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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
N-PROPYL ALCOHOL
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
N-PROPYL ALCOHOL
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.) ของเหลวและไอไวไฟ
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
3.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
4.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
5.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
6.) อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์และทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดประกำยไฟ/ ควำมร้อน/ ไฟ/ ผิวสัมผัสที่ร้อน ห้ำมสู บบุหรี่
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2.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
3.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
4.) หำกกลืนกิน นำส่ งโรงพยำบำลโดยด่วน ห้ำมทำให้อำเจียน
5.) หำกเข้ำตำให้ลำ้ งด้วยน้ ำสะอำด 15 นำที
6.) หำกสัมผัสผิวหนัง ให้ลำ้ งออกด้วยน้ ำสะอำด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: 1-Propanol, n-Propyl alcohol, 1-Hydroxy propane, Ethyl carbinol, n-Propanol, NPA
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
N-PROPYL ALCOHOL
100
71-23-8
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:

การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

แสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยให้รับอำกำศบริ สุทธิ์ ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยหำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป ให้
ผูป้ ่ วยพักฟื้ น ในกรณี ที่หำยใจไม่สะดวกให้ใช้ออกซิเจนช่วยหำยใจ เมื่อผูป้ ่ วยหยุด
หำยใจใช้อุปกรณ์ช่วยหรื ออยูใ่ นกำรดูแลจำกแพทย์ ไม่ใช้วิธีช่วยหำยใจแบบปำกต่อ
ปำกหรื อปำกต่อจมูก ควรใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในกำรช่วยเหลือให้เหมำะสม
ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออกและล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำ หำกมีอำกำรเป็ น
พิษปรำกฎทำกำรรักษำเช่นเดียวกับกำรหำยใจเข้ำไป ทำสะอำดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อน
ก่อนนำกลับมำใช้ วัสดุที่ปนเปื้ อนอำจติดไฟ เช่น เสื้ อผ้ำอำจติดไฟและเผำไหม้ได้
หำกเข้ำตำล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที พบจักษุแพทย์
ล้ำงปำกด้วยน้ ำ ห้ ามทาให้ อาเจียน ให้ผปู ้ ่ วยพักฟื้ น ในกรณี ที่หำยใจไม่สะดวกให้
ออกซิเจนช่วยหำยใจ เมื่อหยุดหำยใจใช้เครื่ องช่วยหำยใจหรื ออยูใ่ นกำรดูแลของ
แพทย์ ไม่ใช้วธิ ี ช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำกหรื อปำกต่อจมูกควรใช้เครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์ในกำรช่วยเหลือให้เหมำะสมแล้วพบแพทย์ ไม่ควรให้สิ่งใดๆเข้ำปำกผูป้ ่ วย
ที่หมดสติ

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม ผงเคมีแห้ง คำร์ บอนไดออกไซด์

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, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110 E-mail : service@modernchemical.co.th

สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
ไอระเหยเกิดกำรระเบิดเมื่อรวมกับอำกำศ อำจเป็ นประกำยไฟที่ยอ้ นกลับมำและเป็ นบริ เวณกว้ำง
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษสาหรับผู้ผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจสำหรับกำรดับเพลิงในกรณี ที่จำเป็ น
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อหมอกควัน สวม
อุปกรณ์ช่วยในกำรหำยใจ สวมชุดป้ องกันที่หน่วงกำรติดไฟจำกไฟฟ้ ำสถิตย์ปิดทำง
รั่วไหลหำกไม่มีควำมเสี่ ยง และนำคนออกจำกที่บริ เวณนี้ อยูเ่ หนื อลมและกำรหก
รั่วไหล
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: รองรับหรื อดูดซับด้วยทรำยหรื อดินโดยขอคำปรึ กษำจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ ป้ องกันกำร
ไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ ชั้นใต้ผวิ ดิน บ่อน้ ำ หำกมีกำรรั่วไหลลงสู่ แหล่งน้ ำ ท่อน้ ำหรื อ
ปนเปื้ อนดินหรื อพันธุ์พืช ควรขอคำแนะนำจำกเจ้ำหน้ำที่
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย (เช่น ทรำยหรื อซิ ลิกำเจล) ป้ องกันกำรรั่วไหลสู่ แหล่ง
ท่อระบำยน้ ำ ชั้นใต้ดิน บ่อน้ ำ ไอระเหยอำจเกิดกำรระเบิดในชั้นบรรยำกำศ ขนย้ำย
เก็บใน steel drums เพื่อกำจัดทันที
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท ป้ องกันกำรสะสมของไฟฟ้ ำสถิตย์ (ซึ่ งไอระเหยของสำรอินทรี ยน์ ้ ีอำจติดไฟ) ใช้พ้นื ที่ที่มี
อำกำศถ่ำยเทสะดวก ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควันเข้ำไป หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำและเสื้ อผ้ำ
ไม่ทิง้ ลงในท่อระบำยน้ ำ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในห้องที่ปิดมีอุณหภูมิที่เย็นและแห้ง ระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ เก็บให้พน้
จำกแสงแดดและวัสดุที่เข้ำกันไม่ได้ เก็บในที่ที่เคยเก็บรักษำ ต้องมีกำรป้ องกันไฟฟ้ ำสถิตย์ตำมวิธีมำตรฐำน
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 500 mg/m3 (200 ppm), OEL 500 mg/m3 (200 ppm),
STEL 625 mg/m3 (250 ppm).
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การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม:

ผลิตภัณฑ์น้ ีควรใช้ในพื้นที่ปรำศจำกแสงสว่ำงและแหล่งกำเนิดไฟ ใช้งำน
ในตูด้ ูดควันหรื อที่ที่มีพดั ลมดูดควันเมื่อทำงำนเกี่ยวกับสำรอินทรี ยห์ รื อกำร
หลอมเหลวที่มีควำมร้อน

อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่กำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอสวมชุดป้ องกันระบบทำงเดินหำยใจ เมื่อมีไอ
ระเหยและละอองของสำรเคมี ควรสวมหน้ำกำกป้ องกันชนิด filter A (acc. To DIN
3181)
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือ ในกรณี ที่สัมผัสโดยตรงควรใช้ถุงมือที่ทำมำจำกยำงไนไตรล์ ซึ่ง เลือกถุง
มือที่ได้มำตรฐำนตำม EU Directive 89/686 EEC และEn 374สวมถุงมือ ในกรณี ที่
สัมผัสโดยตรงควรใช้ถุงมือที่ทำมำจำกยำงไนไตรล์ ซึ่ง เลือกถุงมือที่ได้มำตรฐำน
ตำม EU Directive 89/686 EEC และEn 374
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมีที่มีครอบตำ
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี/หน่วงกำรติดไฟจำกไฟฟ้ ำสถิตย์ สวม
รองเท้ำเซฟตี้
แยกเสื้ อผ้ำที่ใส่ ทำงำน เก็บให้ห่ำงจำกอำหำร เครื่ องดื่ม และสัตว์เลี้ยง
มาตรการสุ ขอนามัย:
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นอ่อน

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : -127 °C

ความหนาแน่ น : 0.8040-0.8150 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ละลำยได้

จุดเดือด : 88-120 °C

ความหนืด : 2.26 mPa.sec

ความดันไอ : 14.5-15 mbar ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 2.07 g/l

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 2.2 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 13.7 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 371 °C

จุดวาบไฟ : 15 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ: ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :0.25

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
สำรไวไฟสู ง เกิดกำรระเบิดกับอำกำศในสถำนะเป็ นไอหรื อในสถำนะแก๊ส
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ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Alkali metals, alkali earth metals, alcoholates , strong
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว:
คำร์บอนมอนอกไซด์และคำร์บอนไดออกไซด์(อันตรำยจำกกำรสลำยตัวของผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้)
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (oral, rat): 1870 mg/kg
LC50 (inhalation, rat): >34 mg/l /4h
LD50 (dermal, rabbit): 5040 mg/kg
LDLo (oral, human): 5700 mg/kg
หลังหำยใจเข้ำไป; ระคำยเคืองเยือ่ บุ ไอและหำยใจหอบ ศีรษะ หลังสัมผัสกับ
ผิวหนัง: ระคำยเคืองเล็กน้อย หลังสัมผัสดวงตำ: ระคำยเคืองเล็กน้อย เสี่ ยงต่อกำร
เกิดควำมเสี ยหำยต่อดวงตำ หลังกำรกลืนกิน; ดูดซึ มอย่ำงรวดเร็ ว ปวดหัว เซื่องซึม
มึนเมำ หมดสติ ง่วงซึ ม เป็ นอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ หลังได้รับในปริ มำณ
มำก: ระบบทำงเดินหำยใจเป็ นอัมพำต โคม่ำ
Patch test (มนุษย์): ไม่เกิดผลกระทบ กำรก่อกลำยพันธุ์ในแบคทีเรี ย:
กำรทดสอบกับแบคทีเรี ย Ames ให้ผลเป็ นลบ กำรทดสอบกำรระคำยเคืองต่อ
ผิวหนัง (กระต่ำย): ไม่ระคำยเคือง
เมื่อทำงำนกับผลิตภัณฑ์น้ ีควรมีกำรจัดกำรที่เหมำะสมและระมัดระวัง

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
LC50 - P.promelas – 4630 mg/l- 96 h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย :
IC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (green algae) - 1150 mg/l /48h
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
EC50 - Activated sludge >1000 mg/l /3h
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ย่อยสลำยทำงชีวภำพ 75% /20 d. ย่อยสลำยทำงชีวภำพได้ง่ำย
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลือ่ นย้ายในดิน:
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ: ไม่มีขอ้ มูล
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13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ไม่มีขอ้ กำหนดหรื อข้อตกลงในกำรกำจัดสำรเคมีและสำรตกค้ำง ของกลุ่มประเทศ
ยุโรป สำรตกค้ำงทำงเคมีทวั่ ไปจัดเป็ นของเสี ยกลุ่มพิเศษกำรจัดกำรของเสี ยประเภท
นี้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มประเทศยุโรป เรำแนะนำให้ติดต่อ
กับผูร้ ับผิดชอบหรื อบริ ษทั ที่ได้รับกำรอนุ ญำตให้กำจัดของเสี ยประเภทนี้ ซึ่ งสำมำรถ
ให้คำแนะนำกำรจัดกำรหรื อเผำทำลำยสำรเคมี และหลังจำกกำรเผำ ซึ่งเป็ นสำรที่มี
ควำมไวไฟสู งต้องได้รับกำรดูแลเป็ นพิเศษจำกหน่วยงำนของรัฐกฎระเบียบของ
สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
กำรกำจัดต้องจัดกำรตำมระเบียบข้อบังคับ เคลื่อนย้ำยบรรจุภณั ฑ์ที่ปน
เปื้ อนที่เป็ นของเสี ยอันตรำยมำรวมในประเภทเดียวกัน หำกไม่มีกำรระบุวำ่
เป็ นของเสี ยและไม่ได้มีกำรปนเปื้ อนก็สำมำรถกำจัดเช่นเดียวกับของเสี ยใน
ครัวเรื อนหรื อนำกลับมำใช้ใหม่ได้

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1274
Proper shipping name: n-PROPANOL
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1274
Ems: F-E S-D
Proper shipping name: n-PROPANOL
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1274
Proper shipping name: n-PROPANOL
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS – ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
H225: ของเหลวและไอไวไฟมำก
H318: เกิดควมเสี ยหำยต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
H336: อำจทำให้วงิ เวียนศีรษะหรื อเซื่องซึม

Class: 3

Packing group: II

Class: 3
Marine pollutant: No

Packing group: II

Class: 3

Packing group: II
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ข้ อควรระวัง
P210: เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/ควำมร้อนที่ผวิ หน้ำ-ห้ำมสู บบุหรี่
P240: อุปกรณ์บรรจุและรองรับต้องเชื่ อมต่อกัน
P241: ใช้อุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิดจำกไฟฟ้ ำ/ระบำยอำกำศ/แสงสว่ำง
P242: ใช้เฉพำะเครื่ องมือที่ไม่เกิดประกำยไฟ
P243: ใช้กำรป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์
P261: หลีกเลี่ยงกำรหำยใจเอำระเหย
P264: ล้ำงมือหลังกำรใช้งำน
P271: ใช้ในพื้นที่โล่งและระบำยอำกำศได้ดี
P280: สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ/เสื้ อคลุม/ป้ องกันดวงตำ/ป้ องกันใบหน้ำP313: ขอคำแนะนำจำกแพทย์/พบแพทย์
P303 + P361 + P353: ถ้ำสัมผัสกับผิว (หรื อผม): ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนทั้งหมดออกทันที แล้วล้ำงด้วยน้ ำ/อำบน้ ำ
P304 + P340: หำกหำยใจเอำไอระเหยเข้ำไป: ให้เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นที่อำกำศบริ สุทธิ์ และในที่หำยใจสะดวก
P305+P351+P338: หำกเข้ำตำ: ล้ำงตำด้วยควำมระมัดระวังทุกๆ นำที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ำมีและสะดวกต่อกำร
ล้ำงตำ แล้วล้ำงตำต่อ
P312: โทรปรึ กษำศูนย์พิษวิทยำหรื อแพทย์หำกรู้สึกป่ วย
P370+P378: ในกรณี เกิดเพลิงไหม้: ใช้คำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้งหรื อโฟมสำหรับดับเพลิง
P403+P233: เก็บในสถำนที่ระบำยอำกำศได้ดีเก็บในภำชนะที่ปิดสนิท
P403 + P235: เก็บในสถำนที่ระบำยอำกำศได้ดีและเย็น
P405: เก็บในสถำนที่ปิด
สั ญลักษณ์อันตราย
R - phrase(s)
R11 : ไวไฟสู ง
R41 : เกิดควำมเสี ยหำยต่อดวงตำ
R67 : ไอระเหยอำจทำให้เวียนศีรษะและเซื่องซึม
S - phrase(s)
S 7: เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท
S16: เก็บให้ห่ำงจำกต้นกำเนิ ดไฟ-ห้ำมสู บบุหรี่
S24: หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง
S26: ในกรณี สัมผัสดวงตำ ล้ำงออกด้วยน้ ำสะอำดปริ มำณมำก และขอคำแนะนำจำกจักษุแพทย์
S39: สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตำ/ใบหน้ำ
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16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวัง
ในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้
วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ไม่มีตวั แทนหรื อผูร้ ับประกันทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

