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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
DIOCTYL ADIPATE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DIOCTYL ADIPATE
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: ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่จาเป็ นต้องมีฉลากคาเตือนอันตรายตามเกณฑ์ GHS
ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่จาเป็ นต้องมีฉลากคาเตือนอันตรายตามเกณฑ์ GHS
ข้ อควรระวัง:
1.) ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่จาเป็ นต้องมีฉลากคาเตือนอันตรายตามเกณฑ์ GHS
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA, DOA Plasticizer
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
DIOCTYL ADIPATE
100

รหัส CAS NO.
103-23-1
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4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:

ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออก

การหายใจเข้ าไป:

ให้ผปู ้ ่ วยพักฟื้ นในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ให้อยูใ่ นการดูแลของแพทย์

การสั มผัสผิวหนัง:

ล้างบริ เวณผิวหนังที่สัมผัสออกด้วยสบู่และน้ า

การสั มผัสดวงตา:

ล้างตาทันทีดว้ ยน้ าที่ไหลผ่านเป็ นเวลา 15 นาที โดยเปิ ดเปลือกตาขึ้น

การกลืนกิน:

ห้ามทาให้อาเจียน คลายเสื้ อผ้าที่แน่นออก เช่น ปกเสื้ อ, เนคไท, เข็มขัด หรื อสายรัด
เอว ถ้าผูป้ ่ วยไม่หายใจ ให้ทาการช่วยชีวติ ด้วยวิธีปากต่อปาก และให้อยูใ่ นการดูแล
ของแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
คาร์บอนไดออกไซด์, สารดับเพลิงผงแห้ง, น้ าละอองฝอย, น้ า, โฟม, ม่านน้ า
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ามใช้น้ าฉี ดเป็ นลาโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมหน้ากากป้ องกันการหายใจชนิดมีถงั อัดอากาศ
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
จัดการตามสุ ขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และการปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัย
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม:

ห้ามเทลงในท่อระบายน้ า

วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
กรณีสารที่หกรั่วไหลมีปริมาณน้ อย: ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย และบรรจุสารที่
หกรั่วไหลใส่ ในถังกาจัดของเสี ยที่เหมาะสม
กรณีสารที่หกรั่วไหลมีปริมาณมาก: ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย และบรรจุสารที่
หกรั่วไหลใส่ ในถังกาจัดของเสี ยที่เหมาะสม การทาความสะอาดขั้นสุ ดท้าย ให้เทน้ า
ลงบนพื้นผิวที่ปนเปื้ อน และอนุญาตให้ไหลผ่านทางระบบสุ ขาภิบาล
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7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บให้มิดชิด เก็บให้ห่างจากความร้อน เก็บให้ห่างจากแหล่งจุดติดไฟ ภาชนะเปล่าก่อให้เกิดความเสี่ ยงในการติดไฟ
ให้ระเหยสารที่ตกค้างภายในตูด้ ูดควัน อุปกรณ์ที่ใช้กบั สารนี้ควรมีการต่อสายดินทั้งหมด ห้ามกลืนกิน
สาร ไม่ควรหายใจเอาแก๊ส/ควัน/ไอระเหย/ละอองสเปรย์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา สวมชุดป้ องกันที่เหมาะสม ใน
กรณี ที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ หากกลืนกินให้รีบนาส่ งแพทย์ทนั ที และแสดงภาชนะ
หรื อฉลาก เก็บให้ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เช่น Oxidizing agents, acids
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในภาชนะที่แห้ง เก็บที่อากาศเย็น อุปกรณ์ที่ใช้กบั สารนี้ควรมีการต่อสายดินทั้งหมด สารก่อมะเร็ ง, สารที่ทาให้
ทารกในครรภ์มีความผิดปกติ หรื อสารทาให้กลายพันธุ์ ควรเก็บแยกที่ตู้ หรื อห้อง
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้ มูล
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรจัดให้มีพดั ลมดูดอากาศ หรื อการควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆ ที่ทาให้
ความเข้มข้นของไอระเหยที่ลอยอยูใ่ นอากาศต่ากว่าค่าขีดจากัดการสัมผัส
สาร ตามเกณฑ์ ที่กาหนด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอ่างล้างตา และฝักบัวล้าง
ตัวอยูใ่ กล้สถานที่ทางาน
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
สวมชุ ดป้ องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ใช้ตลับกรอง
ก๊าซ สาหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารประกอบอินทรี ย ์ (จุดเดือด >65oC เช่น
EN14387 Type A)
การป้องกันมือ:
ถุงมือนิ รภัยป้ องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN 374) สาหรับการทางานเป็ น
ระยะเวลานาน หรื อต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย:
เลือกการป้ องกันร่ างกายขึ้นอยูก่ บั กิจกรรม และการสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้ อน,
รองเท้าเซฟตี้, ชุดป้ องกันสารเคมี
จัดการตามสุ ขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และการปฏิบตั ิเพื่อความ
มาตรการสุ ขอนามัย:
ปลอดภัย
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส มีกลิ่นเฉพาะตัว

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -67 °C

ความหนาแน่ น : 0.924 – 0.926 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่ได้กาหนด

การละลายนา้ : < 0.1 mg/l ที่ 20 °C/ -0.8 mg/l ที่ 22°C

จุดเดือด : 210 - 417 °C

ความหนืด : 13 - 15 mPa.s ที่ 20°C

ความดันไอ : 0.021 mbar ที่ 100 oC

ความหนาแน่ นของไอ(อากาศ=1) : 12.8

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 350 - 377 °C

จุดวาบไฟ : 195 - 199 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : ไม่มีขอ้ มูล
อุณหภูมขิ องการสลายตัว : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ: ไม่ทาให้
ลุกติดไฟได้
ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ : organic solvent,
methanol, diethyl ether, n-octanol, acetone

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 8.94 ที่ 25°C

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: สามารถทาปฏิกิริยากับ Strong oxidizing agents และ Acids
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ไม่มีขอ้ มูล
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้ มูล
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

LD50 (Oral, rat): 9100 - 14800 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): >8660 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >5.7 mg/l - 4h
ไม่ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และดวงตา
ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การกลายพัน ธุ์ เมื่ อ ทดสอบกับ แบคที เรี ย , จุ ลิ น ทรี ย ์ และการ
เพาะเลี้ยงเชื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารนี้ ไม่ทาให้เกิดการกลายพันธุ์ในการศึกษา
กับสัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนม ผลการศึ กษาในสัตว์ ไม่มีผลต่อการเจริ ญพันธุ์ และความ
ผิดปกติ ความเป็ นสารก่อมะเร็ ง: IARC ไม่เป็ นสารก่อมะเร็ งในมนุษย์
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ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
LC50 - Oncorhynchus mykiss: > 0.78 mg/l - 96 h
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna: > 500 mg/l - 48 h
LC50 - Eisenia foetida: >10000 mg/kg -7 day
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
EC50 - Scenedesmus subspicalus: > 500 mg/l - 72 h
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
EC50 - Pseudomnas putida: > 10000 mg/l - 0.5 h
EC20 - Activated sludge, domestic, aerobic: >350 mg/l
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
อันตรายที่เป็ นไปได้ในการย่อยสลายผลิตภัณฑ์น้ ี ย่อยสลายในระยะเวลาสั้น ไม่น่า
เป็ นอันตราย แต่ในระยะยาวอาจเกิดขึ้นได้ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากการย่อย
สลาย ไม่เป็ นพิษ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: Bioconcentration factor: 27 (28 วัน), Lepomis macrochirus (ตรวจวัด) ไม่สะสมใน
สิ่ งมีชีวติ
การเคลื่อนย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ห้ามปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยไม่ผา่ นการบาบัด
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ต้องทิ้ ง หรื อ เผาตามระเบี ย บของท้องถิ่ น รหัส ของของเสี ย ให้ ใ ช้ตาม European
waste catalog (EWC) ไม่สามารถระบุเองได้ ขึ้นอยูก่ บั การใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปนเปื้ อนควรทาให้วา่ งเปล่าให้มากที่สุด จากนั้นสามารถนากลับมาใช้
ใหม่ได้ หลังผ่านการทาความสะอาดแล้ว

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ ง ADR/RID
ไม่จดั เป็ นสารอันตรายภายใต้ขอ้ บังคับการขนส่ ง
การขนส่ ง IMGD
ไม่เป็ นสิ นค้าอันตราย
Marine pollutant: ไม่มี
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การขนส่ ง IATA/ICAO
ไม่จดั เป็ นสารอันตรายภายใต้ขอ้ บังคับการขนส่ ง
การขนส่ ง ADNR
ไม่จดั เป็ นสารอันตรายภายใต้ขอ้ บังคับการขนส่ ง
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Regulations of the European union (Labelling) / National legislation/Regulations
EC – Number: 203-090-1
as in Annex VI of Directive 67/548/EEC:
The product does not require a hazard warning label in accordance with EC Directives.
Other regulations
SARA 302 Components
SARA 302: No chemical in this material are subject to the reporting requirements of SARA Title lll, Section 302.
SARA 313 Components
SARA 313: This material does not contain any chemical components with known CAS numbers that exceed the
threshold (De Minimis) reporting levels established by SARA Title lll, Section 313.
SARA 311/312 Hazards
Acute Health Hazard
CERCLA
No Chemicals in this material with known CAS numbers are subject to the reporting requirements of CERCL
California Prop 65 Components
This product does not contain any chemicals known to State of California to cause cancer, birth defects, or any other
reproductive harm.
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
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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

