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เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Isobutanol (IBAL) 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ ไอโซบวิทานอล, IBAL, ไอโซบวิทวิ แอลกอฮอล ์ 

 สูตรทางเคม:ี  C4H10O 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตัวท าละลายในอตุสาหกรรมเคลอืบผวิ, หมกึพมิพ ์และอตุสาหกรรมสงิทอ, เป็นสารตัง้ตน้ในการ

สกัดส าหรับการผลติยา  

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: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่3 

การระคายเคอืงผวิ: ประเภทที ่2 
เกดิความเสยีหายต่อดวงตา: ประเภทที ่1 

เป็นพษิตอ่อวัยวะทีส่มัผัสเพยีงครัง้เดยีว: ประเภทที ่3 
 

องคป์ระกอบฉลาก: 

รปูสญัลกัษณ์:  
 

 
 

 

 
 

 
 

ค าสญัญาณ (Signal Word): อันตราย 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 ดา้นกายภาพ:  H226: ไอระเหย และ ของเหลวไวไฟสงู 

ดา้นสขุภาพ:  H315: ระคายเคอืงต่อผวิหนัง 

   H318: มคีวามเสยีหายตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

   H335: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ 

  H336: อาจท าใหเ้กดิอาการมนึงงหรอืวงิเวยีนศรีษะ 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 การป้องกนั: P210: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น, ประกายไฟ, เปลวไฟ, พืน้ผวิทีร่อ้นและหา้มสบูบหุรี ่P233: จัดเก็บภาชนะบรรจุ

ใหปิ้ดสนทิแน่น P240: ต่อสายดนิ/เชือ่มประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ P241: ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบายอากาศ 

อุปกรณ์สอ่งสว่าง ทีกั่นระเบดิได ้P242: ใชเ้ฉพาะเครือ่งมือที่ไม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ P243: ใชม้าตรการป้องกันไฟฟ้าสถติ 

P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาละอองไอ/ไอระเหยเขา้สู่ร่างกาย P264: ช าระลา้งบรเิวณที่สัมผัสใหส้ะอาดหลังการสัมผัส 

P271: ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรอืในบรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเท่ากัน P280: สวมถุงมอืป้องกันและอุปกรณ์ป้องกัน

ดวงตา/อปุกรณ์ป้องกันหนา้ 

 

 การรบัมอื: ถา้กลนืกนิ : P312: ตดิต่อศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยทั์นท ีหากรูส้กึไม่สบาย หากสัมผัสผวิหนัง: P303 + P361 + 

P353: ใหเ้ปลีย่นชุดที่เป้ือนออกทันที ลา้งผวิหนังดว้ยน ้าหรือโดยใชฝั้กบัว P370 + P378: ในกรณีเกดิเพลงิไหม ้: ใหท้าง

ผูผ้ลติ / ผูจ้ัดจ าหน่าย หรอืผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการก าหนดวัสดุทเีหมาะสมเพือ่ลดการสญูเสยี P302 + P352: ลา้งดว้ย

สบู่และน ้าสะอาด P362: ถอดเสือ้ผา้ทีปนเป้ือนสารเคมีออก และซักใหส้ะอาดก่อนน ามาใชใ้หม่ ถา้หายใจเขา้ไป:  P304 + 

P340: ใหเ้คลือ่นยา้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และใหอ้ยู่ในท่าทีส่บายเพือ่ใหผู้ป่้วยหายใจไดส้ะดวก ถา้สัมผัสดวงตา: 

P305 + P351 + P338: ใหท้ าการลา้งดว้ยน ้าสะอาดอยา่งตอ่เนื่อง ถา้มกีารใสค่อนแทคเลนส ์ใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกกอ่น 

P332 + P313: ถา้ยังมกีารระคายเคอืงทีด่วงตาอยู ่ใหร้บีไปพบแพทย ์ 

 

 การจดัเก็บ: P403 + P233: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ P235: เก็บในอุณหภมูติ ่า 

P405: เก็บในทีม่ดิชดิ 

 

 การก าจดั: P501: ควรก าจัดทิง้ตามขอ้บังคับและกฎหมายทบัีงคับใชใ้นแต่ละทอ้งถิน่หรอืตามขอ้ก าหนดในประเทศหรือเขต

พืน้ที ่ระเบยีบขอ้บังคับในทอ้งถิน่อาจเขม้งวดกวา่ขอ้บังคับของประเทศหรอืเขตภมูภิาค และตอ้งยดึถอืปฏบัิตติามโดยเคร่งครัด 

 

สญัลกัษณ์การป้องกนั 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
ขอ้มลูอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 

ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  
ไอระเหยอาจท าใหเ้กดิอาการมนึงงและวงิเวยีนศรีษะ ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง ดวงตา และระบบทางเดนิหายใจ 

  
ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  

เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน ้า เป็นพษิต่อปลาและแพลงกต์อน มกีารสะสมในสงิมชีวีติต ่า อาจเกดิการผสมกับอากาศเหนือผวิน ้า 
ใหไ้อของสารทีร่ะเบดิได ้
 

หมายเหต:ุ สารนี้ไมค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่1 โดยไมไ่ดร้ับค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบว่า 

การไดร้ับสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งต่อสขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 
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สารนี้จัดเป็นสารเคม ี
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

 

ชือ่ CAS# ชือ่ทางเคม ี ชือ่พอ้งอืน่ๆ 

ISOBUTANOL 78-83-1 
2-เมทลิ-1- 
โพรพานอล 

2-เมทลิโพรพาน-1-ออล 

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

ใหเ้คลือ่นยา้ยออกไปทีอ่ากาศบรสิทุธิ ์หากผูป่้วยหายใจล าบากหรอืแน่นหนา้อกใหท้ าการใหอ้อกซเิจน 100% หรอืถา้ผูป่้วย

หยดุหายใจใหท้ าการผายปอด แลว้น าสง่สถานพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ 

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ถอดเสอืผา้ทีเ่ป้ือนสารเคมอีอกและลา้งผวิหนังทันทดีว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากๆ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาท ีและตามดว้ยการ

ลา้งดว้ยสบูแ่ละน ้า 

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาทันทีดว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากๆ เป็นเวลาอย่างนอ้ย 10 นาที พรอ้มกระพรบิตาถี่ๆ ขณะท าการลา้ง แลว้น าส่ง

สถานพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่ท าการรักษาตอ่ไป 

 
การรบัประทานเขา้ไป 

หา้มท าใหอ้าเจยีนและหา้มใหผู้ป่้วยดืม่นมและน ้ามันละหุง่ น าสง่สถานพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่ท าการรักษาตอ่ไป 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

            สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:  ใชส้ารเคมแีหง้ โฟมดับเพลงิ และคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพือ่ดับเพลงิ 

 

การผจญเพลงิ 

อนัตรายทีเ่กดิขึน้เฉพาะจากสารเคม:ี อาจผลติควันพษิของกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด,์ กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ถา้เกดิ 

       การเผาไหม ้

 

การป้องกนัพเิศษส าหรบันกัดบัเพลงิ: ใหฉี้ดน ้าหลอ่เย็นภาชนะบรรจุทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 

 

อุปกรณ์ป้องกนั:   ควรสวมชดุป้องกันสารเคมแีละสวมหนา้กากชว่ยหายใจชนดิมถีังอากาศในตัว 

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ:  27 องศาเซลเซยีส  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต ่าสดุ (LEL): 1.6  

                คา่สงูสดุ (UEL): 12.3 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  410 องศาเซลเซยีส 

 

 

  

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 
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สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

มาตรการป้องกนั 

ปฏบัิตติามระเบยีบขอ้บังคับในทอ้งถิน่และระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ระวังอย่าสัมผัสกับสารทีห่กหรอืระเหยออกมา 

ใหถ้อดเสือ้ผา้ที่ปนเป้ือนสารออกทันที ดูค าแนะน าเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไดจ้ากส่วนที่ 8 

นอกจากนี้หยุดการรั่วไหลของสารเคมีโดยเร็ว หากสามารถท าไดโ้ดยปลอดภัยใหน้ าสิง่ของหรืออุปกรณ์ที่อาจติดไฟได ้

ทัง้หมดออกจากบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบ ป้องกันการแพร่กระจายของสารโดยการใชด้นิหรอืทรายสรา้งเป็นเขือ่นกัน้ เพือ่ป้องกัน

ไมใ่หส้ารรั่วหกลงไปในแหลง่น ้าหรอืทางระบายน ้าสาธารณะ ด าเนนิการป้องกันการเกดิประกายไฟและไฟฟ้าสถติ โดยดแูลให ้

ไฟฟ้าสามารถเดนิตอ่เนื่องกันไดต้ลอดโดยเชือ่มตอ่อปุกรณ์ทัง้หมดลงดนิ 

 

การจดัการสารร ัว่หก 

การร ัว่ไหลปรมิาณเล็กนอ้ย (< 200 ลติร): ถ่ายเทของเหลวดว้ยวธิีทางกลเขา้สูภ่าชนะบรรจุทีต่ดิป้ายและปิดผนกึอย่างดี

เพือ่น ามาใชป้ระโยชน์ใหม่ หรอืก าจัดทิง้อย่างปลอดภัย ปล่อยของเหลวทีต่กคา้งทิง้ไวใ้หร้ะเหยไปเองหรอืใชวั้สดุดูดซับ ท า

การซบัออกแลว้น าไปก าจัดทิง้อย่างปลอดภัย 

 

การร ัว่ไหลปรมิาณมาก (> 200 ลติร): ใชร้ถบรรทกุสบูของเหลวจากถังทีห่กเพือ่น ามาใชป้ระโยชนใ์หมห่รอืก าจัดทิง้อย่าง

ปลอดภัย หา้มใชน้ ้าสาดของเหลวที่ตกคา้ง แต่ใหป้ล่อยของเหลวที่ตกคา้งทิง้ไวใ้หร้ะเหยไปเองหรือใชวั้สดุดูดซับ เพื่อซับ

ของเหลวทีต่กคา้งแลว้น าไปก าจัดทิง้อยา่งปลอดภัย และขดุดนิทีป่นเป้ือนสารเคมอีอกและน าไปก าจัดทิง้อยา่งปลอดภัย 

 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ 

ควรแจง้ใหห้น่วยงานราชการทีร่ับผดิชอบทราบ หากมหีรอือาจมเีหตุการณ์ที่ประชาชนท่ัวไปหรือสิง่แวดลอ้มตอ้งสัมผัสหรือ 

ไดร้ับสาร หรอืในบางกรณีไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศเป็นสว่นผสมทีอ่าจระเบดิได ้

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การควบคมุจดัการ 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผวิหนัง, ดวงตาและเสื้อผา้ อย่าหายใจเอาไอระเหย ท าการดับเปลวไฟและก าจัดแหล่งจุดตดิไฟ 

หลกีเลีย่งประกายไฟ หา้มสบูบุหรี ่ไอหนักกว่าอากาศจะกระจายไปตามพืน้และสามารถเกดิระเบดิไดใ้นระยะไกล ตรวจสอบ

ความต่อเนื่องของไฟฟ้าโดยการเชือ่มและต่อสายดนิกับอุปกรณ์ทัง้หมด หา้มใชแ้รงดันอากาศในการเตมิ, การระบายอากาศ

หรอืการจัดการ จัดการและเปิดภาชนะดว้ยความระมัดระวังในบรเิวณทีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก หา้มเทลงทอ่ระบายน ้า 

 

การเก็บรกัษา 

ตอ้งเก็บไวใ้นบรเิวณทีม่ีการระบายอากาศไดด้หี่างจากแสงแดด, แหล่งจุดตดิไฟ และแหล่งความรอ้นอืน่ ๆ ถังเก็บควรไดร้ับ

การปิดผนกึ เก็บใหห้า่งจากละออง, สารไวไฟ, สารออกซไิดซ,์ สารกัดกร่อน  

อณุหภมูใินการจัดเก็บ : อณุภมูปิกต ิ

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน 

ปิดภาชนะบรรจุเมื่อไม่ใชง้าน หา้มใชแ้รงดันอากาศในการเตมิ, การระบายอากาศ หรือการจัดการ หากใชป๊ั้มแบบปรมิาตร

แทนทีเ่ชงิบวก (positive displacement pumps) จะตอ้งตดิตัง้วาลว์ระบายความดันทีไ่มใ่ชอ่นิทกิรัล (non-integral pressure 

relief valve) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการสบูถ่ายตอ้งต่อสายดนิเพือ่ป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถติ 

 

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัภาชนะบรรจ ุ

            ภาชนะทีใ่ชบ้รรจุควรใชเ้หล็กเนื้อออ่นหรอืสแตนเลส 

 
ค าแนะน าเพิม่เตมิ 

ภาชนะทีผ่่านการใชบ้รรจุสารเคมแีลว้ แมจ้ะไม่มสีารอยู่ในภาชนะอกีแลว้ก็ตาม ภาชนะอาจจะมไีอของสารเคมตีกคา้งอยู่ อย่า
ท าการ ตัด เจาะ บด เชือ่ม หรอืท างานที่คลา้ยคลงึกันกับภาชนะ หรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกับภาชนะเพราะอาจจะท าใหเ้กดิการ

ระเบดิได ้
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การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 

 
คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 
 

 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากัด/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ ใหป้ฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 

จัดใหม้กีารระบายอากาศเสยีหรอืการควบคมุทางวศิวกรรมอืน่ ๆ เพือ่ใหค้วามเขม้ขน้ของไอระเหยในอากาศต ่ากวา่ค่าขดีจ ากัด 

ทีก่ าหนด 
 

การป้องกนัสว่นบคุคล 
การเลอืกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนัน้แตกต่างกันไปตามภาวะการรับสัมผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลักปฏบัิตใินการ

ขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มลูทีร่ะบุไวด้า้นล่างเพือ่เลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลทีใ่ชกั้บสาร

นี้ข ึน้อยูกั่บการใชง้านปกตติามวัตถปุระสงค ์
 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: สวมหนา้กากกรองไอสารเคมี ตอ้งแน่ใจว่าใชเ้ครื่องชว่ยหายใจที่ไดร้ับการรับรอง 

จาก NIOSH หรอืเทยีบเทา่ สวมเครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสมเมือ่อากาศทีใ่ชห้ายใจไมเ่พยีงพอ 
 
อุปกรณ์ป้องกนัมอื: สวมใสถุ่งมอืชนดิทีท่นต่อสารเคมชีนดินัน้ไดด้ ีเชน่ ถุงมอืยางบวิทลิ, ถุงมอืยางธรรมชาต,ิ ถุงมอืยางนี

โอพรนี ถงุมอืยางไนไตร 

 

อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: สวมใสแ่วน่ครอบตาหรอืหนา้กากป้องกันสารเคม ี
 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: สวมใสช่ดุป้องกันซึง่ทนต่อสารเคมแีละรองเทา้นริภัย  

 

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมีไดร้บัการก าหนดไว้เพื่อการพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเท่าน ัน้ และอาจไม่แสดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิต่อผูจ้ดัจ าหน่ายเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:   ของเหลว 

ส:ี    ใส  

กลิน่:    มกีลิน่พเิศษ 

ระดบัของการไดร้บักลิน่:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

ชือ่สาร รปูแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

ISOBUTANOL  TWA 50 ppm    

ISOBUTANOL  STEL 75 ppm    

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี
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ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส):     0.803  (ASTM D4052) 

ความหนาแน่น:        ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ):        ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุวาบไฟ :       27 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต ่าสดุ (LEL): 1.6         

คา่สงูสดุ (UEL): 12.3 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้       410 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:   106 องศาเซลเซยีส  - 108 องศาเซลเซยีส   

อุณหภูมกิารสลายตวั:         ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):       2.55 

ความดนัไอ:                                                              9.5 มลิลบิารท์ี ่20 องศาเซลเซยีส (ASTM D4052)  

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):       ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):        ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

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

คา่การละลายในน า้:        85 กรัม/ลติร ที ่20 องศาเซลเซยีส 

ความหนดื:     ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุหลอมเหลว: -108 องศาเซลเซยีส 

 น า้หนกัโมเลกุล: 74.12 G/MOLE   

 การดดูซมึความชืน้: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

 
การเกดิปฏกิริยิาทางเคม:ี สารนี้มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 

ความเสถยีร: สารนี้มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ความรอ้น, เปลวไฟ, ประกายไฟและแหลง่จุดตดิไฟอืน่  

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  สารออกซไิดซ ์

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: กา รสลายตั ว ด ้ว ยค ว าม ร ้อนขึ้น อยู่ กั บ เ งื่ อ น ไข  ค า ร์ บอนมอนอกไซด์ , 

คารบ์อนไดออกไซด ์และ สารประกอบอนิทรยีอ์ืน่ ๆ จะเกดิขึน้เมือ่สารนี้ผ่านการเผา

ไหมห้รือการย่อยสลายดว้ยความรอ้นหรือออกซเิดชั่น ทัง้นี้อาจก่อใหเ้กดิเปอร์

ออกไซดท์ีร่ะเบดิได ้

 

อนัตรายจากการเกดิปฏกิริยิาโพลเิมอร:์   ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรปุ/หมายเหต ุ

การสูดดม  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (หนู): LC50 > 6.5 มก./ลติร / 4 

ชัว่โมง 

การหายใจเขา้ไปจะท าใหเ้กดิการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ท าให ้

เกดิอาการเซือ่งซมึและเวยีนศรีษะ 

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (หนู): LD50 > 2,000 มก./กก.  

ผวิหนงั  

ความเป็นพษิเฉียบพลัน (กระต่าย): LD50 > 2,000 มก./
กก. 

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 
 

ดวงตา  

การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ ระคายเคอืงตอ่ตา ท าใหต้าแดง ปวดตา และสายตาพร่ามัว 

 

พษิในการกอ่มะเร็ง: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศัยพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกัน 

 

การเคลือ่นที ่

 ละลายในน ้า หากหกบนดนิจะมกีารเคลือ่นทีแ่ละอาจปนเป้ือนในน ้าใตด้นิ 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

 สารเคม ี– คาดวา่ยอ่ยสลายทางชวีภาพไดง้่าย 

 

การสะสมทางชวีภาพ  

 มกีารสะสมทางชวีภาพต ่า 

 

ขอ้มลูเชงินเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

การทดสอบ ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน ปลา ความเป็นพษิต ่า LC50 1,520 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน สาหร่าย ความเป็นพษิต ่า EC50 1,250 มก./ลติร 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

การก าจดัผลติภณัฑ ์

ควรน ากลับไปใชห้มนุเวยีนใหมถ่า้สามารถท าได ้พจิารณาความเป็นพษิและคณุสมบัตทิางกายภาพของสารทีเ่กดิขึน้ เพือ่

พจิารณา จัดแยกประเภทของเสยีและวธิกีารก าจัดทีเ่หมาะสมตามระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การก าจดัภาชนะบรรจ ุ

ถ่ายสารเคมีออกใหห้มดจากภาชนะบรรจุ หลังจากถ่ายเทสารแลว้ ใหร้ะบายอากาศในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากแหล่ง

สรา้งประกายไฟและเปลวไฟ โดยอา้งองิจากสว่นที ่7 กอ่นทีจ่ะก าจัดสารหรอืภาชนะ เพราะสารทีต่กคา้งอยูอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

อันตรายจากการระเบดิขึน้ได ้อย่าเจาะ, ตัด หรอืเชือ่มถังทียั่งไม่ไดท้ าความสะอาด สง่ไปใหผู้ใ้ชถ้ังหมุนเวยีนหรือผูท้ า

ประโยชนจ์ากโลหะ 
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กฎหมายภายในประเทศ 

ควรก าจัดทิง้ตามขอ้บังคับและกฎหมายทีบั่งคับใชใ้นแต่ละทอ้งถิน่ หรอืตามขอ้ก าหนดในประเทศหรอืเขตพืน้ที่ ระเบยีบ

ขอ้บังคับในทอ้งถิน่อาจเขม้งวดกว่าขอ้บังคับของเขตภมูภิาคหรอืประเทศ และตอ้งยดึถอืปฏบัิตติามโดยเคร่งครัด 

 

สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่ 

 

ทางถนน/ ทางรถไฟ (ADR/RID)  

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:   ISOBUTANOL 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย:  3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ    1212 

 กลุม่การบรรจ:ุ       III 

 สญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย:   ของเหลวไวไฟ 

 

ทางทะเล (IMO) 

ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:   ISOBUTANOL 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย:  3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ    1212 

 กลุม่การบรรจ:ุ       III 

 สญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย:   ของเหลวไวไฟ 

มลพษิทางทะเล:     ไมม่ ี

 

ทางอากาศ (IATA/ICAO) 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่:   ISOBUTANOL 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย:  3 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ    1212 

 กลุม่การบรรจ:ุ       III 

 สญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย:   ของเหลวไวไฟ 

 

สว่น 15 ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์องสหประชาชาต ิGHS 

 

ชือ่ฉลาก EC:    Isobutanol 

ประเภท EC:    ไวไฟ 

EINECS (EC):    201-148-0 

หมายเลขEC ภาคผนวก I:  603-004-00-6 

RETCS:     NP 9625000 

 

สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ 

 

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

 

สมาคมป้องกนัอคัคภียัแหง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิา 
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การเผยแพรข่อ้มลูความปลอดภยั 

 ขอ้มลูตา่งๆ ในเอกสารนีจะตอ้งเผยแพร่ใหแ้กบ่คุคลทีท่ างานเกีย่วขอ้งกับสารนี้ 

 

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

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มีความถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้ เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นที่พงึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์ีความเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบัิตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นี้ไปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 


