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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
1,1,2 -TRICHLOROETHYLENE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
1,1,2 -TRICHLOROETHYLENE
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.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุ นแรง
3.) คำดว่ำจะทำให้เกิดข้อบกพร่ องทำงพันธุ์กรรม
4.) อำจทำให้เกิดมะเร็ ง
5.) อำจทำให้เกิดอำกำรง่วงซม ม หรื อมมนงง
6.) เป็ นอันตรำยต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
7.) อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ
8.) อำจทำให้ตบั และไตถูกทำลำย
9.) อำจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบประสำทส่ วนกลำง อวัยวะเป้ ำหมำย: ไต, ระบบประสำทส่ วนกลำง, ตับ, ม้ำม,
ระบบทำงเดินหำยใจ, ตำ, ผิวหนัง
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ข้ อควรระวัง :
1.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
2.) สวมถุงมือป้ องกัน/ชุดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตำ/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำ
3.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม หมอก/ไอระเหย/สเปรย์
4.) หำกเข้ำดวงตำ: ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดด้วยควำมระมัดระวังหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่ อยูแ่ ละสำมำรถ
ทำได้ ให้ลำ้ งดวงตำต่อ
5.) หำกสัมผัสผิวหนัง: ให้ลำ้ งออกด้วยสบู่ และน้ ำสะอำด
6.) หำกสัมผัสหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง: ให้พบแพทย์/รับกำรรักษำพยำบำล
7.) เก็บให้มิดชิด
8.) กำจัดสำร/ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ตำมข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Acetylene trichloride, 1-Chloro-2, 2-dichloroethylene, 1, 1-Dichloro-2-chloroethylene, Ethylene trichloride,
1, 1, 2-Trichloroethylene,1, 2, 2-Trichloroethylene, TCE, Trineu, Trilene, Tri stabilised, TCE stabilised,
Trichloroethene, Triklone.
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
รหัส CAS NO.
1,1,2,-TRICHLOROETHYLENE
100
79-01-6
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล สำหรับผูเ้ ข้ำไปปฐมพยำบำล ถอดเสื้ อผ้ำที่
ปนเปื้ อนของผูป้ ่ วย ถ้ำไม่ได้สติ ทำให้รู้สมกตัวและพบแพทย์
เคลื่อนย้ำยไปในพื้นที่ที่มีอำกำศบริ สุทธิ์ ทันที ถ้ำไม่หำยใจ ให้ทำกำรช่วยหำยใจ ถ้ำ
หำยใจไม่สะดวก ให้ออกซิ เจนในกำรช่วยหำยใจ พบแพทย์
ล้ำงบริ เวณผิวหนังที่สัมผัสทันที ด้วยน้ ำปริ มำณมำกๆ เป็ นเวลำอย่ำงน้อย 15 นำที
ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนและรองเท้ำ พบแพทย์
ล้ำงด้วยน้ ำปริ มำณมำกทันทีอย่ำงน้อย 15 นำที ลืมตำขม้นและลง พบแพทย์
ล้ำงปำกด้วยน้ ำถ้ำกลืนกิน ห้ ามทาให้ อาเจียน ให้ดื่มน้ ำมำกๆ รี บนำส่ งแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย ผงเคมีแห้ง คำร์ บอนไดออกไซด์ หรื อโฟม
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สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
น้ ำที่เป็ นลำน้ ำโดยตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
Hydrogen chloride, phosgene, carbon monoxide, carbon dioxide และ nitrogen oxides
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมอุปกรณ์ป้องกันกำรหำยใจ และชุดป้ องกันแบบเต็มรู ปแบบ
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
สวมอุปกรณ์ช่วยในกำรหำยใจ สวมชุ ดป้ องกันส่ วนบุคคล ให้นำบุคคลที่ไม่ได้สวม
อุป กรณ์ ป้องกันออก มี ระบบระบำยอำกำศที่ เพี ยงพอ ให้นำบุ คคลออกจำกพื้ นที่
อันตรำย
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันกำรไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำ ,ระบบน้ ำ, น้ ำใต้ดิน หรื อดิ น แจ้งเจ้ำหน้ำที่หำก
เกิดกำรรั่วไหลลงสู่ แหล่งน้ ำ, ระบบระบำยน้ ำ หรื อดิน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
มีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่ของเหลว(เช่น ทรำย, ดิน,
สำรยมด เกำะชนิดกรด, สำรยมดเกำะทัว่ ไป) ทำควำมสะอำดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
อำจนำกลับมำใช้ใหม่ หรื อกำจัดตำมควำมเหมำะสม กำจัดวัสดุที่ปนเปื้ อนเหมือน
ของเสี ยตำมข้อ 13
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
ระวังอย่ำงให้สัมผัสตำ ผิวหนัง หรื อเสื้ อผ้ำ เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ และเปลวไฟ ห้ำมกลืนหรื อสู ดดมเข้ำ
ไป ทำงำนในพื้นที่ตดู ้ ูดควัน
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในที่เย็น แห้ง ระบำยอำกำศได้ดีและห่ำงจำกแสงแดดโตยตรง เก็บห่ำงจำกอำหำร เก็บห่ำงวัสดุที่ไม่เข้ำกัน ตำมข้อ
10 ปิ ดฝำให้แน่นเมื่อไม่ใช้งำน ตรวจสอบรอยรั่วอย่ำงสม่ำเสมอ
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 10 - 100 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผูจ้ ดั เก็บหรื อผูใ้ ช้งำนผลิตภัณฑ์น้ ีควรมีอุปกรณ์อ่ำงล้ำงตำและฝักบัวล้ำงตัว
ใช้สำรเคมีภำยในตูด้ ูดควัน
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มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ในกรณี ที่สัมผัสสำรไม่นำน หรื อมีมลพิษต่ำให้สวมอุปกรณ์กรองอำกำศ ในกรณี ที่
สัมผัสสำรที่เข้มข้นหรื อนำน ให้ใช้เครื่ องช่วยหำยใจที่มีระบบหมุนเวียนอำกำศ
การป้องกันมือ:
สวมถุงมือป้ องกันสำรเคมี
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมี ที่มีก้ นั ด้ำนข้ำง
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่เหมำะสม เพื่อป้ องกันกำรสัมผัสกับผิวหนัง
ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการสุ ขอนามัย:
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลว ใส มีกลิ่นคล้ำยคลอโรฟอร์ม

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล

จุดหลอมเหลว : (-87) - (-86) °C

ความหนาแน่ น : 1.460 - 1.470 g/cm3 ที่ 20 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : 1.00 – 1.07 g/l ที่ 20 °C

จุดเดือด : 86-88 °C

ความหนืด : 0.55 mPa.s ที่ 25 °C

ความดันไอ : 77.3 – 78.7 mbar ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : 4.50 – 4.54 (อำกำศ=1)

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 7.9 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 100 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 410 °C

จุดวาบไฟ : ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ : ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว : >110 °C

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 2.42

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติและเตรี ยมกำรจัดเก็บและกำรจัดกำรตำมสภำวะของ
อุณหภูมิและควำมดัน ไวต่อควำมชื้นและแสง
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ควำมร้อนสำมำรถทำให้เกิดกำรขยำยตัวหรื อสลำยตัว ของวัสดุซ่ ม งอำจ
นำไปสู่ กำรระเบิดของภำชนะ ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่ (Polymerization) ที่
อันตรำย เกิดกำรระเบิดเมื่อรวมตัวกับอำกำศที่ควำมร้อนสู ง ทำปฏิกิริยำกับ
oxidizing agents, alkaline metals, alkaline earth metals, light metals,
perchloric acid, alkali(lyes), nitrogen oxides, aluminium chloride,
powdered metals
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อำหำร, วัสดุที่เข้ำกันไม่ได้, แสง, แหล่งกำเนิดไฟ, ควำมร้อนส่ วนเกิน, เปลวไฟ,
ประกำยไฟ, ไฟฟ้ ำสถิตย์, กำรสัมผัสควำมชื้นในอำกำศ หรื อน้ ำ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents, Strong reducing agent, bases, active metals, metals, metal
compounds(toxic, e.g beryllium, lead acetate, nickel, carbonyl, tetraethyl lead),
light metals, hot metals และ alkalis
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: Hydrogen chloride, phosgene, carbon monoxide, carbon dioxide
และ nitrogen oxides
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:

11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 (Oral, rat): 4920 - 5620 mg/kg
LD50 (Dermal, rabbit): >20 - >20000 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): 140700 mg/m3 - 1h
LC50 (Inhalative, rat): 12500 ppm(V) - 4h
LDL0 (Oral, human): 7000 mg/kg
หลังจำกสู ดดม: สำรนี้อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองเยือ่ บุ ของระบบทำงเดินหำยใจ
(ทำงเดินหำยใจ) กำรสู ดดมไอระเหย ส่ งผลให้เกิดอำกำรปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ
ง่วงนอนและคลื่นไส้ กำรหำยใจที่ควำมเข้มข้นสู ง สำมำรถกดกำรทำงำนของ
ระบบประสำทส่ วนกลำง ซม่ งอำจนำไปสู่ กำรสู ญเสี ยกำรทำงำน ตัดสิ นใจบกพร่ อง
และหำกได้รับเป็ นเวลำนำน หมดสติ กำรสู ดดมดมที่ควำมเข้มข้นสู งอำจทำให้ หัว
ใจเต้นผิดจังหวะและเสี ยชีวติ อย่ำงกระทันหัน เมื่อสัมผัสผิวหนัง: กำรสัมผัส
ผิวหนังอำจทำให้เกิดกำรระคำยเคือง ล้ำงทำควำมสะอำจเมื่อสัมผัสผิวหนัง กำร
สัมผัสซ้ ำหรื อนำน อำจทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจำกกำรระคำยเคือง
หลังกลืนกินเข้ำ: กำรกลืนกินอำจส่ งผลให้เกิดกำรคลื่นไส้อำเจียนและกดกำร
ทำงำนของระบบประสำทส่ วนกลำง ถ้ำผูป้ ่ วยมีอำกำรทรุ ดของระบบส่ วนกลำง(
เช่น คล้ำยคนเมำ) มีโอกำสที่ผปู ้ ่ วยจะหำยใจเข้ำไปและเกิดควำมเสี ยหำยต่อปอด
กำรสัมผัสดวงตำ: ระคำยเคืองดวงตำ
อำจทำให้เกิดมะเร็ ง IARC: Group 2A: เป็ นไปได้ที่จะเกิดมะเร็ งในมนุษย์
ไม่มีขอ้ มูล

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

LC50 - Fathead minnow: 40.7 – 67.0 mg/l -96h

อาการทีป่ รากฎ:
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LD50 - Bluegill sunfish: 44700 µg/l -96h
LC50 - Pimephales promelas: 40.7 mg/l -96h
LC50 - Jordanella floridae: 28.3 mg/l -96h
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
EC50 - Daphnia magna: 85.2 mg/l - 48h
LC50 - Daphnia magn: 2.2-100 mg/l - 48h
IC50 - Daphnia magna: 20.8 mg/l - 48h
LC50 - Mollusk shrimp: 2 mg/l - 96h
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:

EC50 - Chlamydomonas reinh.: 36.5 mg/l - 72h
EC50 - Scenedasmus subspic: 450 mg/l - 96h
IC50 - Selenastrum capric: 175 mg/l - 96h

ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:

EC50 - Activated sludge: 260 mg/l - 3h
EC50 - Photobac. Phosphor: 975 mg/l – 5min

กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ 19% /28d ไม่ยอ่ ยสลำยได้ง่ำย
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: เนื่องจำกค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรกระจำยตัวของ n-octanol/น้ ำ มีค่ำกำรสะสมใน
สิ่ งไม่มีชีวติ ไม่คำดว่ำจะเกิดขม้น ( log P o/w 1-4)
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
ศักยภำพในกำรเคลื่อนที่ในดินสู ง
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ไม่ทิ้งรวมกับขยะในครัวเรื อน ห้ำมทิ้งลงสู่ ท่อระบำยน้ ำทิ้ง อ้ำงอิงถม งหน่วยงำนกำร
จัดกำรก ำจัดของเสี ย วัสดุ ส ำมำรถรี ไซเคิ ล ได้ กำจัดวัส ดุ โดยผูร้ ั บผิดชอบที่ ไ ด้รับ
อนุญำต
กำรกำจัดต้องจัดกำรตำมระเบียบข้อบังคับ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
UN-No: 1710
Class: 6.1
Proper shipping name: TRICHLOROETHYLENE
การขนส่ งทางนา้
UN-No: 1710
Class: 6.1

Packing group: III

Packing group: III
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Ems: F-A S-A
Proper shipping name: TRICHLOROETHYLENE
การขนส่ งทางอากาศ
UN-No: 1710
Class: 6.1
Proper shipping name: TRICHLOROETHYLENE

Packing group: III

15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
 Safety, health and environmental regulation/lagislation specific for the substance or mixture
 National regulations
 Information about limitation of use:
Employment restrictions concerning women of child-bearing age must be observed.
 Other regulations, limitations and prohibitive regulations
Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57
79-01-6 trichloroethylene
 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.
US FEDERAL
TSCA
CAS # 79-01-6 is listed on the TSCA inventory.
Health & Safety Reporting List
None of the chemicals are an the Health & Safety Reporting List
Chemical Test Rules
None of the chemicals in this product are under a Chemical Test Rule.
Section 12b
None of the chemicals are listed under TSCA Section 12b
TSCA Significant New Use Rule
None of the chemicals in this material have a SNUR under TSCA
CERCLA Hazardous Substances and corresponding RQs
CAS # 79-01-6: 100 lb final RQ: 45.4 kg final RQ
SARA Section 302 Extremely Hazardous Substances
None of the chemicals in this product have a TPQ.

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

SARA Codes
CAS # 79-01-6: immediate, delayed, reactive.
Section 313
This material contains Trichloroethylene (CAS # 79-01-6, 99 + %) which is subject to the reporting
requirements of Section 313 of SARA Tide Ill and 40 CFR
Clean Air Act:
CAS # 79-01-6 is listed as a hazardous air pollutant (HAP).
This material does not contain any Class 1 Ozone depletors.
This material does not contain any Class 2 Ozone depletors.
Clean Water Act:
CAS # 79-01-6 is listed as a Hazardous Substance under the CWA CAS # 79-01-6 is listed as a Priority Pollutant
under the Clean Water Act. CAS # 79-01-6 s listed as a Toxic
Pollutant under the Clean Water Act.
OSHA:
None of the chemicals in this product are considered highly hazardous by OSHA.
STATE
CAS#79-01-6 can be found on the following state right to know lists: California, New Jersey, Pennsylvania,
Minnesota, Massachusetts.
California Prop 65
The following statement(s) is(are) made in order to comply with the California Safe Drinking
Water Act:
WARNING: This product contains Trichloroethylene, a chemical known to the state of
California to cause cancer.
California No Significant Risk Level; CAS # 79-01-6: 50
(Inhalation)
European/international Regulations
European Labeling in Accordance with EC Directives
Hazard Symbols: T
Risk Phrases:
R 36/38 Irritating to eyes and skin.
R 45 May cause cancer.

(oral): 80
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R 52/53 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment,
R 67 Vapours may cause drowsiness and dizziness
R 68 Possible risk of irreversible effects
Safety Phrases:
S 45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where
possible).
S 53 Avoid exposure-obtain special instructions before use.
S 61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.
WGK (Water Danger/Protection)
CAS # 79-01-6 : 3
Canada DSL/NDSL
CAS # 79-01-6 is listed on Canada's DSL List .
Canada- WHMIS
This product has a WHMIS classification of D1B, D2B.
This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products Regulations and
the MSDS contains all of the information required by those regulations.
Canadian Ingredient Disclosure List
CAS # 79-01-6 is listed on the Canadian Ingredient Disclosure List.
Classification: Classified as hazardous according to criteria in the HS (Minimun Degrees of Hazard) Regulations 2001.
Subclasses: Substances 6.1 Category D – Substances which are acutely toxic.
Subclasses 6.3 Category A – Substances that are irritating to the skin.
Subclasses 6.4 Category A – Substances that are irritating to the eye.
Subclasses 6.6B Category III – Substances which cause concern for humans owing to possible mutagenic effects.
Subclasses 6.7 Category A – Substances that are known or presumed human carcinogens.
Subclasses 6.9 Category B – Substances that are harmful to human target organs or systems.
Subclasses 7.1 Category D – Substances that are slightly harmful to the aquatic environment or are otherwise
designed for biocidal action.
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวังในกำรจัดกำร
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ผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ตอ้ งใช้วิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถม งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

