
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1999 
2-Aminobutane  
1-Methyl propylamine  
2-Butanamine 

CAS #   13952-84-6  C4H11N / CH3CH(NH2)C2H5  

RTECS #  EO3325000  Molecular mass: 73.1  

UN #  1992   

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไวไฟมาก  หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุด
ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

สารดับเพลิงผง  โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล น้ํามากๆ
คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศที่ระเบิดได

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา  

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม ไอ หายใจลําบาก เจ็บคอ 
หายใจถี่ๆ  

ดูดระบายอากาศ ใชระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก   
ถาจําเปนใหชวยหายใจ  นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง แดง ผิวหนังไหม ปวด 
แผลพุพอง  
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆหรืออาบน้ํา  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมแวนนิรภัย หนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ทองเสีย เจ็บคอ  อาเจียน  
ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน   
นําสงแพทย ดูหมายเหตุ 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เคลื่อนยาย
แหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่
หกออกมาใสภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ใชทราย
หรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลว
นําไปทิ้งในที่ปลอดภัย ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุด
ปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, C, N 
R: 11-20/22-35-50 
S: (1/2-)-9-16-26-28-36/37/39-45-61 

UN Hazard Class: 3 
UN Subsidiary Risks: 6.1 
UN Pack Group: II  

sec-BUTYLAMINE เซก-บิวทิลามีน ICSC :0401 



 

sec-BUTYLAMINE เซก-บิวทิลามีน ICSC :0401 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30GFT1-I  
NFPA Code: H3; F3; R; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซ กรดแก  
เก็บในที่เย็น แหง  เก็บในหองที่มีการถายเทอากาศที่ดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ และสามารถไหลไปตามพื้นได จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได   
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหมไดควันและกาซที่เปนพิษ (ammonia, nitrogen oxides) สารเปนดางออน   
สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรงและกรดแก  สารทําลายดีบุก aluminium และเหล็กกลาบางชนิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: ยังไมมีการระบุ MAK: 5 ppm, 15 mg/mณ; Peak limitation category: I(2); skin 
absorption (H); Pregnancy risk group: IIc; (DFG 2004).
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอสาร และการกลืนกิน 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารที่จะทําใหอากาศเกิดการปนเปอนจนถึงจุดอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  การสัมผัสทางผิวหนังอาจทําใหผิวหนังอักเสบ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 63   ํC 
จุดหลอมเหลว : -104   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.7 
การละลายในน้ํา : ละลายน้ํา 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 18 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.52
จุดวาบไฟ : -9  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 378   ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน  Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 0.74 

หมายเหตุ 

ช่ือทางการคา คือ Deccotane and Frucote เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมให
สัมผัสไดจากการทํางาน และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


