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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
DENATURED ETHANOL 100
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DENATURED ETHANOL 100
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จำหน่ำย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
เบอร์แฟกซ์:
0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
เบอร์โทรฉุกเฉิน:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
2. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภำพ

คำสัญญำณ

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอไวไฟสู ง
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนังและดวงตำ
3.) อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ
4.) ระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน - ห้ำมสู บบุหรี่
2.) ปิ ดฝำภำชนะให้แน่น
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3.) สวมถุงมือป้ องกันและป้ องกันดวงตำและป้ องกันใบหน้ำ
4.) ล้ำงมือทำควำมสะอำดหลังใช้งำน
5.) ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น
6.) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ/ระบบระบำยอำกำศ/ระบบแสงไฟ/อุปกรณ์อื่นๆที่ป้องกันกำรระเบิด
7.) มีมำตรกำรป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์
8.) เก็บในที่ที่มีกำรระบำยอำกำศได้ดี เก็บในที่เย็น
9.) ในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้: ใช้ทรำยแห้ง, ผงเคมีแห้ง หรื อ โฟมดับเพลิง สำหรับดับเพลิง
10.) หำกสัมผัสผิวหนัง (หรื อขน): ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำ
11.) หำกเข้ำดวงตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละ
สำมำรถทำได้ ให้ลำ้ งดวงตำต่อ พบแพทย์ทนั ที
12.) หำกระคำยเคืองต่อดวง: ให้พบแพทย์ หรื อเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
13.) ต่อสำยดิน/เชื่อมภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ
14.) เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท มีกำรระบำยอำกำศได้ดี
15.) กำจัดสำรและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ถูกต้องตำมระเบียบข้อกำหนด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Ethanol SDA 39C 200 proof, Ethanol SDA 39C / Denatured alcohol
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
DENATURED ETHANOL 100
100
64-17-5
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนา:

การสั มผัสดวงตา:
การสั มผัสผิวหนัง:
การหายใจเข้ าไป:

การกลืนกิน:

ใช้ควำมระมัดระวัง เพื่อสุ ขภำพของคุณเองและควำมปลอดภัยของคุณ ก่อนที่จะ
ช่วยเหลือและให้กำรปฐมพยำบำล ปรึ กษำแพทย์ แสดงเอกสำรข้อมูลควำมเป็ น
อันตรำยแก่แพทย์ ย้ำยออกจำกพื้นที่ที่อนั ตรำย
ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดและไปพบแพทย์ทนั ที
ล้ำงด้วยสบู่และน้ ำ และถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออก
เคลื่อนย้ำยบุคคลในที่ที่มีอำกำศบริ สุทธิ์ รักษำควำมอบอุ่นและพักผ่อนให้เพียงพอ
ใช้เครื่ องช่วยหำยใจหำกหยุดหำยใจ หรื อผูป้ ่ วยมีอำกำรผิดปกติ ให้รับกำรรักษำ
ทำงกำรแพทย์ทนั ที
ล้ำงปำกด้วยน้ ำ ห้ำมทำให้อำเจียน ให้ดื่มนมหรื อน้ ำ ให้รับกำรรักษำทำงกำรแพทย์
ทันที
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5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้คำร์บอนไดออกไซค์, แอลกอฮอล์โฟม, ผงเคมีแห้ง, ทรำยแห้ง, ม่ำนน้ ำหรื อละอองน้ ำฝอย รักษำควำมเย็นของ
ภำชนะโดยกำรฉี ดพ่นน้ ำ
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
อย่ำใช้น้ ำเป็ นลำฉี ดโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ลุกไหม้ติดไฟได้ ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศและอำจกระจำยไปตำมพื้น เมื่อผสมกับอำกำศก่อให้เกิดของผสมที่ระเบิด
ได้ที่อุณหภูมิโดยรอบ ควรระวังเพรำะอำจมีไฟย้อนกลับ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะก่อให้เกิดแก๊สหรื อไอระเหยที่เป็ น
อันตรำย คำร์บอนมอนนอกไซด์ คำดว่ำเป็ นอันตรำยหลัก อันตรำยจำกกำรสลำยตัวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจำกเพลิง
ไหม้ – คำร์บอนออกไซด์
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ (SCBA) สำหรับกำรผจญเพลิงหำกจำเป็ น รักษำควำมเย็นของภำชนะโดย
กำรฉี ดพ่นน้ ำ
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล หลีกเลี่ยงกำรสู ดหำยใจเอำไอระเหย, หมอก หรื อ
แก๊ส ควรมีระบบระบำยอำกำศที่เพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิ ดประกำยไฟออก
ทั้งหมด อพยพผูค้ นไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย ระวังไอระเหยที่มีกำรสะสมควำม
เข้มข้นทำให้ระเบิดได้ ไอระเหยสำมำรถสะสมในพื้นที่ต่ำ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม:

ป้ องกันกำรรั่วไหลหรื อหกเลอะ หำกกระทำอย่ำงปลอดภัย ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหล
ลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ

วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ของเหลวไวไฟ ต้องกำจัดแหล่งกำเนิดไฟออกทั้งหมด อุปกรณ์ที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์น้ ี
ทั้งหมดต้องต่อสำยกรำว์ด อำจใช้โฟมลดไอระเหย อย่ำสัมผัสหรื อเดินผ่ำนสำรที่
หกรั่วไหล ยับยั้งกำรรั่วไหลและเก็บรวบรวมด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่เผำไหม้ (เช่น
ทรำยแห้ง, ดิน, เวอร์มิคูลไลต์) และเก็บในภำชนะสำหรับกำจัดตำมข้อบังคับของ
ท้องถิ่น/ประเทศ ใช้เครื่ องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟในกำรเก็บรวบรวมวัสดุดูด
ซับ
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7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสผิวหนังและดวงตำ หลีกเลี่ยงกำรสู ดดมไอระเหยหรื อหมอกควัน เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ด
ประกำยไฟ ไม่สูบบุหรี่ ใช้มำตรกำรป้ องกันกำรสะสมของไฟฟ้ ำสถิตย์ เปิ ดและจัดเก็บภำชนะด้วยควำมระมัดระวัง
ภำชนะโลหะที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุน้ ีควรต่อกรำว์ดและสำยดิน
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปิ ดฝำภำชนะบรรจุให้แน่น เก็บในที่เย็น แห้งและในสถำนที่มีกำรระบำยอำกำศ ภำชนะที่เปิ ดใช้งำนต้องมีควำม
ระมัดระวังปิ ดผนึกและตั้งตรงเพื่อป้ องกันกำรรั่วไหล ศึกษำกฏหมำยท้องถิ่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลกำรจัดเก็บ
เหมำะสม: ภำชนะเหล็กอ่อน และสแตนเลส
ไม่เหมำะสม: อะลูมิเนียม, ทองแดง
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 1000 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม:

จัดให้มีกำรระบำยอำกำศเฉพำะที่ หรื อ มีกำรควบคุมทำงวิศวกรรมอื่นๆ
เกี่ยวกับควำมเข้มข้นของไอระเหยในอำกำศต่ำกว่ำขีดจำกัด อุปกรณ์
ไฟฟ้ ำควรต่อสำยดินและเป็ นไปตำมควำมเหมำะสมทำงไฟฟ้ ำ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่ำมีที่ลำ้ งตำและฝักบัวฉุกเฉินใกล้กบั พื้นที่ทำงำน

อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:

จุดที่มีควำมเสี่ ยงให้ใช้หน้ำกำกกรองอำกำศ ในกำรช่วยหำยใจโดยใช้แบบเต็มหน้ำ
ชนิดอเนกประสงค์ (US) หรื อ ประเภท ABEK (EN 14387) ที่มีตลับกรองอำกำศ
เพื่อทำกำรควบคุมทำงวิศวกรรม ถ้ำเครื่ องช่วยหำยใจเป็ นวิธีเดียวในกำรป้ องกัน
ควรใช้เครื่ องช่วยหำยใจแบบเต็มหน้ำ ใช้อุปกรณ์ช่วยหำยใจและส่ วนประกอบที่
ได้รับกำรทดสอบ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH หรื อ CEN (EU)

การป้องกันมือ:

จัดกำรสวมถุงมือตรวจสอบถุงมือก่อนใช้ ใช้เทคนิคกำรถอดถุงมือที่เหมำะสม
(โดยไม่ตอ้ งสัมผัสพื้นผิวด้ำนนอกถุงมือ) เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสผิวหนังกับ
ผลิตภัณฑ์ กำจัดถุงมือที่ปนเปื้ อนหลังจำกใช้งำนตำมกฏข้อบังคับและทำงปฏิบตั ิที่
ดี ล้ำงมือเช็ดให้แห้ง
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การป้องกันดวงตา:

ใช้แว่นเคมีนิรภัยและ/หรื อหน้ำกำกป้ องกันเต็มใบหน้ำ ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับรองตำม
มำตรฐำนของรัฐบำลที่เหมำะสม เช่น NIOSH (US) หรื อ EN166(EN) มีอ่ำงน้ ำพุ
ล้ำงตำและอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกในพื้นที่ทำงำน

การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: เลือกชุดป้ องกันร่ ำงกำยตำมปริ มำณและควำมเข้มข้นของสำรอันตรำยในที่ทำงำน
มาตรการสุ ขอนามัย:

ใช้งำนตำมมำตรฐำนสุ ขอนำมัยในโรงงำนอุตสำหกรรมและแนวทำงปฏิบตั ิควำม
ปลอดภัย ล้ำงมือก่อนพักและเมื่อสิ้ นกำรทำงำน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นคล้ำยแอลกอฮอล์

อัตราการระเหย : 3.0 -3.4 (Butyl Acetate)

จุดหลอมเหลว : -114°C

ความหนาแน่ น : 0.789 – 0.793 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 7.0 ที่ 10 g/l 20°C

การละลายนา้ : ละลำยอย่ำงสมบูรณ์

จุดเดือด : 78 - 78.5 °C

ความหนืด : 1.2mPa-s, 1.52 cSt ที่ 20 °C

ความดันไอ : 43 – 44.6 mmHg ที่ 20°C

ความหนาแน่ นของไอ : 1.59 -1.6 (อำกำศ=1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 3.3-3.5 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 15.0-19.0 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 363 - 365°C

จุดวาบไฟ : 13 - 17 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 0.1-5058.5 ppm

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ: ของเหลว
ไวไฟสูง

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : (-0.32) - (-0.31)

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:

เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ

การเกิดปฏิกริ ิยา:

ทำปฏิกิริยำกับสำรออกซิ ไดส์รุนแรง ไออำจรวมตัวเป็ นสำรผสมที่ระเบิด
ได้ในอำกำศ

ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไอระเหยอำจรวมตัวเป็ นสำรผสมที่ระเบิดได้ในอำกำศ เสี่ ยงต่อกำรจุด
ติดไฟหรื อกำรเกิดก๊ำซหรื อไอระเหยที่ติดไฟกับ: chromium (VI) oxide,
hydrogen peroxide, uranium hexafluoride, nitrogen dioxide, nitric acid,
oxides of phosphorus, permanganic acid, perchloric acid, conc. sulfuric
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สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:

acid, potassium permanganate, perchlorates, fluorine, ethylene oxide,
chromyl chloride, halogen-halogen compounds, strong oxidizing agents,
alkali oxides, alkaline earth metals และ alkali metals
ควำมร้อน, เปลวไฟ, ประกำยไฟ, แสงแดดโดยตรง และอุณหภูมิที่สูงขึ้น
เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดไฟ และกำรทำให้อุ่น

Oxidizing agents, acids, alkali metals, ammonia, peroxides, strong
inorganic acids, various plastics, rubber
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ควำมร้อนสำมำรถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์กำรเผำไหม้; carbon dioxide
ในควำมเข้มข้นที่เพียงพอสำมำรถทำให้เกิดสภำวะขำดออกซิเจน และหรื อ
carbon monoxide ซึ่งเป็ นพิษสู งหำกสู ดดม
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :

11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 6200-17800 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): >20000 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >8000 mg/l -4h, 20000 ppm -10h
LD50 (Inhalation, rat): 124.7 mg/l-4h
LDL0 (Oral, human): 1400 mg/kg
กำรสู ดดมไอระเหยที่มีควำมเข้มข้นสู งอำจทำให้เกิดอำกำรปวดหัว ระคำย
เคืองจมูก คอ และระบบทำงเดินหำยใจ กำรกลืนกินอำจทำให้สูญเสี ยกำร
ประสำนงำนชัว่ ครำวหรื อถำวร, ตำบอด, โคม่ำและเสี ยชีวติ ไม่น่ำจะเกิด
กำรระคำยเคืองผิว
ควำมเป็ นพิษเรื้ อรัง: ไม่มีหลักฐำนที่น่ำเชื่ อถือเกี่ยวกำรเกิดมะเร็ งใน
สัตว์ทดลอง กำรได้รับสำรเป็ นเวลำนำน อำจทำให้ตบั ไต และหัวใจถูก
ทำลำย กำรได้รับสำรในระยะยำวอำจทำให้สูญเสี ยอยำกอำหำร, น้ ำหนัก
ลด, กังวล, สู ญเสี ยควำมจำ, ปั ญญำอ่อน
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:

LC50 - Trout: 11400 mg/l-24h

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office))

82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถ.สุ ขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ์.0-2392-3410-3
82/80 Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

LC50 - Fish: >10000 mg/l-96h
LC50 - Leuciscus idus (Golden orfe): 8140 mg/l - 48h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC5 - E. sulcatum: 65 mg/l -72h
EC50 - Daphnia magna (Water flea): 9268 - 14221 mg/l - 48h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
IC5 - Scenedesmus quadricauda (Green algae): 5000 mg/l - 7d
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
EC50 - Pseudomonas putida: 6500 mg/l - 16h
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
ผลิตภัณฑ์น้ ียอ่ ยสลำยได้ง่ำย
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ:
ผลิตภัณฑ์น้ ีคำดว่ำไม่เกิดกำรสะสมทำงชีวภำพของห่วงโซ่ อำหำรใน
สิ่ งแวดล้อม
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ผลิตภัณฑ์น้ ีมีแนวโน้มที่จะระเหยรวดเร็ วในอำกำศ เนื่องจำกมีควำมดัน
ไอสู ง ผลิตภัณฑ์จะละลำยได้อย่ำงรวดเร็ วในน้ ำและดูดซับไม่ดีในดิน
หรื อตะกอน
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ:
ไม่เป็ นพิษ
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ถ้ำไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ได้ ให้กำจัดทิ้งโดยกำรเผำ จำกผูป้ ระกอบกำรที่ได้รับ
อนุญำต
ไม่มีขอ้ มูล

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1170
Proper shipping name: ETHANOL
การขนส่ งทางทะเล
UN-No: 1170
Ems: F-E S-D
Proper shipping name: ETHANOL
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1170

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II
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Proper shipping name: ETHANOL
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture:
This product has been classified in accordance with hazard criteria of the Controlled Products Regulations and the
MSDS contains all the information required by the Controlled Products Regulations.
OSHA Hazards.
Flammable liquid, irritant, Target Organ Effect.
All ingredients are on the following inventories or are exempted from listing
Country
Notification
Australia
AICS
Canada
DSL
China
IECS
European Union
EINECS
Japan
ENCS/ISHL
Korea
ECL
New Zealand
NZIoC
Philippines
PICCS
United States of America
TSCA
Label requirements
Hazard Symbol(S)

Indication of danger
Risk phrases
Safety phrases

Highly flammable
R11- Highly flammable.
S2- Keep out of the reach of children.
S7- Keep container tightly closed.
S16- Keep away from sources of ignition – No smoking.
S46- If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
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EU regulations

Classification and labeling have been performed according to EU directive 1999/45/EC
and 67/548/EEC as amended and adapted.

Regulation information:
Classification: FLAMMABLE LIQUID
Symbols:
F
EEC No.603-002-00-5
Risk phrases: R11: Highly flammable
Safety phrases: S7: Keep container tightly closed.
S16: Keep away from sources of ignition – No smoking.
ข้อบังคับ/กฏหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย/สุ ขภำพและสิ่ งแวดล้อมที่เฉพำะเจำะจงสำหรับสำรเดี่ยวและสำรผสม
กฏหมำยแห่งชำติ
ประเภทกำรจัดเก็บ 3
กำรประเมินควำมปลอดภัยทำงเคมี
สำหรับผลิตภัณฑ์น้ ี ไม่มีกำรจัดทำกำรประเมินควำมปลอดภัยของสำรเคมี(Chemical Safety Assessment) ตำมกฏ
ระเบียบ EU REACH regulation No 1907/2006
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ
แต่อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควร
ระวังในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เคิ ลจำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

