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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ DB Solvent 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ -  

 สตูรทางเคม:ี  C8H18O3, CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตวัท าละลาย (Solvent) 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยเูนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนน ี 
แขวงบางบ าหร ุเขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700  

 ขอ้มลูการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 
 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลูเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

การจ าแนกประเภท: 

อนัตรายตอ่สขุภาพ 
ความเป็นพษิแบบเฉียบพลนั (ทางปาก) : ประเภทยอ่ย 5 
ความเป็นพษิแบบเฉียบพลนั (ผวิหนัง) : ประเภทยอ่ย 5 
การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและ การระคายเคอืงตอ่ดวงตา : ประเภทยอ่ย 2A 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 
รปูสญัลกัษณ:์  

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): ระวงั 
 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นสขุภาพ:  H303 + H31: อาจเป็นอนัตรายเมือ่ กลนืกนิหรอืสมัผัสผวิหนัง 

  H319: กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตา  

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั:  P264: ลา้งผวิใหท้ั่วหลงัจากการสมัผัส P280: สวมอปุกรณ์ป้องกนัตา/หนา้  

 

การตอบสนอง: P305 + P351 + P338 หากเขา้ตา ลา้งตาดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายๆนาท ี ถอดคอนแทคเลนส ์ถา้ถอดไดง้า่ย 

ลา้งตาตอ่ไป P312 โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย P337 + P313 หากยังระคายเคอืง : 

รับค าแนะนาจากแพทย/์พบแพทย ์

ความเป็นอนัตรายอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผลจากการจ าแนกตามระบบ 

ไมท่ราบขอ้มลู 
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สว่น 3   องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารนีจั้ดเป็นสารเคม/ีสารผสม 
 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 

DIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER 112-34-5 100% 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย
ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

การสดูดม 

ยา้ยไปสูท่ีอ่ากาศบรสิทุธิ ์รักษาตามอาการ หากอาการยังคงอยู ่ใหไ้ปพบแพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ลา้งออกทันทดีว้ยสบูแ่ละน ้าปรมิาณมาก โปรดตดิตอ่แพทยห์ากมกีารระคายเคอืงและยังคงมอียู ่

 

การสมัผสัดวงตา 

ในกรณทีีส่มัผัส ใหล้า้งตาดว้ยน ้าปรมิาณมากเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาท ีรับค าแนะนาจากแพทย/์พบแพทย ์ถา้รูส้กึไม่

สบาย 

 

การรบัประทานเขา้ไป 

ปรกึษาแพทย ์ 

 

อาการ/ผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุท ัง้แบบแบบเฉยีบพลนัและเกดิขึน้ในภายหลงั 
ไมท่ราบขอ้มลู 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: โฟมทีท่นตอ่แอลกอฮอล ์ละอองน ้า สารเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  ไมท่ราบขอ้มลู 

 

 

การผจญเพลงิ 

อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ: สวมเครือ่งชว่ยหายใจทีม่คีวามดนัสงูกวา่ความดนัภายนอก 

นอกเหนอืจากการสวมชดุผจญเพลงิมาตรฐาน 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้จากสารเคม:ี เกดิเปอรอ์อกไซดท์ีไ่มท่ราบวา่มคีวามเสถยีรมากนอ้ยเพยีงใด 

 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม:้ ไมม่ขีอ้มลูสารอนัตรายจากการเผาไหม ้

 

วธิกีารดบัเพลงิเฉพาะ : ไมท่ราบขอ้มลู 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ค าเตอืนส าหรบับคุคล อปุกรณ์ป้องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ:  

สวมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม จัดการวสัดทุีกู่ม้าไดด้งัอธบิายในหวัขอ้ "สิง่ทีต่อ้งค านงึในการก าจัด”  

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด:  

จ ากดับรเิวณของการหกเป้ือน ซบัดว้ยวัสดดุดูซบัทีไ่มต่ดิไฟ (เชน่ ทราย, ดนิ, ดนิเบา/ดนิไดอะตอม, เวอรม์คิไูลต)์ และ

น าไปใสใ่นภาชนะส าหรับการก าจัดทิง้ตามทีร่ะบไุวใ้นกฎระเบยีบของทอ้งถิน่/ประเทศ (ดหูวัขอ้ 13) 
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ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัส ิง่แวดลอ้ม 

หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

ขอ้แนะน าในการจดัการอยา่งปลอดภยั 

หลกีเลีย่งการสัมผัสกับดวงตา ลา้งมอืใหส้ะอาดภายหลังการสัมผัส หลังจากการเปิดใหไ้ลอ่ากาศออกจากภาชนะบรรจุ

โดยใชไ้นโตรเจนกอ่นปิดกลบัตามเดมิ ทดสอบการเกดิเปอรอ์อกไซดร์ะหวา่งการเก็บรักษาในระยะยาวเป็นครัง้คราว 

 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภยั 

ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ เก็บใหห้า่งจากความรอ้น ป้องกนัจากแสงแดด 

 

วสัดทุีต่อ้งหลกีเลีย่ง 

ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ 

 

 
การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 
 
คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหต:ุ หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 
 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม 

ควรใชร้ะบบระบายอากาศทั่วไปทีด่ ี(โดยปกตมิกีารถา่ยเทอากาศ 10 ครัง้ตอ่ชัว่โมง) ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งใหใ้ชว้ธิปิีดลอ้ม

กระบวนการระบบระบายไอเสยีเฉพาะแหง่หรอืมาตรการควบคมุทางวศิวกรรมแบบอืน่ๆ เพือ่รักษาปรมิาณสารในอากาศให ้

มรีะดับต ่ากว่าค่าจ ากัดการรับสัมผัสทีแ่นะน าไวห้ากยังไม่มกีารก าหนดค่าจ ากัดการรับสัมผัสตอ้งรักษาปรมิาณสารใน

อากาศใหม้รีะดบัทีย่อมรับได ้

 

อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 
 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: หากมาตรการควบคมุทางวศิวกรรมไมส่ามารถรักษาความเขม้ขน้ในอากาศใหต้ า่กวา่
คา่จ ากดั การรับสมัผัสทีแ่นะน าไว ้(หากเกีย่วขอ้ง) หรอืระดบัทีย่อมรับได ้(ในประเทศทีย่ังไมม่กีารก าหนดคา่จ ากดัการรับ
สมัผัส) จะตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ชว่ยหายใจทีไ่ดรั้บอนุมัตแิลว้ การเลอืกการใชแ้ละการบ ารงุรักษาอปุกรณ์ชว่ยหายใจตอ้ง
เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หากเกีย่วขอ้งในกรณีทีส่ารในอากาศมคีวามเขม้ขน้สงูใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ย
หายใจชนดิทีม่กีารสง่อากาศและไดรั้บอนุมัตใิหใ้ชไ้ด ์อปุกรณ์ชว่ยหายใจชนดิทีม่กีารสง่อากาศแบบมขีวดบรรจอุากาศ
ฉุกเฉนิอาจเหมาะสมเมือ่มอีอกซเิจนในระดบัทีไ่มเ่พยีงพอ คณุสมบตักิารเตอืนของกา๊ซในระดบัต า่หรอืหากเกนิพกิดัของ
ไสก้รองฟอกอากาศ 
 

การป้องกนัดวงตา: สวมแวน่ตานริภยัทีม่ทีีป้่องกนัดา้นขา้ง (หรอืแวน่สวมครอบตา) 

 

มาตรการป้องกนั: ท าใหแ้น่ใจวา่ระบบลา้งตาและฝักบวัระบบรักษาความปลอดภยัตัง้อยูใ่กลก้บัสถานทีท่า่งาน 

 

มาตรการเกีย่วกบัสขุอนามยั: ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรมและตามแนวปฏบิตัเิพือ่

ความปลอดภยั 

 

 

 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 

ชือ่สาร รปูแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน แหลง่ 

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL; 
DIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL 
ETHER – ชิน้สว่นและไอทีส่ามารถสดู
หายใจเขา้ได ้

TWA 10 ppm ACGIH 
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สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มลู

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:      ของเหลว 

ส:ี       ไมม่สี ี

กลิน่:       จางๆ 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง: -68 องศาเซลเซยีส 

จดุเดอืด/ชว่ง:  230.4 องศาเซลเซยีส   

จดุวาบไฟ :  114 องศาเซลเซยีส 

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมส่ามารถใชไ้ด ้

อตัราการระเหย: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

คา่ขดีจ ากดัของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL): 0.7  คา่สงูสดุ (UEL): 24.6 

ความดนัไอ:    2.9 ปาสคาล ที ่25 องศาเซลเซยีส 

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):    5.6 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส):  0.955 

ความสามารถในการละลาย 

     การละลายน า้:    0.955 กรัม/ลติร ที ่20 องศาเซลเซยีส 

คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้: log Pow = 1 ที ่20 องศาเซลเซยีส 

ความหนดืไดนามกิส:์       6 มลิลปิาสคาล วนิาท ีที ่20 องศาเซลเซยีส 

ความหนดืไคนมีาตกิ:      6.28 ตร.มม./วนิาท ีที ่20 องศาเซลเซยีส 

สมบตักิารระเบดิ:      ไมไ่ดร้ะบไุว ้

สมบตักิารออกซไิดซ:์     ไมไ่ดร้ะบไุว ้

คา่ความตงึผวิ: 69 มลิลนิวิตนั/เมตร ที ่20 องศาเซลเซยีส 

น า้หนกัโมเลกลุ:   162.2 กรัม/โมล 

 

 
ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย:  เกดิเปอรอ์อกไซดท์ีไ่มท่ราบวา่มคีวามเสถยีรมากนอ้ยเพยีงใด เสถยีร 

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง:     วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้

 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้     สารออกซไิดสท์ีแ่รง 

 

ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย: Carbon dioxide (CO2), Carbon monoxide 

 

สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

 

สว่นประกอบ: 

ไดเอทลินี ไกลคอล มอนอบวิทลิ อเีทอร:์ 

ความเป็นพษิเมือ่รับสารปากแบบเฉียบพลนั:   LD50 ทางปาก (หนูแรท): 4,500 mg/kg 

 

ความเป็นพษิเมือ่สดูหายใจเขา้ไปแบบเฉียบพลนั:  LC50 (หนูแรท): > 29 ppm 

ระยะเวลาในการสมัผัส: 2 h 

 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนังแบบเฉียบพลนั:   LD50 ทางผวิหนัง (กระตา่ย): 2,764 mg/kg 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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การกดักรอ่น/การระคายเคอืงของผวิหนงั 

 

สว่นประกอบ: 

ไดเอทลินี ไกลคอล มอนอบวิทลิ อเีทอร:์ 

ชนดิ:    กระตา่ย 

ระยะเวลาในการสมัผัส:  4 h 

ผล:    ออ่น 

 

ดวงตาระคายเคอืง/บาดเจ็บอยา่งรา้ยแรง 

 

สว่นประกอบ: 

ไดเอทลินี ไกลคอล มอนอบวิทลิ อเีทอร:์ 

ชนดิ:    กระตา่ย 

ผล:   ออ่น 

ระยะเวลาในการสมัผัส:  24 h 

 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพใ้นระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

 

สว่นประกอบ: 

ไดเอทลินี ไกลคอล มอนอบวิทลิ อเีทอร:์ 

ชนดิการทดสอบ: การท าใหผ้วิหนังเกดิการแพ ้

ชนดิ:   หนูตะเภา 

ผล:   ไมท่ าใหเ้กดิการแพ ้

 

การกลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

 

สว่นประกอบ: 

ไดเอทลินี ไกลคอล มอนอบวิทลิ อเีทอร:์ 

ความเป็นพษิตอ่พันธกุรรมภายนอกรา่งกาย: ชนดิการทดสอบ: การกอ่กลายพันธุ ์- แบคทเีรยี 

การกระตุน้เมทาบอลซิมึ: +/- การกระตุน้ 

ผล: ลบ 

 

ชนดิการทดสอบ: การกอ่กลายพันธุ-์ สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน ้านม 

การกระตุน้เมทาบอลซิมึ: +/- การกระตุน้ 

ผล: ลบ 

 

ความเป็นพษิตอ่พันธกุรรมภายในรา่งกาย:  ชนดิ: หนูเมาส ์

เสน้ทางในการประยกุตใ์ชง้าน: ทางปาก : 

การใหอ้าหารทางหลอดสวนกระเพาะ 

ผล: ลบ 

 

ความเป็นพษิทีเ่กดิจากการไดร้บัสารซ า้ๆ 

 

สว่นประกอบ: 

ไดเอทลินี ไกลคอล มอนอบวิทลิ อเีทอร:์ 

ชนดิ:     หนูแรท 

NOAEL:    250 mg/kg 

เสน้ทางในการประยกุตใ์ชง้าน: การกลนืกนิ 

ระยะเวลาในการสมัผัส:   90 d 

 

ชนดิ:     หนูแรท 

NOAEL:    > 2,000 mg/kg 

เสน้ทางในการประยกุตใ์ชง้าน: การศกึษาผลจากการรับสมัผัสทางผวิหนัง 

ระยะเวลาในการสมัผัส:   90 d 
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หมายเหต:ุ    (ขนาดยาสงูสดุไดท้ดสอบ) 

ชนดิ:     หนูแรท 

NOAEL:    > 0.094 mg/l 

เสน้ทางในการประยกุตใ์ชง้าน: การศกึษาผลจากการสดูดม 

ระยะเวลาในการสมัผัส:   90 d 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัชอ่งทางการสมัผสัทีอ่าจเป็นไปได ้

 

ผลติภณัฑ:์ 

การหายใจ :   หมายเหต:ุ ไมท่ราบขอ้มลู 

สมัผัสกบัผวิหนัง :  หมายเหต:ุ ไมท่ราบขอ้มลู 

สมัผัสกบัตา :   หมายเหต:ุ ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรง 

การกลนืกนิ :   หมายเหต:ุ ไมท่ราบขอ้มลู 

 

สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

 

สว่นประกอบ: 

ไดเอทลินี ไกลคอล มอนอบวิทลิ อเีทอร:์ 

ความเป็นพษิตอ่ปลา : LC50 (ปลา): 1,300 mg/l 

   ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 h 

 

 ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า: EC50 (Daphnia magna (ไรน ้า)): >= 100 mg/l 

          ระยะเวลาในการสมัผัส: 48 h 

 

ความเป็นพษิตอ่สาหรา่ย: EC50 (Chlorella pyrenoidosa (สาหรา่ยคลอเรลลา)): > 100 mg/l 

    ระยะเวลาในการสมัผัส: 96 h 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

 

สว่นประกอบ: 

ไดเอทลินี ไกลคอล มอนอบวิทลิ อเีทอร:์ 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: ผล: ยอ่ยสลายทางชวีภาพไดโ้ดยงา่ย 

     การสลายตวัทางชวีภาพ: 85 % 

     ระยะเวลาในการสมัผัส: 28 d 

     วธิกีาร: ความสามารถในการยอ่ยสลายทางชวีภาพไดง้า่ย: 

     การทดสอบ MITI แบบดดัแปลง (I) 

 

ปรมิาณออกซเิจนทีต่อ้งการใชก้บักระบวนทางชวีเคม(ีBOD): BOD-5 

       250 mg/g 

ปรมิาณออกซเิจนทีต่อ้งการใชก้บักระบวนทางเคม(ีCOD): 2,080 mg/g 

 

โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมทางชวีภาพ 

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

ผลกระทบทีส่ามารถกลบัสูส่ภาพเดมิอืน่ๆ 

 ไมม่ขีอ้มลู 
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สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

 - 

 

สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่ 

 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภณัฑต์ามทีใ่หม้า 

 

สว่น 15 ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารนีจั้ดเป็นสารอนัตรายตามขอ้บงัคบัการควบคมุสารเคม ีและเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัฉบบันีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูทีเ่ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของขอ้บงัคบัการควบคมุสารเคม ี

 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั/สขุภาพและสิง่แวดลอ้มทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัสารเดีย่วและสารผสม 
พระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535:    ไมส่ามารถใชไ้ด ้
พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533:   ไมส่ามารถใชไ้ด ้
 
สว่นประกอบของผลติภณัฑน์ีม้กีารระบไุวอ้ยูใ่นบญัชรีายการตอ่ไปนี:้ 
TSCA:   อยูใ่นบญัชขีอง TSCA 
DSL:   องคป์ระกอบทกุตวัของผลติภณัฑน์ีม้ชี ือ่อยูใ่นบญัช ีCanadian DSL 
AICS:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 
ENCS:   อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 
ISHL:   อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 
KECI:   อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 
PICCS:   อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 
IECSC:   อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 
 

สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ 

 

ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อืน่ๆ 

 

AICS - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตของออสเตรเลยี ; ANTT - การขนสง่ทางบกแหง่บราซลิ; ASTM – สมาคมอเมรกิันเพือ่การ

ทดสอบวัสดุ; bw – น ้าหนักตัว; CMR – สารกอ่มะเร็ง สารกอ่การกลายพันธุห์รอืสารทีเ่ป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ;์ CPR – กฎหมาย

ผลติภัณฑค์วบคมุ; DIN – มาตรฐานของสถาบันเพือ่การก าหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL – รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใน

ประเทศ (แคนาดา); ECx – ความเขม้ขน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรอ้ยละของการตอบสนอง; ELx - อตัราการบรรจุทีเ่กีย่วขอ้งกบัรอ้ยละของ

การตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉนิ; ENCS - สารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตและสารเคมชีนดิใหม ่(ญีปุ่่ น); ErCx - ความเขม้ขน้ที่

เกีย่วขอ้งกบัรอ้ยละการตอบสนองของอตัราการเจรญิ; ERG - คูม่อืการปฏบิตัเิมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ; GHS - ทีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทั่วโลก; 

GLP – แนวปฏบิัตใินหอ้งปฏบิัตกิารทีด่;ี IARC – องคก์ารวจัิยโรคมะเร็งนานาชาต;ิ IATA - สมาคมการขนสง่ทางอากาศระหวา่าง

ประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาตวิา่ดว้ยการตอ่เรอื และอปุกรณ์ของเรอืทีใ่ชบ้รรทุกสารเคมอีันตรายในระวางเป็นปรมิาตรรวม; 

IC50 – ความเขม้ขน้ทีต่อ้งใชเ้พือ่ลดปฎกิริยิาลงเหลอื 50%; ICAO - องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ; IECSC – รายการ

สารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศจีน; IMDG – การขนส่งสนิคา้อันตรายขา้มแดนทางน ้า; IMO - องคก์ารทางทะเลระหว่าง

ประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าดว้ยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่ น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าดว้ย

มาตรฐาน; KECI – รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศเกาหล;ี LC50 – ความเขม้ขน้ของสารทีท่ าใหส้ตัวท์ดลองตายไป

ครึง่หนึง่; LD50 – ปรมิาณสารทีท่ าใหส้ัตวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่ (ปรมิาณถงึฆาตมัธยฐาน); MARPOL – อนุสัญญาวา่ดว้ยการ

ป้องกันมลภาวะจากเรอื; n.o.s. - ไม่ไดร้ะบุเป็นอย่างอืน่; Nch – มาตรฐานชลิ;ี NO(A)EC - ความเขม้ขน้ทีไ่ม่พบผล (อันไม่พงึ

ประสงค)์; NO(A)EL – ระดบัทีไ่มพ่บผล (อนัไมพ่งึประสงค)์; NOELR - อตัราการบรรจทุีไ่มพ่บผล; NOM - มาตรฐานทางการของ

เม็กซโิก; NTP - ศูนยพ์ษิวทิยาแห่งชาต;ิ NZIoC – รายการสารเคมขีองประเทศนิวซแีลนด;์ OECD - องคก์ารเพือ่ความร่วมมอื

ทางเศรษฐกจิและการพัฒนา; OPPTS – ส านักงานความปลอดภัยสารเคมแีละการป้องกันมลพษิ; PBT – สารตกคา้งสะสมใน

สิง่มชีวีติและเป็นพษิ; PICCS – รายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส;์ (Q)SAR - ความสัมพันธข์องปฏกิริยิาและโครงสรา้งสาม

มติ ิ(เชงิปรมิาณ); REACH – ขอ้บงัคบั (คณะกรรมาธกิารยโุรป) เลขที ่1907/2006 ขอ้บงัคับวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีน  การประเมนิ 



 

ชือ่ผลติภัณฑ:์ DB Solvent 
แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 27 ตลุาคม 2016 

หนา้ 8 ของ 8 

 
 

การอนุญาต และการจ ากัดการใชส้ารเคม;ี SADT – อณุหภมูทิีส่ารสลายตัวไดเ้อง; SDS - เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย; TCSI – 

รายการสารเคมขีองประเทศไตห้วัน; TDG - การขนสง่สนิคา้อันตราย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพษิ (สหรัฐอเมรกิา); UN - 

สหประชาชาต;ิ UNRTDG – คูม่อืการขนสง่สนิคา้อนัตรายของสหประชาชาต;ิ vPvB - ตกคา้งไดม้ากและสะสมในสิง่มชีวีติไดม้าก; 

WHMIS - เอกสารระบบขอ้มลูวตัถอุนัตรายในสถานทีป่ฏบิัตงิาน 

 

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

ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านีจั้ดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รอืไม่ หากผูซ้ ือ้น า

ผลติภัณฑน์ีไ้ปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกบัและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภยัใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพรซ่ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 


