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เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Propylene glycol monomethyl ether 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ - 

 สูตรทางเคม:ี  C4H10O2 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตัวท าละลายหมกึ (Ink Solvent), การยอ้มสหีนัง(Leather Dying) 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหน่าย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
818 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 
การระคายเคอืงตา: ประเภทที ่2A 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 

รปูสญัลกัษณ์:  

 
ขอ้ความอธบิายสญัลกัษณ์(Label Statements): ขอเหลวไวไฟ, ค าเตอืน 

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): ค าเตอืน 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

1. ของเหลวและไอระเหย ไวไฟ 

2. ระคายเคอืงต่อดวงตาอยา่งรุนแรง 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 

1. เก็บรักษาใหห้า่งจากแสงแดดโดยตรงและอยูใ่นทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก 

2. ลดแหลง่จุดตดิไฟ 

3. หลกีเลีย่งการสมัผัสทางดวงตา 

 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนี้จัดเป็นสารเคม ี

 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* ชือ่พอ้ง 

PROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER (PM) 107-98-2 100% 1-Methoxy-2-hydroxypropane, 
2-Methoxy-1-methylethanol, 
PGME, Propylene glycol 
methyl ether 

 

* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แตส่ารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยปรมิาตร 
คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

1. น าผูป่้วยออกจากทีเ่กดิเหตุและใหร้ับการรักษาพยาบาลจากแพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

1. ลา้งบรเิวณทีส่มัผัสดว้ยน ้าและใหร้ับการรักษาพยาบาลจากแพทย ์

2. น าเสือ้ผา้ไปซกัใหส้ะอาดกอ่นน ากลับมาสวมใสอ่กีครัง้ 

 

การสมัผสัดวงตา 

1. ลา้งดวงตาดว้ยน ้าใหส้ะอาดและใหร้ับการรักษาพยาบาลจากแพทย ์

 

การรบัประทานเขา้ไป 

1. หา้มรับประทานอยา่งอืน่ ถา้เป็นไปไดใ้หด้ืม่น ้าและขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทยทั์นท ี 

 

อาการทีร่า้ยแรงทีสุ่ด 

1. อาจมกีารอาการปวดหัว, ปวดทอ้ง หรอื เป็นลม 

 

หมายเหตสุ าหรบัเจา้หนา้ทีป่ฐมพยาบาล 

1. สวมอปุกรณ์ป้องกันคลาส C 
  

หมายเหตสุ าหรบัแพทย:์ - 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

         คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2), โฟมชนดิตอ่ตา้นแอลกอฮอล,์ สารเคมแีหง้ชนดิผงหรอืหมอก 

 

โอกาสพเิศษทีอ่าจจะเกดิขึน้ในขณะเกดิเพลงิ 

1. ควันอาจประกอบไปดว้ยวัสดเุดมิทีม่สีว่นผสมทีม่คีวามเป็นพษิหรอืผลติภัณฑเ์ผาไหมท้ีร่ะคายเคอืง 
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2. ไอระเหยมคีณุสมบัตหินักกว่าอากาศ อาจเคลือ่นทีไ่ปถงึแหลง่จุดตดิไฟทีอ่ยู่ไกลออกไปและสะสมในพืน้ทีต่ ่า ท าใหเ้กดิ

อันตรายจากไฟยอ้นกลับ 

 

แนวทางการดบัเพลงิ 
1. ลา้งสิง่ทีร่ั่วออกและหลกีเลีย่งจากภาวะจุดตดิไฟ 

2. น าภาชนะออกหา่งจากจุดทีเ่กดิเพลงิไหม ้

3. ไฟไหมท้ีพ่ืน้ทีจ่ัดเก็บ： ใชช้ดุควบคมุเฟรมอัตโนมัตหิรอืหัวฉีดพ่นอัตโนมัตจินกระท่ังไฟดับ 

4. อพยพทันทหีากวาลว์นริภัยของถังมเีสยีงหรอืสเีปลีย่นไป 

5. ท าใหถ้ังหรอืภาชนะเย็นลงดว้ยหมอกจนกระท่ังไฟดับ 

 

อุปกรณ์พเิศษส าหรบันกัดบัเพลงิ: เครือ่งชว่ยหายใจ, ถงุมอืป้องกัน และชดุดับเพลงิ 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบับคุคล 

1. แยกบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งออกจากจุดรั่วจนกวา่จะท าความสะอาดรอยรั่วเรยีบรอ้ย 

2. ก าจัดแหลง่จุดตดิไฟทัง้หมดในบรเิวณใกลเ้คยีงการรั่วไหลเพือ่หลกีเลีย่งไฟไหมห้รอืการระเบดิ 

3. เฉพาะผูท้ีไ่ดร้ับการฝึกฝนเทา่นัน้ทีไ่ดร้ับอนุญาตใหท้ าความสะอาดรอยรั่ว 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

1. หยดุการรั่วไหลเพิม่เตมิถา้เป็นไปได ้

2. ป้องกันการรั่วซมึลงสูด่นิและทอ่น ้าทิง้ 

 

วธิที าความสะอาด 

1. ลดไอโดยหมอกและเก็บการรั่วไหลโดยสิง่สกปรกหรอืทราย 

2. รวบรวมเม็ดทรายลงในภาชนะทีต่ดิฉลากอยา่งถกูตอ้ง 

3. ตดิตอ่ศนูยฉุ์กเฉนิส าหรับการรั่วไหลปรมิาณมาก 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน 

1. หา่งจากแหลง่จุดตดิไฟ 

2. หลกีเลีย่งการสมัผัสโดยตรงกับดวงตา, ผวิหนังและเสือ้ผา้ และการสดูดม 

3. การใชง้านตอ้งท าในทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก 

4. การสบูบหุรีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มอยา่งมาก 

5. ภาชนะบรรจุแมก้ระท่ังภาชนะทีไ่มม่สีารเหลอืแลว้ก็สามารถมไีอระเหยได ้ดังนัน้หา้มตัด, เจาะ, บด, เชือ่มหรอืด าเนนิการ

ทีค่ลา้ยคลงึดังทีก่ลา่วมาบนหรอืใกลกั้บภาชนะเปลา่ 

 

การเก็บรกัษา 

1. เก็บใหห้า่งจากแสงแดด ลดแหลง่จุดตดิไฟ เชน่การสะสมของไฟฟ้าสถติ, ความรอ้น, ประกายไฟหรอืเปลวไฟ 

2. ภาชนะทุกประเภทตอ้งปิดและตดิฉลากตลอดเวลา 

3. การจัดเก็บตอ้งอยูห่า่งจากวัสดุทีเ่ขา้กันไม่ได ้

4. ตรวจสอบการรั่วไหลของภาชนะบรรจุเป็นระยะ 

 

  

การควบคมุทางวศิวกรรม 

1. ใชก้ารระบายอากาศเฉพาะทีห่รอืการควบคมุทางวศิวกรรมอืน่ ๆ เพือ่รักษาระดับอากาศใหต้ ่ากวา่ขอ้ก าหนด 
2. หากไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับค่าขดีจ ากัดการรับสมัผัสสารเคม ีการระบายอากาศแบบท่ัวไปควรเพยีงพอส าหรับการใชง้าน

ประจ าวัน 
 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 
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การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 

 
คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 
 

 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากัด/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ ใหป้ฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การป้องกนัสว่นบคุคล 
การเลอืกอุปกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกันไปตามภาวะการรับสัมผัสทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ การใชง้าน หลักปฏบัิตใินการขน

ถ่ายเคลือ่นยา้ย ความเขม้ขน้ และการระบายอากาศ ขอ้มูลทีร่ะบุไวด้า้นล่างเพื่อเลอืกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีใ่ชกั้บสารนี้

ข ึน้อยูกั่บการใชง้านปกตติามวัตถปุระสงค ์
 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ควรสวมอปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจเมือ่มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกนิค่าขดีจ ากัด

การรับสัมผัสสารเคม ีหากไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกับค่าขดีจ ากัดการรับสัมผัสสารเคม ีใหส้วมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ

เมือ่มอีาการไมพ่งึประสงค ์เชน่ การระคายเคอืงหรอืไมส่บายตัว 

 

อุปกรณ์ป้องกนัมอื: สวมถงุมอืป้องกันสารเคม ี

           

          อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: ใหส้วมแวน่ตานริภัยทีม่แีผงกันดา้นขา้ง 
 

           การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: สวมเสือ้ผา้ทีส่ะอาดและปกปิดร่างกาย 

 

มาตรการสุขอนามยัทีเ่ฉพาะเจาะจง:  

1. หลังจากปฏบัิตหินา้ที่แลว้ควรถอดเสื้อผา้ที่เป้ือนออก ท าความสะอาดใหส้ะอาดก่อนใชค้รัง้ต่อไป หรือก าจัดเสื้อผา้ที่

ปนเป้ือนหากไมส่ามารถท าความสะอาดได ้นอกจากนี้พนักงานซกัผา้ตอ้งไดร้ับค าแนะน าเกีย่วกับความอันตราย 

2. หา้มรับประทานอาหารหรอืสบูบหุรีใ่นทีท่ างาน 

3. ดแูลสถานทีท่ างานใหส้ะอาดและเรยีบรอ้ย 

 

ชือ่สาร รปูแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

Propylene glycol 
monomethyl ether 

 TWA 50 ppm    

Propylene glycol 
monomethyl ether 

 STEL 100 ppm    
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สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหน่ายเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:   ของเหลว 

ส:ี     ไมม่สี ี

กลิน่:     อเีทอร ์

ระดบัของการไดร้บักลิน่:  10 ppm 

 

ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแน่นสมัพทัธ:์        ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแน่น:         0.917  ที ่25  องศาเซลเซยีส 

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ):        ไมเ่กีย่วขอ้งกับของเหลว 

จดุวาบไฟ :                               32 องศาเซลเซยีส   

วธิทีดสอบจดุวาบไฟ:                               วธิถีว้ยปิด(Closed cup) 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้                              286 องศาเซลเซยีส   

ขอบเขตการระเบดิ:                              1.6% - 13.8% 

จดุเดอืด:                                              120 องศาเซลเซยีส  

อุณหภูมกิารสลายตวั:         ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ:                                             ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความดนัไอ:                                                    11.8 มลิลเิมตรปรอท ที ่25 องศาเซลเซยีส   

อตัราการระเหย (บวิทวิแอซเีตท = 1):   0.79 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):        ไมเ่กีย่วขอ้ง 

Log Kow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้):  - 0.53 

คา่การละลายในน า้:   สามารถละลายน ้าไดอ้ย่างสมบูรณ์ ที ่25  องศาเซลเซยีส 

ความหนดื:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

 จดุเยอืกแข็ง:            ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุหลอมเหลว:   ไมเ่กีย่วขอ้งกับของเหลว 

น า้หนกัโมเลกุล:   ไมไ่ดก้ าหนดไว ้  

การดดูซมึความชืน้: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

 
การเกดิปฏกิริยิา: สารนี้มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะการจัดเก็บทีแ่นะน า 

 

ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาอนัตราย:  ป้องกันไมใ่หส้ัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานหรอือาจกอ่ใหเ้กดิเปอรอ์อกไซด ์

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  การสมัผัสกับอณุหภมูทิีส่งูขึน้อาจท าใหผ้ลติภัณฑส์ลายตัวและการสรา้งกา๊ซระหวา่งการสลายตัวอาจ

ท าใหเ้กดิความดันในระบบปิด นอกจากนี้ตอ้งหลกีเลีย่งการปลอ่ยไฟฟ้าสถติ 

 

สารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้  กรดแก,่ เบสแก ่และสารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั:  ผลติภัณฑจ์ากการสลายตัวขึน้อยูกั่บอณุหภมู,ิ ปรมิาณอากาศและการมอียูข่องวัสดอุืน่ ๆ 

ผลติภัณฑจ์ากการสลายตัวมไีมจ่ ากัดและสามารถประกอบไปดว้ย: คารบ์อนมอนอกไซดแ์ละคารบ์อนไดออกไซด ์

 

 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั: ผวิหนัง, การสดูดม, การรับประทานเขา้ไป, ดวงตา 

 

อาการ: ระคายเคอืง, ปวดศรีษะ, เวยีนศรีษะและเซือ่งซมึ 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรปุ/หมายเหต ุ

ผวิหนงั  

ความเป็นพษิฉับพลับ (กระตา่ย): LD50 > 2000 มก./กก. การสมัผัสเป็นเวลานานและซ ้า ๆ อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง
เล็กนอ้ยและมผีืน่แดงเฉพาะที ่

การสูดดม  

ความเป็นพษิฉับพลัน (หนู): LD50, 6 ชัว่โมง, ไอ, > 25,8

มก./ลติร 

การสัมผัสเพียงสัน้ ๆ (นาที) ไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบ ซึง้กลิน่ที่ไม่พงึ

ประสงคอ์ยู่ที ่100 ppm; ระดับทีส่งูขึน้ท าใหเ้กดิอาการระคายเคืองตา

จมูกและล าคอและไม่สามารถทนไดท้ี่  1 ,000 ppm นอกจากนี้
ผลกระทบดา้นการไม่รับรูค้วามรูส้กึจะเห็นผลที่ 1,000 ppm หรือสูง

กวา่  

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลับ (หนู): LD50 > 4016 มก./กก. การกลืนลงไปในปริมาณเล็กนอ้ยโดยบังเอิญอันเป็นผลมาจากการ

ด าเนนิการจัดการตามปกต ิไมม่แีนวโนม้ทีจ่ะเกดิการบาดเจ็บ 

ดวงตา  

ความเสียหายรุนแรงที่เกิดกับตาและการระคายเคือง: 
ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

อาจระคายเคอืงตาเล็กนอ้ยชั่วคราว ทัง้นี้การบาดเจ็บที่กระจกตาไม่มี
แนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

ความเป็นพษิแบบเรือ้รงัหรอืผลระยะยาว 

 - อาการของการไดร้ับสารมากเกนิไปอาจเป็นผลกระทบดา้นการไม่รับรูค้วามรูส้กึหรืออาการเสพตดิ ซึง่อาจมีอาการ

วงิเวยีนศรีษะและเซือ่งซมึ 

 - สารจะเป็นพษิต่อทารกในครรภใ์นสัตวท์ดลองในปรมิาณทีเ่ป็นพษิต่อแม่ แต่ไม่ก่อใหเ้กดิความผดิปกตโิดยก าเนิดใน

สตัวท์ดลอง ในขณะทีผ่ลกระทบตอ่การสบืพันธุจ์ะเห็นเฉพาะในปรมิาณทีก่อ่ใหเ้กดิความเป็นพษิอยา่งมนัียส าคัญต่อสตัวแ์ม ่

 

สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

 LD50 (ปลา): > 2000 มก./ลติร ตอ่ 96H 

 EC50 (สตัวน์ ้าทีไ่มม่กีระดกูสนัหลัง): - 

 ปัจจัยความเขม้ขน้ทางชวีภาพ (BCF): - 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายดว้ยแสง: 

 ครึง่ชวีติ(อากาศ): 7-8 ชัว่โมง 

 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ: ต า่  

 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ: ศักยภาพในการเคลือ่นยา้ยในดนิสงูมาก 

 

ผลกระทบอืน่ๆ: - 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารบ าบดัน า้เสยี 

1. การเผา 

2. ฝัง 

3. การก าจัดใดๆตอ้งเป็นไปตามขอ้บังคับทอ้งถิน่และกฎหมาย 
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สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่ 

 

หมายเลขสหประชาชาต:ิ 3092 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ของสหประชาชาต:ิ 1-Methoxy-2-Propanol 

ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

กลุม่การบรรจ:ุ Ⅲ 

ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม: ไมถ่อืวา่เป็นอันตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ขอ้ควรระวงัเป็นพเิศษ: - 

 

สว่น 15 ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

ขอ้บงัคบัทีใ่ชใ้นการบงัคบั: 

1. พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัยและอาชวีอนามัย 

2. ขอ้บังคับส าหรับการตดิฉลากและการสือ่ขอ้มลูความเป็นอันตรายของสารเคมอัีนตราย 

3. มาตรฐานของคา่ขดีจ ากัดทีย่อมใหส้มัผัสสิง่คุกคามทางสขุภาพในสถานทีท่ างาน 

4. กฎความปลอดภัยบนทอ้งถนนและการจราจร 

5. วธิกีารและมาตรฐานสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการจัดเก็บ,การกวาดลา้งและการก าจัดของเสยี 

6. วัสดทุีเ่ป็นอันตรายสาธารณะและกา๊ซแรงดันไวไฟทีก่ าหนดมาตรฐานและระเบยีบควบคมุความปลอดภัย 

7. การประเมนิและการจัดประเภทของกฎขอ้บังคับเกีย่วกับสารเคมอัีนตราย 

 

สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ 

 

N/D = ไมไ่ดก้ าหนดไว,้ N/A = ไมเ่กีย่วขอ้ง, “ - “ = ไมม่ขีอ้มลูในขณะนี้ 

 

แหลง่อา้งองิ 

1. CHEMINFO Database, CCINFO Disc, 2005-3 
2. RTECS Database, TOMES PLUS Disc, Vol.65, 2005 

3. HSDB Database, TOMES PLUS Disc, Vol.65, 2005 

4. Material Safety Data Sheets, Genium Publishing Corporation, 1997 
5. NIOSH/OSHA, Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards, 1981 

6. ChemWatch Database, 2005-1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

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

 


