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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Acetone  

 ชือ่ทางเคม:ี อะซโีตน 

 ชือ่พอ้งอืน่ๆ: Propanone, Dimethylketone, Ketone propane, 2 - propanone 

 สตูรทางเคม:ี  C3H6O 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตวัท าละลายในอตุสาหกรรมส,ี สารเคมใีนหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ,  

   ใชเ้ป็นสว่นผสมของน ้ายาลา้งเล็บ 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 
 

เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการก ากบัดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่

สารอนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

 

การจ าแนกประเภท: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อยความเป็นอนัตรายที ่2 (H225) 

การระคายเคอืงตา: ประเภทยอ่ยความเป็นอนัตรายที ่2 (H319) 
เป็นพษิตอ่อวยัวะทีส่มัผัสเพยีงครัง้เดยีว: ประเภทย่อยความเป็นอนัตรายที ่3 (H336) 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 

รูปสญัลกัษณ์:  

 
 

ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ:  H225: ไอระเหย และ ของเหลวไวไฟสงู 

ดา้นสขุภาพ:  H319:  ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

  H336: อาจระคายเคอืงตอ่ทางเดนิหายใจ หรอื อาจท าใหง้ว่งซมึ หรอื มนึงง 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

การป้องกนั:  P210: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่ม่ปิดกัน พื้นผวิทีร่อ้น—หา้มสูบบุหรี่ P261: 

หลกีเลีย่งการหายใจ สดูดม ฝุ่ น/ไอระเหย/ก๊าซ/ละอองลอย/สเปรย์ นอกจากนี้สวมถุงมอื สวมใสช่ดุป้องกัน และสวม

อปุกรณ์ ปกป้องดวงตา หนา้ 

การรบัมอื: P305+P351+P338: หากเขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน ้าสะอาดหลายๆครัง้อย่างระมัดระวงั                       

หากใสค่อนแทกเลนสอ์ยูใ่หถ้อดออก(หากท าไดไ้ม่ยาก) และใหท้ าการลา้งท าความสะอาดตอ่ไป นอกจากนีเ้มือ่เกดิเหตุ

ไดรั้บสารใหโ้ทรศพัทป์รกึษาศนูยพ์ษิวทิยา หรอืปรกึษาแพทยโ์ดยทนัท ีโดยน าเอาเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยไปกับ

ผูป่้วย และหากเกดิการร่ัวไหล ดดูซบัสารทีห่กร่ัวไหลเพือ่ป้องกนัการท าลายวัสดชุนดิอืน่  

 
ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผลจากการจ าแนกตามระบบ GHS หรอืทีร่ะบบ GHS ไมค่รอบคลมุ 

ถงึ ไมไ่ดร้ะบุ: 

 
EUH066 หากสมัผัสหลายๆครัง้ อาจจะท าใหผ้วิหนังแหง้หรอืแตก 
 
ผลการจ าแนกความเป็นอนัตรายตาม EU Directives 67/548/EEC หรอื 1999/45/EC: 
R11  ของเหลวไวไฟ (Highly flammable)    F 
R36   ระคายเคอืง (Irritant)      Xi 
R66  หากสมัผัสหลายๆครัง้ อาจจะท าใหผ้วิหนังแหง้หรอืแตก 
R67  อาจท าใหง้่วงซมึ หรอืมนึงง 

 

หมายเหตุ: สารนี้ไม่ควรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพ

พบวา่ การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี

 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* ชือ่พอ้ง 

ACETONE 67-64-1 >98% Propanone, Dimethylketone, 
Ketone propane, 2 - 
propanone 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย

ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

ถา้สดูดมเขา้ไปใหย้า้ยผูป่้วยไปทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิโ์ดยทันท ีถา้ไม่หายใจใหท้ าการชว่ยหายใจ ถา้หายใจล าบากใหใ้ช ้

ออกซเิจน แลว้รบีน าไปพบแพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ในกรณีทีถ่กูผวิหนังใหล้า้งออกดว้ยน ้า ลา้งดว้ยน ้าและ สบู ่ถอดเสือ้และกางเกงทีเ่ป้ือนสาร แลว้รบีน าไปพบแพทย ์

 

การสมัผสัดวงตา 

ในกรณีทีเ่ขา้ตาใหล้า้งดว้ยน ้าปรมิาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาท ีหากใสค่อนแทกเลนสอ์ยู ่ใหถ้อดออก (หากท า

ไดไ้ม่ยาก) และลา้งท าความสะอาดตอ่ไป ตอ้งแน่ใจวา่ไดล้า้งตาอยา่งเพยีงพอ โดยใชน้ิว้มอืแยกเปลอืกตาออกจากกนั

ระหวา่งลา้งแลว้รบีน าไปพบแพทย ์

การรบัประทานเขา้ไป 

เมือ่กลนืกนิเขา้ไป ในกรณีผูป่้วยมสีตอิยู่ ใหใ้ชน้ ้าบว้นปากใหส้ะอาด แลว้รบีน าไปพบแพทยท์นัท ี

 

อาการ/ผลกระทบแบบเฉยีบพลนัและอยา่งชา้ 
ไดร้ะบไุวใ้นฉลากและสว่นที ่11 ของเอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 
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ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทย ์

ในการน าไปพบแพทย ์ใหน้ าเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยไปแสดงกับแพทยด์ว้ย 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: ใหใ้ชน้ ้าดับเพลงิสเปรย์เป็นฝอยหรือละอองเล็กๆปกคลุม ใชโ้ฟมดับเพลงิชนิดป้องกัน

แอลกอฮอล ์ใชถ้ังดบัเพลงิชนดิผงเคมแีหง้ หรอื กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

 

การผจญเพลงิ 

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและขอ้ควรระวงั ส าหรบันกัผจญเพลงิ: ใหส้วมใส่ชุดป้องกันไฟและอุปกรณ์ป้องกันภัยที่

เหมาะสม รวมถงึใหส้วมอปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบตอ่เนือ่งชนดิมถีังอากาศในตัว (SCBA) 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 

เขมา่สารประกอบไฮโดรคารบ์อน 

ขอ้มูลอืน่ๆ: ท าการฉดีน ้าเพือ่ท าการหลอ่เย็นถังบรรจรุะบบปิด ในกรณีทีม่ไีฟไหมอ้ยูใ่กล ้ๆ  

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ: -17 องศาเซลเซยีส  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต า่สดุ (LEL): 2  

      คา่สงูสดุ (UEL): 13 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  465 องศาเซลเซยีส  

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล อุปกรณป้์องกนัอนัตราย และ ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉนิ 

 ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล: หลกีเลีย่ง การหายใจ สดูดม ฝุ่ น ไอระเหย กา๊ซ และ ละอองลอยหรอืสเปรย ์

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย: สวมเสือ้แขนยาว กางเกงขายาว สวมแวน่ตากันสารเคม ีรองเทา้กันสารเคม ีและถุงมอืยาง

หรอืพลาสตกิกนัสารเคม ีตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่8 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉนิ: ใหท้ าการกัน้บรเิวณพรอ้มทัง้อพยพคนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งออกจากบรเิวณ 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด (cleaning up) 

ท าการป้องกันไม่ใหเ้กดิการหกร่ัวไหล แพร่กระจายสูแ่หล่งน ้าสาธารณะ ท าการดูดซับสว่นทีห่กร่ัวไหลดว้ยทราย หรือ

วสัดดุดูซบั ท าการกวาด เก็บไวใ้นถงุ ปิดใหม้ดิชดิเพือ่รอการก าจัด ท าการระบายอากาศในบรเิวณนัน้ และลา้งต าแหน่งที่

สารหกร่ัวไหลหลงัจากเก็บสารออกหมดแลว้ ท าการสง่ก าจัดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ใหท้ าการกัน้บรเิวณเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการหก ร่ัวไหล แพร่กระจายสูร่างระบายน ้าและหรอืแหลง่น ้าสาธารณะ 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน 

ขณะใชห้รอืท างานกบัผลติภัณฑน์ี ้หา้มดืม่น ้าหรอื ทานอาหาร, ลา้งมอืใหส้ะอาดโดยทนัทหีลงัจากการใชง้าน และหา้ม

เทสารนี้ลงพืน้และหรอืแหลง่น ้าสาธารณะ 

 

การเก็บรกัษา 

เก็บใหห้า่งจากแหลง่ก าเนดิประกายไฟ, หา้มสบูบหุรี ่ท าการตดิอปุกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถติ หลกีเลีย่งจากการสมัผัส

ดวงตา ผวิหนัง และ การกลนืกนิ และอยา่หายใจเอาฝุ่ น/ละออง/ไอ/สเปรย ์  

 

สภาวะการเก็บรกัษาอยา่งปลอดภยั รวมท ัง้ขอ้หา้มในการเก็บรกัษาสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้(incompatibility)   

สภาวะการเก็บรกัษาอยา่งปลอดภยั: ใหท้ าการเก็บในภาชนะบรรจทุีปิ่ดมดิชดิ เก็บในบรเิวณทีเ่ย็นและแหง้ มกีาร

ระบายอากาศเพยีงพอ สถานทีเ่ก็บเป็นผนังทนไฟ เก็บหา่งจากความรอ้น ประกายไฟ และ แสงสวา่ง        

  
            ขอ้หา้มในการเก็บรกัษาสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้(incompatibility):  ไมไ่ดร้ะบ ุ
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การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 
 

คา่ขดีจ ากดัทีย่อมใหร้บัสมัผสัไดใ้นขณะปฏบิตังิาน (occupational exposure limit value)  

ตามACGIH: ไมไ่ดร้ะบ ุ
คา่ขดีจ ากดัทางชวีภาพ (biological limit values): ไม่ไดร้ะบ ุ

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 

ใหท้ าการตดิตัง้ระบบระบายอากาศทีเ่พยีงพอส าหรับการเขา้ไปท างานของพนักงาน ลา้งมอืใหส้ะอาดโดยทนัทหีลงัจาก

การใชง้าน 
 

การป้องกนัสว่นบุคคล 
การเลอืกอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกันไปตามภาวะการรับสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลักปฏบิัตใิน

การขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มลูทีร่ะบไุวด้า้นลา่งเพือ่เลอืกอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลที่

ใชก้บัสารนีข้ ึน้อยูก่บัการใชง้านปกตติามวตัถปุระสงค ์
 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: สวมหนา้กากกันสารเคมชีนิดเต็มหนา้ ตลับกรองกันไอระเหยสารอนิทรีย ์ใน

กรณีฉุกเฉนิใหส้วมอปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบตอ่เนือ่งชนดิมถีังอากาศในตวั(SCBA) 
 
อุปกรณ์ป้องกนัมอื: ใหท้ าการสวมถุงมือยางหรือพลาสตกิกันสารเคมีตามมาตรฐานสากล อาทเิช่น EU Directive 

89/686/EEC และ มาตรฐาน EN374 (Butyl-rubber) 

 

อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: ใหท้ าการสวมแว่นตากันสารเคมีและกระบังหนา้กันสารเคมีตามมาตรฐานสากล อาทเิช่น 

NIOSH ประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอื EN166 สหภาพยโุรป 
 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: ใหท้ าการสวมเสือ้แขนยาว กางเกงขายาว รองเทา้กนัสารเคม ี
  

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:   ของเหลว 

ส:ี    ใส / ไมม่สี ี

กลิน่:    มกีลิน่หอม 

ระดบัของการไดร้บักลิน่:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่25 องศาเซลเซยีส):   0.791 กรัม/ลบ.ซม. 

ความหนาแนน่:      ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ):     ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุวาบไฟ :     -17 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL): 2      

คา่สงูสดุ (UEL): 13 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้     465 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:                                                                     56 องศาเซลเซยีส ที ่1.013 เฮกโตปาสคาล 

อุณหภูมกิารสลายตวั:       ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):    2.0 

ความดนัไอ:      245.3 เฮกโตปาสคาล ที ่20 องศาเซลเซยีส | 533.3 เฮกโตปาสคาล ที ่39.5 องศาเซลเซยีส  

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):     7.7 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):      ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้):  -0.24 

คา่การละลาย: สามารถละลายไดด้ใีนน ้า, สามารถละลายผสมเป็นเนื้อเดยีวในตัวท าละลายอนิทรยีอ์ืน่ๆ 

ความหนดื: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
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ขอ้มูลอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง:     ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุหลอมเหลว:     -94 องศาเซลเซยีส 

น า้หนกัโมเลกุล:   58.08 G/MOLE   

การดดูซมึความชืน้:     ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

 
การเกดิปฏกิริยิา: ไม่ไดก้ าหนดไว ้

 

ความเสถยีร: มคีวามเสถยีรในสภาวะการเก็บรักษาทีป่กต ิ

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: เก็บหา่งจากความรอ้น ประกายไฟ และ แสงสวา่ง โดยเฉพาะสถานทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูและโดนแสงแดด

โดยตรง 

 

วสัดุทีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้ ดา่ง, สารออกซไิดซ,์ สารรดีกัชัน่ อาจจะเกดิปฏกิริยิากบัฟอสฟอรัสออกซีค่ลอไรด ์ 

 (Phosphorous Qxychloride) 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เขมา่สารประกอบ 

                                                  ไฮโดรคารบ์อน 

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหต ุ

การสดูดม  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (หนู): LD50 > 50,100 มก./กก. 

เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 

- 

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั (หนู): LD50 > 5,800 มก./กก. - 

ผวิหนงั  

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (หนูตะเภา): LD50 > 7,426 
มก./กก. 

- 

การกัดกร่อนและการระคายเคืองผิวหนัง:  ทดสอบกับ

กระตา่ยที ่24 ชัว่โมง  
 

มกีารระคายเคอืงตอ่ผวิหนังเล็กนอ้ย 

ดวงตา  

ทดสอบกบักระตา่ยที ่24 ชัว่โมง  มกีารระคายเคอืงตอ่ดวงตาเล็กนอ้ย 

 

ผลกระทบอืน่ๆตอ่สขุภาพจากการรบัสมัผสัในระยะส ัน้และระยะยาว 

การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจหรอืผวิหนงั(Respiratory or skin 

sensitization): ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์(Germ cell mutagenicity): ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

การกอ่มะเร็ง (Carcinogenicity): ไมถ่กูจัดเป็นสารกอ่มะเร็งในฐานขอ้มลูของIARC, ACGIH, NTP และ EPA 

 ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์(Reproductive toxicity): ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมัผสัเพยีงคร ัง้เดยีว (Specific target 

organ systemic toxicity (STOT SE) - Single exposure): อาจระคายเคอืงต่อทางเดนิหายใจ หรืออาจท าให ้

งว่งซมึ (drowsiness) หรอื มนึงง (dizziness) 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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ความเป็นพษิต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมัผสัซ ้า(Specific target organ 

systemic toxicity (STOT RE) - Repeated exposure): ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั (Aspiration hazard): ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

ขอ้มูลเชงินเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง ปลาเรนโบว์เทราต์ หรือ 

ปลาเทราตส์ายรุง้ 

LC50 5,540 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 48 ชัว่โมง ไรแดงเทศ, ไรน ้าจดื EC50 13,500 มก./ลติร 

 

ศกัยภาพในการตกคา้งยาวนาน ความสามารถในการยอ่ยสลาย และการสะสมทางชวีภาพ: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

 ใหก้ าจัดภาชนะบรรจุตามกฎหมายทอ้งถิน่ก าหนด กากของเสยีจะถูกบ าบัดตามกฎหมายทีท่อ้งถิน่ควบคุมโดยบริษัท

ก าจัดกากอตุสาหกรรมหรอืกากของเสยีอนัตรายทีไ่ดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการ กากของเสยีดงักลา่วสามารถสง่ไปก าจัดที่

เตาเผากากอตุสาหกรรมได ้

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

ทางบก (ADR/RID) 

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: ACETONE 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1090 

 กลุม่การบรรจ:ุ   II 

 มลพษิทางทะเล: ไมม่ ี

  

ทางทะเล (IMDG)  

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: ACETONE 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1090 

 กลุม่การบรรจ:ุ   II 

 มลพษิทางทะเล: ไมม่ ี

  

ทางอากาศ (IATA) 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:  ACETONE 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ 1090 

 กลุม่การบรรจ:ุ II 

มลพษิทางทะเล: ไมม่ ี

  

การขนสง่ดว้ยภาชนะขนาดใหญ:่ ไมไ่ดก้ าหนดไว ้
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สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์องสหประชาชาต ิGHS 

 

หมายเหต:ุ ปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่ทีบ่งัคบัใชใ้นแตล่ะประเทศ 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

N/D = ไมไ่ดก้ าหนดไว,้ N/A = ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

ทีม่าของขอ้มูล 

1. http://ecb.jrc.it/esis/ 

2. http://www.chemtrack.org/Chem.asp 

3. http://www.iarc.fr 

4. http://msds.pcd.go.th/ 

5. www.epa.gov 

6. www.cdc.gov/NIOSH 

7. www.niniehs.nig.gov 

8. www.sigmaaldrich.com 

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

1. EC No. 1272/2008 

1.1. ค ำนิยำมของ H-statements ในขอ้ท่ี 2 และ 3  

1.1.1. EUH066   Repeated exposure may cause skin dryness or cracking 

1.1.2. Eye Irrit.   Eye irritation 

1.1.3. Flam. Liq.   Flammable liquids 

1.1.4. H225    Highly flammable liquid and vapour 

1.1.5. H319    Causes serious eye irritation 

1.1.6. H336    May cause drowsiness or dizziness 

1.1.7. STOT SE   Specific target organ toxicity-single exposure 

1.2. ค ำนิยำมของ R-phrases ในขอ้ท่ี 2 และ 3 

1.2.1. F    Highly flammable 

1.2.2. Xi    Irritant 

1.2.3. R11   Highly flammable 

1.2.4. R36    Irritating to eyes 

1.2.5. R66    Repeated exposure may cause skin dryness or cracking 

1.2.6. R67    Vapours may cause drowsiness and dizziness  

 

กฎหมายในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. พระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 จัดเป็นวตัถอุนัตรายชนดิที ่3 

2. ประกาศมตคิณะกรรมการวตัถอุนัตราย เรือ่ง การขนสง่วตัถอุนัตรายทางบก พ.ศ.2545 

3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกบัสารเคมอีนัตราย พ.ศ.2534 

4. ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง การจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวัตถอุนัตราย พ.ศ. 2555 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.sigmaaldrich.com/

