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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
SOLVENT D110
1. การบ่ งชีส้ ารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
SOLVENT D110
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จำหน่ำย:
บริษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22 (นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
เบอร์แฟกซ์:
0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
เบอร์โทรฉุกเฉิ น:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
2. การบ่ งชีค้ วามเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภำพ

คำสัญญำณ

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
2.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวิตหำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
3.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
4.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวิตในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
5.) อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อทำรกในครรภ์และระบบสื บพันธุ์
ข้ อควรระวัง :
1.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
2.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
3.) หำกกลืนกิน นำส่ งโรงพยำบำลโดยด่วน ห้ำมทำให้อำเจียน
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4.) หำกเข้ำตำให้ลำ้ งอย่ำงระมัดระวังด้วยน้ ำสะอำด 15 นำที
5.) หำกสัมผัสผิวหนัง ให้เปลี่ยนชุดที่เปื้ อนออกทันที ล้ำงผิวหนังด้วยน้ ำหรื อใช้ฝักบัว
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
ชื่อพ้ อง: ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
SOLVENT D110
100

รหัส CAS NO.
64742-47-8

4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทั่วไป:

ดูแลป้ องกันตนเอง พร้อมแสดงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์

การหายใจเข้ าไป:

เคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยให้รับอำกำศบริ สุทธิ์ หำกมีอำกำรไอ หรื ออำกำรทำงระบบทำงเดิน
หำยใจอื่นๆ ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยหยุดหำยใจให้ช่วยเพื่อให้หำยใจ ถ้ำหำยใจไม่สะดวกให้
ใช้ออกซิ เจนช่วยหำยใจ ให้ไปพบแพทย์

การสั มผัสผิวหนัง:

ล้ำงออกจำกผิวหนังด้วยสบู่และน้ ำในปริ มำณมำก หำกเกิดกำรระคำยเคืองให้ไปพบ
แพทย์ ทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำและรองเท้ำที่ปนเปื้ อนก่อนนำกลับมำใช้ใหม่

การสั มผัสดวงตา:

หำกเข้ำตำล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำกอย่ำงน้อย 15 นำที พบแพทย์

การกลืนกิน:

ห้ำมทำให้อำเจียน ไม่ควรให้สิ่งใดๆ เข้ำปำกผูป้ ่ วยที่หมดสติ พบแพทย์หรื อโทรหำ
ศูนย์ควบคุมสำรพิษทันที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
น้ ำละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล์ เคมีแห้ง หรื อ คำร์บอนไดออกไซด์ที่เหมำะกับกำรดับเพลิง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
น้ ำลำตรง
ความเป็ นอันตรายที่เกิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
Smoke, Fume, Incomplete combustion products, Oxides of carbon
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
ไม่มีขอ้ มูล
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6. มาตรการจัดการเมือ่ มีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสสำรที่ปนเปื้ อน อพยพคนที่ไม่จำเป็ นและไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
ออกไป อพยพคนใต้ลมไปเหนื อลม เตือนผูอ้ ยูอ่ ำศัยในบริ เวณใกล้เคียง และผูท้ ี่อยูใ่ ต้
ลมให้ทรำบเกี่ยวกับอันตรำยจำกควำมเป็ นพิษ หรื อควำมไวไฟของสำร ทำกำร
อพยพคนออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้ำมีควำมจำเป็ น ดูที่ส่วนที่ 5 เรื่ องกำรผจญเพลิง
ดูที่ส่วนที่ 3 เรื่ องกำรระบุอนั ตรำย ดูที่ส่วนที่ 4 เรื่ องมำตรกำรปฐมพยำบำล ดูที่ส่วน
ที่ 8 สำหรับคำแนะนำเรื่ องอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคลขั้นต่ำ อำจมีควำม
จำเป็ นในกำรใช้มำตรกำรป้ องกันอื่นเพิม่ เติม ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ
หรื อวิจำรณญำณของผูม้ ีหน้ำที่รับผิดชอบในกรณี เหตุฉุกเฉิ น
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้ อม: สำรที่หกปนเปื้ อนปริ มำณมำก: สร้ำงทำนบกั้นของเหลวที่หกปนเปื้ อนไกลออกจำก
บริ เวณที่หก เพื่อนำเก็บกลับมำ และกำจัดทิ้ง ป้ องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทำงเดินของน้ ำ
ท่อน้ ำเสี ย แหล่งน้ ำบนดิน หรื อแหล่งน้ ำใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อำกำศ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
การรั่วไหลลงสู่ พนื้ ดิน: กำจัดแหล่งก่อไฟทั้งหมด (ห้ำมสู บบุหรี่ , ทำให้เกิ ดประกำย
ไฟ หรื อเปลวไฟใดๆ ในบริ เวณใกล้เคียง) หยุดกำรรั่ วไหลถ้ำทำได้โดยไม่มีควำม
เสี่ ยง เครื่ องมือที่ใช้งำนกับผลิตภัณฑ์น้ ี ตอ้ งมีกำรต่อสำยดิน ห้ำมจับหรื อเดินผ่ำนไป
บนสำรที่หกเปื้ อน ป้ องกันไม่ให้ไหลลงสู่ ทำงเดินของน้ ำ ท่อน้ ำเสี ย แหล่งน้ ำบนดิน
หรื อแหล่งน้ ำใต้ดิน หรื อบริ เวณที่อบั อำกำศ อำจใช้โฟมระงับไอเพื่อลดไอหมอกที่
เกิ ดขึ้ น ใช้เครื่ องมื อสะอำดที่ ไม่ก่อประกำยไฟ ในกำรดูดซับสำร สำรที่ หกเปื้ อน
ปริ มำณมำก: สเปร์ยน้ ำอำจช่วยลดไอระเหย แต่อำจไม่สำมำรถป้ องกันกำรติดไฟใน
บริ เวณพื้นที่ปิดได้
การรั่วไหลลงสู่ แหล่ งนา้ : หยุดกำรรั่วไหลถ้ำสำมำรถทำได้โดยไม่มีควำมเสี่ ยง กำจัด
แหล่งก่อไฟทั้งหมด แจ้งเตือนผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้ าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย:
ระวังอย่ำให้สัมผัสกับผิวหนัง เศษฝุ่ นผงโลหะที่เกิดจำกงำนช่ำงโลหะนั้นอำจทำให้เกิดบำดแผลออกบริ เวณผิวหนังได้
และมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ ทำกำรป้ องกันกำรหกปนเปื้ อน และรั่วซึ มเพื่อไม่ให้เกิดอันตรำยลื่น
หกล้ม สำรนี้ สำมำรถสะสมประจุไฟฟ้ ำ ซึ่ งอำจทำให้เกิดประกำยไฟ (แหล่งติดไฟ) เมื่อมีกำรจัดกำรสำรจำกภำชนะ
บรรจุ ไฟฟ้ ำที่เกิดประกำยไฟ อำจเกิดกำรลุกติดเป็ นเปลวไฟจำกไอของของเหลว หรื อส่ วนที่ตกค้ำงได้ (ตัวอย่ำงเช่น
ระหว่ำงกำรถ่ำยเทสำร) ใช้วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรยึดและ/หรื อต่อสำยดิน อย่ำงไรก็ตำม กำรยึดและต่อสำยดินก็อำจ
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ไม่สำมำรถละจำกอันตรำยที่เกิดจำกกำรสะสมไฟฟ้ ำสถิตย์ได้ ให้ศึกษำหำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิกำรเพื่อเป็ นแนวทำง
หรื อหำข้อมูลอ้ำงอิงเพิ่มเติมได้จำก American Petroleum Institute 2003
สภาวะการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ อำจทำให้เกิดไฟฟ้ ำสถิตย์สะสม และสลำยตัวได้ อย่ำเก็บใน
ภำชนะเปิ ดหรื อไม่ติดฉลำก ปิ ดฝำภำชนะเมื่อไม่ใช้งำน เคลื่อนย้ำยภำชนะด้วยควำมระมัดระวัง เปิ ดฝำภำชนะช้ำๆ
เพื่อควำมคุมแรงดันที่อำจปล่อยออกมำ เก็บในที่เย็นและอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์และสำรเคลือบผิวที่เหมำะสม: Carbon steel, Stainless Steel, Teflon, Polyethylene, Polypropylen
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์และสำรเคลือบผิวที่ไม่เหมำะสม: Butyl Rubber, Polystyrene, Ethylene-proplyene-diene
monomer(EPDM), Natural Rubber
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดที่ยอมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 143 ppm
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีขอ้ มูล
มาตรการป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้ องกันระบบหายใจ:
ถ้ำระบบกำรควบคุมทำงวิศวกรรมไม่สำมำรถรักษำระดับของสิ่ งปนเปื้ อนในอำกำศ
ที่เพียงพอต่อกำรป้ องกันสุ ขภำพของพนักงำนได้ อำจจำเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ทำงเดินหำยใจที่ได้รับอนุญำต กำรเลือก กำรใช้และกำรบำรุ งรักษำอุปกรณ์ป้องกัน
ทำงเดินหำยใจต้องทำตำมข้อกำหนดของกฎหมำย สำหรับประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
ทำงเดินหำยใจที่พิจำรณำใช้กบั สำรนี้ ได้แก่ : หน้ำกำกกรองสำรเคมีแบบครึ่ งหน้ำ
เครื่ องกรองชนิ ด A
การป้ องกันมือ:
ข้อมูลเฉพำะของถุงมือที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทำขึ้นตำมเอกสำรตีพิมพ์ และข้อมูลจำก
ผูผ้ ลิตถุงมือ สภำพกำรทำงำนจะมีผลต่อควำมคงทนของถุงมือเป็ นอย่ำงมำก ให้
สอบถำมข้อมูลจำกผูผ้ ลิตถุงมือ เพื่อขอคำแนะนำสำหรับประเภทของถุงมือที่
เหมำะสม และอำยุกำรใช้งำนกับงำนที่ท่ำนใช้งำนให้ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงมือที่
ขำดหรื อเสี ยหำย ประเภทของถุงมือที่ใช้สำหรับกำรทำงำนกับสำรเคมีน้ นั รวมถึง:
หำกมีโอกำสที่ตอ้ งสัมผัสกับสำรบริ เวณแขน ให้สวมใส่ ถุงมือที่มีควำมยำวคลุมถึง
บริ เวณแขน ถุงมือยำง Nitrile
การป้ องกันดวงตา:
ถ้ำต้องสัมผัสกับสำร ควรสวมแว่นตำนิ รภัยที่มีแผงกั้นด้ำนข้ำง
การป้ องกันผิวหนังและร่ างกาย: ข้อมูลเฉพำะของเสื้ อผ้ำที่ได้ให้ไว้น้ นั จัดทำเอกสำรตีพิมพ์ และข้อมูลจำกผูผ้ ลิต
ประเภทของเสื้ อผ้ำที่ใช้สำหรับกำรทำงำนกับสำรเคมีน้ นั รวมถึง: แนะนำให้สวมเสื้ อ
ที่ทนต่อสำรเคมี/น้ ำมัน
ให้หมัน่ ตรวจสอบข้อปฏิบตั ิเพื่อสุ ขอนำมัยส่ วนบุคคลที่ดี เช่น กำรล้ำงมือหลังจำก
มาตรการสุ ขอนามัย:
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สัมผัสสำรเคมี และก่อนรับประทำนอำหำร ดื่มน้ ำ และ/หรื อ สู บบุหรี่ ซักล้ำงชุด
ทำงำน และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อกำจัดสำรปนเปื้ อน กำจัดเสื้ อผ้ำที่มีกำรปนเปื้ อน
และรองเท้ำที่ไม่สำมำรถทำควำมสะอำดได้ จัดเก็บสิ่ งของต่ำงๆ ให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิ่น : ของเหลว ใส มีกลิ่นเฉพำะตัว
อัตราการระเหย : <0.01 (n-butyl Acetate=1)
จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล
ความหนาแน่ น : 0.7800-0.8300 kg/dm3 ที่ 15.6 °C
ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล
การละลายนา้ : ไม่ละลำย
จุดเดือด : 248-269 °C
ความหนืด : 2.6 cSt at 40°C
ความดันไอ : 0.001 kPa(0.01 mm Hg) ที่ 20°C
ความหนาแน่ นของไอ(อากาศ=1) : 7 ที่ 101 kPa
ค่ าจากัดต่าสุ ดของการระเบิด : 0.5%Vol
ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 5.0%Vol
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้ เอง : 234°C
จุดวาบไฟ : 115 °C
ค่ าขีดจากัดของกลิ่นที่รับได้ :ไม่มีขอ้ มูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล
อุณหภูมิของการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล
ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอื่นๆ :ไม่มีขอ้ มูล
ค่ าสั มประสิ ทธิ์การละลายของสารในชั้ นของ n-octanol ต่ อนา้ : >4

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
สำรนี้ คงตัวภำยใต้กำรใช้งำนปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่เกิดโพริ เมอไรเซชัน่ ที่อนั ตรำย
สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ ง:
กองไฟและแหล่งก่อไฟพลังงำนสู ง
วัสดุที่เข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidisers
ความเป็ นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว: สำรนี้ ไม่สลำยตัวที่อุณหภูมิบรรยำกำศ
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:

อาการที่ปรากฎ:

LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg
LD50 (Skin, rabbit) : >5000 mg/kg
LC50 (Inhalation, rat): >5000 mg/m3
ควำมเข้มข้นของไอระเหยที่เกินกว่ำระดับมำตรฐำน จะทำให้เกิดกำรระคำยเคือง
ดวงตำ และมีผลต่อระบบทำงเดินหำยใจ ซึ่ งอำจทำให้รู้สึกปวดหัว และวิงเวียงศีรษะ
สลบ ง่วง หมดสติ รวมทั้งอำจส่ งผลกระทบต่อระบบประสำท กำรสัมผัสสำรที่ควำม
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ความเป็ นพิษเรือ้ รัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

หนื ดต่ำเป็ นเวลำนำนหรื อซ้ ำๆ ติดต่อกัน อำจมีผลทำให้ผิวหนังแห้ง เกิ ดกำรระคำย
เคือง และผิวหนังอักเสบ กำรได้รับสำรนี้ เข้ำสู่ ปอดแม้เพียงเล็กน้อยโดยอุบตั ิเหตุจำก
กำรกลืนกิน หรื อขณะที่ทำให้อำเจียนเอำสำรนี้ ออกมำ อำจทำให้เกิ ดกำรอักเสบของ
ปอด หรื อทำให้เกิดอำกำรน้ ำท่วมปอดได้
คำดว่ำมีผลต่อสุ ขภำพจำกภำวะกึ่งเรื้ อรัง เรื้ อรัง ระบบทำงเดินหำยใจ หรื ออำกำรแพ้
ทำงผิวหนัง กำรกลำยพันธุ์ เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ ก่อให้เกิดมะเร็ ง เป็ นพิษต่อ
อวัยวะเป้ ำหมำย (จำกกำรสัมผัสครั้งเดียว หรื อหลำยครั้ง) เป็ นพิษต่อระบบหำยใจ
และผลกระทบอื่นๆ เนื่ องจำกประสบกำรณ์ของบุคคล และข้อมูลกำรทดลอง
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
คำดว่ำไม่เป็ นอันตรำยต่อสิ่ งมีชีวิตในน้ ำ
ควำมเป็ นพิษต่อไรน้ ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ:
ไม่คำดว่ำจะก่อให้เกิดควำมเป็ นพิษเรื้ อรังกับสิ่ งมีชีวิตในน้ ำ
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ไม่มีขอ้ มูล
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ:
คำดว่ำจะย่อยสลำยทำงชีวภำพได้ทนั ที คำดว่ำสลำยตัวรวดเร็ วในอำกำศ
ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้ มูล
กำรเคลื่อนย้ำยในดิน:
สำรนี้ มีกำรละลำยต่ำ และลอยน้ ำ คำดว่ำจะซึ มจำกชั้นน้ ำไปยังชั้นดิน คำดว่ำจะเข้ำ
ไปในชั้นน้ ำเสี ยและตะกอนที่เป็ นของแข็ง
ผลกระทบในทำงเสี ยหำยอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภณ
ั ฑ์ ปนเปื้ อน:

ผลิ ตภัณ ฑ์น้ ี ควรเผำในภำชนะปิ ดที่ ไ ด้รับ กำรควบคุ ม อุ ณ หภูมิ ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง เพื่ อ
ป้ องกันกำรเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอ้ งกำรจำกกำรเผำไหม้
คำเตือนเกี่ยวกับภำชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว (ถ้ำเกี่ยวข้อง); ภำชนะบรรจุที่ใช้
หมดแล้ว อำจมีสำรตกค้ำงเหลืออยู่ และเป็ นอันตรำยได้ อย่ำพยำยำมเติมซ้ ำ หรื อ
ทำควำมสะอำดภำชนะ โดยไม่มีวิธีปฏิบตั ิที่เหมำะสม ควรระบำยสำรออกจำกถัง
เปล่ำจนหมดเกลี้ยง และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่ำจะปรับสภำพ หรื อกำจัดทิ้ง
อย่ำงเหมำะสม ควรให้ผรู ้ ับเหมำที่มีควำมเชี่ยวชำญ หรื อได้รับอนุญำตเป็ นผูน้ ำ
ภำชนะเปล่ำไปรี ไซเคิล ฟื้ นสภำพ หรื อกำจัดทิ้งตำมกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบำล
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ห้ำมอัดควำมดัน ตัด เชื่อม เชื่อมประสำน บัดกรี เจำะ บด เจียระไน หรื อปล่อยให้
ภำชนะได้รับควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ ไฟฟ้ ำสถิตย์ หรื อแหล่งจุดระเบิดอื่นๆ
ภำชนะอำจระเบิด และทำให้เกิดกำรบำดเจ็บ และเสี ยชีวิตได้
14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่ได้ควบคุมสำหรับกำรขนส่ งทำงบก
การขนส่ งทางนา้
ไม่ได้ควบคุมสำหรับกำรขนส่ งทำงทะเล IMDG-Code
Marine Pollutant: ไม่มี
SEA (MARPOL 73/78 Convention – Annex II)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : NOXIOUS LIQUID, N.F.,(7) N.O.S., (EXXSOL D110 , contains alkyl (C5-C8) benzenes)
Ship Type: 3
ประเภทของมลภาวะ: Y
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่ได้ควบคุมสำหรับกำรขนส่ งทำงอำกำศ
15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS – ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวัง
ไม่มีขอ้ มูล
สั ญลักษณ์ อนั ตราย
ไม่มีขอ้ มูล
R - phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
S - phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
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16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ ำเชื่ อถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวังในกำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้วิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ัท โมเดอนเคมี เ คิ ล จ ำกัด ไม่ มี ตัว แทนหรื อ ผูร้ ั บ ประกัน ทั้งโดยตรงหรื อ โดยอ้อ ม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

