
2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธิล เมทธาครีเลท ICSC :0450 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2006 
Dimethylamino-ethylmethacrylate  
N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate  
Methacrylic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester 

CAS #  2867-47-2  C8H15NO2  

RTECS #  OZ4200000  Molecular mass: 157.2  

UN #  2522  

EC Annex 1 Index #  607-132-00-3  
 

  

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ

หามอยูใกลเปลวไฟ สารดับเพลิงผง   
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
น้ําฉีด คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 68  ํC  
อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศที่ระเบิดได

ที่อุณหภูมิสูงกวา 68  ํC ทําเปน
ระบบปด  
ดูดระบายอากาศ  

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม ไอ เจ็บคอ ดูดระบายอากาศ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก

ทางผิวหนัง ผิวหนังไหม ปวด สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆหรืออาบน้ํา  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย คลื่นไส 
อาเจียน  ปวดแสบปวดรอน 
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก ใหดื่มน้ํา 1-2 แกว 
 หามทําใหอาเจียน  นําสงแพทย 

 
 
 
 
 
 
 



การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจสําหรับกาซ
และไอสารอินทรีย หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม  
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะที่มีฝาปด 
ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย  
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: Xn 
R: 21/22-36/38-43 
S: (2-)26-28 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

GHS Classification 
อันตราย 
ของเหลวติดไฟได 
เปนสาเหตุใหผิวหนังไหมรุนแรงและดวงตาถูกทําลาย 
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S2522  
NFPA Code: H2; F2; R0; 

เก็บแยกจากโลหะ สารออกซิไดซ สารรีดิวซอยางแรง  
อาหารและอาหารสัตว  เก็บในที่มืด เก็บเฉพาะสารที่คงตัว  
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายน้ําเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี ถึงมีสีเหลืองออน  
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดการรวมตัวภายใตอิทธิพลของความรอน แสงสวาง สารออกซิไดซ สารรีดิวซ โลหะทําใหเกิดอันตรายจากไฟ
ไหมและการระเบิด สารสลายตัวเมื่อเผาไหมไดควันพิษ รวมทั้ง nitrogen oxides สารทําลายยางบางประเภท 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: ยังไมมีการระบุ MAK ยังไมมีการระบุ  
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC ไมมีการบงช้ีถึงอัตราการระเหยของสารที่จะทําใหอากาศเปนอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง สารระคายเคืองทางเดินหายใจ สารกัดกรอนทางเดินอาหาร  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 186   ํC 
จุดหลอมเหลว : -30   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.93 
การละลายในน้ํา , g/100 ml ท่ี 25  ํ C: 10.6 (ปานกลาง) 
ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 0.11 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 5.4
จุดวาบไฟ : 68  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 255   ํC
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1.2-? 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 1.13 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

หมายเหตุ 

การเติมสารที่ทําใหคงตัว (stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor) ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารนี้ ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนมกราคม 2008 ในสวนของการปฐมพยาบาลเมื่อกลืนกิน 
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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 

 


