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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Isopropyl Alcohol 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ -  

 Cas No. 67-63-0 

 EC No. 200-661-7 

 สตูรทางเคม:ี  C3H8O 

 แนะน าใหใ้ช:้ - 

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 ่2 
การท าลาย/การระคายเคอืงตอ่ดวงตา: ประเภทยอ่ยที ่2A 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสเพยีงครัง้เดยีว: ประเภทยอ่ยที ่3 

 
องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS: 

รูปสญัลกัษณ์:  

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ:  H225: ไอระเหย และ ของเหลวไวไฟสงู 

ดา้นสขุภาพ:  H319: ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

  H336: อาจท าใหเ้กดิอาการมนึงงหรอืวงิเวยีนศรษีะ 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั:  P210: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น พื้นผวิทีร่อ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่ม่ปิดกัน และแหล่งจุดไฟอืน่ๆ--หา้มสบูบุหรี 

P233: จัดเก็บภาชนะบรรจุใหปิ้ดสนิทแน่น P240: ต่อสายดนิ/ต่อฝาภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ P241: ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า 

อปุกรณ์ระบายอากาศ อปุกรณ์สอ่งสว่าง ทีก่ันระเบดิได ้P242: ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ P243: ใชม้าตรการ

ป้องกันไฟฟ้าสถติ P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น/ฟมู/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอยเขา้สูร่่างกาย P264: ลา้งให ้

สะอาดหลงัจากการใชง้าน P272: เสือ้ทีไ่ดรั้บการปนเป้ือนสารไมค่วรน าออกนอกสถานทีก่ารใชง้าน P280: สวมถงุมอืป้องกนั / ชดุ

ป้องกนั / อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา / อปุกรณ์ป้องกนัใบหนา้ 

การรบัมอื: P312: ตดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยา/แพทย ์ถา้หากรูส้กึอาการไม่ด ีP304 + P340: ถา้หายใจเขา้ไป: ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ี่

มีอากาศบริสุทธิ ์และใหพั้กผ่อนในลักษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก P337 + P313: หากยังระคายเคอืงทีด่วงตา: รับค าแนะน าจาก

แพทย/์พบแพทย ์P303 + P361 + P353: หากสมัผัสผวิหนัง (หรอืเสน้ผม): ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนทัง้หมดออกทันท ีลา้งผวิหนัง

ดว้ยน ้า/ฝักบัว P305 + P351 + P338: หากเขา้ดวงตา: ลา้งดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายนาท ีถอดคอนแทคเลนสถ์า้ถอดไดง้่าย ลา้งตา

ตอ่เนือ่ง 

การจดัเก็บ: P403 + P235: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก ปิดภาชนะใหส้นทิมดิชดิ 

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

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS No. ความเขม้ขน้* EC No. 

Isopropyl Alcohol 67-63-0 99 Wt% 200-661-7 

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

ค าอธบิายรายละเอยีดของมาตรการปฐมพยาบาล 

ค าแนะน าท ัว่ไป 

 ตอ้งพบแพทยท์นัท ีโดยแสดงเอกสารขอ้มูลความปลอดภัย (SDS) นีแ้กแ่พทย ์

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาดว้ยน ้าใหส้ะอาดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาท ีและใหรั้บการรักษาจากแพทยห์ากรูส้กึไมด่ ี

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนสารออกทนัท ีลา้งดว้ยน ้าใหส้ะอาดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาท ี 

และใหรั้บการรักษาจากแพทยห์ากรูส้กึไม่ด ี

 

การรบัประทานเขา้ไป 

หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน ไมค่วรใหอ้ะไรทางปากแกผู่ท้ีห่มดสต ิตดิตอ่แพทยห์รอืศนูยพ์ษิวทิยาทนัท ี

 

การสูดดม 

น าผูป่้วยไปยังทีอ่ากาศบรสิทุธิ ์หากผูป่้วยหายใจล าบาก ใหท้ าการใหอ้อกซเิจน หา้มใชว้ธิชีว่ยชวีติแบบเป่าปากหากผูป่้วยกลนื

กนิสารเคม ีหากผูป่้วยไมห่ายใจ ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจและรบีน าสง่แพทยท์นัท ี

 

การป้องกนัผูป้ฐมพยาบาล 

 ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่บคุลากรทางการแพทยท์ราบถงึสารทีเ่กีย่วขอ้ง ใชค้วามระมัดระวงัเพือ่ป้องกนัตนเองและป้องกนัการ

 แพร่กระจายของการปนเป้ือน 
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อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุ ท ัง้แบบเฉยีบพลนัและแบบหนว่งเวลาการเกดิ 

1 การสะสมของสารในร่างกายอาจเกดิขึน้และอาจกอ่ใหเ้กดิความกงัวลบางอยา่งหลงัจากไดรั้บสมัผัสจากการใชง้านซ ้า ๆ หรอืเป็น

 เวลานาน 

 

ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัทแีละการดูแลรกัษาเฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนนิการ 

1 รักษาตามอาการ 

2 อาการอาจเกดิลา่ชา้ 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 

 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    สารเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์หรอืโฟมชนดิตอ่ตา้นแอลกอฮอล ์

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  หา้มใชส้ายน ้าทีฉ่ดีเป็นสาย อาจท าใหเ้กดิการกระจายของไฟ 

 

อนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารสารหรอืสารผสม 

1  จะเกดิสารผสมทีร่ะเบดิไดก้ับอากาศ 

2 บรรจภุัณฑท์ีถ่กูไฟอาจเกดิการระบายออกของไอผา่นวาลว์ระบายความดนั ซึง่ชว่ยเพิม่ความรุนแรงของไฟและ / หรอืความเขม้ขน้

 ของไอ 

3 ไอระเหยสามารถเคลือ่นทีไ่ปยังแหลง่ของการจดุระเบดิและเกดิการยอ้นกลับได  ้

4 ของเหลวและไอระเหยมคีวามไวไฟ 

5 บรรจภุัณฑอ์าจระเบดิไดเ้มือ่ถกูความรอ้น 

6 บรรจภุัณฑท์ีถ่กูไฟอาจเกดิการระบายออกของไอออกทางวาลว์ระบายความ 

7 อาจเกดิการขยายตวัหรอืสลายตวัไดเ้มือ่ถูกความรอ้นหรอืขอ้งเกีย่วกับไฟ 

 

ค าแนะน าส าหรบันกัผจญเพลงิ 

1 เมือ่เกดิอคัคภีัย ใหส้วมใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ หรอื SCBA (MSHA/NIOSH) และอปุกรณ์ป้องกนัเต็มรูปแบบ 

2 ดบัเพลงิใหอ้ยูใ่นระยะทีป่ลอดภัย โดยปกคลมุตนเองใหม้ดิชดิ 

3 ป้องกนัไมใ่หน้ ้าดบัเพลงิปนเป้ือนน ้า ผวิดนิ หรอืระบบน ้าใตด้นิ 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล อุปกรณป้์องกนั และข ัน้ตอนฉุกเฉนิ 

1 หลกีเลีย่งการสดูดมไอระเหยและการสมัผัสกบัผวิหนังและดวงตา 

2 ระวงัการสะสมของไอระเหยทีก่อ่ใหเ้กดิความเขม้ขน้ทีร่ะเบดิได ้

3 ไอระเหยสามารถสะสมบรเิวณพืน้ทีต่ า่ได ้

4 เจา้หนา้ที่ฉุกเฉินสวมชุดที่มีความดันบวก  (positive pressure self-contained breathing apparatus) สวมชุดป้องกันและชุด

ป้องกนั ไฟฟ้าสถติย ์สวมถงุมอืทีส่ารเคมซีมึผา่นไมไ่ด ้

5 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ ก าจัดแหลง่จดุระเบดิทัง้หมด 

6 อพยพผูค้นไปยังพืน้ทีป่ลอดภัย ใหผู้ค้นอยูห่า่งจากและหลกีเลีย่งจดุทีร่ั่วไหล 

7 ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล หลกีเลีย่งการหายใจเอาไอระเหย หมอก แกส๊ หรอืผงเขา้ไป  

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

1 ป้องกนัการร่ัวไหลหรอืหกหากท าไดอ้ย่างปลอดภัย 

2 หลกีเลีย่งการปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบัการบรรจแุละท าความสะอาด 

1 ดดูซบัสารทีห่กดว้ยทรายแหง้หรอืสารดดูซบัเฉือ่ย ในกรณีทีห่กร่ัวไหลเป็นจ านวนมากใหก้ัน้ลอ้มรอบดว้ยเขือ่นกัน้สาร (bunding) 

2 วสัดทุีเ่กาะตดิหรอืสะสมควรก าจัดทิง้ทนัทตีามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่หมาะสม 

3 ก าจัดแหลง่ทีม่าของการจดุระเบดิทัง้หมด ใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัประกายไฟและอปุกรณ์ป้องกนัการระเบดิ 
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สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน 

1 หลกีเลีย่งการสดูดมไอระเหย 

2 ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ 

3 เพือ่ป้องกนัไฟทีเ่กดิจากไอน ้าทีป่ลอ่ยไฟฟ้าสถติ อปุกรณ์ทีเ่ป็นโลหะทัง้หมดควรตอ่สายดนิ 

4 ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัการระเบดิ 

5 ด าเนนิการใชง้านในทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทด ี

6 สวมอปุกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะสม 

7 หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนังและดวงตา 

8 เก็บใหห้า่งจากความรอ้น / ประกายไฟ / เปลวไฟเปิด / พืน้ผวิทีร่อ้น 

9 ใชม้าตรการป้องกนัการปลอ่ยไฟฟ้าสถติ 

 

ขอ้ควรระวงัในการเก็บรกัษา 

1 ปิดบรรจภุัณฑใ์หส้นทิมดิชดิ 

2 เก็บบรรจภุัณฑใ์นทีแ่กง้ เย็น และอากาศถ่ายเทไดด้ ี

3 เก็บใหห้า่งจากความรอ้น / ประกายไฟ / เปลวไฟเปิด / พืน้ผวิทีร่อ้น 

4 เก็บใหห้า่งจากวัสดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ดแ้ละภาชนะบรรจอุาหาร 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

 
พารามเิตอรก์ารควบคมุ 

 
คา่ขดีจ ากดัสารเคมทีีย่อมใหส้มัผสัไดใ้นสถานทีท่ างาน (Occupational Exposure Limit Values) 

 

ชือ่สารเคม ี ประเทศ/ภูมภิาค คา่ขดีจ ากดั – 8 ชัว่โมง คา่ขดีจ ากดั – ระยะส ัน้ 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Isopropyl Alcohol สหรัฐอเมรกิา- OSHA 400 980 - - 

เกาหลใีต ้ 200 480 400 980 

ไอรแ์ลนด ์ 200 - 400 - 

เยอรมัน (AGS) 200 500 400 1000 

เดนมารก์ 200 490 400 980 

ออสเตรเลยี 400 983 500 1230 

 
ขดีจ ากดัทางชวีภาพ 

 ไมม่ขีอ้มลู  

 

วธิกีารตรวจสอบ 

1 EN 14042 บรรยากาศในสถานทีท่ างาน ค าแนะน าส าหรับการประยกุตใ์ชแ้ละการใชข้ัน้ตอนส าหรับการประเมนิการสมัผัสสารเคมี

 และชวีภาพ 

2 GBZ/T 160.1~GBZ/T 160.81-2004 การตรวจวัดสารพษิในอากาศของสถานทีท่ างาน (Series standard) 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอโดยเฉพาะพืน้ทีจ่ ากดั  

2 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีล่า้งตาและฝักบัวนริภัยอยูใ่กลก้บัทีต่ัง้ของบรเิวณทีท่ างาน 

3 ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าทีป้่องกนัการระเบดิ/การระบายอากาศ/แสงสวา่ง 
4 ตัง้ทางออกฉุกเฉนิและพืน้ทีก่ าจัดความเสีย่งทีจ่ าเป็น 

 
อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

  

 อุปกรณป้์องกนัดวงตา แวน่ตานริภัยทีแ่น่นกระชบั (รับรองโดย EN 166(EU) หรอื NIOSH (US)) 
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 อุปกรณป้์องกนัมอื ใสถ่งุมอืป้องกนั (เชน่ยางบวิทลิ) ผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน EN 374(EU), US F739  

  หรอื AS/NZS 2161.1 

  

 อุปกรณป้์องกนั  หากเกนิขดีจ ากดัการสมัผัสหรอืหากเกดิการระคายเคอืงหรอืมอีาการอืน่ ๆ ใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 

 ระบบทางเดนิหายใจ  แบบเต็มหนา้พรอ้มชดุอเนกประสงค ์(US) หรอืชนดิ AXBEX (EN 14387)  

 

 การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย สวมเสือ้ผา้ทีท่นไฟ/เปลวไฟ/หน่วงไฟ และรองเทา้บทูป้องกนัไฟฟ้าสถติย ์

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:  ของเหลวใสไมม่สี ี

กลิน่: ไมม่ขีอ้มลู 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมม่ขีอ้มลู 

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(น า้ = 1): 0.78 

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมเ่กีย่วขอ้ง 

จดุวาบไฟ (ถว้ยปิด) :  11.7 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยปรมิาตร):  

 คา่ต า่สดุ (LEL): 2         คา่สงูสดุ (UEL): 12 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  456 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:  83 องศาเซลเซยีส 

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ ์(อากาศ = 1): 2.1 

ความดนัไอ:      4.4 กโิลปาสคาล   

อตัราการระเหย:  ไมม่ขีอ้มลู 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  ไมม่ขีอ้มลู 

คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้:  0.05 

การละลายในน า้: สามารถละลายน ้าได ้

ความหนดื: ไมม่ขีอ้มลู 

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง: -90 องศาเซลเซยีส 

ลกัษณะอนุภาค: ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

ปฏกิริยิา: การสมัผัสกับสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ดอ้าจท าใหเ้กดิการสลายตวัหรอืปฏกิริยิาทางเคมอีืน่ ๆ 

   

สารเคม:ี เสถยีรภายใตส้ภาวะการใชง้านและการจัดเก็บทีเ่หมาะสม 

 

ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตราย: เมือ่สมัผัสสารออกซแิดนตท์ าใหเ้กดิปฏกิริยิาทีรุ่งแรงและอาจท าใหเ้กดิไฟไหม ้

     หรอืระเบดิได ้

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้ความรอ้น เปลวไฟ และประกายไฟ 

 

ผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวั: ภายใตส้ภาวะปกตขิองการจัดเก็บและการใชง้าน ไมค่วรผลติผลติภัณฑจ์ากการสลายตวั

 ทีเ่ป็นอนัตราย 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 

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

Isopropyl  

Alcohol 

67-63-0 5045 มก./กก.  

(หนู) 

12800 มก./กก.  

(กระตา่ย) 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

การกดักรอ่น/การระคายเคอืงผวิ 

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง/การระคายเคอืง 

 ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง (ประเภทยอ่ยที ่2A) (Isopropyl Alcohol) 

 

การแพท้างผวิหนงั 

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

การแพท้างระบบทางเดนิหายใจ 

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

การกอ่มะเร็ง 

ID CAS No. Component IARC NTP 

1 67-63-0 Isopropyl Alcohol ประเภทย่อยที ่3 ไมอ่ยูใ่นรายการ 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
 ไมม่ขีอ้มลู 

 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว 

 อาจท าใหเ้กดิอาการงว่งนอนหรอืเวยีนศรีษะ (ประเภทยอ่ยที ่3) (Isopropyl Alcohol) 

 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซ า้ 

 ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั 

 ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิในน า้แบบเฉยีบพลนั 

 

สารเคม ี CAS no. ปลา กุง้ สาหรา่ย 

Isopropyl  

Alcohol 

67-63-0 LC50 : 9640 มก./ลติร  

(96 ชัว่โมง) (ปลา) 

EC50 : >10000 มก./ลติร 

(48 ชัว่โมง) 

ErC50 : >10000 มก./ลติร 

(72 ชัว่โมง) 
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ความเป็นพษิในน า้แบบเรือ้รงั 

 

สารเคม ี CAS no. ปลา กุง้ สาหรา่ย 

Isopropyl  

Alcohol 

67-63-0 ไมม่ขีอ้มลู NOEC：>100 มก./ลติร NOEC：1000 มก./ลติร 

 

อืน่ ๆ 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย ไมม่ขีอ้มลู 

ศกัยภายในการสะสมทางชวีภาพ    ไมม่ขีอ้มลู 

การเคลือ่นทีใ่นดนิ      ไมม่ขีอ้มลู 

ผลการประเมนิ PBT และ vPvB Isopropyl Alcohol ไมเ่ป็นไปตามเกณฑส์ าหรับ PBT และ vPvB ตามระเบยีบ (EC) เลขที ่ 

    1907/2006 ภาคผนวกที ่XIII.  

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

สารเคมเีสยี   กอ่นการก าจัดควรอา้งองิถงึกฎหมายของประเทศและทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

   แนะน าใหใ้ชก้ารก าจัดดว้ยการเผา 

 

บรรจภุณัฑป์นเป้ือน ภาชนะบรรจุทีว่า่งเปลา่อาจยังคงมอีันตรายจากสารเคม ีเก็บใหห้่างจากความรอ้นและแหลง่ก าเนดิไฟและ

   ตดิไฟ สง่คนืไปยังผูผ้ลติเพือ่รไีซเคลิหากเป็นไปได ้

 

ค าแนะน าในการก าจดั อา้งถงึสว่น 13.1 และ 13.2 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

 

ฉลากการขนสง่   

 

 

 

มลพษิทางทะเล   ไมม่ ี

 

หมายเลขสหประชาชาต ิ 1219 

 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ของสหประชาชาต ิ ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) 

 

ประเภทความเป็นอนัตรายในการขนสง่  3 

 

ประเภทความเป็นอนัตรายรองในการขนสง่ ไมม่ ี

 

กลุม่บรรจภุณัฑ ์  II 

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารบบสารเคมรีะหวา่งประเทศ 

 

สารเคม ี EINECS TSCA DSL IECSC NZIoC PICCS KECI AICS ENCS 

Isopropyl 

Alcohol 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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[EINECS] European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 

[TSCA] United States Toxic Substances Control Act Inventory. 

[DSL]  Canadian Domestic Substances List. 

[IECSC]  China Inventory of Existing Chemical Substances. 

[NZIoC]  New Zealand Inventory of Chemicals. 

[PICCS]  Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances. 

[KECI]  Existing and Evaluated Chemical Substances. 

[AICS]  Australia Inventory of Chemical Substances. 

[ENCS]  Existing And New Chemical Substances. 

 

หมายเหต ุ 

“√” ระบวุา่สารอยูใ่นขอ้บงัคบั 

“×” ไมม่ขีอ้มลูหรอืรวมอยูใ่นขอ้บงัคับ 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

วนัทีจ่ดัท า  2018/05/09 

วนัทีแ่กไ้ข  2018/05/09 

เหตผุลในการแกไ้ข - 

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

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 

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

 


