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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์
 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Isophorone 

 ชือ่ทางการคา้:  VESTASOL® IP 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์  - 
 Cas No. 78-59-1 

 EC No. 201-126-0 

 สตูรทางเคม:ี  C9H14O 

 ขอ้แนะน าในการใช:้ ตวัท าละลายส าหรับสารยดึเกาะเรซนิและผลติภัณฑเ์คมอีืน่ ๆ ทีม่คีวามรอ้นสงู 
  ตวัท าละลายในอตุสาหกรรมสแีละหมกึ 

 การเตรยีม: ตวัท าละลายส าหรับสารป้องกันพชื 
  วตัถดุบิส าหรับการสงัเคราะหท์างเคมตีอ่ไป 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 
 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 
 

เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 
 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการก ากับดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่สาร
อนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS: 

ของเหลวไวไฟ:     ประเภทย่อยที ่4 
ความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางปาก:  ประเภทย่อยที ่4 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่การหายใจ:  ประเภทย่อยที ่4 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางผวิหนัง:   ประเภทย่อยที ่4 
การกอ่มะเร็ง:    ประเภทย่อยที ่2 

การท าลาย/การระคายเคอืงตอ่ดวงตา:  ประเภทย่อยที ่2A 
ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสเพยีงครัง้เดยีว: ประเภทยอ่ยที ่3 

 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS: 
รูปสญัลกัษณ์:  

 

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): ควรระวงั 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Isophorone 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 20 พฤษภาคม 2014 
หนา้ 2 ของ 8 

 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

ดา้นกายภาพ:  H227: ของเหลวตดิไฟได ้

ดา้นสขุภาพ:  H302: เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 

  H333: อาจเป็นอนัตรายหากหายใจเขา้ไป 

  H319: ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

  H351: อาจจัดเป็นสารกอ่มะเร็ง 

  H335: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั:  P201: ควรไดรั้บค าแนะน าเป็นพิเศษก่อนใช ้P202: หา้มใชง้านจนกว่าจะอ่านและเขา้ใจขอ้ควรระวังดา้นความ

ปลอดภัยทัง้หมด P210: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น พืน้ผวิทีร่อ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่มปิ่ดกนั และแหลง่จดุไฟอืน่ๆ—หา้มสบูบหุรี ่

P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น/ฟมู/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอยเขา้สูร่่างกาย P264: ลา้งใหส้ะอาดหลังจากการ

ใชง้าน P264a: ลา้งผวิหนังใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้าน P271: หา้มรับประทาน ดืม่หรอืสบูบหุรีใ่นขณะใชผ้ลติภัณฑน์ี ้P271:  ใช ้

ผลติภัณฑเ์ฉพาะทีก่ลางแจง้หรือในบรเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทด ีP280: สวมถุงมอืป้องกัน / ชดุป้องกัน / อปุกรณ์ป้องกันดวงตา / 

อปุกรณ์ป้องกนัใบหนา้ 

 

การรบัมอื: P301 + P312: ถา้กลนืกนิ : พบแพทยห์ากมอีาการไม่ด ีP302 + P352: หากสมัผัสโดนผวิหนัง: ลา้งดว้ยน ้า / สบู่

จ านวนมาก P304 + P340: ถา้หายใจเขา้ไป: ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และใหพั้กผอ่นในลักษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก 

P305 + P351 + P338: หากเขา้ดวงตา: ลา้งดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายนาท ีถอดคอนแทคเลนสถ์า้ถอดไดง้่าย ลา้งตาต่อเนื่อง 

P308+ P313: หากสมัผัสหรือเป็นกังวล: ขอค าแนะน า / การรักษาพยาบาล P330: กลัว้คอ P337: หากยังระคายเคอืงทีด่วงตา:  

P313: รับค าแนะน าจากแพทย์/พบแพทย ์P362 + P364: ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและลา้งก่อนน ามาใชใ้หม่ P370 + P378: ในกรณี

เพลงิไหม:้ ใชน้ ้า/สเปรย/์โฟม/CO2/ผงแหง้เพือ่ดบัเพลงิ 
 

การจดัเก็บ: P403 + P233: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ปิดภาชนะใหส้นทิมดิชดิ P403 + P235: เก็บในทีท่ีม่ ี

อากาศถา่ยเทสะดวกและเย็น P405: ล็อคสถานทีจ่ัดเก็บ 

 

การก าจดั: P501: ก าจัดสาร/ภาชนะบรรจใุหส้อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคับของทอ้งถิน่/ระดบัภมูภิาค/ระดบัประเทศ/นานาชาต ิ

 

อนัตรายอืน่ ๆ 

     ความสามารถในการระเบดิ: จากโครงสรา้งพจิารณาไดว้า่ไมเ่ป็นวตัถรุะเบดิ 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS No. ความเขม้ขน้* EC No. 

Isophorone 78-59-1 <=100 Wt% 201-126-0 

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

ค าอธบิายรายละเอยีดของมาตรการปฐมพยาบาล 

ค าแนะน าท ัว่ไป 

 ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัตนเอง น าผูป้ระสบภัยออกจากพืน้ทีอ่นัตราย รักษาความอบอุน่ วางในต าแหน่งทีส่บายและมกีาร 

 ปกปิดทีด่ ีอยา่ปลอ่ยใหบ้คุคลทีไ่ดรั้บผลกระทบโดยไมม่ใีครดแูลตอ้งพบแพทยท์นัท ี 

 

การสมัผสัดวงตา 

เมือ่ลมืตาใหล้า้งออกทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 นาท ีปรกึษาจักษุแพทยท์นัทหีากยังมอีาการอยู่ 
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การสมัผสัทางผวิหนงั 

ลา้งบรเิวณทีไ่ดรั้บผลกระทบทันทดีว้ยน ้าปรมิาณมาก จากนัน้ก าจัดสิง่ปนเป้ือนดว้ยโพลเีอทลินีไกลคอล 400 หลงัจากลา้งดว้ย

น ้าครัง้แรกแลว้ลา้งดว้ยน ้าและสบู ่หากยังมอีาการอยูค่วรปรกึษาแพทยเ์พือ่รับการรักษา 

 

การรบัประทานเขา้ไป 

กลัว้คอ ดืม่น ้าปรมิาณมากทนัท ีปรกึษาแพทยท์นัท ี

 

การสูดดม 

ปรกึษาแพทยท์นัท ีหากไมห่ายใจใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 

 

อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุ ท ัง้แบบเฉยีบพลนัและแบบหนว่งเวลาการเกดิ 

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัทแีละการดูแลรกัษาเฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนนิการ 

 หลงัจากมกีารดดูซมึเขา้ร่างกาย การคน้พบสารพษิจะขึน้อยู่กับจลนศาสตรข์องสารพษิ (ปรมิาณของสารทีด่ดูซมึ ระยะเวลาใน

การดดูซมึและประสทิธภิาพของการก าจัดสารในชว่งตน้ เชน่ การขบัถ่าย หรอืการเผาผลาญ) ด าเนนิการตามมาตรการปฐมพยาบาล 

อาการจะขึน้อยู่กับการคน้พบปรมิาณสารพษิ การตดิตามผูป่้วยและการรักษาตามอาการเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 

 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    สเปรยน์ ้า สารเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์หรอืโฟม 

 

อนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารสารหรอืสารผสม 

 สารทีอ่าจถกูปลอ่ยออกมาในกรณีเพลงิไหม:้ คารบ์อนมอนอกไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์ผลติภัณฑอ์อรแ์กนกิจากการ 

 สลายตวั ภายใตส้ภาวะเพลงิไหมอ้าจมรี่องรอยของผลติภัณฑท์ีเ่ป็นพษิอืน่ ๆ ปิดภาชนะโดยท าใหเ้ย็นลงโดยใชล้ะอองน ้า 

 บรรจภุัณฑอ์าจระเบดิไดเ้มือ่ถกูความรอ้น  

 

ความสามารถในการระเบดิ  

จากโครงสรา้งพจิารณาไดว้า่ไมเ่ป็นวตัถรุะเบดิ 

 

อุปกรณป้์องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ 

 เมือ่เกดิอคัคภีัย สวมเครือ่งชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศในตัว 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล อุปกรณป้์องกนั และข ัน้ตอนฉุกเฉนิ 

1 หลกีเลีย่งการสดูดมไอระเหยและการสมัผัสกบัผวิหนังและดวงตา 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

1 หลกีเลีย่งการปลอ่ยออกสูน่ ้าผวิดนิหรอืระบบทอ่ระบายน ้าสขุาภบิาล 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบัการบรรจแุละท าความสะอาด 

1 ดดูซบัสารทีห่กดว้ยทรายแหง้หรอืสารดดูซบัเฉือ่ย  

2 เตมิลงในภาชนะทีท่ าเครือ่งหมายและปิดผนกึได ้
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สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การใชง้าน 

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน 

1 หากเป็นไปไดใ้หใ้ชว้สัดทุีก่ารถา่ยโอนหรอืบรรจไุดด้ ีโดยวัดและผสมประกอบจากพชืจะใกลเ้คยีง 

2 หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนังและดวงตา 

 

ค าแนะน าเกีย่วกบัการป้องกนัและการระเบดิ 

1 มาตรการปกตสิ าหรับการป้องกนัอคัคภีัยเชงิป้องกนั 

 

ขอ้ควรระวงัในการเก็บรกัษา 

1 ปิดบรรจภุัณฑใ์หส้นทิมดิชดิ 

2 เก็บบรรจภุัณฑใ์นทีแ่หง้ เย็น และอากาศถ่ายเทไดด้ ี

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

1 ปฏบิตัติามขอ้หา้มทีไ่มใ่หจ้ัดเก็บร่วมกนั 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

 
พารามเิตอรก์ารควบคมุ 

 
คา่ขดีจ ากดัสารเคมทีีย่อมใหส้มัผสัไดใ้นสถานทีท่ างาน (Occupational Exposure Limit Values) 

 

ชือ่สารเคม ี CAS-No. พารามเิตอรก์ารควบคมุ  

Isophorone 78-59-1 30 มก./ลกูบาศกเ์มตร Highest allowable concentration (MAC):(CNOEL) 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 
หากเป็นไปไดใ้หใ้ชว้ัสดทุีก่ารถา่ยโอนหรอืบรรจไุดด้ ีโดยวดัและผสมประกอบจากพชืจะใกลเ้คยีง 

 

อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
  

 อุปกรณป้์องกนัดวงตา แวน่ตานริภัยทีป่กปิดและแน่นกระชบั  

 อุปกรณป้์องกนัมอื วสัดถุงุมอื: ยางบวิทลิ 

  ความหนาวสัด ุ: 0.5 มลิลเิมตร 

  เวลาในการซมึผา่น: > 480 นาท ี

  วธิกีาร: ทีม่า: GloSaDa (Glove Safety Database) 

   

  วสัดถุงุมอื: ยางพอลคีลอโรพรนี 

  ความหนาวสัด ุ: 0.5 มลิลเิมตร 

  เวลาในการซมึผา่น: 110 นาท ี

  วธิกีาร: ทีม่า: GloSaDa (Glove Safety Database) 

 

 อุปกรณป้์องกนั  ในกรณีทีม่กีารร่ัวซมึหรอืเกนิคา่ TLV ใหส้วมอปุกรณ์ชว่ยหายใจทีเ่หมาะสม 

 ระบบทางเดนิหายใจ  ทีม่แีผน่กรองหรอืเครือ่งชว่ยหายใจในตวั 

 

 การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย สวมเสือ้ผา้ทีท่นไฟ/เปลวไฟ/หน่วงไฟ หากจ าเป็น 

  

 มาตรการสขุอนามยั  หา้มสดูดมไอระเหย / ละอองลอย หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัผวิหนังและดวงตา ถอดเสือ้ผา้ที ่

     ปนเป้ือนทัง้หมดทนัท ีใชเ้สือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ถา้เหมาะสม หา้มสบูบหุรี ่รับประทานอาหารและ 

     เครือ่งดืม่ในพืน้ทีใ่ชง้าน 
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สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:  ของเหลว 

กลิน่: สะระแหน่ 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมม่ขีอ้มลู 

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่ ที ่20 องศาเซลฌซยีส: 0.92 กรัมตอ่ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมม่ขีอ้มลู 

จดุวาบไฟ (ถว้ยปิด) :  85 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยปรมิาตร):  

 คา่ต า่สดุ (LEL): 0.8         คา่สงูสดุ (UEL): 3.8 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  470 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:  215.3 องศาเซลเซยีส 

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมส่ลายตัวทีค่วามดนับรรยากาศ 

ความดนัไอ:      0.4 เฮคโตปาสคาล   

อตัราการระเหย:  ไมม่ขีอ้มลู 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  เป็นกลาง 

คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้:  1.67 

การละลายในน า้ ท ี ่20 องศาเซลเซยีส: 14.5 กรัมตอ่ลติร 

ความหนดืไดนามกิ:         2.6 

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง: -8.1 องศาเซลเซยีส 

คณุสมบตัใินการออกซไิดซ:์  สารหรอืของผสมไมจั่ดเป็นสารออกซไิดซ ์

ความสามารถในการระเบดิ:  จากโครงสรา้งไมเ่กดิการระเบดิ 

เปอรอ์อกไซด:์  สารหรอืของผสมไมจ่ัดเป็นเปอรอ์อกไซดอ์นิทรยี ์

ลกัษณะอนุภาค: ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตราย: ไมม่กีารสลายตัวหากใชต้ามค าแนะน า 

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:    เก็บใหห้า่งจากความรอ้นและแหลง่ก าเนดิประกายไฟ 

 

ผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวั:  ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัในการเผาไหมแ้ละการสลายตวัดว้ยความรอ้น 

     ของคารบ์อนมอนอกไซดแ์ละคารบ์อนไดออกไซด ์

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 

 

สารเคม ี CAS No. LD50 (ปาก) LD50 (ผวิหนงั) LC50 (การสดูดม, 4 h) 

Isophorone 78-59-1 1500 มก./กก. (หนู) 
วธิกีาร: analogy OECD   

1200 มก./กก. (กระตา่ย) 
วธิกีาร: analogy OECD   

700 มก./ล. (หนู)/ สเปรย ์
วธิกีาร: analogy OECD   

 

ขอ้มูลผลกระทบจากความเป็นพษิ 

การกดักรอ่น/การระคายเคอืงผวิ กระตา่ย / 4 ชัว่โมง 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Isophorone 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 20 พฤษภาคม 2014 
หนา้ 6 ของ 8 

 
 

    ไมร่ะคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 

    วธิกีาร: OECD Test Guideline 404 

 

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง กระตา่ย / 24 ชัว่โมง 

/การระคายเคอืง  ระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

    วธิกีาร: Draize Test 

 

การแพท้างผวิหนงั  (การทดสอบ Magnusson-Kligman)  

หนูตะเภา: ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการแพใ้นสตัวท์ดลอง 

วธิกีาร: OECD Test Guideline 406 

ความไวตอ่ทางเดนิหายใจ: ไม่มขีอ้มลู 

 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว 

 สารหรอืของผสมจัดเป็นสารพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสครัง้เดยีว ประเภทที ่3 ท าใหเ้กดิการระคาย 

 เคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซ า้ 

 สารหรอืของผสมไมจ่ัดเป็นสารพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายจากการรับสมัผัสซ ้า 
 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั 

 ไมม่กีารจ าแนกประเภทความเป็นพษิจากการหายใจ 

 

การประเมนิ CMR  

การกอ่มะเร็ง  มขีอ้มลูจ ากัดของผลการกอ่มะเร็ง การทดสอบการเพาะเลีย้งเซลลแ์บคทเีรยีหรอืสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมไม่ 

   พบผลการกอ่ใหเ้กดิการกลายพันธุ ์

 

ความผดิปกตขิองทารกในครรภ ์ ไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีก่อ่ใหเ้กดิมะเร็ง 
 

ความเป็นพษิตอ่การสบืพนัธุ ์ ไมม่คีวามเป็นพษิตอ่การสบืพันธุ ์

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายทางชวีภาพ: 

 หัวเชือ้: ตะกอนทีเ่ปิดใชง้าน 

 ระยะเวลา: 28 วนั 

 ผลลพัธ:์ 95% ยอ่ยสลายทางชวีภาพไดท้นัท ี

 วธิกีาร: Directive 92/69 / EEC C.4-A  

 

พฤตกิรรมในการเปรยีบเทยีบสภาพแวดลอ้ม 

ศกัยภายในการสะสมทางชวีภาพ 

 ชนดิ: Lepomis macrochirus 

 ปัจจัยความเขม้ขน้ทางชวีภาพ (BCF): 7 

 วธิกีาร: การทดสอบแบบการไหลผา่น 

 

การเคลือ่นทีใ่นดนิ 

 การเคลือ่นทีใ่นดนิของสารไดรั้บผลกระทบเพยีงเล็กนอ้ยจากการดดูซับไปยังสว่นประกอบของดนิ 

 สารนีส้ว่นใหญเ่กดิขึน้ในแหลง่น ้าเนือ่งจากลักษณะการกระจายตวัของสิง่แวดลอ้ม 

 ผลของแสงจะยอ่ยสลายสารในบรรยากาศอยา่งรวดเร็ว 
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ผลกระทบจากความเป็นพษิ 

ปลา 

LC50 Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต): 228 มก./ล. / 96 ชัว่โมง 

 

สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัในน า้ 

EC50 Daphnia magna: 120 มก./ล./ 48 ชัว่โมง 

 

แบคทเีรยี  

EC50 Pseudomonas putida: 100 มก./ล./ 3 ชัว่โมง 

 

สาหรา่ย 

EC50 scenedesmus subspicatus: 475 มก./ล./ 72 ชัว่โมง 

วธิกีาร: procedure proposed by the UBA 2/84 (Federal German Environmental Agency) 

 

ความเป็นพษิเรือ้รงัในปลา 

NOEC Pimephales promelas: 11 มก./ล./ 35 d 
 

ความเป็นพษิในน า้แบบเฉยีบพลนั 

 

ผลการประเมนิ PBT และ vPvB Isophorone ไมเ่ป็นไปตามเกณฑส์ าหรับ PBT และ vPvB ตามเกณฑข์อง REACH  

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

ผลติภณัฑ ์  การก าจัดควรอา้งองิถงึกฎหมายของประเทศและทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ก าจัดไปยังโรงงานเผาขยะที ่

   เหมาะสม 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

ค าแนะน าในขนสง่ / หมายเหต ุ

IMDG  ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตรายทางทะเล (รหัส IMDG) 

 

IATA_P ไมเ่ป็นสนิคา้อนัตรายในการขนสง่ทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR) 

 

IATA_C ไมเ่ป็นสนิคา้อนัตรายในการขนสง่ทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR) 

 

IMDG  ส าหรับสหรัฐอเมรกิาเทา่นัน้: ขนาดบรรจภุัณฑค์วรมากกวา่ 450 ลติร: ของเหลวตดิไฟได,้ N.O.S.  

(Isophorone), NA 2536, III, จดุวาบไฟ 85 องศาเซลเซยีส 

 

CHINA_ROAD ไมจั่ดวา่เป็นอนัตรายส าหรับการขนสง่ตามความหมายของการขนสง่สนิคา้อนัตราย (Carriage of Dangerous) 

ทางถนนและทางรถไฟ (ADR / RID) 

 

CHINA_RAIL ไมจั่ดวา่เป็นอนัตรายส าหรับการขนสง่ตามความหมายของการขนสง่สนิคา้อนัตราย (Carriage of Dangerous)  

ทางถนนและทางรถไฟ (ADR / RID) 

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

ขอ้บงัคบัแหง่ชาต ิ

 สว่นผสมทัง้หมดทีม่อียูใ่นผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกับ: 

MEP: รายการสนิคา้คงคลงัของสารเคมทีีม่อียูใ่นประเทศจนี (IECSC)   ทีอ่ยูใ่นรายการ / จดทะเบยีน  
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ขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

Isophorone: 

H227: ของเหลวตดิไฟได ้

H302: เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 

H333: อาจเป็นอนัตรายหากหายใจเขา้ไป 

H319: ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

H351: อาจจัดเป็นสารกอ่มะเร็ง 

H335: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

 

วนัทีจ่ดัท า:  05/20/2014 

จดัท าโดย:  S-ESHQ,Evonik ประเทศจนี   

ตรวจสอบโดย:  Evonik Industries AG 

ขอ้มูลอา้งองิ:  MEP: สนิคา้คงคลงัของสารเคมทีีม่อียูใ่นประเทศจนี (IECSC) 

   SAWS: สนิคา้คงคลงัสารเคมทีีเ่ป็นพษิสงู (2002) 

   SAWS: สนิคา้คงคลงัของสารเคมอีนัตราย (2002) 

   ความแตกตา่งของแหลง่อนัตราย (GB18218-2000) 

   MEP: สนิคา้คงคลงัของของเสยีอนัตราย 

   MOH: สนิคา้คงคลงัของวตัถอุนัตรายสงู (2546) 

   หน่วยงานของรัฐ: กฎระเบยีบวา่ดว้ยการจัดการสารตัง้ตน้ของสารเคมทีีเ่ป็นสารเสพตดิ (2005) 

   ขดีจ ากดัการไดรั้บสารทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีท่ างานส าหรับตวัแทนจ าหน่าย GBZ 2-2002 

   GB12268 รายการสนิคา้อนัตราย 

   MEP, ศลุกากร: บญัชรีายชือ่ของสารเคมทีีเ่ป็นพษิตอ้งหา้ม หรอืมกีารควบคมุอยา่งเขม้งวดในการน าเขา้ 

   หรอืสง่ออก 

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

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เทา่ที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวันที่

จัดท าเอกสาร ทา่นสามารถตดิต่อ Union Petrochemical เพือ่ตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสดุที ่Union Petrochemical มี

อยู่หรอืไม่ ขอ้มูลและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พื่อใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบตอ่การตรวจสอบจน

เป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น าผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม่ 

ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มูลทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไป

กับและ/หรือตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้านอย่างปลอดภัยใหแ้ก่ผูข้นถ่าย

เคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตใหน้ าเอกสารนี้ไปพิมพ์เผยแพร่ซ ้าหรือ

ถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 

 


