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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ EB Solvent 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ -  

 สตูรทางเคม:ี  C4H9OC2H4OH 

 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 

 
สารนีเ้ป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากบัดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่
สารอนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

 
การจ าแนกประเภท: 

ความเป็นอนัตรายดา้นกายภาพ 
ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่4 

ความเป็นอนัตรายดา้นกายภาพ 
ความเป็นพษิแบบเฉียบพลนั (ทางการกนิ): ประเภทที ่4 
ความเป็นพษิแบบเฉียบพลนั (ทางผวิหนัง): ประเภทที ่4 
ความเป็นพษิแบบเฉียบพลนั (ทางสดูดม): ประเภทที ่4 
การกดักรอ่นและการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง: ประเภทที ่2 
การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา: ประเภทที ่2A 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 
รปูสญัลกัษณ:์  

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): ระวงั 
 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ:  H227: ของเหลวตดิไฟได ้

  H302 + H312 + H332: เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิหรอืสมัผัสผวิหนังหรอืหายใจเขา้ไป 

  H315: ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก  

  H319: ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรง 

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

การป้องกนั:  P210: เก็บใหห้่างจากความรอ้น/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พืน้ผวิทีร่อ้น หา้มสบูบุหรี ่P261: หลกีเลีย่งการหายใจ

เอาฝุ่ น/ฟมู/กา๊ซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย P264: ลา้งผวิใหท้ั่วหลังจากการสมัผัส P270: หา้มกนิ ดืม่ หรอืสบูบหุรี่
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เมือ่ใชผ้ลติภณัฑ ์P271: ใชภ้ายนอกอาคารเทา่นัน้หรอืบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศด ีP280: สวมถงุมอืป้องกนั/อปุกรณ์ป้องกนั

ตา/หนา้ 

 

การรบัมอื: P301+P312+P330: หากกลนืกนิ: โทรหาศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไม่สบาย ลา้งปาก 

P302+P352+P312: หากสมัผัสผวิหนัง: ลา้งผวิหนังดว้ยสบูแ่ละน ้าปรมิาณมาก โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาล

หรอืถา้รูส้กึไม่สบาย P304+P340+P312: หากหายใจเขา้ไป: โทรหาศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไม่

สบาย โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย P305+P351+P338: หากเขา้ตา ลา้งตาดว้ยน ้าเป็น

เวลาหลายๆนาท ีถอดคอนแทคเลนสถ์า้ถอดไดง้่าย ลา้งตาต่อไป P332+P313: หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังขึน้: รับค า

แนะนาจากแพทย/์พบแพทย ์P337+P313: หากยังระคายเคอืง: รับค าแนะนาจากแพทย/์พบแพทย ์P362: ถอดเสือ้ผา้ที่

ปนเป้ือนและซักลา้งก่อนน ากลับมาใชใ้หม่ P370+P378: ในกรณีไฟไหม:้ ใชท้รายแหง้, สารเคมีแหง้ หรือโฟมที่ทน

แอลกอฮอลใ์นการดบัไฟ 
 

การจดัเก็บ: P403+P235: เก็บในสถานทีท่ีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเก็บในทีเ่ย็น 

 

การก าจดั: P501: ก าจัดสิง่ทีบ่รรจ/ุภาชนะในโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรอง 

 

ความเป็นอนัตรายอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผลจากการจ าแนกตามระบบ 

ไมท่ราบขอ้มลู 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารนีจั้ดเป็นสารเคม/ีสารผสม 
 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 

2-BUTOXYETHANOL 111-76-2 100% 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย
ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสดูดม 

ยา้ยไปสู่ทีอ่ากาศบรสิุทธิ ์หากไม่หายใจ ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ ถา้หากมอีาการหายใจล าบาก ใหอ้อกซเิจน ไปพบ

แพทย/์รับค าแนะน าทันท ี

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

 ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมากทนัทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีน าไปพบแพทย ์

 

การสมัผสัดวงตา 

ในกรณีทีส่มัผัส ใหล้า้งตาดว้ยน ้าปรมิาณมากเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาท ีรับค าแนะนาจากแพทย/์พบแพทย ์ถา้รูส้กึไม่

สบาย 

 

การรบัประทานเขา้ไป 

ปรกึษาแพทย ์

 

อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุท ัง้แบบเฉยีบพลนัและเกดิในภายหลงั 

เป็นอันตรายเมื่อกลนืกนิหรอืสัมผัสผวิหนังหรอืหายใจเขา้ไป ระคายเคอืงต่อผวิหนังมาก ระคายเคอืงต่อดวงตาอย่าง

รนุแรง อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 

 

หมายเหตถุงึแพทย ์

รักษาตามอาการ 
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สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    ละอองน ้า สารเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) โฟม  

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  ไมท่ราบขอ้มลู 

 

การผจญเพลงิ 

อปุกรณืป้องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ:  สวมเครือ่งชว่ยหายใจทีม่คีวามดนัสงูกวา่ความดนัภายนอกนอกเหนอืจาก

การสวมชดุผจญเพลงิมาตรฐาน 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะขณะผจญเพลงิ: เกดิเปอรอ์อกไซดท์ีไ่มท่ราบวา่มคีวามเสถยีรมากนอ้ยเพยีงใด 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม:้ ไมม่ขีอ้มลูสารอนัตรายจากการเผาไหม ้

วธิกีารดบัเพลงิเฉพาะ: ของเหลวและไอทีล่กุตดิไฟได ้

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ค าเตอืนส าหรบับคุคล อปุกรณ์ป้องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 

สวมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม ควรแจง้เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ถา้หากไมส่ามารถเก็บสารทีห่กจ านวนมากได ้

 

ขอ้ควรระวงัทางสิง่แวดลอ้ม 

หลกีเลีย่งการร่ัวไหลสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด 

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

น าไปใสใ่นภาชนะส าหรับการก าจัดทิง้ตามทีร่ะบุไวใ้นกฎระเบยีบของทอ้งถิน่/ประเทศ (ดูหัวขอ้ 13) ป้องกันมใิหน้ ้าชะ

ลา้งไหลลงสูท่างระบายน ้า ทอ่น ้าเสยี หรอืแมน่ ้าล าธาร 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

ขอ้แนะน าในการจดัการอยา่งปลอดภยั 
หลกีเลีย่งการสัมผัสกับผวิหนัง ตา และเสือ้ผา้ หา้มชมิหรอืกลนื ใชเ้ฉพาะเมือ่มกีารระบายอากาศทีด่พีอเท่านัน้ ลา้งมอื 
ใหส้ะอาดภายหลังการสมัผัส ลดโอกาสทีจ่ะสมัผัสกบัอากาศใหน้อ้ยทีส่ดุ หลังจากการเปิดใหไ้ลอ่ากาศออกจากภาชนะ
บรรจโุดยใชไ้นโตรเจนกอ่นปิดกลบัตามเดมิ ทดสอบการเกดิเปอรอ์อกไซดร์ะหวา่งการเก็บรักษาในระยะยาวเป็นครัง้คราว 

 
สภาวะการเก็บทีป่ลอดภยั 

ปิดฝาภาชนะใหแ้น่นและเก็บในบรเิวณทีอ่ากาศถา่ยเทไดด้ ี
 

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

ชือ่สาร รปูแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน แหลง่ 

2-BUTOXYETHANOL TWA 20 ppm  ACGIH 

 
การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม 

ท าใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีด่พีอ 
 

อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 
 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: สวมอปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจ 

 

การป้องกนัมอื: สวมถงุมอืทีเ่หมาะสม 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 
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การป้องกนัดวงตา: แวน่ตานริภยัแบบป้องกนัดา้นขา้ง 
 

มาตรการเกีย่วกบัสขุอนามยั: ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรมและตามแนวปฏบิัตเิพือ่

ความปลอดภยั 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มลู

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:  ของเหลว 

ส:ี   ไมม่สี ี

กลิน่:   หวาน, คลา้ยเอสเทอร ์

ระดบัของการไดร้บักลิน่:0.48 ppm 

 

ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH): ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุเยอืกแข็ง: -75 องศาเซลเซยีส 

จดุเดอืด/ชว่ง:   171 องศาเซลเซยีส   

จดุวาบไฟ :               62 องศาเซลเซยีส (ทดสอบแบบถว้ยปิด) 

อตัราการระเหย:       0.1 

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ):   ไมม่ขีอ้มลู 

คา่ขดีจ ากดัของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ: ไมม่ขีอ้มลู  คา่สงูสดุ: ไมม่ขีอ้มลู 

ความดนัไอ:          1.17 เฮกโตปาสคาล ที ่25 องศาเซลเซยีส 

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):    4 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส):  0.90 

ความสามารถในการละลาย 

     การละลายน า้:    900 g/l ละลายไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ที ่25 องศาเซลเซยีส 

คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้: Pow 6.46 ที ่20 องศาเซลเซยีส 

    log Pow = 0.81 ที ่20 องศาเซลเซยีส 

อณุหภมูทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  230 องศาเซลเซยีส ที ่1013 เฮกโตปาสคาล 

 วธิกีาร: ASTM D2155 

อณุหภมูกิารสลายตวั:  124.7 องศาเซลเซยีส 

 พลงังานการสลายตวั (ตอ่มวล): 21.7 J/g 

 วธิกีาร: DSC 

 คายความรอ้นไดเ้ล็กนอ้ย 

ความหนดืไดนามกิส:์       3.3 มลิลปิาสคาล วนิาท ีที ่20 องศาเซลเซยีส 

ความหนดืไคนมีาตกิ:      3.642 ตร.มม./วนิาท ีที ่20 องศาเซลเซยีส 

สมบตักิารระเบดิ:      ไมม่ขีอ้มลู 

สมบตักิารออกซไิดซ:์     ไมม่ขีอ้มลู 

น า้หนกโมเลกลุ: 118.2 กรัม/โมล 

 

 
การเกดิปฏกิริยิา:   เสถยีรภายใตส้ภาวะการเก็บรักษาทีแ่นะน า 

 

ความเสถยีรทางเคม ี:   เสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย:  เกดิเปอรอ์อกไซดท์ีไ่มท่ราบวา่มคีวามเสถยีรมากนอ้ยเพยีงใด 

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง:   ความรอ้น เปลวไฟ และ ประกายไฟ 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 



 

ชือ่ผลติภัณฑ:์ EB Solvent 
แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 12 กมุภาพันธ ์2019 

หนา้ 5 ของ 9 

 
 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้    สารออกซไิดซท์ีแ่รง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: คารบ์อนไดออกไซด ์คารบ์อนมอนออกไซด ์

 

สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

 เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิหรอืสมัผัสผวิหนังหรอืหายใจเขา้ไป 

 

ผลติภณัฑ:์ 

ความเป็นพษิเฉียบพลบัเมือ่กลนืกนิ:  หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 

 ความเป็นพษิเฉียบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป:  หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 

 ความเป็นพษิเฉียบพลนัเมือ่สมัผัสผวิหนัง:  หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่นประกอบ: 

2-บวิทอกซเิอทานอล: 

ความเป็นพษิเฉียบพลบัเมือ่กลนืกนิ:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,300 mg/kg 

 ความเป็นพษิเฉียบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป:  LC50 (หนูแรท): > 3.9 mg/l 

     ระยะเวลารับสมัผัส: 4 h 

     บรรยากาศในการทดสอบ: ไอ 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัเมือ่สมัผัสผวิหนัง: LD50 ทางผวิหนัง (หนูแรท): > 2,000 mg/kg 

 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

 

ผลติภณัฑ:์ 

หมายเหต:ุ   ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่นประกอบ: 

2-บวิทอกซเิอทานอล: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง:  กระตา่ย 

ระยะเวลารับสมัผัส :  24 h 

ผล:    ออ่น 

 

การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรง 

 

ผลติภณัฑ:์ 

หมายเหต:ุ   ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่นประกอบ: 

2-บวิทอกซเิอทานอล: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง:  กระตา่ย 

ผล:    ออ่น 

ระยะเวลารับสมัผัส:  24 h 

 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพใ้นระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

 

สารทีท่ าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนงั 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กบัขอ้มลูทีม่อียู ่

 

การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กบัขอ้มลูทีม่อียู ่

 

ผลติภณัฑ:์ 
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หมายเหต:ุ   ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่นประกอบ: 

2-บวิทอกซเิอทานอล: 

ชนดิการทดสอบ:  การท าใหผ้วิหนังเกดิการแพ ้

ชนดิของสตัวท์ดลอง:  หนูตะเภา 

ผล:    ลบ 

 

การกอ่กลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กบัขอ้มลูทีม่อียู ่

 

สว่นประกอบ: 

2-บวิทอกซเิอทานอล: 

ความเป็นพษิตอ่พันธกุรรมทีท่ดลอง: ชนดิการทดสอบ: การตรวจเชือ้ซลัโมเนลลา ไทฟิมเูรยีม 

ในหลอดทดลอง    (การทดสอบเอมส)์ 

     การกระตุน้เมทาบอลซิมึ: +/- การกระตุน้ 

     ผล: ลบ 

 

ความเป็นพษิตอ่พันธกุรรมทีท่ดลอง:  ชนดิการทดสอบ: การทดสอบความผดิปกตขิองโครโมโซมนอกกาย 

ในรา่งกายของสิง่มชีวีติ   ชนดิของสตัวท์ดลอง: หนูถบีจักร 

     ชอ่งทางการใหส้าร: การฉีดในชอ่งทอ้ง้ 

     ผล: ลบ 

 

การกอ่มะเร็ง 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กบัขอ้มลูทีม่อียู ่

 

ผลติภณัฑ:์ 

หมายเหต:ุ   ไมม่ขีอ้มลูนี ้

 

สว่นประกอบ: 

2-บวิทอกซเิอทานอล: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง:  หนูแรท, ชายหรอืหญงิ 

ชอ่งทางการใหส้าร:  การหายใจ 

วธิกีาร:    การทดสอบ OECD เลขที ่451: การศกึษาฤทธิก์อ่มะเร็ง 

หมายเหต:ุ   ลบ 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์

 ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กบัขอ้มลูทีม่อียู ่

  

 ผลติภณัฑ:์ 

 ผลกระทบตอ่การเจรญิพันธุ:์  หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 

 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัคร ัง้เดยีว 

อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 

 

ผลติภณัฑ:์ 

หมายเหต:ุ  ไมม่ขีอ้มลู 

 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซ า้ 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กบัขอ้มลูทีม่อียู ่

 

ผลติภณัฑ:์ 

หมายเหต:ุ  ไมม่ขีอ้มลู 
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ความเป็นพษิทีเ่กดิจากการไดร้บัสารซ า้ๆ 

 

สว่นประกอบ: 

2-บวิทอกซเิอทานอล: 

ชนดิของสตัวท์ดลอง:  หนูแรท 

LOAEL:    69 mg/kg 

ชอ่งทางการใหส้าร:  การศกึษาผลจากการรับสมัผัสทางปาก 

อวยัวะเป้าหมาย:   ตบั 

 

ชนดิของสตัวท์ดลอง:  หนูแรท 

NOAEL:   150 mg/kg 

ชอ่งทางการใหส้าร:  การศกึษาผลจากการรับสมัผัสทางผวิหนัง 

 

ชนดิของสตัวท์ดลอง:  หนูแรท 

   152 mg/l 

 ชอ่งทางการใหส้าร:  การศกึษาผลจากการสดูดม  

 

ความเป็นพษิจากการส าลกั 

ไมม่กีารจ าแนกโดยขึน้กบัขอ้มลูทีม่อียู ่

 

ผลติภณัฑ:์ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัชอ่งทางการสมัผสัทีอ่าจเป็นไปได ้

 

ผลติภณัฑ:์ 

การหายใจ:   หมายเหต:ุ เป็นอนัตรายเมือ่หายใจเขา้ไป 

   อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 

สมัผัสกบัผวิหนัง:  หมายเหต:ุ เป็นอนัตรายเมือ่สมัผัสผวิหนัง 

   ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

สมัผัสกบัตา:   หมายเหต:ุ ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรง 

การกลนืกนิ:   หมายเหต:ุ เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 

 

สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

 

สว่นประกอบ: 

2-บวิทอกซเิอทานอล: 

ความเป็นพษิตอ่ปลา:   LC50 (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์): 1,474 mg/l 

     ระยะเวลารับสมัผัส: 96 h 

 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์มม่:ี  EC50 (Daphnia magna (ไรน ้า)): 1,550 mg/l 

กระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า ระยะเวลารับสมัผัส: 48 h 

 

ความเป็นพษิตอ่สาหรา่ย:   EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata  

    (เซเลนาสตรัมคาปรคิอรนู์ตมั)): 1,840 mg/l 

    ระยะเวลารับสมัผัส: 72 h 

 

ความเป็นพษิตอ่ปลา:  NOEC (Danio rerio (ปลามา้ลาย)): > 100 mg/l 

 (ความเป็นพษิเรือ้รัง)  ระยะเวลารับสมัผัส: 21 d 

 

 ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์มม่:ี  NOEC (Daphnia magna (ไรน ้า)): 100 mg/l 

 กระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า ระยะเวลารับสมัผัส: 21 d 

 (ความเป็นพษิเรือ้รัง) 
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การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

 

สว่นประกอบ: 

2-บวิทอกซเิอทานอล: 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ:  ผล: ยอ่ยสลายทางชวีภาพไดโ้ดยงา่ย 

     การสลายตวัทางชวีภาพ: 90.4 % 

     ระยะเวลารับสมัผัส: 28 d 

 

โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมทางชวีภาพ 

 

สว่นประกอบ: 

2-บวิทอกซเิอทานอล: 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในชัน้ของนอรม์อลออกตานอลตอ่น ้า:  Pow: 6.46 

        log Pow: 0.81 

 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

ผลกระทบทีส่ามารถกลบัสูส่ภาพเดมิอืน่ๆ 

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

 ของเสยีจากสารตกคา้ง : ก าจัดใหส้อดคลอ้งตามขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ 

 

สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่ 

 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

IATA-DGR 

ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 

 

รหสั IMDG 

ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 

 

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภณัฑต์ามทีใ่หม้า 

 

สว่น 15 ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั/สขุภาพและสิง่แวดลอ้มทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัสารเดีย่วและสารผสม 

พระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535:    2-butoxyethanol 

พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533:   2-butoxyethanol 

ประกาศกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเรือ่งความปลอดภยัในการท างานกบัสารอนัตราย พ.ศ. 2534 

 

สว่นประกอบของผลติภณัฑน์ีม้กีารระบไุวอ้ยูใ่นบญัชรีายการตอ่ไปนี ้

CH INV:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 

DSL:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 

AICS:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 

NZIoC:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 

ENCS:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 

ISHL: อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 

KECI:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 
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PICCS:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 

IECSC:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 

TCSI:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 

TSCA:  อยูใ่นบญัชรีายชือ่ 

 

สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ 

 

รปูแบบวนัที ่: ปี / เดอืน / วนั 

 

ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อืน่ๆ 

 

ACGIH:   คา่ขดีจ ากดั (TLV) 

  โดยสมาคมนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแหง่สหรัฐอเมรกิา (ACGIH) 

 

ACGIH/TWA:  ถว่งน ้าหนักคา่เฉลีย่โดยใชเ้วลา 8 ชัว่โมง 

 

AICS – รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตของออสเตรเลย;ี ANTT - การขนสง่ทางบกแหง่บราซลิ; ASTM - สมาคมอเมรกิันเพือ่การ

ทดสอบวัสดุ; bw - น ้าหนักตัว; CMR - สารกอ่มะเร็ง สารกอ่การกลายพันธุห์รอืสารทีเ่ป็นพิษต่อระบบสบืพันธุ;์ CPR - กฎหมาย

ผลติภัณฑค์วบคมุ; DIN – มาตรฐานของสถาบันเพือ่การก าหนดมาตรฐานแหง่เยอรมนี; DSL – รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใน

ประเทศ(แคนาดา); ECx - ความเขม้ขน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับรอ้ยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจุทีเ่กีย่วขอ้งกบัรอ้ยละของ

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

เกีย่วขอ้งกับรอ้ยละการตอบสนองของอัตราการเจรญิ; ERG - คู่มอืการปฏบิัตเิมือ่มเีหตุฉุกเฉิน; GHS - ทีเ่ป็นระบบเดยีวกันทั่ว

โลก; GLP – แนวปฏบิัตใินหอ้งปฏบิัตกิารทีด่;ี IARC - องคก์ารวจัิยโรคมะเร็งนานาชาต;ิ IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศ

ระหว่าางประเทศ; IBC – กฎหมายนานาชาตวิ่าดว้ยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใชบ้รรทุกสารเคมีอันตรายในระวางเป็น

ปรมิาตรรวม; IC50 – ความเขม้ขน้ทีต่อ้งใชเ้พือ่ลดปฎกิริยิาลงเหลอื 50%; ICAO - องคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ; 

IECSC - รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศจนี; IMDG – การขนสง่สนิคา้อันตรายขา้มแดนทางน ้า; IMO - องคก์ารทาง

ทะเลระหวา่งประเทศ; ISHL – กฎหมายอตุสาหกรรมวา่ดว้ยความปลอดภยัและสขุภาพ (ญีปุ่่ น); ISO - องคก์ารระหวา่งประเทศวา่

ดว้ยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศเกาหล;ี LC50 – ความเขม้ขน้ของสารทีท่ าใหส้ตัวท์ดลองตาย

ไปครึง่หนึง่; LD50 – ปรมิาณสารทีท่ าใหส้ัตวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่ (ปรมิาณถงึฆาตมัธยฐาน); MARPOL – อนุสัญญาว่าดว้ย

การป้องกันมลภาวะจากเรอื; n.o.s. - ไม่ไดร้ะบเุป็นอย่างอืน่; Nch – มาตรฐานชลิ;ี NO(A)EC - ความเขม้ขน้ทีไ่ม่พบผล (อันไม่

พงึประสงค)์; NO(A)EL - ระดับทีไ่มพ่บผล (อันไม่พงึประสงค)์; NOELR - อัตราการบรรจุทีไ่มพ่บผล; NOM - มาตรฐานทางการ

ของเม็กซโิก; NTP - ศูนย์พษิวทิยาแห่งชาต;ิ NZIoC – รายการสารเคมีของประเทศนิวซแีลนด;์ OECD - องคก์ารเพื่อความ

รว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนา; OPPTS – ส านักงานความปลอดภยัสารเคมแีละการป้องกนัมลพษิ; PBT – สารตกคา้ง สะสม

ในสิง่มชีวีติและเป็นพษิ; PICCS – รายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส;์ (Q)SAR - ความสัมพันธข์องปฏกิริยิาและโครงสรา้ง

สามมติ ิ(เชงิปรมิาณ); REACH - ขอ้บังคับ (คณะกรรมาธกิารยุโรป) เลขที ่1907/2006 ขอ้บังคับว่าดว้ยการขึน้ทะเบยีน การ

ประเมนิ การอนุญาต และการจ ากัดการใชส้ารเคม;ี SADT - อณุหภมูทิีส่ารสลายตัวไดเ้อง; SDS - เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย; 

TCSI - รายการสารเคมขีองประเทศไตห้วัน; TDG – การขนสง่สนิคา้อันตราย; TSCA – กฎหมายควบคมุสารพษิ (สหรัฐอเมรกิา); 

UN - สหประชาชาต;ิ UNRTDG – คูม่อืการขนสง่สนิคา้อันตรายของสหประชาชาต;ิ vPvB – ตกคา้งไดม้ากและสะสมในสิง่มชีวีติ 

ไดม้าก; WHMIS – เอกสารระบบขอ้มลูวตัถอุนัตรายในสถานทีป่ฏบิตังิาน 

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

ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม่ 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 

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


