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หมวด:  1. ขอมลูเก่ียวกบัสารเคมี/ผลติภณัฑ และบรษิทัผูผลติและจดัจาํหนาย 

ตัวระบุผลิตภัณฑ 
ชือ่การคา 
 

Iso-Butanol 
 

ชือ่พอง 

 
 

2-Methyl-propan-1-ol, 2-Methylpropyl alcohol, 1-
Hydroxymethylpropane, Isopropyl Carbinol, i-Butyl alcohol.  

รหสัผลติภณัฑ 
 
 

2059 

ท่ีเกี่ยวของในการระบุการใชประโยชนจากสารหรือสารผสมและใชการใหคาํแนะนํากับ 

การใชงาน ตวัทาํละลาย. วตัถดุบิสาํหรบั สารทีใ่ชซกัลาง และ ทําความสะอาด. 
วตัถดุบิสาํหรบัน้าํหอม. วสัดปุระเภทสทีา ใชในอตุสาหกรรม 

ขอมูลของผูผลิตหรือผูจัดหา 

บรษิทั Sasol Chemicals, a division of Sasol South Africa Ltd 

ทีอ่ยู Sasol Place, 50 Katherine Street 
Sandton 
2090 
South Africa 

โทรศพัท +27103445000  
 

ทีอ่ยูอเีมล sasolchem.info.sa@sasol.com 

หมายเลขโทรศพัทฉกุเฉิน +44 (0)1235 239 670 (Europe, Israel, Africa, Americas) 

+44(0)1235 239 671 (Middle East, Arabic African countries) 

+65 3158 1074 (Asia Pacific) 

+86 10 5100 3039 (China) 

+27 (0)17 610 4444 (South Africa) 

0800 112 890 RSA-Local only 

+61 (2) 8014 4558 (Australia) 
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หมวด:  2. ขอมลูเก่ียวกบัอนัตราย 

  

การจัดประเภทของสาร หรือของผสม 

 
การจาํแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจาํแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ปนระบบเดยีวกนัท่ัว
โลก) 
 

การจาํแนกประเภท 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ระบบการจาํแนกและการสือ่สารความเปน
อนัตรายของวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2555 (GHS 2009) 

 ของเหลวไวไฟ   ประเภทยอย 3 

 ความเปนพษิเฉียบพลัน (ทางปาก)  ประเภทยอย 5 

 ความเปนพษิเฉียบพลัน (ผิวหนัง)  ประเภทยอย 5 

 การกดักรอน และการระคายเคืองตอผิวหนัง   ประเภทยอย 2 

 การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการระคายเคืองตอ
ดวงตา 

 ประเภทยอย 1 

 ความเปนพษิตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง จาก
การรบัสัมผสัครั้งเดียว 

 ประเภทยอย 3 

 

องคประกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รูปสัญลักษณความเปนอันตราย :  

 

 

 

  

คําสัญญาณ : อันตราย 

 
ขอความแสดงความเปนอันตราย 

 
: H226 ของเหลวและไอไวไฟ 

H303 + H313 อาจเปนอันตรายเมื่อกลืนกินหรือสัมผัสผวิหนัง 
H315 ระคายเคืองตอผิวหนังมาก 
H318 ทําลายดวงตาอยางรุนแรง 
H335 อาจระคายเคืองตอทางการหายใจ 
H336 อาจทาใหงวงซึมหรือมนึงง 

 
ขอความทีแ่สดงขอควรระวัง 

 
: การปองกัน:  

P210 เกบ็ใหหางจากความรอน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พ้ืนผิวท่ีรอน 
หามสบูบุหรี ่
P233 ปดภาชนะบรรจุใหสนิท 
P240 ตอสายดนิ / เชือ่มประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณรองรับ 
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P241 ใชเครือ่งใชไฟฟา/ อุปกรณระบายอากาศ/ อุปกรณใหแสงสวาง 
ท่ีปองกันการระเบิด 
P242 ใชอุปกรณท่ีไมเกิดประกายไฟ 
P243 ใชมาตรการปองกันประจุไฟฟาสถิต 
P264 ลางผวิใหท่ัวหลังจากการสัมผสั 
P280 สวมถงุมือปองกัน/ อุปกรณปองกันตา/ หนา 

 
การตอบสนอง:  
P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง ( หรือเสนผม ) ถอดเสือ้ผาท่ี
ปนเปอนท้ังหมดออกทันที ลางผิวหนังดวยนํ้า / ฝกบัว 
P305 + P351 + P338 + P310 หากเขาดวงตา ;ลางดวยนาเปนเวลา
หลายๆนาที ใหถอดคอน แทคเลนสออก ถาถอดออกมาและทาไดงาย 
ใหลางตาตอไป รีบโทรหาศูนยพิษวิทยาหรอืแพทย / โรงพยาบาลทันที 
P312 โทรหาศูนยพิษวิทยาหรอืแพทย / โรงพยาบาลหรือถารูสึกไม
สบาย 
P332 + P313 หากเกิดการระคายเคอืงผิวหนังข้ึน :รบัคาแนะนาจาก
แพทย / พบแพทย 
P362 ถอดเสือ้ผาท่ีปนเปอนและซักลางกอนนากลับมาใชใหม 
P370 + P378 ในกรณีไฟไหม : ใชทรายแหง, สารเคมแีหง หรือ โฟมท่ี
ทนแอลกอฮอลในการดับไฟ 

 
การจดัเกบ็:  
P403 + P235 เก็บในสถานท่ีมีการระบายอากาศไดด ีเกบ็ในท่ีเย็น 

 
การกาํจดั:  
P501 กาํจัดสิ่งท่ีบรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสียท่ีไดรบัการรบัรอง 

 

ความเปนอนัตรายอืน่ทีไ่มไดเปนผลจากการจาํแนกตามระบบ 

ไมมีขอมูล 
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หมวด: 3. องคประกอบ/ขอมลูเกีย่วกบัสวนผสม 

 

สาร
 
Iso-butanol 

เน้ือหา 99.50 %W/W 

หมายเลข CAS 78-83-1  หมายเลขดัชนี 603-108-00-1 หมายเลข EC 201-148-0 
 ขอความแสดงความเปนอนัตราย H226 H315 H318 H335 H336  

สําหรบัขอความเต็มของขอความ H ท่ีอางในสวนน้ี ดูสวนท่ี 16 

หมวด: 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 

คําอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาลที่จําเปน 

ถาหายใจเขาไป ในกรณีเกดิอบุติัเหตุสูดไอ ใหยายไปยังท่ีมีอากาศบริสุทธิ ถาการ
หายใจผิดปกติหรือหยุด ใหใชเครือ่งชวยหายใจ รับความสนใจจาก
แพทยทันที  

ถาสมัผสัทางผวิหนงั ลางออกดวยสบูและนํ้าปริมาณมากขณะถอดเสื้อและรองเทาท่ีปนเปอน
ออก ถายังคงมีอาการระคายเคือง ใหไปพบแพทย  

ถาเขาตา ถอดคอนแทคเลนส ลางดวยนํ้าจํานวนมากทันที รวมท้ังภายใตเปลอืก
ตาดวย อยางนอย 5 นาที รบัความสนใจจากแพทยทันที  

การกลนืกิน หากมีการกลืนกินใหรีบไปพบแพทยทันทีพรอมภาชนะบรรจุหรือฉลาก 
หามทําใหอาเจียนโดยไมไดรบัการแนะนําจากแพทย หามใหส่ิงใดทาง
ปากแกผูท่ีไมไดสติ  

อาการ/ผลกระทบท่ีสําคัญท่ีสุด แบบเฉียบพลัน และเกดิในภายหลัง 

 อางถงึ หมวด: 11 

หมวด:  5. มาตรการในการดบัเพลงิ 
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สารดบัเพลงิท่ีเหมาะสม ฉีดนํ้า, โฟม, CO2, ผงแหง 

 

สารดบัเพลงิท่ีไมเหมาะสม หามใชเจ็ตนํ้า 

 

ความเปนอนัตรายเฉพาะท่ีเกดิ
จากสารหรอืสารผสม 

อันตรายของสารท่ีเกิดจากการสลายตัว 

 

อปุกรณปองกนัพิเศษสาํหรบันกั
ดบัเพลงิ 

สวมเครือ่งชวยหายใจเครื่องชวยหายใจชนิดท่ีมีถังอากาศในตัวและชุด
ปองกัน  

  

หมวด:  6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร 

 

ขอควรระวงัสวนบคุคล สวมใสอปุกรณปองกันสวนบคุคล หามสูดดมไอหรอืหมอกละอองเขาไป 
ทําใหแนใจวามีการระบายอากาศท่ีดพีอ เก็บใหหางจากแหลงกาํเนิด
ประกายไฟ - หามสูบบุหรี ่ 

ขอควรระวงัดานสิง่แวดลอม หลีกเล่ียงไมใหมีการแทรกซึมสูดินช้ันลาง หามชะลางท้ิงสูแหลงนํ้าผิว
ดินหรือระบบบาํบัดของเสีย  

วธิกีารทําความสะอาด ซับดวยวสัดุดดูซับท่ีเปนสารเฉ่ือย (เชน ทรายซิลิกาเจล สารยึดจับกรด 
สารยึดจับอเนกประสงค ข้ีเลือ่ย) วัสดุน้ีจะตองทําการกําจัดใหเปนไป
ตามขอกําหนด  

การอางองิไปยงัสวนอืน่ ๆ อางถงึสวน8และ13 

หมวด:  7. การขนถาย เคลือ่นยาย ใชงาน และเกบ็รกัษา 

 

ขอแนะนําสําหรบัการจดัการ
อยางปลอดภยั 

สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนัง
และตา เก็บใหหางจากแหลงกาํเนิดประกายไฟ - หามสูบบุหรี ่ 

ขอแนะนําในการปองกนัไฟ
ไหมและการระเบดิ 

ไมมีขอมลู 

ขอกาํหนดสาํหรับพืน้ทีใ่นการ
เกบ็รกัษาและภาชนะ 

ปดฝาของภาชนะใหแนน เก็บในท่ีเย็นและมีอากาศถายเทสะดวกเกบ็ให
หางจากแหลงกาํเนิดประกายไฟ - หามสบูบุหรี่ 
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ขอแนะนําในการเกบ็รกัษา
ทัว่ไป 

ไมมีขอมลู 

 

หมวด:  8. การควบคมุการสัมผสัสาร/การปองกนัสวนบุคคล 

 

สวนประกอบท่ีมคีาควบคมุในสถานทีท่าํงาน 

ขดีจาํกัดการสมัผสัจากการประกอบอาชพีของประเทศ 

ไมมีสารท่ีมีคาขีดจํากัดท่ีใหรบัสัมผัสไดขณะปฏิบัติงาน 

การควบคมุการรบัสมัผสัสาร 

การควบคมุทางวิศวกรรมทีเ่หมาะสม 

ใหมีการแลกเปล่ียนของอากาศและ/หรอืการถายเทอากาศในหองทํางานอยางเพียงพอ 

อุปกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคล 

การปองกนัระบบทางเดนิ
หายใจ 

สวมเครือ่งชวยหายใจเครื่องชวยหายใจชนิดท่ีมีถังอากาศในตัวและชุด
ปองกัน  

การปองกนัมอื ถุงมอืท่ีเหมาะสําหรบัการสมัผสัอยางถาวร: 
วัสด:ุ ยางบิวทิล 
เวลาท่ีสารใชในการทะลุผาน: 4 h 
ความหนาของวัสด:ุ 0.5 mm 

 

การปองกนัดวงตา แวนตานิรภัยแบบปองกันดานขาง  

การปองกนัผวิหนงัและลําตวั ชุดปองกันอันตราย รองเทานิรภัย  

มาตรการดานสขุอนามยั ลางมือกอนหยุดพักและทันทีท่ีเสร็จสิ้นจากการใชผลิตภัณฑ  

  

หมวด:  9. คณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี 

 

ขอมูลเกี่ยวกบัคุณสมบัติทางเคมี และฟสิกสพ้ืนฐาน 

ลกัษณะ ของเหลว 
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สถานะของวสัด ุ ของเหลว; ท่ี  20 ฐC;  1,013 hPa 

ส ี ไมมีส ี 

กลิน่ หวาน เหม็นอบั  

คาขดีจาํกดัของกลิน่ทีร่บัได ไมมีขอมลู 

จดุหลอมเหลว/ชวงของจดุ
หลอมเหลว 

-108 ฐC 

จดุเดอืด/ชวงของจดุเดอืด 108 ฐC 

จดุวาบไฟ 28 ฐC; ถวยปด 

อตัราการระเหย ไมมีขอมลู 

ความสามารถในการลกุตดิไฟ
ได (ของแขง็ กาซ) 

ไมมีขอมลู 

อณุหภูมท่ีิลกุตดิไฟไดเอง 428.7 ฐC 

ความดนัไอ 14 hPa; 20 ฐC 

ความหนาแนนสมัพทัธของไอ 2.55 

ความหนาแนน 0.801 g/cm3; 20 ฐC 

ความสามารถในการละลายใน
น้าํ 

 ละลายไดบางสวน, ผสมเขากนัไดบางสวน 

ความหนดืไดนามกิ 4.7 mPa.s 

ความหนดืไคนีแมตกิ 4.609 mm2/s 

หมวด:  10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

การเกดิปฏกิริยิา เสถียรภายใตสภาวะการเกบ็รกัษาท่ีแนะนํา 

ความเสถยีรทางเคม ี เสถียรภายใตสภาวะปกติ 

ความเปนไปไดในเกดิปฏกิริยิา
อนัตราย 

การทําใหรอนสามารถปลดปลอยแกสท่ีเปนอันตรายออกมา 

สภาวะทีค่วรหลีกเลีย่ง ความรอน เปลวไฟ และ ประกายไฟ  

วสัดท่ีุตองหลกีเลีย่ง สารออกซิไดส ตัวรีดวิซ กรดและดาง 
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อนัตรายของสารท่ีเกดิจากการ
สลายตวั 

ไมสลายตัวถาเก็บรกัษาตามปกติ 

หมวด:  11. ขอมลูดานพษิวทิยา 

 

ความเปนพษิเฉยีบพลบัเมือ่
กลนืกนิ 

Iso-butanol: 
LD50 หนูแรท: > 2,000 mg/kg; แนวปฏิบติัการทดสอบ OECD 401;  
(คาจากเอกสารขอมูล) 

ความเปนพษิเฉยีบพลบัเมือ่
สมัผสัผวิหนงั 

Iso-butanol: 
LD50 กระตาย: > 2,000 mg/kg; แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 402; 
(คาจากเอกสารขอมูล) 

การระคายเคอืงตอผวิหนงั Iso-butanol: 
กระตาย: ระคายเคือง; แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 404 (คาจาก
เอกสารขอมูล) 

การระคายเคอืงตอตา Iso-butanol: 
กระตาย: มีความเส่ียงตอทําลายดวงตาอยางรนุแรง แนวปฏิบติัการ
ทดสอบ OECD 405 (คาจากเอกสารขอมูล) 

การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพ 

ไมมีขอมูล 

ความเปนพษิทีเ่กดิจากการ
ไดรบัสารซ้าํๆ 

ไมมีขอมูล 

การกอมะเรง็ ไมมีขอมลู 

การกลายพนัธุ Iso-butanol: 
การทดลองแสดงใหเห็นผลตอการกลายพันธุในเซลลแบคทีเรียท่ี
เพาะเลี้ยงการทดสอบแบบเอมส: Salmonella typhimurium; มีและไม
ม;ี ไมมีผลตอการกลายพันธุ; (คาจากเอกสารขอมูล) 

 

ประยกุต ไมมีขอมูลน้ี 

 

หมวด:  12. ขอมลูดานนเิวศวทิยา 
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ความเปนพษิตอปลา Iso-butanol: 
การทดสอบกึ่งสถิต; Pimephales promelas; 96 h; LC50; > 100 
mg/l; คาจากเอกสารอางองิ; (คาจากเอกสารขอมูล) 

ความเปนพษิตอไรนํ้าและสตัวไมมี
กระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในนํ้า 

Iso-butanol: 
การทดสอบทางสถิต; Daphnia magna (ไรนํ้า); 48 h; EC50; (คาจาก
เอกสารขอมูล) 

ความเปนพษิตอสาหราย Iso-butanol: 
การทดสอบทางสถิต; Scenedesmus quadricauda8 d; EC50; (คา
จากเอกสารขอมูล) 

ความเปนพษิตอแบคทเีรยี ไมมีขอมูล 

ความเปนพษิตอปลา ไมมีขอมูล 

พษิเรือ้รงัในนํ้าไมมกีระดกูสนัหลงั ไมมีขอมูล 

ความสามารถในการสลายตวัทาง
ชวีภาพ 

Iso-butanol: 
ใชออกซิเจน; > 70 %; 14 d; ยอยสลายทางชีวภาพไดโดยงาย; 
OECD Guideline 301 A (new version); (คาจากเอกสารขอมูล) 

การสะสมทางชีวภาพ ไมมีขอมูล 

การเคลือ่นยายในดิน Iso-butanol: 
ไมมีขอมูล 

ผลจากการประเมิน PBT และ 
vPvB 

Iso-butanol: 
สารน้ีไมจัดวาเปนสารท่ีตกคางยาวนาน สะสมในส่ิงมีชีวติ หรือเปน
พิษ (PBT) สารน้ีไมจัดวาเปนสารท่ีตกคางยาวนานมากหรือสะสมได
ดีมากในสิ่งมีชีวิต (vPvB) 

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ Iso-butanol: 
ไมมีขอมูล 

หมวด:  13. สิง่ทีต่องคาํนงึถงึในการกาํจดั 

 

ผลติภณัฑ การท้ิงควรเปนไปตามกฎหมายทองถิ่นระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

หมวด:  14. ขอมลูการขนสง 
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ADR  

หมายเลขสหประชาชาติ: 1212 

ประเภท: 3 

กลุมบรรจุภัณฑ:  III; F1;  

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

ISOBUTANOL 

RID  

หมายเลขสหประชาชาติ: 1212 

ประเภท: 3 

กลุมบรรจุภัณฑ: III; F1 

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

ISOBUTANOL 

IMDG  

หมายเลขสหประชาชาติ: 1212 

ประเภท: 3 

การจัดการในกรณีฉุกเฉิน: F-E, S-D 

กลุมบรรจุภัณฑ: III 

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

ISOBUTANOL 

มลภาวะทางทะเล NP 

ICAO/IATA  

หมายเลขสหประชาชาติ : 1212 

ประเภท: 3 

กลุมบรรจุภัณฑ: III 
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Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

 

การขนสงในปริมาณมาก ตาม
ภาคผนวก II ของ MARPOL 
73/78 และ รหสั IBC 

Isobutyl alcohol 
ชนดิเรอื: 3 

ประเภทมลพษิ: Z 

หมวด:   15. ขอมลูดานกฎขอบงัคบั 

   

ขอบงัคับ/กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภัย/สุขภาพ และสิ่งแวดลอมท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับสาร และของผสม
Inv. of Exist. Chem. Substances in China สารเคมีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดถูกรวมไวใน Inv. of Exist. Chem. 

Substances in China (ดูบทท่ี 3)  

  
พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ สารเคมีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดถูกรวมไวใน พระราชบัญญัติควบคมุสารพิษ 

(ดูบทท่ี 3)  

  
Canadian Domestic Substances List (DSL) สารเคมีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดถูกรวมไวใน Canadian Domestic 

Substances List (DSL) (ดูบทท่ี 3)  

  
Australian Inv. of Chem. Substances (AICS) สารเคมีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดถูกรวมไวใน Australian Inv. of Chem. 

Substances (AICS) (ดูบทท่ี 3)  

  
New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC) สารเคมีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดถูกรวมไวใน New Zealand Inventory of 

Chemicals (NZIoC) (ดูบทท่ี 3)  

  
Jap. Inv. of Exist. & New Chemicals (ENCS) สารเคมีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดถูกรวมไวใน Jap. Inv. of Exist. & New 

Chemicals (ENCS) (ดูบทท่ี 3)  

  
Japan. Industrial Safety & Health Law (ISHL) สารเคมีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดถูกรวมไวใน Japan. Industrial Safety & 

Health Law (ISHL) (ดูบทท่ี 3)  

  
Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI) สารเคมีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดถูกรวมไวใน Korea. Existing Chemicals 

Inventory (KECI) (ดูบทท่ี 3)  

  
Philippines Inventory of Chemicals and 
Chemical Substances (PICCS) 

สารเคมีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดถูกรวมไวใน Philippines Inventory of 
Chemicals and Chemical Substances (PICCS) (ดูบทท่ี 3)  
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China Inv. Existing Chemical Substances 
(IECSC) 

สารเคมีท่ีเกี่ยวของท้ังหมดถูกรวมไวใน China Inv. Existing Chemical 
Substances (IECSC) (ดูบทท่ี 3)  

  

หมวด:  16. ขอมลูอืน่ๆ รวมทัง้ขอมลูการจดัทาํและการปรับปรงุแกไขเอกสารขอมลูความปลอดภยั 

ขอความเต็มของขอความ H
H226 
H315 
H318 
H335 
H336 

ของเหลวและไอไวไฟ 
ระคายเคืองตอผิวหนังมาก 
ทําลายดวงตาอยางรุนแรง 
อาจระคายเคอืงตอทางการหายใจ 
อาจทาใหงวงซมึหรือมึนงง  

All reasonable efforts were exercised to compile this SDS in accordance with the Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals (GHS). The SDS only provides information regarding the health, safety 
and environmental hazards at the date of issue, to facilitate the safe receipt, use and handling of this product in 
the workplace and does not replace any product information or product specifications. Since Sasol and its 
subsidiaries cannot anticipate or control all conditions under which this product may be handled, used and 
received in the workplace, it remains the obligation of each user, receiver or handler to, prior to usage, review this 
SDS in the context within which this product will be received, handled or used in the workplace. The user, handler 
or receiver must ensure that the necessary mitigating measures are in place with respect to health and safety. 
This does not substitute the need or requirement for any relevant risk assessments to be conducted. It further 
remains the responsibility of the receiver, handler or user to communicate such information to all relevant parties 
that may be involved in the receipt, use or handling of this product. 
Although all reasonable efforts were exercised in the compilation of this SDS, Sasol does not expressly warrant 
the accuracy of, or assume any liability for incomplete information contained herein or any advice given. When 
this product is sold, risk passes to the purchaser in accordance with the specific terms and conditions of sale. 
 
 


