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เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ n-Butyl acrylate 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ บวิทลิ อะครเิลท  

 สูตรทางเคม:ี  C7H12O2 

 แนะน าใหใ้ช:้ ใชเ้ป็นสารตัง้ตน้ในการสงัเคราะหส์ารอนิทรยี ์สารยดึเกาะ และอมิัลซไิฟเออร ์

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยเูนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
728 อาคาร ยเูนี่ยนเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  

แขวงบางบ าหร ุเขตบางพลัด กรงุเทพฯ 10700  
 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 

 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุ่ม
สารอันตราย GHS ส าหรับสารอันตรายทีม่ขีดีจ ากัดของการตัด/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากัดทีส่งูกวา่ 

 
การจ าแนกประเภท: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่3 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 
รูปสญัลกัษณ:์  

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อันตราย 

 
ค าแนะน าในการป้องกนั: 

 

 มาตรการป้องกัน:  เก็บใหห้า่งจากแหลง่ความรอ้น ประกายไฟ ไฟ และออกซไิดเซอร ์–หา้มสบูบหุร ี

การตอบสนอง: อพยพบคุคลออกจากพืน้ทีท่ีป่นเป้ือนไปยงัพืน้ทีท่ีป่ลอดภัยอยา่งรวดเร็ว ตัดแหลง่ทีม่าของ

ไฟและการร่ัวในกรณีทีม่กีารร่ัวไปยังทอ่ระบายน ้า 

การก าจัดของเสยี: ท าการเผาตามทีก่ฏหมายบงัคับใช ้

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพและทางเคม:ี ของเหลวและไอระเหย ไวไฟสงู 

ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ: ระคายเคอืงตอ่ทางเดนิหายใจ ผวิหนัง ดวงตา  

ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม: สง่ผลกระทบตอ่แหลง่น ้า 

หมายเหต:ุ สารนี้ไมค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไมไ่ดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพ

พบวา่ การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 
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สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนี้จัดเป็นสารเคม ี
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS.No. ประเภทของ GHS ควมเขม้ขน้ 
สารยบัย ัง้พอลิ
เมอไรเซชนั 

n-Butyl Acrylate 141-32-2 ประเภท 3 ≥99.5 4-Methoxyphenol 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนั้นเป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย
ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

เคลือ่นยา้ยผูป่้วยออกไปทีอ่ากาศบรกิาศบรสิทุธิ ์ถา้หายใจล าบากหรอืหายใจไมไ่ดใ้หใ้สเ่ครือ่งชว่ยหายใจ 

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออกและลา้งดว้ยสบูแ่ละน ้าสะอาด 

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาดว้ยน ้าหรอืน ้าเกลอื แลว้ไปพบแพทยท์ันนท ี

 
การกลนืกนิ 

ป้วนปากดว้ยน ้าแลว้ดืม่น ้ามากๆ อยา่ท าใหอ้าเจยีน แลว้รบีไปพบแพทยท์ันท ี

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    โฟม  สารเคมแีหง้  คารบ์อนไดออกไซด ์ทราย 
สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  น ้า 

 

การผจญเพลงิ 

นักผจญเพลงิตอ้งสวมใสช่ดุทีป้่องกนัไฟและสารพษิได ้และดบัไฟในทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก นักผจญเพลงิจะตอ้งหา

ทีก่ าบังเมือ่ไฟไหมร้นุแรง 

 

ความอนัตรายเพิม่เตมิ 

มคีวามเสีย่งทีจ่ะระเบดิถา้สารสมัผัสกับไฟ ความรอ้น หรอื ออกซไิดเซอร ์มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชนั

อยา่งรนุแรงถกูกระตุน้ดว้ยความรอ้น เมือ่มคีวามรอ้นมากเกนิไป 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล 

อพยพบุคคลออกจากพื้นที่ทีม่ ีการปนเป้ือนไปยังพื้นทีท่ี่ปลอดภัย สวมชุดช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ และชุดที่ใช ้

ป้องกันไฟฟ้า ตัดพลังงานไฟฟ้า 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

 ตัดแหลง่ทีม่าทีม่กีารร่ัวไหล ป้องกันการร่ัวไปยังทอ่ระบายน ้า 

 

การควบคมุและท าความสะอาด 

สารร่ัวไหลเล็กนอ้ย: ใหใ้ชท้ราย ปนูแหง้ หรอื ผงแคลเซยีมคารบ์อเนต เพือ่ขัดขวางการไวไฟของสาร เจอืจางเป็น

น ้าเสยี 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ n-Butyl acrylate 

แกไ้ขปรับปรุง ณ วันที:่ 1 เมษายน 2021 
หนา้ 3 ของ 5 

 
 

สารร่ัวไหลมาก:  สรา้งหลุมกัน้ แลว้ปิดดว้ยโฟมเพือ่ลดไอของสาร ก าจัดของเสยีโดยใชป๊ั้มป้องกันการระเบดิ 

เพือ่น าสารกลับมาใชใ้หม ่หรอืน าไปก าจัดทิง้ 

 

สว่น 7 การจดัการ และเก็บรกัษา 

 

การจดัการ 
การปฏบิัตงิานตอ้งอยู่ในที่อากาศถ่ายเท เจา้หนา้ที่จ าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมและแผนด าเนินงาน เจา้หนา้ที่ควรสวม

อุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจ แว่นตาป้องกัน ชดุป้องกันไฟฟ้า และถุงมอืยาง ควรเก็บใหห้่างจากไฟและแหล่งความ

รอ้น; หนา้สบูบหุรี ่ควรใชร้ะบบระบายอากาศและอปุกรณ์ป้องกันการระเบดิ ระวังการร่ัวของไอในทีท่ างาน หลกีเลีย่งการ

สมัผัสกับตัวออกซไิดซ ์กรดและดา่ง ควรควบคมุอัตราการไหลในทอ่ใหค้งทีเ่พือ่ป้องกันอันตราย ระวังเรือ่งการขนสง่ ควร

ขนสง่พรอ้มอปุกรณ์ดับเพลงิ  

 

การเก็บรกัษา 

เก็บในสถานทีท่ีม่กีารถา่ยเทอากาศด ีหา่งจากแสงแดดแหลง่ก าเนดิประกายไฟและความรอ้น ปิดฝาภาชนะเมือ่ไมใ่ช ้

งาน เคลือ่นยา้ยภาชนะดว้ยความระมัดระวัง เปิดฝาภาชนะชา้ ๆ เพือ่ควบคมุแรงดนัทีอ่าจปลอ่ยออกมา เก็บในทีเ่ยน็และ

อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก ภาชนะบรรจุเพือ่การจัดเก็บควรมกีารตอ่สายดนิและการตอ่ฝาก ภาชนะจัดเกบ็แบบตรงึอยูก่ับที ่

ภาชนะขนถา่ยเคลือ่นยา้ย และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารตอ่สายดนิและตอ่ฝากเพือ่ป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถติ 

 
การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 

 

ขดีจ ากดัในการรบัสมัผสั: (EU) TWA: 2 ppm 
    (EU) STEL: 10 ppm 

 
หมายเหต:ุ ขอ้จ ากัด/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

วธิกีารทดสอบ:   วเิคราะหแ์ก๊สโครมาโทกราฟี 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม: ปิดผนกึใหแ้น่นและอากาศตอ้งถา่ยเทในระหวา่งการผลติ ควรตดิตัง้อปุกรณ์อาบน ้าและลา้ง

ดวงตา 
การป้องกนัสว่นบุคคล: 

การป้องกันทางเดนิหายใจ:ถา้ไอมคีวามเขม้ขน้สงูควรใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ โดยใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจทีม่ถัีงอากาศใน 

ตัวหากจ าเป็น 
การป้องกันดวงตา: สวมใสแ่วน่ครอบตา 
การป้องกันรา่งกาย: สวมใสช่ดุป้องกันไฟฟ้าสถติ 

การป้องการมอื:  ใสถ่งุมอืทีป้่องกันสารเคม ี
การป้องกันอืน่ๆ:  หา้มสบูบหุรี ่ควรดแูลสขุอนามัยสว่นบคุคล อาบน ้าหลังจากปฏบิัตงิาน 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหต:ุ   คณุสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

 

ขอ้มูลท ัว่ไป 

 ลกัษณะทางกายภาพ: ของเหลวไมม่สี ี(20 ○C) 

 กลิน่: กลิน่ฉุน 

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(น า้=1): 0.89 

จุดเดอืด (○C): 145.7 

จุดวาบไฟ (○C): 37 

คา่สูงสุดการจุดตดิไฟ (%โดยปรมิาตร): 7.8 

คา่ต า่สุดการจุดตดิไฟ (%โดยปรมิาตร): 1.5 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
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ความดนัไออิม่ตวั (kPa): 133 (35.5 ○C) 

ความสามารถการละลาย: ไมล่ะลายน ้า (1.4 g/L) ละลายในเอทานอล และอเีทอร ์

อุณหภูมจิุดระเบดิ (○C): 267 

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

จุดหลอมเหลว (○C): -64.6 

 

 
ความเสถยีร:  ไวตอ่แสง 

 

ปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: มคีวามเสีย่งทีจ่ะระเบดิเมือ่สมัผัสกบัไฟ ความรอ้น และตัวออกซไิดซ ์มคีวามเสีย่งการเกดิพอลเิมอไร

เซชนัขึน้เอง เมือ่มคีวามรอ้นเป็นตัวเรง่ ปฏกิริยิาเป็นปฏกิริยิาคลายความรอ้นอาจท าใหเ้กดิการระเบดิ

ได ้

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ความรอ้น แสง เปลวไฟ ประกาย ไฟฟ้าสถติ 

 

วสัดทุ ีต่อ้งหลกีเลีย่ง: สารออกซไิดซ ์กรด ดา่ง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: คารบ์อนไดออกไซด ์

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ความเป็นพษิ: 

  LD50: 900 mg/kg (ทางปาก-หนู): 2000 mg/kg (ผวิหนัง-กระตา่ย) 

  LC50: 2730 ppm/4 h (การสดูดม-หนู) 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหต ุ

การคะคายเคอืงหรอืการกดักรอ่นตอ่ดวงตา 50 mg (กระตา่ย) ระคายเคอืงปานกลาง  

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่สมัผสัผวิหนงั 10 mg/24 hr. (กระตา่ย) มกีารระคายเคอืงปานกลาง 

อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจหรอืผวิหนงั ไมม่ขีอ้มลู 

การกลายพนัธุต์อ่เซลลส์บืพนัธุ ์ ไมม่ขีอ้มลู 

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืง

ตอ่ดวงตา 

อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตาปานกลาง 

อาจท าใหเ้กดิอาการบาดเจ็บปานกลางบรเิวณแกว้ตา 
ไอของสารอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตา ซึง่จะท าใหรู้ส้กึว่าไม่
สบายตาเล็กนอ้ยและตาแดง 

ไออาจท าใหเ้กดิการหลั่งของน ้าตา 

การกอ่มะเร็ง IARC-3. 

ความเป็นพษิตอ่พนัธุกรรม: หนูมีการดูดดมทีค่วามเขม้ขน้ต ่า (TCL0): 135 ppm ( 6 ชั่วโมง 

ตัง้ครรภ ์6 – 15 วัน) 

 

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ี้อาศัยพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกัน 

 

การเปลีย่นแปลงของสาร:  อาจซมึลงสูน่ ้าใตด้นิหรอืระเหยไปสูอ่ากาศ เมือ่ปลอ่ยลงสูด่นิ อาจถกูไฮโดรไลโดยดา่ง 

ความสามารถในการยอ่ยสลาย/การคงทน:  บิวทิล อะคลิเลท จะไม่ถูกดูดซมึโดยการตกตะกอนหรือเขม้ขน้ของ

จุลนิทรยี ์แตย่อ่ยสลายไดด้ว้ยแสง ที ่729 nm 

  การยอ่ยสลายทางชวีภาพ (ชัว่โมง): 24 – 168  

  การยอ่ยสลายทางชวีภาพแบบไมม่อีากาศ (ชัว่โมง): 96 – 672 

  ไมย่อ่ยสลายทางชวีภาพ: ครึง่ชวีติของโฟโตออกซเิดชนั 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ n-Butyl acrylate 

แกไ้ขปรับปรุง ณ วันที:่ 1 เมษายน 2021 
หนา้ 5 ของ 5 

 
 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

การก าจดั: ของเสยีอันตราย 

 

วธิกีารก าจดั: ท าการเผา โดยก าจัดตามขอ้บังคับของทอ้งถิน่ 

 

ปัญหาอืน่ๆ: หา้มทิง้ของเสยีลงทอ่ระบาย 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

อนัตรายเลขที:่    33601 

 

หมายเลขสหประชาชาต:ิ 2348 

 

การบรรจุ:    7 

 

กลุม่การบรรจุ:    III 

 

การขนสง่:  ควรตดิตัง้อปุกรณ์ดับเพลงิและป้องกันการร่ัวไหลในการขนสง่ ในกรณีทีม่กีารสะสมของไฟฟ้า

ควรต่อสายดนิกับรถบรรทุกถัง เก็บใหห้่างจากตัวออกซไิดซ ์กรด ด่าง สารเคมีที่กนิได  ้

แสงแดด ฝน อุณหภูมสิูง ไฟ และแหล่งความรอ้น ในระหว่างการขนส่ง อุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัยควรไปกับท่อไอเสียของยานพาหนะ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องมือทัง้หมดที่อาจเกดิ

ประกายไฟ ยานพาหนะควรเดนิทางตามขอ้ก าหนดและหลกีเลีย่งการหยุดในบรเิวณทีอ่ยู่

อาศัย หา้มขนสง่โดยเรอืไมห้รอืปนูซเีมนต ์

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

(เผยแพร่โดยสภาคองเกรสเมือ่วันที ่26 มกราคม 2545) ไดก้ าหนดบทบัญญัตเิกีย่วกับความปลอดภัยของการผลติ การใชง้าน 

การเก็บรักษา การขนสง่ และดา้นอืน่ ๆ ของสนิคา้อันตรายทีเ่ป็นสารเคม ี

(GB13690-2009) ไดจั้ดประเภทของ n-butyl acrylate เป็นของเหลวไวไฟ ประเภทที ่3 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รอืไม่ หากผูซ้ ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นี้ไปพมิพเ์ผยแพรซ่ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 


