
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2005 
BGE 
1-Butoxy-2,3-epoxypropane 
2,3-Epoxypropyl butyl ether 
(Butoxymethyl)oxirane 

CAS #  2426-08-6  C7H14O2  
RTECS #  TX4200000  Molecular mass: 130.2  
UN #  1993  
EC Index #  603-039-00-7  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ หรือ 
ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม หรือ
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 54  ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศท่ี
ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 54  ํC ทําเปน
ระบบปด มีการดูดระบายอากาศ ใช
อุปกรณสามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิ 
ของถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม ไอ เจ็บคอ 

 
ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 

ทางผิวหนัง แดง ปวด 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง 
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา แดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจโดยใช P2 filter 
สําหรับ อนุภาคสารอันตราย เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หก
ออกมาใสในภาชนะที่มีฝาปด ใชทรายหรือสิ่งดูดซับเฉื่อยโรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย 

 

EU Classification  
Symbol: Xn 
R: 10-20/22-37-40-43-68-52/53 
S: (2-)-24/25-36/37-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: III 

n-BUTYL GLYCIDYL ETHER เอ็น-บิวทิลไกลซิดิล อีเทอร ICSC: 0115 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30GF1-III 

 
เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  
กรดแก ดางแก เอมีน เก็บในที่เย็นและมืด 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี :สารน้ีทําใหเกิดเปอรออกไซดที่ระเบิดได สารทําปฏิกิริยากับกรด เอมีน ดาง และสารออกซิไดซอยางแรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 3 ppm as TWA; (skin); SEN; (ACGIH 2005).  
MAK: skin absorption (H); sensitization of skin (Sh); Carcinogen category: 3B; Germ cell mutagen group: 2; (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองของสาร และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางรวดเร็ว  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: อาจทําใหเปนโรคผิวหนังไวตอสิ่งกระตุน อาจกอใหเกิดอันตรายที่ถายทอดไดทาง
พันธุกรรมตอเซลลสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :164  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :0.91 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 2 
ความดันไอ kPa ท่ี 25  ํ C :0.43 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 3.78 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 54  ํC c.c (closed cup) 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: ดูหมายเหตุ 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.63  

หมายเหตุ 
คาจํากัดการระเบิดไมมีบอกไวในเอกสารใด อยางไรก็ตามสารน้ีติดไฟไดและมีจุดวาบไฟนอยกวา 61  ํC 
ตรวจสอบเปอรออกไซดกอนทําการกลั่น ทําใหหมดไปถาตรวจพบ 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  

 

n-BUTYL GLYCIDYL ETHER เอ็น-บิวทิลไกลซิดิล อีเทอร ICSC: 0115 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


