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เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ n-Butyl acetate 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ - 

 สูตรทางเคม:ี  C6H12O2 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตัวท าละลาย (Solvent) 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหน่าย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนี่ยนเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มลูการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหน่าย: +662 881 8288 

 
 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลูเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดูแลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุ่มสาร
อันตราย GHS ส าหรับสารอันตรายทีม่ขีดีจ ากัดของการตัด/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากัดทีส่งูกวา่ 

 
การจ าแนกประเภท GHS: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่3 
 

องคป์ระกอบฉลาก: 

รปูสญัลกัษณ์:  

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อันตราย 
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั:  P210: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่มปิ่ดกัน พืน้ผวิทีร่อ้น—หา้มสบูบุหร ีP240: ต่อสายดนิ/ตอ่ฝา

ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ P241: ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบายอากาศ อุปกรณ์สอ่งสว่าง ที่กันระเบดิได ้P242: ใชเ้ฉพาะ

เครือ่งมอืทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประกายไฟ P243: ใชม้าตรการป้องกันไฟฟ้าสถติ P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาละอองไอ/ไอระเหยเขา้สู่

ร่างกาย P271: ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรือในบรเิวณที่อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเท่ากัน P280: สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์

ป้องกันดวงตา/อปุกรณ์ป้องกันหนา้ 

การรบัมอื: P301 + P378: ในกรณีที่เกดิเพลงิไหม:้ ใชโ้ฟมที่ทนทานต่อแอลกอฮอล์หรือใชโ้ฟมที่มีส่วยประกอบของโปรตีน

ส าหรับการดับเพลงิ P312: ตดิต่อศูนยพ์ษิวทิยา แพทย ์หมอผูเ้ชีย่วชาญ หรอืหน่วยปฐมพยาททันทเีมือ่รูส้กึผดิปกต ิP303 + P361 

+ P353: หากสัมผัสผวิหนัง: ใหเ้ปลีย่นชดุทีเ่ป้ือนออกทันท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าหรอืโดยใชฝั้กบัว P304 + P340: ถา้หายใจเขา้ไป: 

ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และใหพ้ักผอ่นในลักษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก  

การจดัเก็บ: P403 + P235: จัดเก็บในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เก็บใหเ้ย็น P405: เก็บล็อคใหม้ดิชดิแน่นหนา P403 + 

P233: จัดเก็บในทีอ่ากาศถา่ยเทสะดวก บรรจุลงในภาชนะทีแ่น่นหนา 

การก าจดั: P501: ก าจัดสารทีบ่รรจุภายในและภาชนะบรรจุตามกฎขอ้บังคับในทอ้งถิน่ 
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ประกอบดว้ย: n-Butyl Acetate 

 
ขอ้มลูอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี
สารนี้เป็นของเหลวและไอระเหยทีส่ามารถตดิไฟได ้

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  

อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจสว่นบน และดวงตา การสดูดมเขา้ไปอาจท าใหเ้กดิอาการเจ็บป่วย เจ็บคอ

หอย ส าลัก แน่นหนา้อก น ้าตาไหล มนึงง ตาแดง หรอือาจมภีาวะกระจกตาอักเสบตดิเชือ้ 

 

ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  
เป็นอันตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกับมลพษิทางน ้า 

 

หมายเหตุ: สารนี้ไมค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดร้ับค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบว่า 

การไดร้ับสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งต่อสขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนี้จัดเป็นสารเคม ี
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

n-Butyl Acetate 123-86-4 ≥ 99.5 % ประเภทที ่3 

 

* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยปรมิาตร 

คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

การสูดดม 

ใหน้ าผูป่้วยออกจากทีเ่กดิเหตุไปในทีท่ี่อากาศบรสิทุธิใ์หห้ายใจไดอ้ย่างสะดวก ใชเ้ครือ่งช่วยหายใจหากหายใจล าบากหรอืไม่

หายใจ 

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกแลว้ช าระลา้งผวิหนังดว้ยสบูแ่ละน ้าสะอาด 

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาดว้ยน ้าในปรมิาณมากหรอืลา้งดว้ยน ้าเกลอื จากนัน้ใหร้ับการรักษาพยาบาลจากแพทยทั์นท ี

 
การรบัประทานเขา้ไป 

ลา้งปากดว้ยน ้า ดืม่น ้าตามในปรมิาณมาก หา้มท าใหอ้าเจยีน รบีไปพบแพทย์ 

 

อาการ/ผลกระทบแบบเฉยีบพลนัและอยา่งชา้ 
หากกลนืกนิสารนี้ อาจส าลักเขา้สูป่อดและท าใหเ้กดิภาวะปอดอักเสบจากสารเคมไีด ้ใหท้ าการรักษาตามความเหมาะสม 

 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    สารดับเพลงิ ไดแ้ก ่โฟม สารเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  ทราย 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  ควรหลกีเลีย่งน ้า แตส่ามารถใชเ้พือ่ชว่ยใหภ้าชนะบรรจุเย็นลง 
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การผจญเพลงิ 

ค าแนะน าในการผจญเพลงิ: อพยพคนออกจากพื้นที่ หากพบการรั่วไหลไม่ลุกไหมใหใ้ชส้เปรยน์ ้าเพื่อกระจายไอระเหยและ

เพือ่ปกป้องอันตรายจากการรั่วไหล ป้องกันน ้าทีไ่หลนองจากการควบคุมเพลงิหรอืการท าใหน้ ้าไหลนองเจอืจาง เพือ่ไม่ใหไ้หล

ลงสูล่ าน ้า ท่อระบายน ้า หรอืแหล่งน ้าดืม่ เจา้หนา้ทีดั่บเพลงิควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกันอันตรายแบบมาตรฐาน สว่นกรณีทีเ่กดิไฟไหม ้

ในพื้นที่ปิดลอ้ม ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศตดิตัว (SCBA) ใชก้ารฉีดพ่นละอองฝอยน ้าเพื่อระบายความรอ้นให ้

พืน้ผวิทีถ่กูเพลงิไหมเ้ย็นลง และปกป้องบคุคล 

ความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมท้ีผ่ดิปกติ: ตดิไฟได ้มีความเสี่ยงต่อการเกดิระเบดิหากสัมผัสกับเปลวไฟ ไฟฟ้าสถิต 

ประกายไฟ ความรอ้น หรอืตัวออกซไิดซ ์ไอระเหยมคีณุสมบัตไิวไฟและหนักกว่าอากาศ อาจเคลือ่นทีไ่ปตามพืน้และไปถงึแหล่ง

จุดตดิไฟทีอ่ยู่ไกลออกไป ท าใหเ้กดิอันตรายจากไฟยอ้นกลับ ภาชนะทีปิ่ดสนทิอาจแตกไดเ้มือ่ถูกความรอ้น ; มคีวามเสีย่งทีจ่ะ

สะสมประจุไฟฟ้าสถติภายในทอ่ 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   สารไวไฟ เสีย่งต่อการระเบดิเมือ่สมัผัสกับไฟ ความรอ้นหรอืตัวออกซไิดซ ์

ผลติภัณฑท์ีเ่ผาไหมไ้ม่สมบรูณ์, ออกไซดข์องคารบ์อน, ควัน, ควันไอ 

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]: 27 องศาเซลเซยีส  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต ่าสดุ (LEL): 1.4 คา่สงูสดุ (UEL): 8.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  370 องศาเซลเซยีส  

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

วธิปีฏบิตัใินการแจง้เตอืน 

ในกรณีทีม่กีารหกเป้ือนหรอืปลอ่ยออกโดยอบัุตเิหต ุใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนดกฏหมายตา่ง ๆ ทีบั่งคับใช ้

 

มาตรการป้องกนัสว่นบคุคล 

อพยพบคุลากรออกจากบรเิวณทีป่นเป้ือนไปยังพืน้ทีป่ลอดภัยอยา่งรวดเร็ว แยกและจ ากัดการเขา้ถงึ สวมเครือ่งชว่ยหายใจแบบ

มถีังอากาศในตัวแบบใชแ้รงดัน และสวมชดุป้องกันอย่างเต็มที ่ตดิตัง้อปุกรณ์และชดุป้องกันไฟฟ้าสถติย ์ตัดพลังงานไฟฟ้า 

 

การจดัการและการท าความสะอาด 

การร ัว่ไหลลงสูพ่ืน้ทีข่นาดเล็ก:   ซบัดว้ยทรายปนูขาวหรอืโซดาแอช ขัดดว้ยอมิัลชนัของสารทีไ่มต่ดิไฟเจอืจางลงในน ้าเสยี 

 

การร ัว่ไหลลงสูพ่ืน้ทีข่นาดใหญ่:   สรา้งหลุมกัน้ ปกคลุมดว้ยโฟมเพื่อลดไอน ้าส าหรับการป้องกันบุคลากร น าของเสยีออก

โดยใชม้อเตอรกั์นระเบดิ (Explosion proof pump) ไปยังบอ่เก็บโดยเฉพาะเพือ่น ามารไีซเคลิหรอืเพือ่การก าจัดของเสยี 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ตัดชอ่งทางทีม่าของการรั่วไหล ป้องกันการรั่วไหลไปยังท่อระบายน ้า 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้น ใชง้าน 

ตอ้งอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ระลายอากาศใหเ้พียงพอ ตอ้งมีการฝึกอบรมวชิาชพีและขัน้ตอนการท างานแก่พนักงาน

ขนสง่ เจา้หนา้ทีค่วรสวมเครือ่งชว่ยหายใจ แว่นตานริภัย เสอืผา้ป้องกันไฟฟ้าสถติยแ์ละถุงมอืยาง เก็บใหห้่างจากแหล่งก าเนดิ

ไฟและความรอ้น หา้มสูบบุหรี.่ ควรใชร้ะบบระบายอากาศและอุปกรณ์ป้องกันการระเบดิ ระวังการรั่วไหลของไอน ้าในสถานที่

ท างาน หลกีเลีย่งการสัมผัสกับสารออกซไิดซก์รดและเบส(ด่าง) ควรควบคุมความเร็วการไหลในท่อเพื่อป้องกันอันตรายจาก

ไฟฟ้าสถติ ระมัดระวังในการถา่ยโอน ถา่ยโอนดว้ยอปุกรณ์ดับเพลงิ ด าเนนิการขนถา่ยภายใตก้ารก ากับของผูดู้ความปลอดภัย 
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อุณหภูมใินการบรรจ/ุการถา่ยเทเอาของออก: [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

อุณหภูมใินการขนสง่:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

ความดนัในการขนสง่:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

 

สารสะสมไฟฟ้าสถติ:  สารนี้เป็นสารสะสมไฟฟ้าสถติ 

 

การเก็บรกัษา 

เก็บไวใ้นทีท่ีอ่ากาศเย็นและมอีากาศถ่ายเทสะดวก เก็บใหห้า่งจากแหลง่ก าเนดิไฟและความรอ้น อุณหภมูใินพืน้ทีจ่ัดเก็บควร

ต ่ากว่า 30 องศาเซลเซยีส ภาชนะบรรจุควรปิดสนิทและแยกออกจากอากาศ สารออกซไิดซ ์กรดและด่าง ควรใชโ้คมไฟ

ป้องกันการระเบดิและอุปกรณ์ระบายอากาศและหา้มใชเ้ครือ่งมือที่ท าใหเ้กดิประกายไฟไดง้่าย จ าเป็นตอ้งมีภาชนะส าหรับ

ป้องกันการรั่วไหล วัสดทุีใ่ชใ้นการปิดผนกึภาชนะควรท าดว้ย PTFE ความเร็วในการบรรจุ < 3 เมตร/วนิาท ี(ในทอ่สง่) 

อุณหภูมใินการจดัเก็บ:  [ทีส่ภาพต ่ากว่า 30 oC] 

 

ความดนัทีใ่ชเ้ก็บ:  [ทีส่ภาพแวดลอ้มปกต ิ(Ambient)] 

วสัดบุรรจภุณัฑแ์ละสารเคลอืบผวิทีใ่ชท้ ีเ่หมาะสม (การเขา้กนัไดท้างเคม)ี: คารบ์อน สตลี; สแตนเลส สตลี; 

Polyester; Teflon; Butyl Rubber 
วสัดบุรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสม: Oxidizer, acid, alkali, edible chemicals, sun exposure, rain , high temperature, 
fire and heat sources. 

 

การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 
 

คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 

ปิดผนกึอย่างหนาแน่นและมีการระบายอากาศ อากาศถ่ายเทสะดวกในระหว่างกระบวนการผลติ ควรตดิตัง้อุปกรณ์
ความปลอดภัย เชน่ ทีล่า้งตัวฉุกเฉนิ และอา่งลา้งตาภายในบรเิวณการท างาน 

 

การป้องกนัสว่นบคุคล 
การเลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลนัน้แตกต่างกันไปตามภาวะการรับสัมผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลักปฏบัิตใินการขน

ถ่ายเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มูลที่ระบุไวด้า้นล่างเพื่อเลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลที่ใชกั้บสารนี้

ข ึน้อยูกั่บการใชง้านปกตติามวัตถปุระสงค ์
 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ควรสวมเครือ่งช่วยหายใจเพือ่รับมอืกับความเขม้ขน้สูง ใชเ้ครือ่งช่วยหายใจที่ใหม้า

ดว้ยอากาศหรอืแบบมถีังอากาศในตัวหากจ าเป็น 

 
 
อุปกรณ์ป้องกนัมอื: สวมใสถ่งุมอืป้องกันทีท่นทานสารเคม ี

 
อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: สวมใสอ่ปุกรณ์แวน่ตาป้องกันสารเคม ี

 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: สวมใสอ่ปุกรณ์ทีส่ามารถป้องกันไฟฟ้าสถติโดยรวม 

มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง: หา้มสูบบุหรี่ ควรดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลแบะตอ้งช าระลา้งร่างกายหลังจากการ

ท างาน 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

ชือ่สาร รปูแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

n-Butyl Acetate  TWA 150 ppm   ACGHI TLV 

n-Butyl Acetate  STEL 200 ppm   ACGHI TLV 

n-Butyl Acetate  TWA 200 ppm   OEL (CN) 

n-Butyl Acetate  STEL 300 ppm   OEL (CN) 
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หมายเหต:ุ   คณุสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มลู

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลวใสทีอ่ณุหภมู ิ20 oC 

ส:ี ไมม่สี ี

กลิน่: มกีลิน่ผลไม ้

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส): 0.88 [ทีเ่กีย่วกับน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้ 

ความหนาแน่น: 882 กก./ลบ.ม.  

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง 

จดุวาบไฟ :  27 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต ่าสดุ (LEL): 1.4         

คา่สงูสดุ (UEL): 8.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  370 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:  126.1 องศาเซลเซยีส   

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความดนัไอ:      ไม่ไดก้ าหนดไว ้   

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

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

คา่การละลายในน า้: สามารถละลายไดเ้ล็กนอ้ยในน ้า 7 กรัม/ล. สามารถละลายไดใ้นเอทานอล  

คโีตนและคลอโรฟอม 

ความหนดื: [ไม่ไดก้ าหนดไว ้ที ่40 องศาเซลเซยีส] | 0.83 ตร.มม./วนิาท ีที ่20 องศาเซลเซยีส 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุหลอมเหลว: -78 องศาเซลเซยีส 

น า้หนกัโมเลกุล: 116.16 G/MOLE [ตามทีค่ านวณได]้  

การดดูซมึความชืน้: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ความเสถยีร: สารนี้มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ความรอ้น เปลวไฟ และประกายไฟ 

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  สารออกซไิดซ ์กรดและด่าง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: ออกไซดข์องสารประกอบคารบ์อน 

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: สารมคีวามไวไฟ มคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิการระเบดิเมือ่สมัผัสกับไฟ 

 ความรอ้นและตัวออกซไิดซ ์

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรปุ/หมายเหต ุ

การสูดดม  

ความเป็นพษิฉับพลัน (หนู): 344 ppm 4 ชม. มคีวามเป็นพษิเล็กนอ้ย 

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลัน (หนู): LD50 > 10768 มก./กก. เป็นพษิต ่ามาก โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร  

ผวิหนงั  

ความเป็นพิษฉับพลับ (กระต่าย): LD50 > 17600 มก./
กก. 

เป็นพษิต ่ามาก โดยอาศัยขอ้มลูการทดสอบส าหรับสาร  
 

ดวงตา  

ความเสียหายรุนแรงที่เกิดกับตาและการระคายเคือง: 

ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

อาจท าใหเ้กดิอาการระคายเคืองตาและเยื่อบุตา โดยอาศัยขอ้มูลการ

ทดสอบส าหรับสาร  

 

 

การจ าแนกประเภทตามเกณฑ ์IARC: 

สว่นผสมตอ่ไปนีไ้ดถ้กูกลา่วถงึในรายการขา้งลา่ง: ไมม่ ี

--รายการกฎขอ้บังคับทีค่น้ได—้ 

1 = IARC 1     2 = IARC 2A     3 = IARC 2B 

 

สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศัยพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกัน 

 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

สารเคม ี-- คาดวา่ไมเ่ป็นอันตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้า  

สารเคม ี-- คาดวา่ไมแ่สดงความเป็นพษิเรือ้รังต่อสิง่มชีวีติในน ้า  

 

การเคลือ่นที ่

สารเคม ี– มแีนวโนม้ทีจ่ะระเหยง่ายและแพร่กระจายในอากาศ ลอยอยู่บนน ้าและละลายไดย้าก แทบจะไม่ถูกดูดซมึและ

ตกตะกอนลงบนแผน่ดนิ 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

 สารเคม ี– คาดวา่ยอ่ยสลายทางไดใ้นน ้าเกลอืและน ้าจดืแมใ้นสภาพทีไ่รอ้อกซเิจน 

 

ขอ้มลูทางนเิวศวทิยาอืน่ๆ 

 ปรมิาณทีม่าเป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในปรมิาณทีก่ าหนด 

 BOD: 0.15 0.5 LB/LB 5 วัน 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

เผา; เผาก าจัดตามขอ้บังคับของทอ้งถิน่ 

 

ค าแนะน าในการทิง้ 

หมายเหตเุป็นของเสยีอันตราย 

 

ค าแนะน า ปญัหาอืน่ ๆ  

งดการเทของเสยีลงในทอ่ระบายน ้า 

สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา 
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สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่ 

 

ทางบก – มาตรการและขอ้ควรระวงัส าหรบัการขนสง่ 

 หมายเหต:ุ ปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ทางทะเล (IMDG)  

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:   n-Butyl Acetate 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลข EMS:     F-E, S-D 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ   1123 

 กลุม่การบรรจ:ุ     III 

 มลพษิทางทะเล:     ไมม่ ี

 ฉลาก:      3 

 ชือ่เอกสารการขนสง่:    UN1123, n-Butyl Acetate, 3, PG III 

 

ทางทะเล (MARPOL 73/78 Convention – Annex II) 

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:    n-Butyl Acetate 

Ship type:     3 

ประเภทของมลภาวะ:    Y 

ทางอากาศ (IATA) 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:    n-Butyl Acetate 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ   1123 

 กลุม่การบรรจ:ุ     III 

 ฉลาก/เครือ่งหมาย:    3 

 ชือ่เอกสารการขนสง่:     UN1123, n-Butyl Acetate, 3, PG III 

 

สว่น 15 ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์องสหประชาชาต ิGHS 

 

สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

กฎหมายและขอ้บงัคบัแหง่ชาต:ิ  

พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัยและอนามัยในสถานที่ท างานและกฎขอ้บังคับดา้นความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่

ท างาน 

 

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

 

ขอ้ส าคญัของ H-CODES ระบใุนสว่นที ่3 ของเอกสารนี ้(เพือ่เป็นขอ้มลูเทา่น ัน้): 

H225: ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู; ของเหลวไวไฟ, ประเภทที2่ 
H336: อาจท าใหเ้กดิอาการง่วงซมึหรอืเวยีนศรษีะ; อวัยวะเป้าหมายเดยีว, สารเสพตดิ 

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

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที่ Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้ เป็นฉบับล่าสุดที่  Union 

Petrochemical มอียู่หรอืไม่ ขอ้มูลและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืว่าผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นที่พึงพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามขีอ้มูลทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มูลอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบัิตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถ่ายเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตใหน้ าเอกสาร

นี้ไปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ 


