
1. การบง่ชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลติ

ชือ่ผลิตภัณฑ์: DOWANOL™ PM Glycol Ether 

ข้อแนะนําและข้อจํากดัต่างๆในการใชส้ารเคมี
การระบกุารใช้งาน: ตวัทําละลายที่ใช้ในอตุสาหกรรมและการอปุโภคบรโิภค  ใช้เป็นสารเคมขีั้นกลาง ในขบวนการผลติ

(Chemical intermediate)  

2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจ าแนกประเภทและการตดิฉลาก
สารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัท ัว่โลก) 

ของเหลวไวไฟ - ประเภทยอ่ย 3 

ความเป็นพษิแบบเฉียบพลัน - ประเภทยอ่ย 5 - ทางปาก 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวัยวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสครัง้เดยีว - ประเภทยอ่ย 3 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รปูสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคม ี
Safety Data Sheet 

DOWANOL™ PM Glycol Ether 

: บรษิทั โกลบอล เคมี� เอเอสซซี ีจํากดั
���/�� หมู ่�� ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ ����� 

        โทรสาร  02 763 7785โทรศัพท์   02 763 7782-4 

www.gctcl.com

โทรศพัทก์รณีฉุกเฉนิ 
Emergency Contact 

: 081 9285826

ตวัแทนจาํหนา่ย 

Supplier
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ค าสญัญาณ: ระวงั! 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 

อาจเป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 

อาจท าใหง้ว่งซมึหรอืมนึงง 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั

การป้องกนั 

เก็บใหห้า่งจากความรอ้น / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พืน้ผวิทีร่อ้น หา้มสบูบหุรี ่
ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ 

ภาชนะบรรจแุละอปุกรณ์จัดเก็บตอ้งตอ่สายดนิ 

ใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้า/ อปุกรณ์ระบายอากาศ/ อปุกรณ์ใหแ้สงสวา่ง ทีป้่องกนัการระเบดิ
ใชเ้ครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ 

จัดเตรยีมมาตรการขอ้ควรระวังในการป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติย ์

หลกีเลีย่งหายใจเอา ฝุ่ น ฟมู กา๊ซ ไอ หรอืสเปรย ์เขา้ไป 

ใชน้อกอาคารหรอืบรเิวณทีอ่ากาศถา่ยเทด ี

สวมถงุมอืป้องกนั/ อปุกรณ์ป้องกนัตา/ หนา้ 

การตอบสนอง 

หากสมัผัสผวิหนัง ( หรอืเสน้ผม ) ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนทัง้หมดออกทันท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้า / 
ฝักบวั 

หากหายใจเขา้ไป :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย โทรหา
ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย 

โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย 

ในกรณีไฟไหม ้: ใชท้รายแหง้, สารเคมแีหง้ หรอื โฟมทีท่นแอลกอฮอลใ์นการดับไฟ 

การเก็บรกัษา 

เก็บรักษาในทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทด ีเก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ 

เก็บรักษาในทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทด ีเก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ เก็บในทีเ่ย็น 

เก็บรักษาในทีปิ่ดล๊อก 

การก าจดั 

ก าจัดสิง่ทีบ่รรจ/ุ ภาชนะ ในโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรอง 

อนัตรายอืน่ๆ 

ไมม่ขีอ้มลู 
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3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม

ผลติภัณฑน์ี้จัดเป็นสารเดีย่ว (substance) 

สว่นประกอบ 

CASRN 

(หมายเลข 
CAS) 

ความเขม้ขน้

Propylene glycol monomethyl 

ether 

107-98-2 >= 99.5 % 

2-Methoxy-1-propanol 1589-47-5 < 0.3 % 

4. มาตรการปฐมพยาบาล

ค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาลทีจ่ าเป็น 

ขอ้แนะน าท ัว่ไป: ผูใ้หก้ารปฐมพยาบาลควรใสใ่จในเรือ่งการป้องกนัตนเอง และใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัตามที่
แนะน า (ถงุมอืทีท่นตอ่สารเคม ีเครือ่งป้องกนัการกระเด็นเป้ือน)  หากมโีอกาสการทีจ่ะสมัผัสสารให ้
อา้งองิสว่นที ่8 ของเอกสารนีเ้พือ่ค าแนะน าส าหรับชนดิและอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล   

การหายใจ: เคลือ่นยา้ยผูไ้ดรั้บสารไปยงับรเิวณทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ถา้ผูไ้ดรั้บสารไมห่ายใจใหท้ าการผาย
ปอดซึง่ถา้กระท าโดยวธิปีากตอ่ปากผูช้ว่ยเหลอืตอ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัตัวเองดว้ย (เชน่ Pocket Mask 
เป็นตน้) ถา้ผูไ้ดรั้บสารหายใจล าบากควรใหอ้อกซเิจนซึง่ควรกระท าโดยผูช้ านาญการ ตดิตอ่แพทยห์รอื
หรอืน าสง่สถานพยาบาล   

สมัผสักบัผวิหนงั: ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก  

สมัผสักบัตา: ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดเป็นเวลาหลายนาท ีโดยใหถ้อดคอนแทคเลนสห์ลังจากลา้งตาไป
แลว้ 1 - 2 นาท ีจากนัน้ใหล้า้งตาตอ่ไป หากยงัมอีาการหรอืระคายเคอืงตา ใหป้รกึษาแพทย ์โดยเฉพาะ
จักษุแพทย ์  

การกลนืกนิ: หากกลนืกนิ ใหป้รกึษาแพทย ์หา้มท าใหอ้าเจยีน เวน้แตเ่ป็นค าสัง่แพทย ์ 

อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุท ัง้แบบเฉยีบพลนั และเกดิในภายหลงั: นอกเหนอืจากขอ้มลูที่
พบไดใ้นค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดังขา้งตน้ในสว่นที ่4 ของเอกสาร) และการชีบ้ง่
ทางการแพทยแ์ละการรักษาพเิศษทีจ่ าเป็น, อาการและผลกระทบส าคัญใดๆ ทีม่เีพิม่เตมิไดถ้กูอธบิายไว ้
ในสว่นที ่11 ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

สิง่ทีต่อ้งระบถุงึขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัท ีและการดแูลรกัษาเฉพาะที่
ส าคญัทึค่วรด าเนนิการ 

หมายเหตถุงึแพทย:์ จัดสถานทีใ่หม้อีากาศถา่ยเทเพยีงพอและใหอ้อกซเิจนแกค่นไข ้  ไมม่ยีารักษา
โดยเฉพาะ  การรักษาผูป่้วยทีไ่ดรั้บสารควรมุง่แนวทางไปทีก่ารควบคมุอาการและพยาธสิภาพของผูป่้วย  
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5. มาตรการผจญเพลงิ

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: มา่นน ้า หรอื ละอองน ้า  ถังดับเพลงิชนดิสารเคมแีหง้  ถังดับเพลงิชนดิ
คารบ์อนไดออกไซด ์ โฟม  โฟมชนดิทีท่นแอลกอฮอล ์(ชนดิ ATC) จะเหมาะทีส่ดุ โฟมสงัเคราะหส์ าหรับ
ใชท้ั่วไป (รวมถงึ AFFF) หรอืโฟมโปรตนีอาจจะใชไ้ดแ้ตไ่ดผ้ลนอ้ยกวา่   

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม: หา้มใชน้ ้าฉีดโดยตรง  น ้าทีฉ่ีดเป็นทางตรงหรอืเขา้ถงึโดยตรงอาจจะไมม่ี
ประสทิธผิลในการดับไฟ   

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม:้ ระหวา่งไฟไหม ้ควันอาจจะมตีัวสารเองและสารทีเ่กดิจากการเผา
ไหม ้ทีอ่าจจะเป็นพษิและ/หรอืท าใหร้ะคายเคอืง  ผลติภณัฑจ์ากการเผาไหมจ้ะรวมถงึสารดังตอ่ไปนีแ้ละ
อาจมสีารอืน่ๆประกอบดว้ย สารเหลา่นีไ้ดแ้ก:่  คารบ์อนมอนอกไซด ์ คารบ์อนไดออกไซด ์  

อนัตรายทีไ่มป่กตจิากไฟและการระเบดิ: ภาชนะบรรจอุาจแตกออกจากกา๊ซทีเ่กดิขึน้ในขณะทีเ่กดิ
เพลงิไหม ้ การเกดิขึน้หรอืการปะทขุึน้ของไอน ้าทีร่นุแรงอาจจะเกดิขึน้ทันททีีฉ่ีดน ้าไปยงัของเหลวรอ้น
โดยตรง  เมือ่ผลติภณัฑไ์ดรั้บการเก็บในภาชนะปิด ความเขน้ขน้สารทีต่ดิไฟไดง้า่ยสามารถเกดิขึน้ได ้  ตอ่
สายดนิอปุกรณ์ทีใ่ชท้ัง้หมด  สว่นผสมทีไ่วไฟของผลติภณัฑน์ีจ้ะตดิไฟอยา่งรวดเร็วแมว้า่จะถกูจดุโดย
ประจไุฟฟ้าสถติย ์ ไอหนักกวา่อากาศและอาจจะเดนิทางเป็นระยะทางไกลและจะกองสะสมในบรเิวณที่
อยูต่ ่า การตดิไฟยอ้นกลับและ/หรอืลกูไฟอาจจะเกดิขึน้  อาจพบไอของสารผสมไวไฟในสว่นบนของ
บรรจภุณัฑท์ีอ่ณุหภมูหิอ้ง  ไอของสารทีไ่วไฟสามารถสะสมไดท้ีอ่ณุหภมูสิงูกวา่จดุวาบไฟ ดหูัวขอ้ที ่9     

ค าแนะน าส าหรบันกัผจญเพลงิ 

วธิผีจญเพลงิ: กนัคนออกจากบรเิวณ กัน้บรเิวณทีไ่ฟไหมแ้ละกนัไมใ่หผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้  ใหอ้ยูเ่หนอืลม 
ใหอ้อกหา่งจากพืน้ทีต่ ่าซ ึง่กา๊ซ(หรอืฟมู)ของสารจะสะสมอยูไ่ด ้ น ้าอาจจะไมม่ปีระสทิธภิาพในการดับไฟ  

ใหฉ้ีดน ้าเป็นละอองไปทีภ่าชนะทีส่มัผัสกบัเปลวไฟและบรเิวณทีถ่กูไฟไหมเ้พือ่ท าใหเ้ย็นลง จนกระทั่ง
ไฟดับและอนัตรายจากการลกุตดิไฟขึน้มาใหมห่มดไป  ผจญเพลงิจากต าแหน่งทีไ่ดรั้บการป้องกนัหรอื
อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภยั พจิารณาใชท้ีย่ดึสายฉีดน ้าแบบไมต่อ้งใชค้น หรอืหัวฉีดแบบควบคมุจาก
ระยะไกล  ใหอ้พยพพนักงานทกุคนออกจากพืน้ทีท่ันทใีนกรณีทีพ่บวา่มเีสยีงดังทีเ่พิม่ขึน้จากอปุกรณ์
ระบายความดันหรอืการเปลีย่นสขีองภาชนะ  ของเหลวทีต่ดิไฟอาจดับไดด้ว้ยการเจอืจางดว้ยน ้า  หา้มใช ้

น ้าฉีดโดยตรง อาจจะท าใหไ้ฟกระจายตัว  ก าจัดแหลง่ก าเนดิประกายไฟ  เคลือ่นยา้ยภาชนะออกจาก
บรเิวณทีเ่กดิไฟไหมถ้า้ท าไดโ้ดยปราศจากอนัตราย  ของเหลวทีต่ดิไฟอาจเคลือ่นยา้ยไดโ้ดยใชน้ ้าชะ
เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัทรัพยส์นิและบคุคล   

อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ: สวมหนา้กากป้องกนัสารเคมทีีม่อีากาศประกอบและชดุ
ผจญเพลงิ (รวมทัง้หมวกผจญเพลงิ เสือ้คลมุ กางเกงขายาว รองเทา้บูต๊ และถงุมอื)  ถา้ไมม่อีปุกรณ์
ป้องกนัหรอืไมไ่ดใ้ช ้ใหด้ับไฟไหมจ้ากต าแหน่งทีไ่ดรั้บการป้องกนัหรอือยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภยั   

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร

ค าเตอืนส าหรบับคุคล อปุกรณ์ป้องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ: กนับรเิวณทีม่กีารร่ัวไหล
ของสาร  ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในหัวขอ้ที ่7 การท างานกบัสารและการจัดเก็บ ส าหรับขอ้ควรระวังเพิม่เตมิ  

กนัผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งและไมไ่ดใ้สอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสมออกจากพืน้ที ่ กัน้คนไวไ้มใ่หเ้ขา้พืน้ที่
ต ่า  อยูเ่หนอืลมจากจดุทีม่กีารร่ัวไหล  ระบายอากาศในพืน้ทีท่ีม่กีารร่ัวไหลของสาร  หา้มสบูบหุรีใ่นพืน้ที ่ 
ก าจัดแหลง่ก าเนดิประกายไฟในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัจดุทีส่ารร่ัวไหลหรอืจดุไอทีถ่กูปลดปลอ่ยออกมา
เพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งไฟไหมห้รอืการระเบดิ  ไอของสารมอีนัตรายจากการระเบดิ ใหอ้ยูห่า่งไกลจากทอ่น ้า
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เสยี  ส าหรับการหกร่ัวไหลจ านวนมาก ใหเ้ตอืนผูค้นทีอ่ยูใ่ตล้มถงึอนัตรายของการระเบดิ  ใหต้รวจสอบ
พืน้ทีด่ว้ยทีเ่ครือ่งวัดกา๊ซตดิไฟกอ่นทีจ่ะกลับเขา้สูพ่ืน้ที ่ใหต้อ่สายดนิลงดนิและตอ่สายดนิระหวา่งภาชนะ
บรรจสุารและอปุกรณ์ทกุชนดิทีใ่ชง้านกบัสาร  ก าจัดแหลง่ก าเนดิประกายไฟรอบบรเิวณมีเ่กดิการร่ัวไหล
ของสารหรอืการร่ัวของไอของสารเพือ่หลกีเลยีงการตดิไฟหรอืการระเบดิ ตอ่สายดนิลงดนิและระหวา่ง
ภาชนะและอปุกรณ์ทีใ่ชง้านทัง้หมด  ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ให ้
ตรวจดทูีห่ัวขอ้ที ่8 การควบคมุการสมัผัสสาร และ การป้องกนัสว่นบคุคล   

ขอ้ควรระวงัทางสิง่แวดลอ้ม: ป้องกนัไมใ่หส้ารลงสูด่นิ คคูลอง ทอ่ระบายน ้า ทางน ้า และ/หรอืน ้าใตด้นิ 
ดสูว่นที ่12 หัวขอ้ขอ้มลูทางนเิวศวทิยา   

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด: สารทีห่กรั่วไหลจ านวนเล็กนอ้ย:  ซบัดว้ยสารดดู
ซบั เชน่  ทราย  Vermiculite  เก็บไวใ้นภาชนะทีเ่หมาะสมและตดิป้ายบอก  การหกรั่วไหลในปรมิาณมาก  

กกัสารทีห่กรั่วไหล ถา้ท าได ้ ตอ่สายดนิลงดนิและตอ่สายดนิระหวา่งภาชนะและอปุกรณ์ทีท่ างานกบัสาร
ทกุชิน้  ป๊ัมสารโดยใชอ้ปุกรณ์ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟและกนัการระเบดิ (explosion-proof 
equipment) ถา้สามารถท าไดใ้หใ้ชโ้ฟมปกคลมุหรอืกดสารไว ้  ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่13 หัวขอ้
การก าจัดของเสยี ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ   

7. การใชแ้ละการเก็บรกัษา

ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา: หลกีเลีย่งการสมัผัสโดนดวงตา 
ผวิหนัง และเสือ้ผา้  ลา้งมอืใหส้ะอาดภายหลังการสมัผัส  หลกีเลีย่งการสดูดมไอ  ใชก้ารถา่ยเทอากาศที่
พอเพยีง  ปิดฝาภาชนะเสมอ  อยา่ใชแ้รงดันอากาศส าหรับการเคลือ่นยา้ยผลติภณัฑ ์ หา้มสบูบหุรี ่ท าให ้
เกดิเปลวไฟหรอืแหลง่ก าเนดิประกายไฟ ในบรเิวณขนยา้ยและจัดเก็บ  ไอหนักกวา่อากาศและอาจจะ
เดนิทางเป็นระยะทางไกลและจะกองสะสมในบรเิวณทีอ่ยูต่ ่า การตดิไฟยอ้นกลับและ/หรอืลกูไฟอาจจะ
เกดิขึน้  เชือ่มไฟฟ้าและตอ่สายดนิภาชนะและอปุกรณ์ทัง้หมดกอ่นยา้ยหรอืใชว้ัสด ุ ภาชนะบรรจ ุแมแ้ต่
ภาชนะทีว่า่ง ก็ยงัอาจจะมไีอของสารอยู ่หา้มตัด เจาะ ขดัเจยี เชือ่ม หรอืด าเนนิการทีค่ลา้ยคลงึกนันีบ้น
หรอืใกลก้บัภาชนะบรรจทุีว่า่งเปลา่  การใชเ้ครือ่งมอืทีไ่มเ่กดิประกายไฟหรอืเครือ่งมอืทีป้่องกนัการระเบดิ
อาจจะจ าเป็น ขึน้กบัชนดิของการปฏบิตังิาน  เก็บสารใหห้า่งจากความรอ้น, ประกายไฟ และ เปลวไฟ  

ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่8 หัวขอ้การควบคมุการสมัผัสสาร / การป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล  

ผลติภณัฑน์ีเ้ป็นสือ่น าไฟฟ้าทีไ่มด่แีละสามารถเกดิการสะสมของประจไุฟฟ้าสถติยไ์ด ้ถงึแมจ้ะมกีารตอ่
พว่งกบัอปุกรณ์สายดนิก็ตาม หากประจไุฟฟ้ามกีารสะสมทีเ่พยีงพอ การลกุเป็นไฟของสารผสมไวไฟ 
สามารถเกดิขึน้ได ้ การปฏบิตังิานเกีย่วกบัการใชส้ารทีส่ามารถสนับสนุนใหเ้กดิการสะสมของประจสุถติย ์
ไมจ่ ากดัเพยีงแคก่ารผสมสาร แตร่วมถงึ การกรองสาร การสบูสารทีอ่ตัราการไหลสงู การเตมิสารแบบ
สาด การเกดิไอของสาร (mists) และการพน่สาร (sprays) การเตมิสารลงถงัและภาชนะบรรจ ุการท า
ความสะอาดถังบรรจ ุการสุม่ตัวอยา่ง การวัด การสลับการถา่ยเทสาร การปฏบิตังิานกบัรถบรรทกุ
สญุญากาศ   

การร่ัวไหลของอนิทรวีัตถบุนฉนวนเสน้ใยรอ้นมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท าใหเ้กดิการตดิไฟดว้ยตัวเองที่
อณุหภมูทิีต่ ่าลงและอาจท าใหเ้กดิการเผาไหมข้ึน้ไดเ้อง   

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภยั: อาจพบไอของสารผสมไวไฟในสว่นบนของบรรจภุณัฑท์ีอ่ณุหภมูหิอ้ง  ปิด
ฝาภาชนะเสมอ  ลดแหลง่ทีท่ าใหเ้กดิประกายไฟ เชน่ไฟฟ้าสถติย ์ความรอ้น ประกายไฟ หรอืเปลวไฟ  

เก็บในภาชนะทีท่ าจาก  เหล็กผสมคารบ์อน  เหล็กกลา้ไรส้นมิ  ถังเหล็กทีเ่คลอืบรอยเชือ่มดว้ยสารฟินอ
ลกิ (Phenolic lined steel drums)  หา้มเก็บใน:  อลมูเินยีม  ทองแดง  เหล็กกลัวาไนซ ์(Galvanized 
iron)  เหล็กกลา้กลัวาไนซ ์(Galvanized steel)   
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เสถยีรภาพในการเก็บรกัษา 

ระยะเวลาในการ
จดัเก็บ:  

24 เดอืน 

Bulk 

6 เดอืน 

8. การควบคมุการรบัสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล

คา่ควบคมุ 

คา่มาตรฐานความปลอดภยัแสดงดังขา้งลา่ง(กรณีมขีอ้มลู) 
สว่นประกอบ ขอ้บงัคบั ประเภทของบญัชรีายการ ความหมาย / หมายเหต ุ

Propylene glycol monomethyl 
ether 

ACGIH TWA   50 ppm 

ACGIH STEL   100 ppm 

2-Methoxy-1-propanol Dow IHG TWA   1.5 ppm 

Dow IHG STEL   4.5 ppm 

การควบคมุการสมัผสัสาร 

การควบคมุทางวศิวกรรม: ใหใ้ชก้ารระบายอากาศเฉพาะจดุหรอืวธิกีารควบคมุทางวศิวกรรมอืน่ๆเพือ่
ควบคมุระดับความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหต้ ่ากวา่ระดับของการสมัผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย
หรอืระดับทีแ่นะน า หากระดับของการสมัผัสสารไมถ่กูก าหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะน าไว ้การ
ระบายอากาศโดยทั่วไปน่าจะเพยีงพอในการปฏบิตังิานสว่นใหญ ่ การระบายอากาศในเฉพาะจดุจ าเป็น
ส าหรับการปฏบิตังิานบางอยา่ง   

มาตรการป้องกนัสว่นบคุคล 

การป้องกนัตา/ใบหนา้: ใหใ้ชแ้วน่ตานริภยั (ทีม่ทีีก่นัดา้นขา้ง)  
การป้องกนัผวิหนงั 

การป้องกนัมอื: ใหใ้ชถ้งุมอืทีท่นทานทางเคมตีอ่วัสดนุี ้หากมกีารสมัผัสเป็นระยะ
เวลานานหรอืสมัผัสซ ้ากนับอ่ย  ตัวอยา่งวัสดทุีใ่ชท้ าถงุมอืทีแ่นะน าใหใ้ช ้ไดแ้ก ่:  ยาง
บวิทวิ  Ethyl vinyl alcohol laminate ("EVAL")  ตัวอยา่งวัสดทุีใ่ชท้ าถงุมอืทีส่ามารถ
ใชไ้ด ้ไดแ้ก ่:  ยางดบิธรรมชาต ิ(ลาเท็กซ)์  นโีอพรนี  ยางไนไตรล/์บวิตะไดอนี (ไน
ไตรลห์รอื "NBR")  โพลไีวนลิคลอไรด ์("PVC" หรอื "vinyl")  หมายเหต:ุ การเลอืกถงุ
มอืเฉพาะอยา่งส าหรับการใชง้านเฉพาะอยา่งและในชว่งเวลาในการท างานตา่งๆ จะตอ้ง
พจิารณาปัจจัยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย เชน่ การทนสารเคมอีืน่ทีต่อ้งท างานดว้ย คณุสมบตัิ
ทางกายภาพ (การป้องกนัการตัด/การเจาะ ความคลอ่งตัว การป้องกนัความรอ้น) และ 
คณุสมบตัอิืน่ๆ พรอ้มทัง้ค าแนะน า/ขอ้ก าหนดทีผู่จ้ าหน่ายถงุมอืจัดเตรยีมไวใ้ห ้  

การป้องกนัอนัตรายอืน่ๆ: ใหส้วมเครือ่งนุ่งหม่ทีส่ะอาด แขนยาว ปกคลมุรา่งกาย   

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมือ่มโีอกาสทีร่ะดับ
ความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศจะสงูกวา่ระดับของการสมัผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอื
ระดับทีแ่นะน า หากระดับของการสมัผัสสารไมถ่กูก าหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะน าไว ้ให ้
ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมือ่เกดิอาการไมด่ ีเชน่มกีารระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ
หรอืรูส้กึไมส่บาย หรอืใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจเมือ่ขบวนการประเมนิความเสีย่งของ
ทา่นแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้  ส าหรับสภาพการณ์ในภาวะฉุกเฉนิ ใหใ้ชห้นา้กากกนั
สารพษิแบบมถีังอดัอากาศทีม่มีาตราฐาน  
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เพือ่ใหอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไสก้รองอากาศทีใ่ชค้วรจะท าจาก
วัสดดุงัตอ่ไปนี:้  ไสก้รองไอสารอนิทรยี ์(Organic vapor cartridge)   

9. สมบตัทิางกายภาพและเคมี

ลกัษณะ 

สถานะทางกายภาพ ของเหลว  

ส ี ไมม่สี ี 

กลิน่ อเีทอร ์ 

ความเขม้ขน้ทีจ่ะเร ิม่รบักลิน่ได ้ ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง  

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง ไมอ่าจปรับใชไ้ด ้

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุ
หลอมเหลว

ไมอ่าจใชก้บัของเหลวได ้

จดุเยอืกแข็ง -96 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

จดุเดอืด (760 mmHg) 120.15 ฐC ที ่1,013 hPa  แนวปฏบิตักิารทดสอบ OECD 103 

จดุวาบไฟ ถว้ยปิด 31 ฐC Setaflash Closed Cup ASTMD3828 

อตัราการระเหย (Butyl Acetate 
= 1)

ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแข็ง กา๊ซ)

ไมอ่าจใชก้บัของเหลวได ้ 

คา่ต า่สดุทีอ่าจเกดิระเบดิ 1.48 %(V)  ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

คา่สงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ 13.7 %(V)  ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

ความดนัไอ 11.7 mmHg  ที ่25 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ ์
(อากาศ = 1)

3.12  ที ่25 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(น า้ = 1) 0.919  ที ่25 ฐC  / 25 ฐC  ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

ความสามารถในการละลายน า้ ผสมเขา้กนัไดอ้ยา่งสมบรูณ์กบัน ้า  

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของ
สารในช ัน้ของนอรม์อล-ออกตา
นอล/น า้

log Pow: 0.37 ถกูวัด 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง 287 ฐC  ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

อณุหภมูขิองการสลายตวั ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง  

ความหนดืพลวตั 1.7 mPa.s ที ่25 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

ความหนดืเชงิจลน์ 1.86 mm2/s ที ่25 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

สมบตัทิางการระเบดิ ไมใ่ช ่

สมบตัใินการออกซไิดซ์ ไมใ่ช ่

ความหนาแนน่ของของเหลว 0.916 g/cm3 ที ่25 ฐC ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

น า้หนกัโมเลกลุ 90.1 g/mol  ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ  

ขอ้มลูทางกายภาพทีแ่สดงขา้งตน้นีเ้ป็นคา่โดยทั่วไปไมถ่อืวา่เป็นรายละเอยีดเฉพาะของผลติภณัฑ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

  GF-509                                                                                                                                                              May 2018 

DOWANOL™ PM Glycol Ether     Page 7 of 13



10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา

การเกดิปฏกิริยิา: ไมม่ขีอ้มลู 

ความเสถยีรทางเคม:ี เสถยีรภายใตส้ภาพการเก็บรักษาทีแ่นะน า โปรดศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่น 7 
หัวขอ้การเก็บรักษา   

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย: ปฏกิริยิาโพลเีมอไรเซซัน่จะไมเ่กดิขึน้

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง: การสมัผัสกบัอณุหภมูทิีส่งูขึน้สามารถท าใหผ้ลติภณัฑส์ลายตัว  กา๊ซทีเ่กดิขึน้
ระหวา่งการสลายตัวสามารถท าใหค้วามดันเพิม่ขึน้ในระบบปิด  หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัประจไุฟฟ้าสถติย ์ 

วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้ หลกีเลีย่งการสมัผัสถกู  กรดแก ่ เบสแก ่ สารออกซไิดซร์นุแรง  

 ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย: ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการการสลายตัวขึน้กบัอณุหภมู ิ
อากาศทีม่ ีและวัสดอุืน่ทีม่อียู ่ สารทีไ่ดจ้ากการสลายตัวอาจรวมถงึ  คารบ์อนมอนอกไซด ์ 

คารบ์อนไดออกไซด ์  

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา

ขอ้มลูทางพษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี ้เมือ่มขีอ้มลู 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั
ความเป็นพษิเมือ่รบัสารปากแบบเฉยีบพลนั 

มพีษิเล็กนอ้ยหากกลนืกนิ  ในระหวา่งการท างานโดยปกตอิาจมสีารจ านวนเล็กนอ้ยทีถ่กูกลนืเขา้
ไปโดยไมไ่ดต้ัง้ใจซึง่ไมน่่าทีจ่ะท าใหเ้กดิการบาดเจ็บ อยา่งไรก็ตามการกลนืสารเขา้ไปจ านวน
มากอาจท าใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้  

LD50, หนูแรท, 4,016 mg/kg  

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนงัแบบเฉยีบพลนั 

การสมัผัสถกูผวิหนังเป็นเวลานานไมน่่าจะท าใหส้ารดดูซมึผา่นผวิหนังเขา้สูร่า่งกายในปรมิาณที่
เป็นอนัตราย   

LD50, กระตา่ย, > 2,000 mg/kg ไมม่กีารเสยีชวีติเกดิขึน้ทีค่วามเขม้ขน้นี ้ 

ความเป็นพษิเมือ่สดูหายใจเขา้ไปแบบเฉยีบพลนั 

การสมัผัสกบัสารในชว่งสัน้ๆ (ในระดับนาท)ี ไมน่่าจะเป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้กดิผลกระทบรา้ยแรง  มี
กลิน่น่ารังเกยีจทีร่ะดับความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศ 100 สว่นในลา้นสว่น (ppm) เมือ่ความ
เขม้ขน้ของสารในบรรยากาศสงูขึน้จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ตา จมกู และล าคอ และจะไม่
สามารถทนไดเ้มือ่ความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศสงูขึน้จนถงึระดับ 1000 สว่นในลา้นสว่น 
(ppm) อาการชาจะพบเมือ่ความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศอยูท่ีร่ะดับ 1000 สว่นในลา้นสว่น 
(ppm) หรอืสงูกวา่นัน้   
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LC50, หนูแรท, 6 h, ไอ, > 25.8 mg/l 

การกดักรอ่น/การระคายเคอืงของผวิหนงั 

การสมัผัสสารนีเ้ป็นเวลานาน จะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนังเล็กนอ้ย รวมทัง้เกดิฝ่ืนแดง 
การสมัผัสกบัสารซ ้าๆ อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนังเล็กนอ้ยและมผีืน่แดง 

ดวงตาระคายเคอืง/บาดเจ็บอยา่งรา้ยแรง 

อาจท าใหร้ะคายเคอืงดวงตาเล็กนอ้ย ซึง่อาการทีเ่กดิขึน้จะเกดิขึน้ชัว่คราว 

ไมน่่าทีจ่ะท าใหก้ระจกตาเกดิการบาดเจ็บ 

การแพต้อ่สาร 

ไมท่ าใหเ้กดิอาการภมูแิพท้ีผ่วิหนังเมือ่ทดสอบกบัหนูแกสบี ้(Guinea pig) 

ส าหรับการท าใหเ้กดิการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : 
ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว 

อาจท าใหง้ว่งซมึหรอืมนึงง 
เสน้ทางการสมัผัส: การหายใจ 

อวัยวะเป้าหมาย: ระบบประสาทสว่นกลาง 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซ า้ 
อาการของการไดรั้บสารในปรมิาณมากเกนิปกต ิอาจมผีลคลา้ยยาชาหรอืเมายา ซึง่พบวา่มอีาการเวยีน
ศรีษะ และ เซือ่งซมึ 

ในสตัวท์ดลองมรีายงานวา่พบผลกระทบตอ่อวัยวะดังตอ่ไปนี:้ 
ไต 

ตับ 

การกอ่มะเร็ง 

ไมไ่ดท้ าใหเ้กดิมะเร็งในสตัวท์ดลอง  

การท าใหท้ารกมรีปูรา่งผดิปกต ิ

เป็นพษิตอ่ตัวออ่นในครรภข์องสตัวท์ดลองทีป่รมิาณซึง่เป็นพษิกบัตัวแม ่ ไมไ่ดท้ าใหเ้กดิความพกิารแต่
ก าเนดิในสตัวท์ดลอง   

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
จากการศกึษาในสตัวท์ดลอง ผลกระทบตอ่การสบืพันธุจ์ะพบเฉพาะเมือ่รับสารในปรมิาณมากพอทีจ่ะ
กอ่ใหเ้กดิพษิโดยมนัียส าคัญตอ่พอ่พันธุห์รอืแมพั่นธุ ์  

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์
ผลการศกึษาความเป็นพษิตอ่พันธกุรรมของสิง่มชีวีติในหลอดแกว้ไดข้อ้สรปุวา่ไมม่ผีล  ผลการศกึษา
ความเป็นพษิตอ่พันธกุรรมของสิง่มชีวีติในตัวออ่นของสตัวพ์บวา่ใหผ้ล   

อนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจสว่นลา่งหรอืท าใหป้อดอกัเสบ (Aspiration Hazard) 

ตามคณุสมบตัทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ   
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12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา

ขอ้มลูทางนเิวศนพ์ษิวทิยาจะแสดงในสว่นนี ้เมือ่มขีอ้มลู 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 

ในทางปฏบิตัแิลว้ สารนีถ้อืไดว้า่ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่นน ้าในลักษณะของความเป็น
พษิอยา่งเฉียบพลัน (คา่ LC50/EC50/EL50/LL50 > 100 มล/ล ในสิง่มชีวีติทีอ่อ่นไหวทีส่ดุ 

LC50, Leuciscus idus (ปลาออรฟี์สทีอง), การทดสอบทางสถติ, 96 h, 6,812 mg/l, DIN 
38412 

LC50, Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์, การทดสอบกึง่สถติ, 96 h, >= 1,000 
mg/l, ขอ้แนะน าที ่203 ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่ 

LC50, Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต), การทดสอบทางสถติ, 96 h, 20,800 mg/l, 
ขอ้แนะน าที ่203 ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่ 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั (aquatic invertebrates) 

LC50, Daphnia magna (ไรน ้า), การทดสอบทางสถติ, 48 h, 21,100 - 25,900 mg/l, 
ขอ้แนะน าที ่202 ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่ 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่สาหรา่ย/พชืในน า้ 

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหรา่ยสเีขยีว), การทดสอบทางสถติ, 7 d, 

Growth rate inhibition, > 1,000 mg/l, ขอ้แนะน าที ่201 ตามแบบการทดสอบของ OECD 
หรอืเทยีบเทา่ 

ความเป็นพษิตอ่แบคทเีรยี 

IC50, กากตะกอนกมัมนัต,์ การทดสอบทางสถติ, > 1,000 mg/l 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: สารชนดินีส้ามารถสลายตัวทางชวีภาพ ผา่นการ
ทดสอบ OECD ในเรือ่งความสามารถทีจ่ะสลายตัวทางชวีภาพได ้   
10-day Window: ผา่น
การสลายตวัทางชวีภาพ:  96 %
ระยะเวลาในการสมัผสั: 28 d
วธิกีาร: ขอ้แนะน าที ่301E ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่

ปรมิาณออกซเิจนทีต่อ้งการตามทฤษฎ:ี  1.95 mg/mg  

ความตอ้งการออกซเิจนทางเคม ี(COD):  1.84 mg/g   

การเสือ่มสภาพดว้ยแสง 

ชนดิการทดสอบ: ครึง่ชวีติ(สารสงัเคราะหแ์สงโดยออ้ม) 
สารทีก่ระตุน้ใหเ้กดิอาการแพ ้(Sensitizer): อนุมลูของ OH 

คา่ครึง่ชวีติในบรรยากาศ: 7.8 h 

วธิกีาร: ไดจ้ากการประมาณคา่ 
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ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

การสะสมทางชวีภาพ: โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมในสิง่มชีวีติมนีอ้ย (BFC นอ้ยกวา่ 100 หรอืคา่ 
log Pow นอ้ยกวา่ 3)   
คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในช ัน้ของนอรม์อล-ออกตานอล/น า้(log Pow): 0.37 

ที ่20 ฐC ถกูวัด  

ปจัจยัของความเขม้ขน้ชวีภาพ(BCF): < 2   

การเคลือ่นทีใ่นดนิ_ 

ความสามารถในการเคลือ่นทีใ่นดนิมสีงูมาก (คา่ Koc อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 50) 
สมัประสทิธิก์ารกระจายตวั (Koc): 0.2 - 1.0 ไดจ้ากการประมาณคา่ 

ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB 

สารนีไ้มจั่ดอยูใ่นประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมทางชวีภาพและเป็นพษิ (Persistent 
Bioaccumulative and Toxic: PBT)  สารนีไ้มจ่ัดอยูใ่นประเภทสารทีค่งทนอยูไ่ดน้านมาก
สามารถสะสมทางชวีภาพไดย้าวนานมากและเป็นพษิ (very persistent and very 
bioaccumulating: vPvB)  

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ 

สารนีไ้มไ่ดอ้ยูใ่นบญัชขีอง Montreal Protocol วา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 

13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั

วธิกีารก าจดั: หา้มทิง้สารเขา้ไปในทอ่ระบายน ้า บนพืน้ หรอืเขา้ไปในแหลง่น ้าใด  ๆ วธิกีารก าจัดของเสยี
จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดระดับทอ้งถิน่และระดับประเทศ  ขอ้ก าหนดของแตล่ะทอ้งถิน่
อาจแตกตา่งกนัไป  การตรวจสอบของเสยีและการด าเนนิการก าจัดตามกฎหมายเป็นหนา้ทีข่องผูท้ าให ้
เกดิของเสยี  ในฐานะผูจ้ าหน่าย,บรษัิทไมม่สีว่นในการควบคมุกระบวนการจัดการหรอืกระบวนการผลติ
ของผูท้ีค่รอบครองสารหรอืผูท้ีใ่ชส้าร  วธิกีารก าจัดตามทีก่ลา่วใชส้ าหรับผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นสภาวะทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมสีว่นที ่2 (องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นประกอบ)  ส าหรับสารที่
ไมไ่ดใ้ชห้รอืสารทีไ่มป่นเป้ือน วธิกีารก าจัดทีเ่หมาะสมคอืการสง่ไปใหผู้รั้บก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาต 
โดยใชว้ธิกีาร:  เตาเผาดว้ยความรอ้นสงู หรอือปุกรณ์ท าลายดว้ยความรอ้นอืน่  ๆ  

การก าจัดผลติภณัฑน์ีเ้มือ่ไมใ่ชแ้ลว้หรอืใชไ้มห่มดใหท้ าการก าจัดเหมอืนกบัการก าจัดของเสยีอนัตราย  

14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางถนนและทางรถไฟ: 
ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ 1-METHOXY-2-PROPANOL
หมายเลขยเูอ็น UN  3092 

ประเภท 3
กลุม่การบรรจุ III

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางทะเล (IMO/IMDG) 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ 1-METHOXY-2-PROPANOL
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หมายเลขยเูอ็น UN  3092 

ประเภท 3
กลุม่การบรรจุ III
มลภาวะทางทะเล ไม่
การขนสง่ในรปูแบบ Bulk 
สอดคลอ้งตาม Annex I 
หรอื II ของ MARPOL 
73/78 และ IBC หรอื 
IGC Code 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO) 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ 1-Methoxy-2-propanol
หมายเลขยเูอ็น UN  3092 

ประเภท 3
กลุม่การบรรจุ III

ขอ้มลูนีไ้มไ่ดต้ัง้ใจทีจ่ะสือ่ถงึกฏระเบยีบเฉพาะหรอืขอ้ก าหนดในการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์
นี ้การจัดประเภทของการขนสง่อาจจะแตกตา่งกนัไปตามปรมิาณของภาชนะบรรจแุละอาจจะขึน้อยูก่บั
ขอ้ก าหนดของภมูภิาคหรอืประเทศนัน้ๆ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่เพิม่เตมิสามารถสอบถามไดจ้าก
ตัวแทนฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลกูคา้ และจรงิๆแลว้การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการขนสง่สารเคมหีรอืวัสดใุดๆ นัน้ ถอืเป็นความรับผดิชอบของผูข้นสง่หรอืผูท้ีรั่บหนา้ทีใ่น
การขนสง่สารนัน้ๆ 

15. ขอ้มลูเกีย่วกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบั

ประเทศไทย : กฎหมายวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

ผลติภณัฑน์ีไ้มม่สีว่นประกอบทีม่รีายชือ่เป็นวัตถอุนัตรายตามกฎหมายวัตถอุนัตราย 

ประเทศไทย: ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (บญัชรีายชือ่สารเคมอีนัตราย) 

มสีว่นประกอบของผลติภณัฑน์ีอ้ยูใ่นรายชือ่ตามกฎหมาย 

16. ขอ้มลูอืน่ๆ

บทความเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

ขอ้มลูเพิม่เตมิของผลติภณัฑน์ีส้ามารถขอไดโ้ดยตดิตอ่ฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลกูคา้  ใหข้อเอกสาร
แนะน าผลติภณัฑ ์(product brochure)   

ระบบการจดัระดบัอนัตราย 
NFPA 
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สขุภาพ ไฟไหม ้ มปีฏกิรยิา 

1 3 0

การแกไ้ข 

หมายเลขประจ าตัว: 101201584 / A176 / วันทีอ่อก: 17.04.2017 / ฉบบั: 6.0 

การแกไ้ขลา่สดุจะใชต้วัหนาและขดีเสน้ใตคู้ท่างดา้นซา้ยตลอดเอกสารนี.้ 

ค าอธบิาย 

ACGIH คา่ขดีจ ากดั (TLV) โดยสมาคมนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแหง่สหรัฐอเมรกิา 
(ACGIH) 

Dow IHG Dow IHG 

STEL ปรมิาณสงูสดุของสารทีรั่บเขา้สูร่า่งกายไดใ้นระยะสัน้

TWA คา่เฉลีย่ถว่งเวลา 

บรษัิท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ ากดั สนับสนุนลกูคา้และผูท้ีไ่ดรั้บเอกสารนีใ้หอ้า่นและท าความ
เขา้ใจขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมอียา่งถีถ่ว้นและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมเพือ่จะรับทราบและเขา้ใจขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนีแ้ละอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากผลติภณัฑ ์
ขอ้มลูทีแ่สดงตอ่ไปนี ้แสดงดว้ยความหวังดแีละเชือ่วา่ถกูตอ้ง จนถงึวันที ่MSDSประกาศใช ้ แตอ่ยา่งไร
ก็ตามจะไมม่กีารใหก้ารรับประกนัหรอืแสดงถงึการรับประกนัทัง้ทางตรง และทางออ้ม  ขอ้ก าหนดทาง
กฏหมายสามารถเปลีย่นไดต้ลอดเวลาและไมเ่หมอืนกนัในแตล่ะทอ้งที ่เป็นความรับผดิชอบของผูซ้ ือ้ ที่
จะท าใหแ้น่ใจวา่การปฏบิตังิานตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ถกูตอ้งตามกฏหมายของประเทศและกฎหมายทอ้งถิน่ 
ขอ้มลูทีใ่หใ้ชก้บัสารในสภาพทีข่ายใหล้กูคา้เทา่นัน้ เนือ่งจากสภาวะการใชผ้ลติภณัฑไ์มอ่ยูใ่นการ
ควบคมุของผูผ้ลติ จงึเป็นหนา้ทีข่องผูซ้ ือ้/ผูใ้ชท้ีจ่ะพจิารณาสภาวะทีเ่หมาะสมในการใชผ้ลติภณัฑอ์ยา่ง
ปลอดภยั  เนือ่งจากความแตกตา่งของแหลง่ขอ้มลูเชน่เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัเฉพาะตัวของผูผ้ลติ 
เราจะไมแ่ละไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัทีไ่ดจ้ากแหลง่อืน่ๆ นอกจากทีไ่ดรั้บ
จากเรา ถา้หากทา่นไดรั้บเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของสารจากแหลง่อืน่หรอืไมแ่น่ใจวา่เอกสารที่
ทา่นมอียูเ่ป็นฉบบัลา่สดุ กรณุาตดิตอ่กบัเราเพือ่รับเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัฉบบัลา่สดุ     

_____________________________________________________________________________________________ 

  GF-509                                                                                                                                                              May 2018 

 การปฏิเสธสิทธิ : ในขอบข่ายแหง่ความรู้ตามหน้าที�ในการปฏิบตัิงานข้อความที�ปรากฏในแบบข้อมูลนี �เป็นความจริง แต่เนื�องจากไม่

สามารถควบคุมเงื�อนไขการใช้และ/หรือประโยชน์ของผลติภณัฑ์ได้ การรับรองในข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะ  ที�

ปรากฏจึงอาจกระทําไม่ได้ อย่างไรก็ตามการแปลความตามข้อแนะนําในการใช้และ/หรือประโยชน์ของผลติภณัฑ์

ใดที�ปรากฏ จะต้องไม่ขดัแย้งกบัเนื �อหาหรือการใช้ประโยชน์ตามสทิธิบตัรที�ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 
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