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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
SOLVENT 3040
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
SOLVENT 3040
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ ผูจ้ ำหน่ำย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22 (นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพฯ 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
2.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
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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: Pegasol 3040, WS200, Mineral spirits, White Spirits
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก) รหัส CAS NO.
SOLVENT 3040
100
8052-41-3
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

ปรึ กษำแพทย์ แสดงข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
เคลื่อนย้ำยสู่ อำกำศบริ สุทธิ์ หำกอำกำรยังไม่ดีข้ ึนนำส่ งสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดเพื่อ
รับกำรรักษำ
ถอดเสื้ อผ้ำปนเปื้ อนออกและล้ำงผิวหนังบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำ
ล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำก หำกยังมีอำกำรระคำยเคืองเกิดขึ้น นำส่ งจักษุแพทย์
หำกกลืนกิน ห้ ามทาให้ อาเจียน หำกอำกำรยังไม่ดีข้ ึนนำส่ งสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุด
เพื่อรับกำรรักษำ หำกมีกำรอำเจียนเกิดขึ้นให้กมั ศีรษะลงต่ำเพื่อป้ องกันกำรสำลัก

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
โฟม น้ ำละอองฝอย ผงเคมีแห้ง คำร์บอนไดออกไซด์ ทรำยหรื อดินในเปลวไฟขนำดเล็ก ไม่ควรปล่อยน้ ำจำกกำร
ดับเพลิงรั่วไหลสู่ สิ่งแวดล้อม
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ห้ำมใช้กระแสน้ ำที่เป็ นลำตรงในกำรดับเพลิง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์ บอนมอนออกไซด์อำจเกิดขึ้นเมื่อเผำไหม้ไม่สมบูรณ์ จะลอยบนผิวน้ ำแล้วกลับมำติดไฟได้อีก ไอระเหยจะหนัก
กว่ำอำกำศ กระจำยตัวไปไกลบริ เวณรอบๆและกลับมำติดไฟได้
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมชุดป้ องกันมำตรฐำนและอุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ

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

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับสำรที่หกหรื อรั่วไหล ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออกทันที ดูขอ้ ที่
8 กำรเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลและกำรจัดกำรสำรที่หกรั่วไหลหัวข้อที่ 13
จำกเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยฉบับนี้
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ปิ ดกำรรั่วไหลหำกปลอดจำกผูเ้ สี่ ยงภัย เคลื่อนย้ำยจุดกำเนิ ดไฟออกจำกพื้นที่รอบๆ
ใช้ภำชนะบรรจุที่เหมำะสม(บรรจุผลิตภัณฑ์และน้ ำจำกกำรผจญเพลิง)เพื่อหลีกเลี่ยง
กำรปนเปื้ อนกับสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันกำรรั่วไหลลงสู่ ท่อระบำยน้ ำหรื อแม่น้ ำโดยใช้
ทรำย ดิน หรื อวัสดุที่เหมำะสม ป้ องกันกำรเกิดไฟ้ ฟ้ ำสถิตย์ ติดตั้งสำยดินกับอุปกรณ์
ที่ใช้งำน
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ของเหลวหกรั่วไหลปริ มำณน้อย (< 1 drum) ใช้กำรเคลื่อนย้ำยตำมที่ระบุในฉลำก
ปิ ดภำชนะบรรจุให้มิดชิดและนำไปกำจัดอย่ำงปลอดภัย ส่ วนที่เหลือตกค้ำงให้ทำ
กำรระเหยหรื อใช้วสั ดุดูดซับและนำไปกำจัดอย่ำงปลอดภัย เคลื่อนย้ำยที่ปนเปื้ อน
กับดินไปกำจัดอย่ำงปลอดภัย ของเหลวหกรั่วไหลปริ มำณมำก (> 1 drum) ใช้กำร
เคลื่อนย้ำยด้วยระบบสุ ญญำกำศและนำไปกำจัดอย่ำงปลอดภัย ไม่ควรชะล้ำงสิ่ งที่
ตกค้ำงด้วยน้ ำ จัดสิ่ งที่ปนเปื้ อนเป็ นของเสี ย สิ่ งตกค้ำงที่เหลือใช้วสั ดดูดซับที่
เหมำะสม เคลื่อนย้ำยสิ่ งปนเปื้ อนในดินไปกำจัดอย่ำงปลอดภัย
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำ และเสื้ อผ้ำ ทำกำรดับเพลิง ห้ำมสู บบุหรี่ ย้ำยจุดกำเนิดไฟออก หลีกเลี่ยงกำรเกิด
ประกำยไฟ ไอระเหยจะหนักกว่ำอำกำศ กระจำยตัวไปไกลบริ เวณรอบๆ และกลับมำติดไฟได้ ป้ องกันกำรเกิดไฟ้ ฟ้ ำ
สถิตย์ ติดตั้งสำยดินกับอุปกรณ์ที่ใช้งำน หลีกเลี่ยงกำรเกิดประจุไฟฟ้ ำของอุปกรณ์ใช้งำน (<= 1 m/sec until fill pipe
submerged to twice its diameter, then <= 7 m/sec) หลีกเลี่ยงกำรกระเซ็นเมื่อเติมเต็ม ห้ำมใช้แรงดันอำกำศในกำร
บรรจุ ใช้งำน ใช้งำนหรื อเปิ ดภำชนะด้วยควำมระมัดระวังในที่ระบำยอำกำศได้ดี ต้องระบำยอำกำศในสถำนที่ทำงำน
ให้ได้ค่ำขีดจำกัดในกำรได้รับสำรเคมีในที่ทำงำน (OEL) ไม่เกินค่ำมำตรฐำน ต้องป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์จำกปั๊ ม
เนื่องจำกกำรเกิดประจุทำให้เกิดเพลิงไหม้ หำกมีกำรใช้ปั๊มต้องควบคุมควำมดันให้เหมำะสม
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ต้องเก็บรักษำใน a diked (bunded) พื้นที่ที่ระบำยอำกำศได้ดี ห่ำงจำกแสงแดด จุดกำเนิ ดไฟและแหล่งควำมร้อนอื่นๆ
เก็บในแท้งค์Bulk จะต้องdiked (bunded). เก็บให้ห่ำงจำกละอองในอำกำศ เปลวไฟ สำรออกซิ ได์ สำรกัดกร่ อนและ
เปลวไฟจำกผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่ งไม่อนั ตรำยหรื อเป็ นพิษต่อมนุษย์หรื อสิ่ งแวดล้อม เก็บที่อุณหภูมิปกติ ในระยะยำว
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับยำงธรรมชำติ ยำงบิวทิลหรื อยำงไนไตรล์
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8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 100 ppm (55 mg/m3)
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ระดับกำรป้ องกันและชนิดกำรป้ องกันขึ้นอยูก่ บั สภำพกำรสัมผัส เลือกกำร
ควบคุมพื้นฐำนประเมินตำมควำมเสี่ ยงของพื้นที่ที่มีโอกำสเสี่ ยง วิธีกำรที่
เหมำะสม : จัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ เพื่อควบคุมควำมควำม
เข้มข้นในอำกำศ ภำยใต้แนวทำงกำรสัมผัส
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
หำกกำรควบคุมทำงวิศวกรรมไม่สำมำรถรักษำระดับควำมเข้มข้นของสำรในอำกำศ
ซึ่ งปลอดภัยต่อกำรปฏิบตั ิงำน ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันให้เหมำะสมสำหรับกำหนด
ขอบเขตกำรใช้งำนและสัมพันธ์กบั ข้อบัญญัติทำงกฎหมำย ตรวจสอบจำกผูจ้ ำหน่ำย
อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจที่มีอุปกรณ์กรองอำกำศที่เหมำะสมต่อกำร
หำยใจ เลือกหน้ำกำกที่คลุมหน้ำและกรองอำกำศ เลือกที่กรองอำกำศสำหรับกรอง
แก๊สและไอระเหยสำรอินทรี ย ์
การป้องกันมือ:
เมื่อมือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อำจใช้ถุงมือที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน (เช่น จำกยุโรป
: EN374, US: F739, AS/NZS:2161) ทำมำจำกวัสดุที่เหมำะสมในกำรป้ องกัน
สำรเคมี: ป้ องกันในระยะยำว : ถุงมือยำงไนไตรล์ ป้ องกันกำรสัมผัสโดยบังเอิญ/กำร
กระเซ็น: ถุงมือยำงพีวซี ีหรื อถุงมือยำงนีโอพรี น
การป้องกันดวงตา:
แว่นตำนิรภัย (EN166) แว่นตำป้ องกันกำรกระเซ็นของสำรเคมี (แว่นตำป้ องกัน
สำรเคมี)
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: ถุงมือป้ องกันสำรเคมี รองเท้ำบูท ผ้ำกันเปื้ อนป้ องกันผิวจำกกำรปนเปื้ อนชุด
ปฏิบตั ิงำน
มำตรกำรสุ ขอนำมัยของกำรดูแลมือตำมข้อกำหนดของแต่ละธำตุ ก่อนใช้ถุงมือมือ
มาตรการสุ ขอนามัย:
ต้องสะอำด หลังใช้ถุงมือล้ำงมือแล้วทำให้แห้งแล้วใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้ควำม
ชุ่มชื้น
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 10 ( n-Bu Acetate = 100)

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.770-0.925 g/cm3 ที่ 15 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่ละลำยน้ ำ

จุดเดือด : 140-290 °C

ความหนืด : 1.08 mm2/s ที่ 25 °C

ความดันไอ : 370 Pa ที่ 20 °C

ความหนาแน่ นของไอ : ไม่มีขอ้ มูล
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ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.8 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 5 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 282°C

จุดวาบไฟ : 38 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ละลำยในอะโร
มำติกและอะลิฟำติก

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ : 3.7-6.7

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟหรื อแหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizing agents.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว:
เกิดกำรสลำยตัวที่อุณหภูมิสูง เกิดสำรเชิงซ้อนเมื่อรวมกับของแข็ง ของเหลวและแก๊ส รวมถึงคำร์บอนมอนอกไซด์
คำร์ บอนไดออกไซด์และสำรประกอบอินทรี ยอ์ ื่นๆจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดกำรเผำไหม้หรื อเกิดปฏิกิริยำออกซิ เดชัน่ กับอำกำศ
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

LD50 (oral, Rat) : 2000 mg/kg
LD50 (dermal, Rat) > 5000 mg/kg
LC50 (Inhalation, Rat): greater than near-saturated vapour concentration. , 4 h
อาการทีป่ รากฎ:
กำรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควัน อำจทำให้ระคำยเคืองระบบทำงเดินหำยใจ ระคำยเคือง
ผิวหนังเล็กน้อย ในระยะยำว/สัมผัสซ้ ำๆ ทำให้ผวิ แห้ง ซึ่งทำให้เป็ นโรคผิวหนัง ไม่
ระคำยเคืองต่อดวงตำ
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา: ไม่มีขอ้ มูล
12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
คำดว่ำเป็ นอันตรำย: 10 < LC/EC/IC50 <= 100 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
คำดว่ำเป็ นพิษ: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l
ควำมเป็ นพิษต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง: คำดว่ำเป็ นอันตรำย: 10 < LC/EC/IC50 <= 100 mg/l
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ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ:
การเคลือ่ นย้ายในดิน:
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ:

13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

คำดว่ำเป็ นอันตรำย: 10 < LC/EC/IC50 <= 100 mg/l
คำดว่ำย่อยสลำยทำงชีวภำพได้ง่ำย เกิดกำรออกซิ ไดส์จำกปฏิกิริยำโฟโตไล
ซีส
องค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เกิดกำรสะสมทำงชีวภำพได้
ลอยบนผิวน้ ำ
แสดงผลกระทบเมื่อสำรละลำยมีอตั รำที่สูง ผลิตภัณฑ์เป็ นอันตรำยต่อ
สิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ

ปรับปรุ งหรื อนำกลับมำใช้ถำ้ เป็ นไปได้ หำกได้รับข้อมูลกำรจัดควำมเป็ นพิษและ
คุณสมบัติทำงกำยภำพ ประเภทของเสี ยและใช้กำรกำจัดที่ได้รับกำรรับรองตำม
ระเบียบข้อบังคับ ไม่ควรปล่อยลงสู่ สิ่งแวดล้อม ในท่อน้ ำทิ้งหรื อแหล่งน้ ำ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นของเสี ยไม่ควรปนเปื้ อนในดินหรื อแหล่งน้ ำ
บรรจุของเสี ยใส่ ภำชนะให้เรี ยบร้อย นำไปจัดเก็บในสถำนที่ปลอดภัยห่ำงจำก
ประกำยไฟและเปลวไฟ ของที่เหลือตกค้ำงในถังอำจทำให้เกิดกำระเบิด ไม่ควรเจำะ
ตัดหรื อเชื่อมถังที่ไม่สะอำด ควรส่ งถังเพื่อฟื้ นฟูหรื อปรับปรุ งสภำพ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
Class : 3
Packing group : III
Hazard identification no. : 30
UN No. : 1268
Danger label (primary risk) : 3
Proper shipping name : TURPENTINE SUBSTITUTE
การขนส่ งทางนา้
Identification number UN 1268
Proper shipping name TURPENTINE SUBSTITUTE
Class / Division 3
Packing group III
Marine pollutant: No
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การขนส่ งทางอากาศ
UN No. : 1268
Proper shipping name : Turpentine substitute
Class / Division : 3
Packing group : III
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS – ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
H226: ของเหลวและไอไวไฟ
H302: อันตรำยหำกกลืนกิน
H312: อันตรำยหำกสัมผัสกับผิวหนัง
H332: อันตรำยหำกหำยใจเข้ำไป
H360: อำจเกิดควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์หรื อทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง
P201: ขอรับคำแนะนำพิเศษก่อนกำรใช้งำน
P280: สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ/ชุดป้ องกัน
P308 + P313: หำกสัมผัสหรื อเกี่ยวข้อง: พบแพทย์รับคำแนะนำ/รักษำ
Hazard symbol(s)
R - phrase(s)
R60: อำจเกิดควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์
R61: อำจเป็ นอันตรำยต่อทำรกในครรภ์
R20/21/22: เป็ นอันตรำยหำกหำยใจเข้ำไป, สัมผัสผิวหนังและกำรกลืนกิน
R10: ของเหลวไวไฟ
S - phrase(s)
S53: ขอรับคำแนะนำพิเศษก่อนกำรใช้งำน
S45: ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อรู ้สึกไม่สบำยควรพบแพทย์ทนั ทีเพื่อรับคำแนะนำ
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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

