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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
DENATURED ETHANOL 100 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   DENATURED ETHANOL 100 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   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. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

        
ค ำสัญญำณ อนัตรำย 

 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอไวไฟสูง 
2.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงัและดวงตำ 
3.) อำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ 
4.) ระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง  
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผวิท่ีร้อน - หำ้มสูบบุหร่ี  
2.) ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
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3.) สวมถุงมือป้องกนัและป้องกนัดวงตำและป้องกนัใบหนำ้ 
4.) ลำ้งมือท ำควำมสะอำดหลงัใชง้ำน 
5.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ท ำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น 
6.) ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ำ/ระบบระบำยอำกำศ/ระบบแสงไฟ/อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีป้องกนักำรระเบิด 
7.) มีมำตรกำรป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์
8.) เก็บในท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศไดดี้ เก็บในท่ีเยน็ 
9.) ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้ ใชท้รำยแหง้, ผงเคมีแหง้ หรือ โฟมดบัเพลิง ส ำหรับดบัเพลิง 
10.) หำกสัมผสัผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ 
11.) หำกเขำ้ดวงตำ: ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละ
สำมำรถท ำได ้ใหล้ำ้งดวงตำต่อ พบแพทยท์นัที 
12.) หำกระคำยเคืองต่อดวง: ใหพ้บแพทย ์หรือเขำ้รับกำรรักษำพยำบำล 
13.) ต่อสำยดิน/เช่ือมภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
14.) เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิท มีกำรระบำยอำกำศไดดี้ 
15.) ก ำจดัสำรและบรรจุภณัฑใ์หถู้กตอ้งตำมระเบียบขอ้ก ำหนด 

 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Ethanol SDA 39C 200 proof, Ethanol SDA 39C / Denatured alcohol 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DENATURED ETHANOL 100 100 64-17-5 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน า: ใชค้วำมระมดัระวงั เพื่อสุขภำพของคุณเองและควำมปลอดภยัของคุณ ก่อนท่ีจะ

ช่วยเหลือและใหก้ำรปฐมพยำบำล ปรึกษำแพทย ์แสดงเอกสำรขอ้มูลควำมเป็น
อนัตรำยแก่แพทย ์ยำ้ยออกจำกพื้นท่ีท่ีอนัตรำย 

การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดและไปพบแพทยท์นัที  
การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งดว้ยสบู่และน ้ำ และถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออก 
การหายใจเข้าไป: เคล่ือนยำ้ยบุคคลในท่ีท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิ รักษำควำมอบอุ่นและพกัผอ่นใหเ้พียงพอ 

ใชเ้คร่ืองช่วยหำยใจหำกหยดุหำยใจ หรือผูป่้วยมีอำกำรผดิปกติ ใหรั้บกำรรักษำ
ทำงกำรแพทยท์นัที 

การกลนืกนิ: ลำ้งปำกดว้ยน ้ำ หำ้มท ำใหอ้ำเจียน ใหด่ื้มนมหรือน ้ำ ให้รับกำรรักษำทำงกำรแพทย์
ทนัที 
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5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชค้ำร์บอนไดออกไซค,์ แอลกอฮอล์โฟม, ผงเคมีแหง้, ทรำยแหง้, ม่ำนน ้ำหรือละอองน ้ ำฝอย รักษำควำมเยน็ของ
ภำชนะโดยกำรฉีดพน่น ้ำ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
อยำ่ใชน้ ้ำเป็นล ำฉีดโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ลุกไหมติ้ดไฟได ้ ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศและอำจกระจำยไปตำมพื้น เม่ือผสมกบัอำกำศก่อใหเ้กิดของผสมท่ีระเบิด
ไดท่ี้อุณหภูมิโดยรอบ ควรระวงัเพรำะอำจมีไฟยอ้นกลบั เม่ือเกิดเพลิงไหมจ้ะก่อใหเ้กิดแก๊สหรือไอระเหยท่ีเป็น
อนัตรำย   คำร์บอนมอนนอกไซด์ คำดวำ่เป็นอนัตรำยหลกั อนัตรำยจำกกำรสลำยตวัของผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจำกเพลิง
ไหม ้– คำร์บอนออกไซด ์ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมอุปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจ (SCBA) ส ำหรับกำรผจญเพลิงหำกจ ำเป็น รักษำควำมเยน็ของภำชนะโดย
กำรฉีดพน่น ้ำ 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล หลีกเล่ียงกำรสูดหำยใจเอำไอระเหย, หมอก หรือ

แก๊ส ควรมีระบบระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ ก ำจดัแหล่งก ำเนิดประกำยไฟออก

ทั้งหมด อพยพผูค้นไปยงัพื้นท่ีท่ีปลอดภยั ระวงัไอระเหยท่ีมีกำรสะสมควำม

เขม้ขน้ท ำให้ระเบิดได ้ไอระเหยสำมำรถสะสมในพื้นท่ีต ่ำ  

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนักำรร่ัวไหลหรือหกเลอะ หำกกระท ำอยำ่งปลอดภยั ไม่ใหผ้ลิตภณัฑไ์หล

ลงสู่ท่อระบำยน ้ำ  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  

ของเหลวไวไฟ ตอ้งก ำจดัแหล่งก ำเนิดไฟออกทั้งหมด อุปกรณ์ท่ีใชก้บัผลิตภณัฑน้ี์
ทั้งหมดตอ้งต่อสำยกรำวด์ อำจใชโ้ฟมลดไอระเหย อยำ่สัมผสัหรือเดินผำ่นสำรท่ี
หกร่ัวไหล ยบัย ั้งกำรร่ัวไหลและเก็บรวบรวมดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีไม่เผำไหม ้(เช่น 
ทรำยแหง้, ดิน, เวอร์มิคูลไลต)์ และเก็บในภำชนะส ำหรับก ำจดัตำมขอ้บงัคบัของ
ทอ้งถ่ิน/ประเทศ ใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประกำยไฟในกำรเก็บรวบรวมวสัดุดูด
ซบั 
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7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
หลีกเล่ียงกำรสัมผสัผวิหนงัและดวงตำ หลีกเล่ียงกำรสูดดมไอระเหยหรือหมอกควนั เก็บใหห่้ำงจำกแหล่งก ำเนิด 
ประกำยไฟ ไม่สูบบุหร่ี  ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรสะสมของไฟฟ้ำสถิตย ์เปิดและจดัเก็บภำชนะดว้ยควำมระมดัระวงั  
ภำชนะโลหะท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุน้ีควรต่อกรำวด์และสำยดิน 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ปิดฝำภำชนะบรรจุให้แน่น เก็บในท่ีเยน็ แหง้และในสถำนท่ีมีกำรระบำยอำกำศ ภำชนะท่ีเปิดใชง้ำนตอ้งมีควำม
ระมดัระวงัปิดผนึกและตั้งตรงเพื่อป้องกนักำรร่ัวไหล ศึกษำกฏหมำยทอ้งถ่ินเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้มูลกำรจดัเก็บ  
เหมำะสม: ภำชนะเหล็กอ่อน และสแตนเลส 
ไม่เหมำะสม: อะลูมิเนียม, ทองแดง 

 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 1000 ppm  

การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  จดัใหมี้กำรระบำยอำกำศเฉพำะท่ี หรือ มีกำรควบคุมทำงวิศวกรรมอ่ืนๆ 

เก่ียวกบัควำมเขม้ขน้ของไอระเหยในอำกำศต ่ำกวำ่ขีดจ ำกดั อุปกรณ์

ไฟฟ้ำควรต่อสำยดินและเป็นไปตำมควำมเหมำะสมทำงไฟฟ้ำ ตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจวำ่มีท่ีลำ้งตำและฝักบวัฉุกเฉินใกลก้บัพื้นท่ีท ำงำน 

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ: จุดท่ีมีควำมเส่ียงใหใ้ชห้นำ้กำกกรองอำกำศ ในกำรช่วยหำยใจโดยใชแ้บบเตม็หนำ้ 

ชนิดอเนกประสงค ์(US) หรือ ประเภท ABEK (EN 14387) ท่ีมีตลบักรองอำกำศ

เพื่อท ำกำรควบคุมทำงวศิวกรรม ถำ้เคร่ืองช่วยหำยใจเป็นวธีิเดียวในกำรป้องกนั 

ควรใชเ้คร่ืองช่วยหำยใจแบบเตม็หนำ้ ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจและส่วนประกอบท่ี

ไดรั้บกำรทดสอบ ผำ่นกำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH หรือ CEN (EU) 

การป้องกนัมือ: จดักำรสวมถุงมือตรวจสอบถุงมือก่อนใช ้ใชเ้ทคนิคกำรถอดถุงมือท่ีเหมำะสม 

(โดยไม่ตอ้งสัมผสัพื้นผวิดำ้นนอกถุงมือ)  เพื่อหลีกเล่ียงกำรสัมผสัผวิหนงักบั

ผลิตภณัฑ ์ก ำจดัถุงมือท่ีปนเป้ือนหลงัจำกใชง้ำนตำมกฏขอ้บงัคบัและทำงปฏิบติัท่ี

ดี ลำ้งมือเช็ดให้แหง้  
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การป้องกนัดวงตา: ใชแ้วน่เคมีนิรภยัและ/หรือหนำ้กำกป้องกนัเตม็ใบหนำ้ ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไดรั้บรองตำม

มำตรฐำนของรัฐบำลท่ีเหมำะสม เช่น NIOSH  (US) หรือ EN166(EN) มีอ่ำงน ้ำพุ

ลำ้งตำและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในพื้นท่ีท ำงำน 

การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: เลือกชุดป้องกนัร่ำงกำยตำมปริมำณและควำมเขม้ขน้ของสำรอนัตรำยในท่ีท ำงำน 

มาตรการสุขอนามัย: ใชง้ำนตำมมำตรฐำนสุขอนำมยัในโรงงำนอุตสำหกรรมและแนวทำงปฏิบติัควำม

ปลอดภยั ลำ้งมือก่อนพกัและเม่ือส้ินกำรท ำงำน 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกล่ินคลำ้ยแอลกอฮอล ์ อตัราการระเหย :   3.0 -3.4 (Butyl Acetate) 

จุดหลอมเหลว :   -114°C ความหนาแน่น :   0.789 – 0.793 g/cm3   ท่ี  20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  7.0 ท่ี 10 g/l  20°C การละลายน า้  :  ละลำยอยำ่งสมบูรณ์ 

จุดเดอืด  :   78 - 78.5 °C ความหนืด  :   1.2mPa-s,  1.52 cSt ท่ี  20 °C  

ความดนัไอ :   43 – 44.6 mmHg ท่ี 20°C ความหนาแน่นของไอ  :   1.59 -1.6 (อำกำศ=1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 3.3-3.5 %โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 15.0-19.0 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 363 - 365°C จุดวาบไฟ  : 13 - 17 °C  

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :  0.1-5058.5 ppm 
ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ของเหลว
ไวไฟสูง 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : (-0.32) - (-0.31) 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี: เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 

การเกดิปฏิกริิยา: ท ำปฏิกิริยำกบัสำรออกซิไดส์รุนแรง ไออำจรวมตวัเป็นสำรผสมท่ีระเบิด

ไดใ้นอำกำศ  

ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไอระเหยอำจรวมตวัเป็นสำรผสมท่ีระเบิดไดใ้นอำกำศ    เส่ียงต่อกำรจุด
ติดไฟหรือกำรเกิดก๊ำซหรือไอระเหยท่ีติดไฟกบั: chromium (VI) oxide, 
hydrogen peroxide, uranium hexafluoride, nitrogen dioxide, nitric acid, 
oxides of phosphorus, permanganic acid, perchloric acid, conc. sulfuric 
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acid,  potassium permanganate, perchlorates, fluorine, ethylene oxide, 
chromyl chloride, halogen-halogen compounds, strong oxidizing agents, 
alkali oxides, alkaline earth metals  และ  alkali metals   

สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง: ควำมร้อน, เปลวไฟ, ประกำยไฟ, แสงแดดโดยตรง และอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 

เก็บใหห่้ำงจำกแหล่งก ำเนิดไฟ และกำรท ำใหอุ่้น 

วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Oxidizing agents, acids, alkali metals, ammonia, peroxides, strong 
inorganic acids, various plastics, rubber 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: ควำมร้อนสำมำรถท ำใหเ้กิดผลิตภณัฑก์ำรเผำไหม;้ carbon dioxide  
ในควำมเขม้ขน้ท่ีเพียงพอสำมำรถท ำใหเ้กิดสภำวะขำดออกซิเจน และหรือ 
carbon monoxide ซ่ึงเป็นพิษสูงหำกสูดดม 

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:    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 
อาการทีป่รากฎ: กำรสูดดมไอระเหยท่ีมีควำมเขม้ขน้สูงอำจท ำใหเ้กิดอำกำรปวดหวั ระคำย

เคืองจมูก คอ และระบบทำงเดินหำยใจ กำรกลืนกินอำจท ำใหสู้ญเสียกำร
ประสำนงำนชัว่ครำวหรือถำวร, ตำบอด, โคม่ำและเสียชีวติ ไม่น่ำจะเกิด
กำรระคำยเคืองผวิ 

               ความเป็นพษิเร้ือรัง:  ควำมเป็นพิษเร้ือรัง: ไม่มีหลกัฐำนท่ีน่ำเช่ือถือเก่ียวกำรเกิดมะเร็งใน
สัตวท์ดลอง  กำรไดรั้บสำรเป็นเวลำนำน อำจท ำให้ตบั ไต และหวัใจถูก
ท ำลำย กำรไดรั้บสำรในระยะยำวอำจท ำใหสู้ญเสียอยำกอำหำร, น ้ำหนกั
ลด, กงัวล,  สูญเสียควำมจ ำ, ปัญญำอ่อน 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:    ไม่มีขอ้มูล 

 
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Trout:  11400 mg/l-24h 
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LC50 - Fish:  >10000 mg/l-96h 
 LC50 - Leuciscus idus (Golden orfe):  8140 mg/l - 48h 

ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
     EC5 - E. sulcatum: 65 mg/l -72h 
     EC50 - Daphnia magna (Water flea): 9268 - 14221 mg/l - 48h 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:    IC5 - Scenedesmus quadricauda (Green algae):  5000 mg/l - 7d 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย:  EC50 - Pseudomonas putida: 6500 mg/l - 16h  
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:   ผลิตภณัฑน้ี์ยอ่ยสลำยไดง่้ำย 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ:  ผลิตภณัฑน้ี์คำดวำ่ไม่เกิดกำรสะสมทำงชีวภำพของห่วงโซ่อำหำรใน 

ส่ิงแวดลอ้ม 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน: ผลิตภณัฑน้ี์มีแนวโนม้ท่ีจะระเหยรวดเร็วในอำกำศ เน่ืองจำกมีควำมดนั

ไอสูง  ผลิตภณัฑจ์ะละลำยไดอ้ยำ่งรวดเร็วในน ้ำและดูดซบัไม่ดีในดิน
หรือตะกอน 

ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ:  ไมเ่ป็นพิษ 

 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ถำ้ไม่สำมำรถน ำกลบัมำใชไ้ด ้ใหก้ ำจดัทิ้งโดยกำรเผำ จำกผูป้ระกอบกำรท่ีไดรั้บ

อนุญำต  
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: ไม่มีขอ้มูล 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1170        Class: 3         Packing group: II  
Proper shipping name: ETHANOL  
การขนส่งทางทะเล 
UN-No: 1170        Class: 3        Packing group: II    
Ems:  F-E S-D         
Proper shipping name: ETHANOL  
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1170        Class:  3         Packing group: II  
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Proper shipping name: ETHANOL  

 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ  
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  Highly flammable 
Risk phrases  R11- Highly flammable. 
Safety phrases   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. 
 

ขอ้บงัคบั/กฏหมำยเก่ียวกบัควำมปลอดภยั/สุขภำพและส่ิงแวดลอ้มท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสำรเด่ียวและสำรผสม
กฏหมำยแห่งชำติ  ประเภทกำรจดัเก็บ 3 

กำรประเมินควำมปลอดภยัทำงเคมี 
ส ำหรับผลิตภณัฑน้ี์ ไม่มีกำรจดัท ำกำรประเมินควำมปลอดภยัของสำรเคมี(Chemical Safety Assessment) ตำมกฏ
ระเบียบ EU REACH regulation No 1907/2006 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ให้ขอ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ 
แต่อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควร
ระวงัในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้จิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงค์เพียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใช้ผลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 

 


