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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

DIOCTYL ADIPATE 
 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   DIOCTYL ADIPATE 
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: ผลิตภณัฑน้ี์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีฉลากค าเตือนอนัตรายตามเกณฑ ์GHS 
 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) ผลิตภณัฑน้ี์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีฉลากค าเตือนอนัตรายตามเกณฑ ์GHS 
ข้อควรระวงั:  
1.) ผลิตภณัฑน้ี์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีฉลากค าเตือนอนัตรายตามเกณฑ ์GHS 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA, DOA Plasticizer 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DIOCTYL ADIPATE 100 103-23-1 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนออก 

การหายใจเข้าไป: ใหผู้ป่้วยพกัฟ้ืนในท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี ใหอ้ยูใ่นการดูแลของแพทย ์ 

การสัมผสัผวิหนัง: ลา้งบริเวณผวิหนงัท่ีสัมผสัออกดว้ยสบู่และน ้า  

การสัมผสัดวงตา:  ลา้งตาทนัทีดว้ยน ้าท่ีไหลผา่นเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาข้ึน  

การกลนืกนิ: หา้มท าใหอ้าเจียน คลายเส้ือผา้ท่ีแน่นออก เช่น ปกเส้ือ, เนคไท, เขม็ขดั หรือสายรัด

เอว ถา้ผูป่้วยไม่หายใจ ใหท้  าการช่วยชีวติดว้ยวธีิปากต่อปาก และใหอ้ยูใ่นการดูแล

ของแพทย ์ 

 

5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
คาร์บอนไดออกไซด,์ สารดบัเพลิงผงแหง้, น ้าละอองฝอย, น ้า, โฟม, ม่านน ้า  
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หา้มใชน้ ้าฉีดเป็นล าโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ไม่มีขอ้มูล 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมหนา้กากป้องกนัการหายใจชนิดมีถงัอดัอากาศ  
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: จดัการตามสุขอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรม และการปฏิบติัเพื่อความปลอดภยั 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  หา้มเทลงในท่อระบายน ้า  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  

    กรณสีารที่หกร่ัวไหลมีปริมาณน้อย: ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือย และบรรจุสารท่ี

    หกร่ัวไหลใส่ในถงัก าจดัของเสียท่ีเหมาะสม 

     กรณสีารที่หกร่ัวไหลมีปริมาณมาก: ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือย และบรรจุสารท่ี

    หกร่ัวไหลใส่ในถงัก าจดัของเสียท่ีเหมาะสม การท าความสะอาดขั้นสุดทา้ย ใหเ้ทน ้า

    ลงบนพื้นผวิท่ีปนเป้ือน และอนุญาตใหไ้หลผา่นทางระบบสุขาภิบาล 
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7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   

เก็บใหมิ้ดชิด เก็บใหห่้างจากความร้อน เก็บใหห่้างจากแหล่งจุดติดไฟ ภาชนะเปล่าก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการติดไฟ 

ใหร้ะเหยสารท่ีตกคา้งภายในตูดู้ดควนั อุปกรณ์ท่ีใชก้บัสารน้ีควรมีการต่อสายดินทั้งหมด หา้มกลืนกิน 

สาร ไม่ควรหายใจเอาแก๊ส/ควนั/ไอระเหย/ละอองสเปรย ์หลีกเล่ียงการสัมผสัดวงตา สวมชุดป้องกนัท่ีเหมาะสม ใน 

กรณีท่ีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ใหส้วมอุปกรณ์ช่วยหายใจ หากกลืนกินใหรี้บน าส่งแพทยท์นัที และแสดงภาชนะ  

หรือฉลาก เก็บให้ห่างจากวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้เช่น Oxidizing agents, acids 

สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  

เก็บในภาชนะท่ีแหง้ เก็บท่ีอากาศเยน็ อุปกรณ์ท่ีใชก้บัสารน้ีควรมีการต่อสายดินทั้งหมด สารก่อมะเร็ง, สารท่ีท าให้ 

ทารกในครรภมี์ความผิดปกติ หรือสารท าใหก้ลายพนัธ์ุ ควรเก็บแยกท่ีตู ้หรือหอ้ง 

 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้มูล 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ควรจดัใหมี้พดัลมดูดอากาศ หรือการควบคุมทางวศิวกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้

ความเขม้ขน้ของไอระเหยท่ีลอยอยูใ่นอากาศต ่ากวา่ค่าขีดจ ากดัการสัมผสั
สาร ตามเกณฑ ์ท่ีก าหนด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีอ่างลา้งตา และฝักบวัลา้ง
ตวัอยูใ่กลส้ถานท่ีท างาน 

มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: สวมชุดป้องกนัการหายใจถา้มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ใช้ตลบักรอง

ก๊าซ ส าหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ (จุดเดือด >65oC เช่น 
EN14387 Type A) 

การป้องกนัมือ: ถุงมือนิรภยัป้องกนัสารเคมีท่ีเหมาะสม (EN 374) ส าหรับการท างานเป็น
ระยะเวลานาน หรือตอ้งสัมผสัสารเคมีโดยตรง  

การป้องกนัดวงตา:   สวมแวน่ตานิรภยัชนิดมีกระบงัหนา้ (EN166) 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: เลือกการป้องกนัร่างกายข้ึนอยูก่บักิจกรรม และการสัมผสั เช่น ผา้กนัเป้ือน, 

รองเทา้เซฟต้ี, ชุดป้องกนัสารเคมี 
มาตรการสุขอนามัย: จดัการตามสุขอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรม และการปฏิบติัเพื่อความ

ปลอดภยั 
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส มีกล่ินเฉพาะตวั อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   -67  °C ความหนาแน่น :   0.924 – 0.926 g/cm3  ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่ไดก้ าหนด การละลายน า้ :  < 0.1 mg/l ท่ี  20 °C/ -0.8 mg/l ท่ี 22°C 

จุดเดอืด :  210 - 417 °C ความหนืด :   13 - 15 mPa.s ท่ี 20°C 

ความดนัไอ  :  0.021 mbar ท่ี 100 oC ความหนาแน่นของไอ(อากาศ=1) : 12.8  

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง :  350 - 377 °C จุดวาบไฟ : 195 - 199 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่ท าให้
ลุกติดไฟได ้

อุณหภูมขิองการสลายตวั : ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ : organic solvent, 
methanol, diethyl ether, n-octanol, acetone 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 8.94 ท่ี 25°C 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:   เสถียรภายใตส้ภาวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:    ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: สามารถท าปฏิกิริยากบั Strong oxidizing agents และ Acids 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:   ไม่มีขอ้มูล 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้มูล 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat):  9100 - 14800 mg/kg 
    LD50 (Dermal, rabbit):  >8660 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat):  >5.7 mg/l - 4h 
อาการทีป่รากฎ:   ไม่ท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงั และดวงตา 
ความเป็นพษิเร้ือรัง: ไม่มีผลกระทบต่อการกลายพนัธ์ุ เม่ือทดสอบกับแบคทีเรีย, จุลินทรีย์ และการ

เพาะเล้ียงเช้ือของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม สารน้ีไม่ท าให้เกิดการกลายพนัธ์ุในการศึกษา
กบัสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม ผลการศึกษาในสัตว ์ไม่มีผลต่อการเจริญพนัธ์ุ และความ
ผดิปกติ ความเป็นสารก่อมะเร็ง: IARC ไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์
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ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 

 
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  LC50 - Oncorhynchus mykiss: > 0.78 mg/l - 96 h 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    EC50 - Daphnia magna:  > 500 mg/l - 48 h 
    LC50 - Eisenia foetida: >10000 mg/kg -7 day 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  EC50  - Scenedesmus subspicalus: > 500 mg/l - 72 h 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: EC50 - Pseudomnas putida: > 10000 mg/l - 0.5 h 

 EC20 - Activated sludge, domestic, aerobic: >350 mg/l  
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  อนัตรายท่ีเป็นไปไดใ้นการยอ่ยสลายผลิตภณัฑน้ี์ ยอ่ยสลายในระยะเวลาสั้น ไม่น่า 
    เป็นอนัตราย แต่ในระยะยาวอาจเกิดข้ึนได ้ผลิตภณัฑ ์และผลิตภณัฑ์จากการยอ่ย
    สลาย ไม่เป็นพิษ 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: Bioconcentration factor: 27 (28 วนั), Lepomis macrochirus (ตรวจวดั) ไม่สะสมใน
    ส่ิงมีชีวติ  
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: หา้มปล่อยลงแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยไม่ผา่นการบ าบดั 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์:  ต้องทิ้ง หรือเผาตามระเบียบของท้องถ่ิน รหัสของของเสียให้ใช้ตาม European  

waste catalog (EWC) ไม่สามารถระบุเองได ้ข้ึนอยูก่บัการใช ้ 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  บรรจุภณัฑ์ท่ีปนเป้ือนควรท าให้วา่งเปล่าให้มากท่ีสุด จากนั้นสามารถน ากลบัมาใช้

ใหม่ได ้หลงัผา่นการท าความสะอาดแลว้  
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่ง ADR/RID 
ไม่จดัเป็นสารอนัตรายภายใตข้อ้บงัคบัการขนส่ง 
การขนส่ง IMGD 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
Marine pollutant: ไม่มี 
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การขนส่ง IATA/ICAO 
ไม่จดัเป็นสารอนัตรายภายใตข้อ้บงัคบัการขนส่ง 
การขนส่ง ADNR 
ไม่จดัเป็นสารอนัตรายภายใตข้อ้บงัคบัการขนส่ง 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
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. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงัในการจดัการ
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 
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บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 


