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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
DIISOBUTYL KETONE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   DIISOBUTYL KETONE 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั 

82/80 ซอยเอกมยั 22 (นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

เบอร์โทรศพัท:์   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. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภาพ 

  
ค าสัญญาณ                                                                  อนัตราย 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอไวไฟ  
2.) อาจท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ  
ข้อควรระวงั: 
1.) เก็บใหห่้างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/ผวิสัมผสัท่ีร้อน-หา้มสูบบุหร่ี  
2.) หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย ์ 
3.) หากสูดดม: ยา้ยผูป่้วยไปรับอากาศบริสุทธ์ิและใหพ้กัอยูใ่นท่าท่ีสะดวกต่อการหายใจ 
4.) ในกรณีเกิดเพลิงไหม:้ ใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับดบัเพลิง 
5.) จดัเก็บในสถานท่ีท่ีระบายอากาศไดดี้ ปิดภาชนะบรรจุใหส้นิท 
6.) ก าจดัสารและภาชนะบรรจุ ไปยงัท่ีท่ีเหมาะสมหรืออา้งอิงตามขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินและขอ้บงัคบัประเทศ 
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 

ช่ือพ้อง: Di-iso-butyl ketone, 2,6-Dimethyl-4-heptanone, Isobutyl ketone, DIBK 

 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DIISOBUTYL KETONE 100 108-83-8 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   รักษาความสงบของผูป่้วย เขา้รับการรักษาทางการแพทยท์นัที 
การหายใจเข้าไป: น าตวัออกรับอากาศบริสุทธ์ิ หากผูป่้วยไม่ฟ้ืนตวัเร็ว ให้น าตวัส่งศูนยพ์ยาบาลท่ี

ใกลท่ี้สุดเพื่อรับการรักษาต่อไป  
การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผา้ท่ีมีสารปนเป้ือนออก ใชน้ ้าจ  านวนมากลา้งบริเวณผวิท่ีสัมผสักบั

สารเคมี แลว้ลา้งต่อดว้ยน ้าและสบู่ ถา้มี 
การสัมผสัดวงตา: ลา้งตาทนัทีดว้ยน ้าปริมาณมากอยา่งนอ้ย 15 นาที ยกเปลือกตาข้ึน ไป

สถานพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด เพือ่รับการรักษาเพิ่มเติม  
การกลนืกนิ: หากกลืนกินเขา้ไป หา้มท าใหอ้าเจียน ใหน้ าตวัส่งศูนยพ์ยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อ

การรักษาต่อไป หากอาเจียนข้ึนมาทนัที ใหก้ม้หวัลงต ่ากวา่ระดบัสะโพกเพื่อ
ป้องกนัการส าลกั  หากมีสัญญาณหรืออาการท่ีเกิดภายหลงัไม่เกิน 6 ช.ม.
ดงัต่อไปน้ีใหน้ าตวัส่งสถานพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด: ไขสู้งกวา่ 101 oF (38.3 oC), 
หายใจถ่ี, แน่นหนา้อกหรือไอไม่หยดุ หรือหายใจดงัเสียงฮืดๆ ใหรี้บน าส่ง
โรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด หากอาเจียนข้ึนมาทนัที ใหก้ม้หวัลงต ่ากวา่ระดบั
สะโพกเพื่อป้องกนัการส าลกั อยา่ใหอ้ะไรทางปาก หา้มท าใหอ้าเจียน 

 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม 
แอลกอฮอลโ์ฟม, ใชน้ ้าละออง หรือสเปรย ์ผงเคมีแหง้, คาร์บอนไดออกไซด,์ ทรายแหง้ หรือดิน ส าหรับเพลิง
ไหมข้นาดเล็ก 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้ 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์ 
ไม่มีขอ้มูล 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ 
สวมใส่ชุดป้องกนัอนัตราย และเคร่ืองมือช่วยหายใจในตวั ใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมรวมถึงเคร่ืองช่วยหายใจ จะตอ้ง
ระวงัเม่ือเขา้ใกลพ้ื้นท่ีอบัอากาศ   
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ระวงัอยา่สัมผสักบัสารท่ีหก หรือร่ัวไหล ใหถ้อดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนสารออก

ทนัที ดูค  าแนะน าเก่ียวกบัการเลือกอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไดใ้น

บทท่ี 8 และดูค าแนะน าเก่ียวกบัการขจดัสารเคมีหกไดใ้นบทท่ี 13 ของขอ้มูล

ความปลอดภยัเก่ียวกบัสารเคมี หากเป็นไปไดใ้หปิ้ดรอยร่ัวซึมโดยไม่มีความ

เส่ียง น าแหล่งท่ีอาจติดไฟทั้งหมดออกจากบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ ใชก้ารควบคุม

ท่ีเหมาะสม (ของผลิตภณัฑแ์ละน ้าดบัเพลิง) หลีกเล่ียงการปนเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม 

ป้องกนัมิใหแ้พร่หรือเขา้ไปในท่อระบายน ้า หลุมบ่อ หรือโดยใชท้ราย ดิน หรือ

เคร่ืองกั้นอ่ืนๆ พยายามกระจายไอระเหยหรือควบคุมการไหลของมนัไปยงั

ต าแหน่งท่ีปลอดภยัโดยใชล้ะอองสเปรย ์ใชม้าตรการป้องกนัการเกิดไฟฟ้า

สถิตย ์ดูแลใหไ้ฟฟ้าเดินต่อเน่ืองโดยเช่ือมและต่ออุปกรณ์ทั้งหมดลงดิน 

ตรวจสอบพื้นท่ีดว้ยเคร่ืองวดัแก๊สท่ีเผาไหมไ้ด ้ 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: แจง้เจา้หนา้ท่ี หากมีการสัมผสักบับุคคลทัว่ไปหรือส่ิงแวดลอ้มหรือมีแนวโนม้

ท่ีจะเกิดข้ึน  ควรไดรั้บค าแนะน าจากหน่วยงานทอ้งถ่ินหากไม่มีการร่ัวไหลท่ี

ส าคญั ไอระเหยอาจเป็นส่วนผสมท่ีเกิดการระเบิดได ้ดูขอ้ท่ี 13 เก่ียวกบัการ

ก าจดั  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:   

ส าหรับสารของเหลวหกมาก (>1 ถงั) ใหถ่้ายเทโดยวธีิกลไก เช่น ใชร้ถบรรทุก

สูบของเหลวจากถงัท่ีหกเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือก าจดัทิ้งอยา่ง

ปลอดภยั หา้มใชน้ ้าสาดของเหลวท่ีตกคา้ง แต่ให้เก็บไวเ้ป็นของเสียท่ีปนเป้ือน

สารเคมีปล่อยของเหลวท่ีตกคา้งทิ้งไวใ้หร้ะเหยไปเอง หรือใชว้สัดุดูดซบัท่ีซบั

ไดดี้ซบัออก แลว้น าไปก าจดัทิ้งอยา่งปลอดภยั ขดุดินท่ีปนเป้ือนสารเคมีออก 

และน าไปก าจดัทิ้งอยา่งปลอดภยั 

ในกรณีท่ีสารของเหลวหกนอ้ย (<1 ถงั) ใหถ่้ายเทของเหลวดว้ยวธีิกลไกเขา้สู่

ภาชนะบรรจุท่ีติดป้าย และปิดผนึกอยา่งดี เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือ

ก าจดัทิ้งอยา่งปลอดภยั ปล่อยของเหลวท่ีตกคา้งทิ้งไวใ้ห้ระเหยไปเอง หรือใช้

วสัดุดูดซบัท่ีซบัไดดี้ซบัออก แลว้น าไปก าจดัทิ้งอยา่งปลอดภยั ขดุดินท่ี

ปนเป้ือนสารเคมีออก และน าไปก าจดัทิ้งอยา่งปลอดภยั 
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7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย::    
หลีกเล่ียงไอระเหย และ/หรือหมอก หลีกเล่ียงการสัมผสักบัผวิหนงั ดวงตา หรือเส้ือผา้ ดบัเปลวไฟ หา้มสูบบุหร่ี  
ยา้ยแหล่งก าเนิดไฟออก หลีกเล่ียงประกายไฟ ประจุไฟฟ้าสถิตยอ์าจเกิดข้ึนระหวา่งการป้ัม ไฟฟ้าสถิตอาจท าให้ 
เกิดไฟไหมไ้ด ้ตรวจระบบไฟโดยเช่ือมและต่อกราวด(์ลงดิน)กบัอุปกรณ์ทั้งหมด จ ากดัความเร็วการไหลในท่อใน 
ระหวา่งการสูบเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตย(์<= 1 m/sec until fill pipe submerged to twice its  
diameter, then <= 7 m/sec) หลีกเล่ียงการกระเด็น หา้มใชล้มอดัในการเติมสูบถ่าย หรือถ่ายเท  
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:   
จะตอ้งเก็บไวใ้นพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี ห่างจากแสงแดด แหล่งก าเนิดไฟ และแหล่งก าเนิดความร้อนอ่ืนๆ 
อยูห่่างจากละอองลอย เปลวไฟ สารออกซิไดส์ สารกดักร่อนและจากผลิตภณัฑไ์วไฟอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นอนัตรายหรือ
เป็นพิษต่อคนหรือส่ิงแวดลอ้ม ไอระเหยหนกักวา่อากาศ ระวงัการสะสมในหลุม หรือพื้นท่ีอบัอากาศ ไม่ควร
ปล่อยไอระเหยจากถงัเก็บออกสู่บรรยากาศ ถา้พื้นท่ีจดัเก็บมีอากาศหายใจลดลง ควรมีการการควบคุมดว้ยระบบ
บ าบดัอากาศ ถงัเก็บควรเก็บไวใ้นบริเวณซ่ึงมีท่ีกั้น 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 25 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: 
 ระดบัการป้องกนั และประเภทของการควบคุมท่ีจ าเป็น จะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสภาวะการสัมผสัสารท่ีเกิดข้ึน 
เลือกการควบคุมตามการประเมินความเส่ียงของสถานการณ์ มาตรการท่ีเหมาะสม: ใชใ้นระบบปิดเท่าท่ีเป็นไปได ้
มีการระบายอากาศท่ีป้องกนัการระเบิดอยา่งเพียงพอ เพื่อควบคุมความเขม้ขน้ในอากาศใหต้ ่ากวา่ระดบั/ขีดจ ากดั
การสัมผสัสาร ขอ้แนะน าควรมีตูดู้ดควนั แนะน าใหใ้ชร้ะบบดบัเพลิงหมอกน ้า และระบบหวักระจายน ้าดบัเพลิง
แบบเปิด ควรมีอ่างลา้งตาฉุกเฉิน และฝักบวัลา้งตวัฉุกเฉิน 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ถา้ระบบการควบคุมทางวศิวกรรมไม่สามารถรักษาระดบัของส่ิงปนเป้ือนใน

อากาศท่ีเพียงพอต่อการป้องกนัสุขภาพ ใชห้นา้กากช่วยหายใจแบบกรองอากาศ 
ควรเลือกหนา้กากนิรภยัท่ีมีกรองรวมกนั เลือกกรองท่ีเหมาะส าหรับก๊าซ
อินทรียแ์ละไอระเหย [จุดเดือด <65oC (149 oF)] และไดม้าตรฐาน EN371 ใน
กรณีท่ีไม่สมควรใชห้นา้กากช่วยหายใจแบบกรองอากาศ (ตวัอยา่งเช่น ความ
เขม้ขน้ของสารลอยตวัในอากาศมีค่าสูง เส่ียงต่อการขาดออกซิเจน พื้นท่ีจ  ากดั) 
อุปกรณ์ช่วยหายใจระบบความดนัท่ีเหมาะสม 
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การป้องกนัมือ: ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือข้ึนอยู่กบัการใช้งาน ความถ่ีและ
ระยะเวลาการสัมผสั ความตา้นทานต่อสารเคมี ของวสัดุถุงมือ ความหนาของ
ถุงมือ ขอค าแนะน าจากผูจ้  าหน่ายถุงมือ ควรเปล่ียนถุงมือท่ีปนเป้ือน ในกรณีท่ี
มือสัมผสัผลิตภณัฑอ์าจสวมถุงมือท่ีผา่นการรับรองตามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
ท าจากวสัดุต่อไปน้ี: Nitrile rubber, PVC, Viton 

การป้องกนัดวงตา: แวน่ตาท่ีป้องกนัสารเคมีกระเด็นใส่(แวน่ตาป้องกนัสารเคมี)  
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีทนสารเคมี รองเทา้เซฟต้ีและรองเทา้นิรภยัท่ีทนต่อสารเคมี 
มาตรการสุขอนามัย: ไม่มีขอ้มูล  
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินเฉพาะ อตัราการระเหย : N/A 

จุดหลอมเหลว :  ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่น : 0.800 – 0.820 g/cm3 at 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ : ไม่มีขอ้มูล 

จุดเดอืด  :  163-173 °C ความหนืด  : ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ : ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่นของไอ : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 0.8 % โดยปริมาตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 6.2  % โดยปริมาตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 345 °C จุดวาบไฟ : 47°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล  ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภายใตส้ภาวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่มีขอ้มูล 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง: หลีกเล่ียงแหล่งก าเนิดไฟ หลีกเล่ียงการสัมผสัความร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ 

และไฟฟ้าสถิตย ์
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  เก็บห่างจาก: peroxides, oxidizing agents, strong acids, amines 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  การสลายตวัเพราะความร้อนข้ึนอยูก่บัสภาวะเป็นอยา่งยิง่  

ส่วนผสมเชิงซอ้นของสารแข็ง สารเหลว และก๊าซท่ีลอยตวัใน
อากาศ ซ่ึงมีคาร์บอน มอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด ์และ
ส่วนประกอบอินทรียส์ารอ่ืนๆ จะเกิดข้ึนในขณะท่ีสารน้ีก าลงั



      บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ากดั (ส านกังานใหญ่)           ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์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 
 

ลุกไหม ้หรือสลายตวัเน่ืองดว้ยการรวมกบัออกซิเจน หรือ
เพราะความร้อน 
 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): >2000 mg/kg 
  LD50 (Dermal, rabbit): >2000 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat): >14.5 mg/l 
อาการทีป่รากฏ: คาดวา่จะไม่เกิดผวิหนงัอกัเสบ 
ความเป็นพษิเร้ือรัง:  ความเป็นสารก่อมะเร็ง: คาดวา่ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา: ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  Harmful: LL/EL/IL50 >10 - <=100 mg/l   
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
 Harmful: LL/EL/IL50 >10 - <=100 mg/  
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  Harmful: LL/EL/IL50 >10 - <=100 mg/ 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ไม่มีขอ้มูล 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ยอ่ยสลายทางชีวภาพไดง่้าย 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ถา้ผลิตภณัฑน้ี์ลงดิน มนัจะเคล่ือนท่ีและอาจปนเป้ือนลงน ้าใตดิ้น 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: กูคื้นหรือน ากลบัมาใชถ้า้เป็นไปได ้ผูท่ี้ท  าใหเ้กิดขยะของเสียมีหนา้ท่ี

รับผดิชอบในการพิจารณาความเป็นพิษและคุณสมบติัทางกายภาพของสารท่ี
เกิดข้ึน เพื่อพิจารณาจดัแยกประเภทของเสีย และวธีิการก าจดัท่ีเหมาะสมตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: ถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ เม่ือถ่ายสารเคมีออกแลว้ ให้ระบาย
อากาศในท่ีท่ีปลอดภยัห่างไกลจากประกายไฟและไฟ สารตกค้างอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายระเบิดข้ึน อย่าเจาะ ตดั หรือเช่ือมถังท่ียงัไม่ได้ท  าความ
สะอาด ส่งกลบัไปรีไซเคิลหรือการน าโลหะกลบัมาใช ้
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14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่มีขอ้มูล 
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1157     Class: 3    Packing group: III 
Marine pollutant: No 
Proper shipping name: Diisobutyl ketone 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1157     Class: 3    Packing group: III 
Proper shipping name: Diisobutyl ketone 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material. 
EC Label Name   :   Diisobutyl Ketone 
EC Classification   :   Flammable. Harmful 
EC Symbols    :   Xn Harmful 
EC Risk Phrases   :   R10 Flammable liquid. 

R37 Irritating to respiratory system. 
EC Safety Phrases   :   S9 Keep container in a well-ventilated place. 

S16 Keep away from sources of ignition - No smoking. 
S23 Do not breathe vapor.  
S33 Take precautionary measures against static discharges. 

 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษัทโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ให้ข้อมูลและข้อแนะน าในเอกสารน้ีอ้างอิงตามข้อมูลท่ีผูผ้ลิตมี และ
น่าเช่ือถือ แต่อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทาง
ของขอ้ควรระวงัในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ี
ไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้จิารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 


