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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Methyl Isobutyl Ketone 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ - 

 สตูรทางเคม:ี  - 

 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 

 
การจ าแนกประเภท: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อยที ่2 
ความเป็นพษิเฉยีบพลนั (ทางการหายใจ): ประเภทยอ่ยที ่3 

การระคายเคอืงตา: ประเภทยอ่ยที ่2B 
การกอ่มะเร็ง: ประเภทย่อยที ่2  

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสครัง้เดยีว: ประเภทยอ่ยที ่3 (การระคายเคอืงทางเดนิ

หายใจ,ผลกระทบจากการเสพตดิ) 
ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสซ ้า: ประเภทยอ่ยที ่1 (ระบบประสาท) 

 
องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS: 

รูปสญัลกัษณ์:  
 

 

 
 

 
 

ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 

 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู 

กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

เป็นพษิหากสดูดม 

อาจระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ อาจท าใหเ้กดิอาการง่วงหรอืเวยีนศรีษะ 

มขีอ้สงสยัวา่กอ่ใหเ้กดิมะเร็ง 

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่อวัยวะ (ระบบประสาท) จากการรับสมัผัสเป็นเวลานานหรอืซ ้า ๆ 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั: ดคู าแนะน ากอ่นใช ้หา้มใชง้านจนกวา่ไดอ้า่นและท าความเขา้ใจขอ้ควรระวังดา้นความปลอดภัยทัง้หมด เก็บใหพ้น้

จากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่ม่ปิดกัน พื้นผวิทีร่อ้น—หา้มสบูบุหรี จัดเก็บภาชนะบรรจุใหปิ้ดสนิทแน่นและใชม้าตรการ

ป้องกันไฟฟ้าสถติ ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์ระบายอากาศ อปุกรณ์สอ่งสวา่ง และอปุกรณ์ทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประกายไฟทีก่ันระเบดิได ้

ใชเ้ฉพาะดา้นนอกอาคารหรอืบรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก หา้มหายใจเอาฝุ่ นผง ฟมู แกส๊ ละออง ไอ สเปรยเ์ขา้ไป ใชอ้ปุกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันดวงตา อุปกรณ์ป้องกันใบหนา้ อุปกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจ ถุงมือ ชุด

ป้องกนั รองเทา้ป้องกนั ลา้งมอืและใบหนา้ใหส้ะอาดหลงัจากใชง้าน หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

การรบัมอื: ในกรณีเพลิงไหม :้ ใชห้มอกน ้ า โฟม สารเคมีแหง้ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือทรายแหง้เพื่อดับเพลิง  

ถา้สดูดม: ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และใหพั้กผ่อนในลักษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก พบแพทยท์ันท ีหากสมัผัสผวิหนัง

หรอืผม: ใหถ้อดชดุทีป่นเป้ือนออกทันท ีลา้งดว้ยสบูแ่ละน ้าโดยใชฝั้กบัว หากสมัผัสดวงตา: ลา้งดว้ยน ้าอย่างระมัดระวังเป็นเวลา

หลายนาท ีถอดคอนแทคเลนสอ์อก หากสามารถท าไดโ้ดยง่าย และท าการลา้งอย่างต่อเนื่อง หากยังคงระคายเคอืงตา ใหพ้บ

แพทย ์หากสมัผัสหรอืรูส้กึไมส่บาย ใหข้อค าแนะน าและการรักษาจากแพทย ์

การจดัเก็บ: เก็บในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิ จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก ปิดใหส้นทิ หลกีเลีย่งการโดนแสงแดดโดยตรง 

เปลวไฟ และแหลง่ก าเนดิประกายไฟ เก็บในทีเ่ย็นและอากาศถา่ยเทสะดวก 

การก าจดั: ก าจัดสารทีบ่รรจภุายในและภาชนะบรรจตุามขอ้บงัคับในทอ้งถิน่/ภมูภิาค/ระหวา่งประเทศ หา้มใชภ้าชนะซ ้าส าหรับการ

ใชใ้นวตัถปุระสงคอ์ืน่ ก าจัดตามกฎและขอ้บงัคบั 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี

ชือ่สารเคม ี(Synonyms) CAS No. ความเขม้ขน้* 

4-Methylpentan-2-one (Methyl Isobutyl Ketone) 108-10-1 >=99% 

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

การสูดดม 

ยา้ยผูป่้วยไปทีอ่ากาศบรสิทุธิ ์หากอาเจยีนใหห้ันหนา้ไปทางดา้นขา้งเพือ่หลักเลีย่งการขาดอากาศหายใจ 

หากหยดุหายใจ ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ ใหผู้ป่้วยอยูใ่นทีอ่บอุน่และสบาย น าไปพบแพทยท์นัท ี

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ถอดชดุและรองเทา้ทีเ่ป้ือนสารเคมอีอกทนัท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าจ านวนมาก ท าความสะอาดดว้ยสบูแ่ละน ้า  

พบแพทยท์นัทหีากอาการไมด่ขี ึน้ 

 

การสมัผสัดวงตา 

พบแพทยเ์พือ่ท าการรักษาทนัท ีลา้งดวงตาทนัทดีว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากเป็นเวลาหลายนาท ีใชน้ิว้แตะเปลอืกตาเพือ่ให ้

แน่ใจวา่ลา้งสะอาดสมบรูณ์ ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนสห์ากท าไดง้า่ย 

 
การรบัประทานเขา้ไป 

หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน ไมค่วรใหอ้ะไรทางปากแกผู่ห้มดสต ิลา้งปากดว้ยน ้า ใหผู้ป่้วยอยูใ่นทีอ่บอุน่และสบาย น าไปพบแพทย์

ทนัท ี

 

การป้องกนัผูป้ฐมพยาบาล 

 สวมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม เชน่ ถงุมอืป้องกนั ชดุป้องกนั อปุกรณืป้องกนัดวงตา อปุกรณ์ป้องกนัใบหนา้และอืน่ๆ 

 

หมายเหตถุงึแพทย ์

 รักษาตามอาการ 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    ละอองน ้า โฟม สารเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ทรายแหง้ 
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สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  เครือ่งฉดีน ้า 

 

อนัตรายเฉพาะในการผจญเพลงิ 

 ของเหลวตดิไฟ ไอระเหยทีอ่าจท าใหเ้กดิไฟแฟลช (Flash fire) 

 

อุปกรณป้์องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ 

 อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจและดวงตาส าหรับเจา้หนา้ทีด่ับเพลงิ ควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัเต็มรูปแบบและเครือ่งชว่ย

 หายใจ (SCBA) ส าหรับไฟภายในและไฟภายนอกอาคาร 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 ก าจัดแหลง่การตดิไฟทัง้หมด หลกีเลีย่งอปุกรณ์ทีไ่มจ่ าเป็นและไมม่กีารป้องกนั หากเป็นไปไดใ้หน้ าคอนเทนเนอรอ์อกไป

 สถานทีป่ลอดภัย ดบัเพลงิในต าแหน่งเหนอืลม ท าใหบ้รเิวณโดยรอบเย็นโดยการพ่นน ้า 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล อุปกรณป้์องกนั และผลติภณัฑฉุ์กเฉนิ 

 สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ถุงมือป้องกัน ชุดป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตา อุปกรณ์ป้องกันใบหนา้  

 และอืน่ ๆ หลกีเลีย่งอปุกรณ์ทีไ่ม่จ าเป็นแลไม่มกีารป้องกัน อยู่เหนือลม สวมอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลทีเ่หมาะสมตามทีร่ะบไุว ้

 ในสว่นที ่8 อพยพออกจากพืน้ทีท่นัท ีเตอืนทกุคนเกีย่วกบัไฟ การระเบดิ และความเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 อยา่ทิง้ลงในทอ่ระบายน ้า แมน่ ้า หรอืแหลง่น ้าใด ๆ เตอืนและอพยพออกจากพืน้ทีใ่กลเ้คยีงตามความจ าเป็น 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบัการบรรจแุละการท าความสะอาด 

 ใชเ้ฉพาะเครื่องมอืทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประกายไฟ ดูดซับหรือคลุมดว้ยดนิแหง้ ทราย หรือวัสดุไม่ตดิไฟอืน่ ๆ และถ่ายโอนไปยัง

 ภาชนะทีปิ่ดสนทิ การร่ัวไหลปรมิาณมาก: สรา้งพนังกัน้ใหห้่างไกลจากการร่ัวไหลของของเหลวเพือ่น าไปก าจัดภายหลัง หยุด

 การร่ัวไหลถา้เป็นไปได ้โดยไมม่คีวามเสีย่งสว่นบคุคลุ 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การใชง้าน 

มาตรการทางเทคนคิ:  

 อา้งถงึ "มาตรการทางวศิวกรรม" ในสว่นที ่8 หลกีเลีย่งการสมัผัสดวงตา, ผวิหนัง และเสือ้ผา้ หลกีเลีย่งการกลนืกนิและการ

 สดูดม สวมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม จัดใหม้ทีีส่ าหรับลา้งมอืและตาใกล ้สถานทีใ่ชง้าน ลา้งใหส้ะอาดหลงัจาก

 การใชง้าน ใชใ้นบรเิวณทีม่อีากาศถา่ยเทดเีทา่นัน้ เก็บใหพ้น้จากความรอ้น ประกายไฟ และเปลวไฟ ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าที่

 ป้องกนัการระเบดิ ใชด้ว้ยความระมัดระวงัไมใ่หเ้กดิการสะสมของประจไุฟฟ้าสถติ สารนีส้ามารถเกดิการระเบดิไดใ้นอากาศ 

 ระวงัการร่ัวไหลของไอ 

ค าแนะน าในการใชง้านอยา่งปลอดภยั 

 หา้มใชง้านจนกวา่จะอา่นและเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภัยทัง้หมด ใชม้าตรการป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติ ป้องกนั

 การร่ัวไหลและการหก หลกีเลีย่งการกอ่ตวัของไอ หา้มท าตก ร่วง กระแทก หรอืลากภาชนะ หลกีเลีย่งการสมัผัสกับดวงตา 

 ผวิหนัง และเสือ้ผา้ หลกีเลีย่งการกลนืกนิและการสดูดม ใชใ้นบรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเทดหีรอืนอกอาคารเทา่นัน้ 

การหลกีเลีย่งการสมัผสั 

 ปิดภาชนะบรรจใุหม้ดิชดิในทีแ่หง้ และมอีากาศถา่ยเทไดด้ ีเก็บใหห้า่งจากแสงแดด เปลวไฟ และแหลง่ก าเนดิประกายไฟ

 ทัง้หมด จับเก็บในพืน้ทีแ่ยกและไดรั้บการอนุมัต ิ

 

มาตรการดา้นสขุอนามยั 

 ลา้งมอืใหส้ะอาดหลงัการใชง้าน หา้มกนิ ดืม่ หรอืสบู เมือ่ก าลังใชผ้ลติภัณฑ ์
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การเก็บรกัษา 

เง ือ่นไขส าหรบัการจดัเก็บอยา่งปลอดภยั 

 จัดเก็บในทีปิ่ดสนทิมดิชดิ พืน้ตอ้งป้องกนัน ้าไดแ้ละไมส่ามารถซมึผา่นได ้ต าแหน่งทีเ่ก็บสารตอ้งทนไฟ ใชห้ลงัคาแบบวสัดุ

 ไมต่ดิไฟ และไมต่ดิตัง้ฝ้าเพดาน ตดิตัง้ส ิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมส าหรับแสงสวา่ง / การระบายอากาศ อปุกรณ์ที่

 เกีย่วขอ้งควรมกีารตอ่สายดนิและตอ่ฝากเพือ่ป้องกนัการสะสมของไฟฟ้าสถติ สารทีค่วรหลกีเลีย่ง: ตวัออกซไิดซแ์ละตวั

 รดีวิซท์ีรุ่งแรง 

ภาชนะและวสัดบุรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสมส าหรบัการจดัเก็บอยา่งปลอดภยั 

 ใชว้สัดบุรรจภุัณฑท์ีไ่ดรั้บการรับรองจาก UN โดยหน่วยงานทอ้งถิน่และระดบัชาต ิ

 
 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

 
คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 

 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 
 จัดใหม้ฝัีกบวันริภัยและทีล่า้งตาใกลพ้ืน้ทีท่ างาน ใชร้ะบบปิดหรอืการระบายไอเสยีเฉพาะที ่

 

อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
 การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: เครือ่งชว่ยหายใจพรอ้มตวักรองไออนิทรยี ์

 การป้องกนัมอื: ถงุมอืป้องกนั 
 การป้องกนัดวงตา: แวน่ตานริภัย, แผน่ปิดตา, แผน่ปิดหนา้  

 การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ชดุป้องกนั, หมวกนริภัย, รองเทา้นริภัย, ผา้กนัเป้ือน 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

ส:ี ใส / ไมม่สี ี

กลิน่: มกีลิน่เฉพาะตวั 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: 0.5 ppm 

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH): ไมไ่ดก้ าหนด 

จดุหลอมเหลว/ชว่ง: -84.7 องศาเซลเซยีส 

จดุเดอืด/ชว่ง: 117 - 118 องศาเซลเซยีส 

จดุวาบไฟ:  14 องศาเซลเซยีส วธิทีดสอบ: ถว้ยปิด 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  460 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  

 คา่ต า่สดุ (LEL): 1.4         คา่สงูสดุ (UEL): 7.5 

ความดนัไอ:  2.1 กโิลปาสคาล ( 20 องศาเซลเซยีส)  

ความหนาแนน่สมัพทัธข์องไอ (อากาศ = 1):  3.45 

ความหนาแนน่:  0.80  

คา่การละลายในน า้: 19.1 กรัม/ลติร ( 20 องศาเซลเซยีส )  

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้):  1.38  

การสลายตวัทางความรอ้น:  ไมไ่ดก้ าหนด 

ชือ่สาร รูปแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

4-methylpentan-2-one  TWA 20 ppm คา่ขดีจ ากัดความเขม้ขน้ของสารเคมใีน

บรรยากาศการท างาน (TLV) 
 

USA. ACGIH (2012) 

4-methylpentan-2-one  STEL 75 ppm USA. ACGIH (2012) 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Methyl Isobutyl Ketone 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 2 กนัยายน 2013 
หนา้ 5 ของ 7 

 
 

 
ความเสถยีรทางเคม:ี  สารนีม้คีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  ความรอ้น 

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:   สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิร์ุนแรง, ตวัรดีวิซ ์และอืน่ ๆ 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: ไมม่ขีอ้มลู 

 

ปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ท าปฏกิริยิารุนแรงกบัตวัออกซไิดเซอรแ์ละตวัรดีวิซท์ีม่ฤีทิร์ุนแรง 

 ท าลายพลาสตกิและยางเป็นจ านวนมาก  

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

การรบัประทานเขา้ไป (ความเป็นพษิฉบัพลนั): ไมจ่ าแนก 

ทางผวิหนงั (ความเป็นพษิฉบัพลนั):  ไมจ่ าแนก 

การสูดดม (ความเป็นพษิฉบัพลนั):  ประเภทย่อยที ่3 

      คา่ประมาณการเป็นพษิฉับพลนั: 8.18 มก./ลติร 

      เวลารับสมัผัส: 4 ชัว่โมง 

      บรรยากาศการทดสอบ: ไอ 

      วธิ:ี วธิกีารค านวณ 

การกดักรอ่นและการระคายเคอืงผวิหนงั:   ไมจ่ าแนก 

ความเสยีหายอยา่งรุนแรงตอ่ดวงตา/การระคายเคอืงดวงตา: ประเภทย่อยที ่2B 

การแพ:้ การแพท้างระบบทางเดนิหายใจ: ไมส่ามารถจ าแนกประเภทได ้

  การแพท้างผวิหนัง: ไมจ่ าแนก 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ:์ ไมจ่ าแนก 

การกอ่มะเร็ง: ประเภทย่อยที ่2 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ:์ ไมจ่ าแนก 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว:  

    ประเภทย่อยที ่3 (การระคายเคอืงทางเดนิหายใจ, ผลกระทบจากการเสพตดิ) 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรบัสมัผสัซ า้: 

    ประเภทย่อยที ่1 (ระบบประสาท) 

ความเป็นพษิจากการส าลกั: ไมส่ามารถจ าแนกประเภทได ้

สว่นประกอบ 

4-methylpentan-2-one: 

การรบัประทานเขา้ไป (ความเป็นพษิฉบัพลนั): LD50 หนู: 2080 มก./กก. 

ทางผวิหนงั (ความเป็นพษิฉบัพลนั):  LD50 กระตา่ย: 3000 มก./กก. 

การสูดดม (ความเป็นพษิฉบัพลนั):  LC50 หนู: 8.18 mg/l  

      เวลารับสมัผัส: 4 ชัว่โมง 

      บรรยากาศการทดสอบ: ไอ 

 

 

 

 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Methyl Isobutyl Ketone 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 2 กนัยายน 2013 
หนา้ 6 ของ 7 

 
 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 

 ความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางน ้า:  ไมจ่ าแนก 

ความเป็นพษิเรือ้รัง 

 ความเป็นพษิเรือ้รังทางน ้า:  ไมจ่ าแนก 

 

สว่นประกอบ 

4-methylpentan-2-one: 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 

 ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัในน ้าอืน่ ๆ: EC50 (ไรแดง (ไรน ้า)): 170 มก./ลติร 

        เวลารับสมัผัส: 48 ชัว่โมง 

        

ประสทิธิภ์าพในการสะสมทางชวีภาพ 

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกชัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น ้า):  1.38 

 

ขอ้มูลทางนเิวศวทิยาอืน่ๆ 

ความเป็นอนัตรายตอ่ชัน้โอโซน: ไมจ่ าแนก 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

ของเสยีจากสารตกคา้ง 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่และระดบัประเทศ ก าจัดของเสยีในสถานทีส่ าหรับการก าจัดทีไ่ดรั้บการรับรอง 

 

บรรจภุณัฑท์ีป่นเป้ือน 

 ก าจัดภาชนะตามกฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่/ภมูภิาค/ระดบันานาชาต/ิระหวา่งประเทศ 

 ท าการลา้งภาชนะใหส้ะอาดกอ่นทิง้ 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

มาตรการการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

ทางอากาศ (IATA) 

 หมายเลข UN: UN1245 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: Methyl isobutyl ketone  

 ประเภท : 3  

 กลุม่การบรรจ ุ: II  

 ความเป็นอนัตรายตอ่วิง่แวดลอ้ม: ไมม่ ี

 

ทางทะเล (IMDG)  

 หมายเลข UN: UN1245 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: METHYL ISOBUTYL KETONE 

 ประเภท : 3  

 กลุม่การบรรจ ุ: II  

 ความเป็นอนัตรายตอ่ทะเล: ไมม่ ี

 

ศนูยก์ลางธุรกจิระหวา่งประเทศ (IBC) 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: Methyl isobutyl ketone  

 ประเภทยอ่ยทางมลพษิ : Z 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Methyl Isobutyl Ketone 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 2 กนัยายน 2013 
หนา้ 7 ของ 7 

 
 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สถานะการแจง้เตอืน 

ญีปุ่่ น ENCS: ในสนิคา้คงคลงัหรอืสอดคลอ้งกบัสนิคา้คงคลงั 

สหรัฐ TSCA: ในสนิคา้คงคลงัหรอืสอดคลอ้งกบัสนิคา้คงคลงั 

สหภาพยโุรป EINECS, 

ELINCS, 
NLP: 

สว่นประกอบทัง้หมดของผลติภัณฑน์ี้อยูใ่น EINECS, ELINCS, หรอื NLP 

แคนาดา DSL, 
NDSL: 

สว่นประกอบทัง้หมดของผลติภัณฑน์ี้อยูใ่น DSL 

ออสเตรเลยี AICS: ในสนิคา้คงคลงัหรอืสอดคลอ้งกบัสนิคา้คงคลงั 

เกาหล ี KECI: ในสนิคา้คงคลงัหรอืสอดคลอ้งกบัสนิคา้คงคลงั 

จนี IECSC: ในสนิคา้คงคลงัหรอืสอดคลอ้งกบัสนิคา้คงคลงั 

นวิซแีลนด ์ NZIoC: ในสนิคา้คงคลงัหรอืสอดคลอ้งกบัสนิคา้คงคลงั 

ฟิลปิปินส ์ PICCS: ในสนิคา้คงคลงัหรอืสอดคลอ้งกบัสนิคา้คงคลงั 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

แหลง่ทีม่าของขอ้มูลส าคญัทีใ่ชใ้นการรวบรวมเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

 ขอ้มลูภายในทีไ่ดม้าจากเอกสารประกอบวรรณกรรม 

 

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

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 

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

 


