Ministry of Economy, Trade and Industry
(METI) inventory.
China Inventory status:
This product, or its components, or are exempt from the Inventory of Existing Chemical Substance in China
(IECSC). The copyright of the Inventory of Existing Chemical Substance in (IECSC) belongs to the Chemical
Registration Center of SEPA.
Korea Inventory status:
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This product, or its components, or are exempt from the Korea Existing and Evaluated Chemical Substance
(KECL) inventory.
New Zealand Inventory status:
This product, or its components, or are exempt from the New Zealand Inventory of Chemical (NZIoC).
Philippine Inventory status:
This product, or its components, or are exempt from the Philippine Inventory of Chemical (PICCS).
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ าเชื่ อถื อ
แต่อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุ มข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควร
ระวังในการจัดการผลิ ตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เคิ ล จากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ ง การ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

