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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
DIBUTYL PHTHALATE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DIBUTYL PHTHALATE
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.) อาจเกิดความเสี ยหายต่อทารกในครรภ์ คาดว่าเกิดความเสี ยหายต่อระบบสื บพันธุ์
ข้ อควรระวัง:
1.) ควรศึกษาคาแนะนาพิเศษก่อนการใช้งาน
2.) ห้ามปฏิบตั ิการใดๆ จนกว่าจะได้อ่านและทาความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อน
3.) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่จาเป็ น
4.) หากสัมผัสหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้พบแพทย์หรื อเข้ารับการรักษาพยาบาล
5.) จัดเก็บให้มิดชิ ด
6.) กาจัดสารและบรรจุภณั ฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกาหนด
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3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่ อพ้ อง: n-Butyl phthalate, Phthalic acid dibutyl ester, DBP, Benzene-o-dicarboxylic acid di-n-butyl ester, Di-nbuthyl phthalate, Dibutyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dibutyl o-phthalate.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
DIBUTYL PHTHALATE
100
84-74-2
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ไม่มีขอ้ มูล
กรณี ที่หายใจเอาไอระเหยเข้าไปให้เคลื่อนย้ายรับอากาศบริ สุทธิ์ ถ้าไม่หายใจช่วยให้
หายใจ หากหายใจลาบากทาการให้ออกซิเจน นาส่ งแพทย์ทนั ที
ล้า งบริ เ วณผิวหนัง ที่ สั ม ผัส ออกด้ว ยสบู่ และน้ า ทัน ที ถอดเสื้ อ ผ้า และรองเท้า ที่
ปนเปื้ อนออก พบแพทย์ทนั ที
ล้างด้วยน้ าปริ มาณมากทันทีโดยเฉพาะใต้เปลือกตาล้างอย่างน้อย 15 นาที นาส่ ง
แพทย์ทนั ที
ห้ามทาให้อาเจียนเว้นแต่ได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ควรให้สิ่งใดๆ
เข้าปากผูป้ ่ วยที่หมดสติ คลายเสื้ อผ้าออก เช่น ปกเสื้ อ, เน็คไท, เข็มขัด หรื อสายรัด
เอว รี บนาส่ งแพทย์หากมีอาการปรากฏ

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
น้ าละอองฝอย หมอกน้ าหรื อโฟม ผงเคมีแห้ง หรื อคาร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ามใช้น้ าฉี ดเป็ นลาโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คาร์บอนมอนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะที่วา่ งเปล่าให้ห่างจากความร้อนและ
แหล่งกาเนิดไฟ
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
ในกรณี ไฟไหม้สวมอุปกรณ์เครื่ องช่วยหายใจแบบอัดแรงดัน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุมตั ิหรื อเทียบเท่า) และ
อุปกรณ์ป้องกันเต็มรู ปแบบ

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, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ดูส่วนที่ 12 สาหรับข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่ อย (เช่น ทราย, ซิลิกาเจล, สารยึดเกาะแบบกรด, สารยึด
เกาะสากล, ขี้เลื่อย) ป้ องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ ท่อระบายน้ า เก็บไว้ในที่ที่
เหมาะสม ปิ ดภาชนะให้แน่น สาหรับกาจัด ห้ามทิง้ ลงในผิวน้ า หรื อระบบ
สุ ขาภิบาล
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บให้ห่างจากความร้อน เก็บให้ห่างจากแหล่งกาเนิ ดไฟ ภาชนะเปล่าก่อให้เกิดความเสี่ ยงในการติดไฟ ให้ระเหยสาร
ตกค้างภายใต้ตดู้ ูดควัน ต่อสายกราว์ดกับวัสดุต่างๆ ไม่ควรกลืนกิน ไม่ควรหายใจเอาแก๊ส/ควัน/ไอระเหย/สเปรย์
หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา สวมเสื้ อป้ องกันที่เหมาะสม หากมีการกลืนกินให้รีบไปพบแพทย์ทนั ที และแสดงภาชนะ
หรื อฉลาก เก็บให้ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เช่น oxidizing agents, acids, alkalis
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในสถานที่ที่แห้ง เย็น และระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 5 mg/m3
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม:

ให้มีการระบายอากาศเพียงพอ หรื อการควบคุมด้านวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อ
ควบคุมให้ความเข้มข้นของไอระเหยในอากาศต่ากว่าค่าขีดจากัดการสัมผัส
สารตามเกณฑ์ที่กาหนด ตรวจสอบว่ามีอ่างล้างตา และฝักบัวล้างตัวอยูใ่ กล้
ตาแหน่งที่ทางาน

มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ แบบป้ องกันไอระเหย และต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์
ป้ องกันระบบหายใจ ได้ผา่ นการรับรอง/รับรองแล้ว หรื อ เทียบเท่า
การป้องกันมือ:
ถุงมือ
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตาป้ องกันสารเคมี หรื อแว่นตานิรภัยสารเคมีตามอธิบายไว้ในOSHA
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมถุงมือป้ องกันสารเคมีที่เหมาะสม และสวมเสื้ อผ้าป้ องกันการสัมผัสกับผิวหนัง
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มาตรการสุ ขอนามัย:

จัดการตามสุ ขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความ
ปลอดภัย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใสถึงเหลืองใส มีกลิ่นเอสเทอร์

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : (-40) – (-35) °C

ความหนาแน่ น : 1.040-1.048 g/cm3

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : 13 mg/l ที่ 25 °C

จุดเดือด : 340 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 0 kPa ที่ 20 °C , <0.01 mmHg ที่ 20°C

ความหนาแน่ นของไอ : 9.58 - 9.59

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.4 – 0.5 %โดยปริ มาตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 402 – 432 °C

จุดวาบไฟ : 157 - 185°C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ : ละลายได้ใน
diethyl ether, acetone, benzene, alcohol, most organic solvents
และ oils. ละลายได้เล็กน้อยในน้ าเย็น

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 4.9

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่เป็ นที่รู้จกั ตามข้อมูลที่มีอยู่
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่เกิดภายใต้กระบวนการปกติ อันตรายจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชัน่ จะ
ไม่เกิดขึ้น
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents, Bases, Acids, Chlorine, Alkalis, Oxidizing agents
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

LD50 (Oral, rat): 11256 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): >20000 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): 25000 mg/m -2h
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อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ผิวหนัง: อาจทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง, เจ็บปวด และแสบร้อน ทาให้เกิดโรค
ผิวหนัง สามารถดูดซึ มผ่านผิวหนังได้ ดวงตา: หากสารกระเด็นเข้าตา ทาให้เกิดการ
ปวดอย่างรุ นแรง และมีน้ าตาไหล การสู ดดม: ทาให้เกิดการระคายเคืองจมูก และคอ
อาจมีผลต่อพฤติกรรม/ระบบประสาทส่ วนกลาง อาจทาให้คลื่นไส้ การกลืนกิน:
อาจทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาจส่ งผลต่อพฤติกรรม/ระบบประสาทส่ วนกลางตับ
และไต, เลือด, การหายใจ, การเผาผลาญ, อาจทาให้เยือ่ บุตาอักเสบและเปลือกตาบวม
ความเป็ นมะเร็ ง: ไม่อยูใ่ นรายชื่อ
อาจสร้างความเสี ยหายต่ออวัยวะดังนี้ ไต, ระบบประสาท, ตับ และระบบประสาท
ส่ ว นกลาง อาจท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ระบบสื บ พัน ธุ์ แ ละข้อ บกพร่ อ ง (ทารก
ผิดปกติ) อาจส่ งผลกระทบต่อสารพันธุ์กรรม (กลายพันธุ์) การกลื นกิ นในเวลานาน
หรื อซ้ าๆ มีอาการคล้ายการกลืนกินแบบเฉี ยบพลัน
การก่อให้เกิดมะเร็ ง: ไม่มีในรายชื่อ
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ความเป็ นอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์ในระยะสั้นอาจไม่เกิดขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม การสลายตัวของผลิตภัณฑ์ในระยะยาวอาจเกิดขึ้นได้ ผลิตภัณฑ์น้ ีมี
การสลายตัวมีความเป็ นพิษน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ตวั มันเอง
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

ผูก้ ่อให้เกิ ดของเสี ย ต้องตรวจสอบว่ามีการจัดประเภทของของเสี ย ว่าเป็ นของเสี ย
อันตรายหรื อไม่ ผูก้ ่ อให้เกิ ดของเสี ยต้องพิจารณากฏข้อบังคับของเสี ยอันตรายใน
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ระดับท้องถิ่ น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อให้แน่ ใจว่ามีการจาแนกประเภทที่
ครบถ้วน และถูกต้อง
ไม่มีขอ้ มูล

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-NO: 3082
Class: 9
Special Provisions for Transport: Marine Pollutant
Identification: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Dibutyl phthalate)
การขนส่ งทางนา้
ไม่ถูกควบคุม
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่ถูกควบคุม
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
International Inventories
Component
1,2- Benzenedicarboxylic
acid dibutyl ester

TSCA

DSL

NDSL

EINECS

ELINCS

X

X

-

-

-

NLP

Packing group: III

PICCS ENCS

X

X

AICS

X

IECSC KECL

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.

X
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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)
SARA 313

Not applicable
Not applicable

SARA 311/312 Hazardous Categorization
Acute Health Hazard
Chronic Health Hazard
Fire Hazard
Sudden Release of Pressure Hazard
Reactive Hazard

No
Yes
No
No
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
State Right-to-Know
U.S. Department of Transportation

This product does not contain any Proposition 65 chemicals
Not applicable

Reportable Quantity (RQ):
DOT Marine Pollutant
DOT Severe Marine Pollutant

N
N
N

U.S. Department of Homeland Security
This product dose not contain any DHS Chemicals.
Other International Regulations
Mexico – Grade

No information available

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, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

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
Print Date
Revision Summary

01-Apr-2016
01-Apr-2016
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. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควรระวังในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

