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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
DIBUTYL PHTHALATE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   DIBUTYL PHTHALATE 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 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 
รูปภาพ 

 
ค าสัญญาณ                                                                    อนัตราย 

 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) อาจเกิดความเสียหายต่อทารกในครรภ ์คาดวา่เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพนัธ์ุ 
ข้อควรระวงั:  
1.) ควรศึกษาค าแนะน าพิเศษก่อนการใชง้าน 
2.) หา้มปฏิบติัการใดๆ จนกวา่จะไดอ่้านและท าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัก่อน 
3.) ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น 
4.) หากสัมผสัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง ใหพ้บแพทยห์รือเขา้รับการรักษาพยาบาล 
5.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
6.) ก าจดัสารและบรรจุภณัฑใ์ห้ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้ก าหนด 
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: n-Butyl phthalate, Phthalic acid dibutyl ester, DBP, Benzene-o-dicarboxylic acid di-n-butyl ester, Di-n-
buthyl phthalate, Dibutyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dibutyl o-phthalate. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DIBUTYL PHTHALATE 100 84-74-2 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ไม่มีขอ้มูล 
การหายใจเข้าไป: กรณีท่ีหายใจเอาไอระเหยเขา้ไปใหเ้คล่ือนยา้ยรับอากาศบริสุทธ์ิ ถา้ไม่หายใจช่วยให้

หายใจ  หากหายใจล าบากท าการใหอ้อกซิเจน น าส่งแพทยท์นัที  
การสัมผสัผวิหนัง: ล้างบริเวณผิวหนังท่ีสัมผสัออกด้วยสบู่และน ้ าทันที ถอดเส้ือผา้ และรองเท้าท่ี

ปนเป้ือนออก พบแพทยท์นัที  
การสัมผสัดวงตา: ลา้งดว้ยน ้าปริมาณมากทนัทีโดยเฉพาะใตเ้ปลือกตาลา้งอยา่งนอ้ย 15 นาที น าส่ง

แพทยท์นัที 
การกลนืกนิ: หา้มท าใหอ้าเจียนเวน้แต่ไดรั้บการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย ์ไม่ควรใหส่ิ้งใดๆ 

เขา้ปากผูป่้วยท่ีหมดสติ คลายเส้ือผา้ออก เช่น ปกเส้ือ, เน็คไท, เขม็ขดั หรือสายรัด
เอว รีบน าส่งแพทยห์ากมีอาการปรากฏ 

 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 

น ้าละอองฝอย หมอกน ้าหรือโฟม ผงเคมีแหง้ หรือคาร์บอนไดออกไซด ์

สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 

หา้มใชน้ ้าฉีดเป็นล าโดยตรง 

ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 

คาร์บอนมอนอกไซด ์และคาร์บอนไดออกไซด์ เก็บผลิตภณัฑแ์ละภาชนะท่ีวา่งเปล่าใหห่้างจากความร้อนและ

แหล่งก าเนิดไฟ 

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 

ในกรณีไฟไหมส้วมอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจแบบอดัแรงดนั MSHA/NIOSH (ไดรั้บอนุมติัหรือเทียบเท่า) และ

อุปกรณ์ป้องกนัเตม็รูปแบบ 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ตรวจสอบวา่มีการระบายอากาศเพียงพอ ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ดูส่วนท่ี 12 ส าหรับขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือย (เช่น ทราย, ซิลิกาเจล, สารยดึเกาะแบบกรด, สารยดึ
    เกาะสากล, ข้ีเล่ือย) ป้องกนัไม่ใหผ้ลิตภณัฑเ์ขา้สู่ท่อระบายน ้า เก็บไวใ้นท่ีท่ี 
    เหมาะสม ปิดภาชนะใหแ้น่น ส าหรับก าจดั หา้มทิ้งลงในผิวน ้า หรือระบบ 
    สุขาภิบาล 
 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
เก็บใหห่้างจากความร้อน เก็บใหห่้างจากแหล่งก าเนิดไฟ ภาชนะเปล่าก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการติดไฟ ใหร้ะเหยสาร 
ตกคา้งภายใตตู้ดู้ดควนั ต่อสายกราวด์กบัวสัดุต่างๆ ไม่ควรกลืนกิน ไม่ควรหายใจเอาแก๊ส/ควนั/ไอระเหย/สเปรย ์ 
หลีกเล่ียงการสัมผสัดวงตา สวมเส้ือป้องกนัท่ีเหมาะสม หากมีการกลืนกินใหรี้บไปพบแพทยท์นัที และแสดงภาชนะ  
หรือฉลาก เก็บให้ห่างจากวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้เช่น oxidizing agents, acids, alkalis 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
เก็บในสถานท่ีท่ีแหง้ เยน็ และระบายอากาศไดดี้ เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 5 mg/m3 

การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ใหมี้การระบายอากาศเพียงพอ หรือการควบคุมดา้นวศิวกรรมอ่ืนๆ เพื่อ

ควบคุมใหค้วามเขม้ขน้ของไอระเหยในอากาศต ่ากวา่ค่าขีดจ ากดัการสัมผสั

สารตามเกณฑท่ี์ก าหนด ตรวจสอบวา่มีอ่างลา้งตา และฝักบวัลา้งตวัอยูใ่กล้

ต าแหน่งท่ีท างาน 

มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: สวมอุปกรณ์ป้องกนัระบบหายใจ แบบป้องกนัไอระเหย และตอ้งแน่ใจวา่อุปกรณ์

ป้องกนัระบบหายใจ ไดผ้า่นการรับรอง/รับรองแลว้ หรือ เทียบเท่า 
การป้องกนัมือ: ถุงมือ 
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตาป้องกนัสารเคมี หรือแวน่ตานิรภยัสารเคมีตามอธิบายไวใ้นOSHA 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมถุงมือป้องกนัสารเคมีท่ีเหมาะสม และสวมเส้ือผา้ป้องกนัการสัมผสักบัผวิหนงั 
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มาตรการสุขอนามัย:  จดัการตามสุขอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรม และแนวทางปฏิบติัเพื่อความ 
    ปลอดภยั  
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลว ใสถึงเหลืองใส มีกล่ินเอสเทอร์ อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   (-40) – (-35) °C ความหนาแน่น :   1.040-1.048 g/cm3  

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  13 mg/l ท่ี 25 °C 

จุดเดอืด :  340 °C ความหนืด :   ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ :  0 kPa  ท่ี 20 °C , <0.01 mmHg ท่ี 20°C ความหนาแน่นของไอ : 9.58 - 9.59 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 0.4 – 0.5 %โดยปริมาตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 402 – 432 °C จุดวาบไฟ : 157 - 185°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ : ละลายไดใ้น
diethyl ether, acetone, benzene, alcohol, most organic solvents 
และ oils. ละลายไดเ้ลก็นอ้ยในน ้ าเยน็ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 4.9 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภายใตส้ภาวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่เป็นท่ีรู้จกั ตามขอ้มูลท่ีมีอยู ่  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่เกิดภายใตก้ระบวนการปกติ อนัตรายจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน่จะ
    ไม่เกิดข้ึน 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  วสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Strong oxidizing agents, Bases, Acids, Chlorine, Alkalis, Oxidizing agents 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: คาร์บอนมอนอกไซด ์คาร์บอนไดออกไซด์ 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 11256 mg/kg 
    LD50 (Dermal, rabbit):  >20000 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat):  25000 mg/m -2h 
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อาการทีป่รากฎ:   ผวิหนงั: อาจท าให้เกิดการระคายเคืองผวิหนงั, เจบ็ปวด และแสบร้อน ท าใหเ้กิดโรค
    ผวิหนงั สามารถดูดซึมผา่นผิวหนงัได ้ดวงตา: หากสารกระเด็นเขา้ตา ท าใหเ้กิดการ
    ปวดอยา่งรุนแรง และมีน ้าตาไหล การสูดดม: ท าใหเ้กิดการระคายเคืองจมูก และคอ  
    อาจมีผลต่อพฤติกรรม/ระบบประสาทส่วนกลาง อาจท าใหค้ล่ืนไส้ การกลืนกิน:  

อาจท าใหเ้กิดอาการคล่ืนไส้ อาจส่งผลต่อพฤติกรรม/ระบบประสาทส่วนกลางตบั
และไต, เลือด, การหายใจ, การเผาผลาญ, อาจท าใหเ้ยือ่บุตาอกัเสบและเปลือกตาบวม   
ความเป็นมะเร็ง: ไม่อยูใ่นรายช่ือ 

ความเป็นพษิเร้ือรัง: อาจสร้างความเสียหายต่ออวยัวะดงัน้ี ไต, ระบบประสาท, ตบั และระบบประสาท
ส่วนกลาง อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบสืบพันธ์ุและข้อบกพร่อง (ทารก
ผิดปกติ) อาจส่งผลกระทบต่อสารพนัธ์ุกรรม (กลายพนัธ์ุ) การกลืนกินในเวลานาน
หรือซ ้ าๆ มีอาการคลา้ยการกลืนกินแบบเฉียบพลนั  

 การก่อใหเ้กิดมะเร็ง: ไม่มีในรายช่ือ 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:   ไม่มีขอ้มูล 

  
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ: ความเป็นอนัตรายจากการสลายตวัของผลิตภณัฑ์ในระยะสั้นอาจไม่เกิดข้ึน แต่

อยา่งไรก็ตาม  การสลายตวัของผลิตภณัฑใ์นระยะยาวอาจเกิดข้ึนได ้ผลิตภณัฑน้ี์มี
การสลายตวัมีความเป็นพิษนอ้ยกวา่ผลิตภณัฑต์วัมนัเอง  

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้มูล 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 

 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ผูก่้อให้เกิดของเสีย ตอ้งตรวจสอบว่ามีการจดัประเภทของของเสีย ว่าเป็นของเสีย

อนัตรายหรือไม่ ผูก่้อให้เกิดของเสียตอ้งพิจารณากฏขอ้บงัคบัของเสียอนัตรายใน
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ระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และระดบัประเทศ  เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ าแนกประเภทท่ี
ครบถว้น และถูกตอ้ง  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ไม่มีขอ้มูล 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-NO:  3082     Class: 9     Packing group: III 
Special Provisions for Transport: Marine Pollutant 
Identification: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Dibutyl phthalate)  
การขนส่งทางน า้ 
ไม่ถูกควบคุม 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่ถูกควบคุม 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
International Inventories  

Component TSCA DSL NDSL EINECS ELINCS NLP PICCS ENCS ENCS AICS IECSC KECL 

1,2- Benzenedicarboxylic 
acid dibutyl ester 

X X - - -  X X X X X 

Legend:  
X - Listed 
E - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA. 
F - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA. 
N - Indicates a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to 
cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used. 
P - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA. 
S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule. 
T- Indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA. 
XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, l.e. Partial Updating of the 
TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710B). 
Y1 - Indicates an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater. 
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Y2 - Indicates an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of 
low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule. 
 
U.S. Federal Regulations 
TSCA 12(b)   Not applicable 
SARA 313   Not applicable 
 
SARA 311/312 Hazardous Categorization 
 Acute Health Hazard    No 
 Chronic Health Hazard    Yes 
 Fire Hazard     No 
 Sudden Release of Pressure Hazard   No 
 Reactive Hazard     No 
 
Clean Water Act    Not applicable 
Clean Air Act    Not applicable 
OSHA Occupational Safety and Health Administration 
Not applicable 
 
CERCLA  
Not applicable 
 
California Proposition 65    This product does not contain any Proposition 65 chemicals 
State Right-to-Know   Not applicable 
U.S. Department of Transportation 
 
Reportable Quantity (RQ):   N 
DOT Marine Pollutant    N 
DOT Severe Marine Pollutant  N 
 
U.S. Department of  Homeland Security 
This product dose not contain any DHS Chemicals. 
 
Other International Regulations 
Mexico – Grade    No information available 
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Canada 
This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products Regulations (CPR) and  the MSDS 
contains all the information required by the CPR 
 
Revision Data  01-Apr-2016 
Print Date  01-Apr-2016 
Revision Summary  This document has been updated to comply with the US OSHA HazCom 2012 Standard replacing
   the current legislation under 29 CFR 1910.1200 to align with the Globally 
   Harmonized System of Classification and labeling of Chemicals (GHS)  
 
Disclaimer  
The information provided on this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its 
publication. The information given is designed only as a guide for safe handing, use, processing, storage, transportation, disposal and 
release and is not to be considered as a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material 
designated and may not be valid for such material used in combination with any other material or in any process, unless specified in 
the text.   

 
Federal and State Regulations: 
Connecticut hazardous material survey.: Dibutyl phthalate lllinois toxic substances disclosure to employee act: 
Dibutyl phthalate lllinois chemical safety act: Dibutyl phthalate New York release reporting list: Dibutyl phthalate 
Rhode Island RTK hazardous substances: Dibutyl phthalate Pennsylvania RTK: Dibutyl phthalate Mainnesota: 
Dibutyl phthalate lllinois Massachusetts RTK: Dibutyl phthalate Massachusetts spill list: Dibutyl phthalate New 
Jersey: Dibutyl phthalate New Jersey spill list: Dibutyl phthalate Louisiana spill reporting: Dibutyl phthalate 
Califormia Director’s List of Hazardous Substances: Dibutyl phthalate TSCA 8(b) inventory: Dibutyl 
phthalateTSCA 8(a) IUR: Dibutyl phthalate TSCA 8(d) H and S data reporting: Dibutyl phthalate:Effective Data: 
10/4/82; Sunset Date: 10/4/92 SARA 313 toxic chemical notification and release reporting: Dibutyl phthalate 
CERCLA: Hazardous substances.: Dibutyl phthalate: 10 lbs (4.536 kg) 
 
Other Regulations: 
OSHA: Hazardous by definition of Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). EINECS: This product is 
on the European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
 
Other Classifications:  
WHMIS (Canada):  Not controlled under WHMIS (Canada). 
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DSCL (EEC): 
R50 – Very toxic to aquatic organisms.R61- May cause to the unborn child. R62 – Possible risk of impaired fertility. 
S45- In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). 
S53- Avoid exposure – obtain special instructions before use. S61- Avoid release to the environment. Refer to 
special instructions/Safety data sheets. 
HMIS (U.S.A.):  
 Health Hazard: 2 
 Fire Hazard: 1 
 Reactivity: 0 
 Personal Protection: h 
Information Fire Protection Association (U.S.A.):  
 Health: 0 
 Flammability: 1 
 Reactivity: 0 
 Specific hazard: 
Protective Equipment:  
Gloves. Lab coat. Vapor respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent. Splash goggles. 
  
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงัในการจดัการ
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


