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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
ISOBUTANOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
ISOBUTANOL
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ ผูจ้ าหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครฯ 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 ปภาพ

คาสัญญาณ

ระวัง

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
2.) เป็ นอันตรายหากกลืนกิน
3.) อาจทาให้ระคายเคืองผิวหนังอย่างอ่อน
4.) ทาให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
5.) อาจเป็ นอันตรายหากกลืนกินและเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ
ข้ อควรระวัง:
1.) เก็บภาชนะในสถานที่ที่ระบายอากาศที่ดี
2.) เก็บให้ห่างจากแหล่งกาเนิ ดไฟ - ห้ามสู บบุหรี่
3.) หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา
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3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Isobutyl Alcohol, 2-Methyl-1-propanol, Isopropyl carbinol, IBA, 1-Hydroxymethylpropane.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
ISOBUTANOL
100
78-83-1
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:

ไม่มีขอ้ มูล

การหายใจเข้ าไป:

ให้เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกไปที่อากาศบริ สุทธิ์ รี บนาส่ งแพทย์ทนั ที

การสั มผัสผิวหนัง:

ล้างบริ เวณที่สัมผัสด้วยน้ าอย่างน้อย 5 นาที ถ้าการระคายเคืองเกิดขึ้น พบแพทย์ถา้
เกิดการระคายเคือง หรื อยังคงมีอาการอยู่

การสั มผัสดวงตา:

ถ่างเปลือกตาทันที แล้วล้างออกด้วยน้ าปริ มาณมากอย่างน้อย 20 นาที อย่าให้น้ าที่
ปนเปื้ อนเข้าดวงตา รี บนาส่ งแพทย์ทนั ที

การกลืนกิน:

ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้าปากผูป้ ่ วยที่หมดสติ ให้ผปู ้ ่ วยล้างปากด้วยน้ าสะอาด ห้ ามทา
ให้ อาเจียน ให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ า 240-300 มิลลิลิตร เพื่อเจือจางสารในกระเพาะอาหาร
ถ้าอาเจียน ให้ผปู ้ ่ วยก้มตัวไปข้างหน้า และให้ดื่มน้ าอีกครั้ง หากหยุดหายใจ ช่วย
ให้หายใจโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึ กอบรม ถ้าหัวใจไม่เต้นให้ช่วยฟื้ นคืนชีพ
(CPR) และนาส่ งแพทย์ทนั ที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ดับเพลิงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ง และแอลกอฮอล์โฟม
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
หยุดการรั่วไหลก่อนดับเพลิง หากสารที่รั่วไหลเป็ นไอระเหย อาจเกิดระเบิด เมื่อผสมกับอากาศ
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจที่ได้รับการรับรอง แว่นตา และชุดผจญเพลิง
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
อพยพคนออกจากพื้นที่ที่มีการหกรั่วไหล ก่อนที่จะทาความสะอาด ผูท้ ี่รับผิดชอบ
ทาความสะอาดต้องเป็ นบุคคลที่ผา่ นการฝึ กอบรม สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล
ที่เหมาะสม
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ และอุปกรณ์ระบายอากาศ กาจัดแหล่งความร้อน
และเปลวไฟ รายงานต่อหน่วยงานด้านความปลอดภัยของรัฐ และสถาบัน
สุ ขอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ห้ามสัมผัสสารที่หกรั่วไหล หยุด หรื อลดการรั่วไหลด้วยความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
การหกรั่วไหลออกสู่ ท่อระบายน้ า หรื อพื้นที่ จากัด ใช้ทรายแห้ง ดิน และสารดูด
ซับกั้นไว้
กรณีสารที่หกรั่ วไหลมีปริมาณน้ อย: ใช้วสั ดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับสารที่หกรั่วไหล
ในการดูดซับ สารดูดซับที่ปนเปื้ อนมีความเสี่ ยงเช่ นเดียวกับสารที่หกรั่วไหล เก็บ
ในถังที่ปิด และมีฉลากติด ฉี ดพ่นน้ าในบริ เวณที่หกรั่วไหล ใช้น้ าปริ มาณมากเพื่อ
เจือจางสารหกรั่วไหลเล็กน้อย
กรณีสารที่หกรั่วไหลมีปริ มาณมาก: ติดต่อฝ่ ายควบคุมอัคคีภยั หน่ วยจัดเก็บ และ
ผูผ้ ลิตอย่างเร่ งด่วน
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
สารนี้เป็ นสารไวไฟ และเป็ นของเหลวมีพิษ ควรใช้การควบคุมด้านวิศวกรรม และใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลเมื่อ
จัดเก็บ รู ้ถึงความเสี่ ยงของสารนี้ และอบรมความปลอดภัยในการใช้งาน ถอดแหล่งจุดติดไฟออกทั้งหมด เก็บให้ห่าง
จากความร้อน และสารที่เข้ากันไม่ได้ ควรมีป้ายห้ามสู บบุหรี่ ในสถานที่ทางาน ของเหลวอาจสะสมไฟฟ้ าสถิตย์ มี
การออกแบบพิเศษเพื่อเพิ่มตัวนาไฟฟ้ า ถัง, ภาชนะ และท่อทั้งหมด ต้องมีการต่อสายดิน และสัมผัสกับโลหะเปล่า
ในขณะที่การขนถ่าย และการดาเนินการ ลดความเร็ วการไหล เพิม่ เวลาในการดาเนินการเพื่อให้ขอเหลวคงอยูใ่ นท่อ
หรื อ ดาเนินการที่อุณหภูมิต่า เมื่อแบ่งส่ วนปฏิบตั ิงานไม่ให้อยูใ่ นที่ที่ลมเข้าไม่ได้ ต้องมัน่ ใจว่าการจัดภาชนะ อุปกรณ์
รับ-ขนถ่าย ภาชนะต่อกันด้วยศักย์ไฟฟ้ าที่เท่ากัน แท้งค์, ภาชนะ และท่อเปล่าอาจมีสารที่เหลืออยู่ ห้าม เชื่อม, ตัด,
เจาะ หรื อทางานเกี่ยวกับความร้อนอื่นๆ ก่อนที่จะทาความสะอาด ถังหรื อภาชนะบรรจุสามารถเติมก๊าซเฉื่ อยเพื่อลด
การเกิดไฟไหม้ และระเบิดได้ ในสถานที่ทางานให้ใช้ระบบระบายอากาศที่ทนไฟ อุปกรณ์ต่างๆ ควรเป็ นชนิด
ป้ องกันการระเบิด จัดให้ทางเดินและทางออกไม่มีสิ่งกีดขวาง พื้นที่จดั เก็บ และพื้นที่ทางานขนาดใหญ่ ต้องมีการ
ติดตั้งระบบป้ องกันไฟไหม้และการรั่วไหล มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสม หรื อมีจานวนที่เพียงพอ และมี
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อุปกรณ์ฉุกเฉิ น ไม่ควรหายใจเอาหมอก หรื อไอระเหยเข้าไป ทางานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี และการใช้ใน
ปริ มาณน้อย แยกพื้นที่ทางาน และพื้นที่จดั เก็บ สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
สารเคมี หรื ออุปกรณ์ที่ปนเปื้ อน ถ้าจาเป็ น ไม่ควรใช้กบั สารที่เข้ากันไม่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มความเสี่ ยงในการ
เกิดเพลิงไหม้ และการระเบิด เก็บในภาชนะที่ทามาจากสารที่เข้ากันได้ บรรจุอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงไอที่ออกมา
ห้ามใช้อากาศหรื อก๊าซเฉื่ อยเพื่อให้เกิดความดัน และการถ่ายของเหลวไปยังภาชนะ ยกเว้นมีการแยกพื้นที่ดว้ ย
โครงสร้างที่ทนไฟ และห้ามทางานในพื้นที่จดั เก็บสาร ใช้ภาชนะเก็บของเหลวไวไฟที่ได้รับการรองรับและอุปกรณ์
ที่จดั ให้ ห้ามเทของเหลวที่ปนเปื้ อนใส่ ในภาชนะบรรจุเดิม ภาชนะบรรจุควรติดฉลาก และการป้ องกันไม่ให้เกิด
ความเสี ยหายเมื่อไม่ใช้งาน
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในที่ร่ม, เย็น, แห้ง และมีการระบายอากาศที่ดี สถานที่ที่เก็บต้องไม่มีแสงแดดส่ องผ่านได้ และเก็บให้ห่างจาก
ความร้อน, แหล่งจุดติดไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้ ที่จดั เก็บอุปกรณ์ควรสร้างด้วยวัสดุทนไฟ พื้นควรสร้างด้วยวัสดุ
ไม่มีการซึ มผ่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซับจากพื้น ทาพื้นที่ลาดเอียง, ช่อง หรื อขุดร่ อง ทางออกของสารหกรั่วไหลไป
ยังสถานที่ที่ปลอดภัย พื้นที่จดั เก็บควรมีขอ้ ความที่ชดั เจน และไม่มีสิ่งกีดขวาง อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
หรื อผ่านการฝึ กอบรมเข้าพื้นที่ได้ พื้นที่จดั เก็บอยูใ่ ห้ห่างจากพื้นที่ทางาน, ลิฟท์, อาคาร, ประตูฉุกเฉิ น และทางเดิน
มีถงั ดับเพลิงที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ทาความสะอาดสารหกรั่วไหลอยูบ่ ริ เวณพื้นที่จดั เก็บ มีการตรวจสอบภาชนะ
สม่าเสมอว่ามีความเสี ยหาย หรื อมีการรั่วไหล ตรวจสอบภาชนะใหม่วา่ มีการติดฉลากอย่างเหมาะสม และไม่มีความ
เสี ยหาย จากัดพื้นที่ในการเก็บ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารที่หกรั่วไหลต้องทามาจากวัสดุที่เข้ากันได้ ถังเก็บมีการเชื่ อมต่อ
สายดิน และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆโดยใช้ศกั ย์ไฟฟ้ าที่เท่ากัน ติดตั้งระบบลดความดัน และวาล์วสุ ญญากาศ ในถัง
เก็บทั้งหมดที่เป็ นของเหลวไวไฟ จัดเก็บตามอุณหภูมิการเก็บรักษาที่แนะนา โดยผูผ้ ลิตสาร หรื อซับพลายเออร์ ติดตั้ง
เครื่ องตรวจจับความร้อนหากจาเป็ น เพื่อเตือนเมื่ออุณหภูมิสูง หรื อต่าเกินไป หลีกเลี่ยงการเก็บปริ มาณมากในห้อง ถ้า
เป็ นไปได้เก็บแยกในอาคารป้ องกันไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงในห้องเก็บท่อระบายอากาศ ถังเก็บต้องติดพื้น ปิ ดผนึก
บริ เวณทั้งหมดที่อยูด่ า้ นล่างเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึ ม ทาที่ก้ นั ล้อมรอบ ที่สามารถรับความจุของสารได้ท้ งั หมด
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 50 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรมีพดั ลมดูดอากาศเฉพาะที่ หรื อระบบระบายอากาศทัว่ ไป สายที่ทนไฟ
และต่อสายดินของระบบระบายอากาศแยกออกจากกัน ต่อช่องระบายอากาศออก
ด้านนอกโดยตรง จัดหาอากาศบริ สุทธิ์ ให้เพียงพอ เพื่อมาเติมอากาศที่ปล่อย
ออกไป
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ต่ากว่า 500 ppm: ตัวกรองชนิ ดกรองสารอินทรี ย ์ หรื อเครื่ องช่วยหายใจแบบเติม
อากาศ
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ต่ ากว่า 1,250 ppm: ชนิ ดเติมอากาศที่มีการไหลคงที่ หรื อ ชนิ ดการไหลเคลื่อนที่
ด้วยอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่มีตวั กรองชนิ ดกรองสารอินทรี ย ์
ต่ ากว่า 1,600 ppm: หน้ากากแบบเต็มหน้ามีตวั กรองชนิ ดกรองสารอินทรี ย ์ แบบ
เต็มรู ปแบบ หรื อ เครื่ องช่วยหายใจแบบเติมอากาศ
การป้องกันมือ:
ใช้ถุงมือป้ องกันการรั่วซึ มที่ทามาจาก butyl rubber, rubber-like, Viton และอื่นๆ
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตาป้ องกันสารเคมี และหน้ากาก
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดคลุมที่ทามาจากยาง รองเท้าบูท๊
มาตรการสุ ขอนามัย:
ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนทันที หลังเลิกงาน ทาความสะอาดเสื้ อผ้าก่อนนากลับมาใช้
ใหม่ หรื อทิง้ บอกพนักงานทาความสะอาดถึงความอันตราย ห้ามสู บบุหรี่ หรื อกิน
อาหารในสถานที่ทางาน หลังจากใช้สารนี้แล้วให้ลา้ งมือให้สะอาด รักษาสถานที่
ทางานให้สะอาด
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นหวาน

อัตราการระเหย : 0.82 (n-butyl acetate=1)

จุดหลอมเหลว : -108 °C

ความหนาแน่ น : 0.802-0.804 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : 9.8 g/100 ml น้ า

จุดเดือด : 108 °C

ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล

ความดันไอ : 8.8 mmHg ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 2.6 (air=1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 1.7 %โดยปริ มาตร ที่ 51 °C

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 10.6 %โดยปริ มาตร ที่ 94 °C

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 415 °C

จุดวาบไฟ : 28 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : 0.66 – 40 ppm (monitor),
1.8 – 53ppm (censor), 100ppm (irritate)

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ :ไม่มี
ข้อมูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 0.65

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: Oxidizing agents (nitrate, per chlorate, per oxidative substances): เพิม่
ความเสี่ ยงจากไฟไหม้ และการระเบิด Chromium trioxide: Strong
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oxidation อาจทาให้เกิดเพลิงไหม้ได้ Barium permanganate, chlorine,
ethylene glycol, isocyanate, hydrogen peroxide, sulfuric acid,
hydrochloric acid, nitrogen teraoxide; Mixed explosion.
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ไฟฟ้ าสถิตย์, ประกายไฟ, ความร้อน, เปลวไฟ และแหล่งกาเนิดการจุดติดไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Oxidizing agents, chromium trioxide, barium permanganate, chlorine,
ethylene glycol, isocyanate, hydrogen peroxide, sulfuric acid, hydrochloric
acid, nitrogen teraoxide.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้ มูล
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 2,460 mg/kg
อาจเป็ นอันตรายหากหายใจเข้าไป ไอระเหยจะทาให้ระคายเคืองต่อจมูก และลาคอ
ความเข้มข้นสู งอาจทาให้ระคายเคืองจมูก, ลาคอ และทางเดินหายใจอย่างสาหัส
ทาให้ไอ และระบบการย่อยอาหารลดลง กดระบบประสาทส่ วนกลาง ทาให้เกิด
อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนหัว อาจทาให้หมดสติ การกลืนกิน:อาจ
เป็ นอันตรายหากกลืนกินเข้าไป กดระบบประสาทส่ วนกลาง ทาให้เกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียนปวดท้อง เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ ร่ างกายอ่อนแอ และเวียนหัว ถ้า
ได้รับปริ มาณมากอาจทาให้โคม่า และเสี ยชีวติ ได้ อาจทาลายตับ และไต เมื่อซึมลง
สู่ ผวิ หนังอาจเป็ นอันตราย ทาให้เกิดระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย การสัมผัสดวงตา
ไอระเหยในระดับสู งอาจทาให้เกิดการระคายเคืองตา
การสัมผัสเป็ นเวลานานจะทาให้ระบบประสาทเกิดความเสี ยหาย และทาให้เกิด
อาการคลื่นไส้, เวียนศีรษะ และอาเจียน การสัมผัสผิวหนังเป็ นเวลานานอาจทาให้
ผิวหนังแดง, แห้ง, ลอก และทาให้เกิดโรคผิวหนัง
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
LC50 - Fish: 143,000,000 mg/l - 96 h
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
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ตรวจสอบน้ าในท่อระบายน้ า, ตะกอน หรื อทั้งคู่ผสมกับดิน และน้ าผิวดินในห้อง
แลบ สามารถย่อยสลายได้รวดเร็ ว เมื่อปล่อยลงสู่ น้ า คาดว่าสารนี้จะระเหย และ
ย่อยสลายทางชีวภาพ คาดว่าสารนี้จะปล่อยออกสู่ อากาศโดยปฏิกิริยาเคมีแสง ผลิต
อนุมูลไฮดรอกซิล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: มีการเผาผลาญได้อย่างรวดเร็ ว และถูกขับออกทางปั สสาวะ ไม่สะสมในร่ างกาย
การเคลื่อนย้ายในดิน:
เมื่อปล่อยลงสู่ พ้นื ดิน สารนี้มีแนวโน้มที่จะระเหย และซึ มผ่านดิน
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:

13. ข้ อพิจารณาในการกาจัด
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ปรึ กษากฏหมายท้องถิ่น การกาจัดของเสี ยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขของคลังสิ นค้า
โดยเฉพาะการเผาทาลาย หรื อการฝังให้ถูกต้องตามสุ ขอนามัย
ไม่มีขอ้ มูล

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1212
Proper shipping name: Isobutyl Alcohol
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1212
Marine pollutant: No
Proper shipping name: Isobutyl Alcohol
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1212
Proper shipping name: Isobutyl Alcohol

Class: 3

Packing group: III

Class: 3

Packing group: III

Class: 3

Packing group: III

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
Applicable Regulation
1. Consult references to regulations.
2. Waste must be disposed of in accordance with warehousing conditions.
3. Adopt particular incineration or sanitary burying.
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16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่าเชื่อถือ
แต่อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควร
ระวังในการจัดการผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่ มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เคิ ลจากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งการ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

