
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

1. การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต
Couplant B1.1 ชื่อผลิตภัณฑใน GHS
ไมมีอยู1.2 การบงชี้ดวยวิธีการอื่น

1.3 คําแนะนําและขอจํากัดวาดวยการใชสารหรือของผสม
สารชวยสัมผัสขอแนะนําในการใช
ไมมีอยูขอจํากัดตาง ๆ ในการใช

1.4 รายละเอียดของผูสงสินคา
ผูจําหนาย Chavanich Thailand

ที่อยู 48 Captain Bush Lane, Charoen Krung Road, 10500, Bangkok, ประเทศไทย
โทรศัพท +66 22-37-50-86
แฟกส +66 22-33-56-76

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน เคมเทร็กซ
สหรัฐฯ: 1-800-424-9300, ระหวางประเทศ: +1 703-527-3887

2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
2.1 การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมใน GHS และขอมูลระดับประเทศหรือภูมิภาค

ไมไดรับการจําแนกประเภทอันตรายทางกายภาพ
ความระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ประเภทที่
3

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง
จากการรับสัมผัสครั้งเดียว

อันตรายตอสุขภาพ

ไมไดรับการจําแนกประเภทอันตรายตอสิ่งแวดลอม

2.2 องคประกอบของฉลากใน GHS
สัญลักษณความเปนอันตราย

คําสัญญาณ คําเตือน
ขอความแสดงความเปนอันตรา
ย

อาจทําใหระคายเคืองระบบหายใจ

ขอความที่แสดงขอควรระวัง

การปองกัน หลีกเลี่ยงการหายใจเอาละอองหรือไอเขาไป ใชเฉพาะพ้ืนที่นอกอาคารหรือพ้ืนที่ระบายอากาศไดดี
การตอบสนอง หากหายใจเขาไป: เคลื่อนยายผูปวยไปสู อากาศ บริสุทธิ์ และใหนอนพักในทาทางที่สบายเพ่ือการหายใจ

โทรศูนยวัตถุมีพิษ หรือแพทยทันที หากทานรูสึกไมสบาย
การเก็บรักษา เก็บในสถานที่ระบายอากาศไดดี ปดภาชนะบรรจุใหสนิท เก็บและล็อกไว
การกําจัด กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบภายในทองถิ่น/ภาค/ประเทศ/ระหวางประเทศที่กาํหนด

2.3 ความเปนอันตรายอื่นๆ
ซึ่งไมทําใหมีการจําแนกประเภทตาม
เกณฑ GHS

ไมทราบ

ขอมูลเสริม ไมมี

3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
3.1 สารเดี่ยว

ชื่อทางสามัญและชื่อพอง
หมายเลข CAS

และตัวบงชี้ที่มีลักษณะอื่น ๆชื่อทางเคมี
คาความเขมขน

หรือชวงความเขมขน

56-81-5กลีเซอริน 100

ความเขมขนทั้งหมดอยูในรูปเปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ยกเวนเมื่อสวนประกอบคือกาซ
ความเขมขนของกาซอยูในรูปเปอรเซ็นตโดยปริมาตร

ขอมูลสวนผสม
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4. มาตรการปฐมพยาบาล
4.1 รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาล

หากหายใจลําบาก ใหเคลื่อนยายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และใหพักผอนในทาที่หายใจไดสะดวก
ไปพบแพทยหากเกิดอาการหรืออาการไมบรรเทา

เมื่อสูดดม

ลางออกดวยสบูและน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยูเมื่อถูกผิวหนัง
ลางดวยน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยูเมื่อเขาตา
บวนปากใหทั่ว ไปพบแพทยในกรณีที่เกิดอาการเมื่อกลืนกิน
การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู อาจทําใหระคายเคืองระบบหายใจ4.2

อาการผิดปกติ/ผลกระทบที่สําคัญที่สุ
ดที่สามารถเกิดขึ้นเฉียบพลันและไมเ
ฉียบพลัน

รักษาตามอาการ4.3
การระบุเกี่ยวกับการดูแลทางการแพ
ทยในทันทีทันใดและการบําบัดรักษา
เฉพาะดานที่สําคัญซึ่งควรดําเนินการ

ตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทางการแพทยทราบเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของ
และใชมาตรการปองกันความปลอดภัยใหตัวเอง

ขอแนะนําทั่วไป

5. มาตรการในการดับเพลิง
5.1 สารดับเพลิงที่ไมอนุญาตและสารดับเพลิงที่เหมาะสม

ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมสําหรับวัสดุที่อยูโดยรอบโฟมดับเพลิง
ไมทราบสารดับเพลิงที่ไมเมาะสม
เมื่อใหความรอนและเกิดไฟไหม, จะเกิดไอ/แกสที่เปนอันตราย5.2

ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดจากส
ารเคมี

ตองสวมอุปกรณหายใจแบบครบถวนในตัวเองและเส้ือผาปกปองแบบเต็มที่ ในกรณีไฟไหม5.3
อุปกรณปองกันพิเศษและขอควรระวั
งสําหรับเจาหนาที่ดับเพลิง

ยายภาชนะบรรจุจากบริเวณที่ติดไฟ หากทานทําไดโดยไมมีความเส่ียงอุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา
จะระเบิดหากติดไฟอันตรายจากอัคคีภัยโดยทั่วไป
ใชขั้นตอนการผจญเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอันตรายของสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆวิธีการเฉพาะ

6. มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ
หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล โปรดระมัดระวังพ้ืนผิวที่อาจทําใหลื่นไถลได ใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
ตามคําแนะนําที่ระบุไวในหัวขอ 8 ของ SDS

6.1 ขอควรระวังสวนบุคคล
อุปกรณปองกัน
และขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเห
ตุฉุกเฉิน

หลีกเลี่ยงการทิ้งในทางระบายน้ํา, ทางน้ําหรือพ้ืนดิน6.2 ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม
หยุดย้ังไมใหสารไหล หากทําไดโดยไมมีความเส่ียง เช็ดดวยวัสดุดูดซับ(เชน ผา, fleece)
หลังจากทําความสะอาด ชะลางสารที่มีปริมาณนอยออกดวยน้ํา สําหรับการทิ้งของเสีย, ใหอานสวนที่ 13 ของ
SDS

6.3
วิธีการและวัสดุสําหรับการกักเก็บแล
ะทําความสะอาด

7. การจัดการและการเก็บรักษา
จัดใหมีการระบายอากาศใหเพียงพอ หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสเปนเวลานาน
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาละอองหรือไอเขาไป สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม
ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี

7.1
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยในกา
รจับตองเคลื่อนยาย การใชงาน
และการจัดเก็บ

เก็บในภาชนะบรรจุเดิมปดที่อุณหภูมิระหวาง 18 °ซ ถึง 54 °ซ จัดเก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได (ดูหัวขอที่
10 ของ SDS)

7.2 สภาพการจัดเก็บที่ปลอดภัย
ซึ่งรวมทั้งสารที่เขากันไมไดชนิดตาง
ๆ

8. การควบคุมการสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
8.1 พารามิเตอรในการควบคุม

ไมมีคาจํากัดการไดรับสารนี้ระบุไวขีดจํากัดที่สัมผัสไดในการทํางาน
ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนประกอบคาขีดจํากัดทางชีวภาพ
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ควรใหมีการระบายอากาศทั่วไปที่ดี (โดยปกติเทากับ 10 ครั้งของการเปลี่ยนแปลงอากาศตอชั่วโมง)
อัตราการระบายอากาศตองใหเปนไปตามสภาวะ หากเกี่ยวของ ใหใชที่ปดกั้นกระบวนการ
การระบายอากาศที่ปลอยออกเฉพาะที่ หรือการควบคุมวิศวกรรมอ่ืนๆ
เพ่ือรักษาระดับสารในอากาศใหตํ่ากวาระดับการไดรับสารที่แนะนํา หากยังไมมีการต้ังระดับการไดรับสาร
ใหรักษาระดับสารในอากาศใหอยูในระดับที่ยอมรับได

8.2
มาตรการควบคุมดานวิศวกรรมที่เหม
าะสม

8.3 มาตรการปองกันภัยสวนบุคคล
หากอาจตองสัมผัสสาร, ควรใชแวนตาเพ่ือความปลอดภัยที่มีแผงกั้นดานขาง ขอแนะนําใหใชอางลางตาฉุกเฉินการปองกัน ดวงตา/หนา

การปองกันผิวหนัง
ในกรณีที่สัมผัสสารทางผิวหนังเปนเวลานานหรือซํ้าๆ ใชถุงมือปกปองที่เหมาะสม
ผูจัดจําหนายถุงมือสามารถใหคําแนะนําการใชถุงมือที่เหมาะสมได

การปองกันมือ

สวมเส้ือผาปกปองที่เหมาะสมอื่น ๆ
ในกรณีที่การระบายอากาศไมเพียงพอ, ใหสวมอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสมการปองกันทางการหายใจ
สวมใสชุดปองกันภัยจากอุณหภูมิตามความเหมาะสม หากจําเปนอันตรายดานความรอน

ใหหมั่นตรวจสอบขอปฎิบัติเพ่ือสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน การลางมือหลังจากสัมผัสสารเคมี
และกอนรับประทานอาหาร, ดื่มน้ํา, และ/หรือ สูบบุหรี่
ซักลางชุดทํางานและอุปกรณปองกันเปนประจําเพ่ือกําจัดสารปนเปอน

การพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี
9.1 สภาพปรากฏ

ของเหลวสถานะทางกายภาพ
หนืดรูปแบบ
ใสสี
ออน9.2 กลิ่น

9.3 ระดับคาขีดจํากัดของกลิ่น ไมมีอยู
9.4 ความเปนกรดดาง (pH) ไมมีอยู
9.5 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง 19.85 ฐC (67.73 ฐF)
9.6 จุดเริ่มเดือดและชวงการเดือด 290 ฐC (554 ฐF)
9.7 จุดวาบไฟ 198.9 ฐC (390.0 ฐF) โคลส คัพ
9.8 อัตราการระเหย > 1 (อีเธอร (ปราศจากน้ํา) = 1)

ไมเกี่ยวของ9.9 ความไวไฟ (ของแข็ง กาซ)

9.10 ขีดจํากัดสูงสุด/ต่ําสุดสําหรับความไวไฟหรือการระเบิด
คาขึดจํากัดต่ําสุดของการวาบไ
ฟ (เปอรเซ็นต)

2.6

คาขึดจํากัดสูงสุดของการวาบไ
ฟ (เปอรเซ็นต)

11.3

9.11 ความดันไอระเหย < 0.13 kPa

9.12 ความหนาแนนไอระเหย 3.1 (อากาศ = 1)
9.13 ความหนาแนนสัมพัทธ 1.4 - 1.6

9.14 ความสามารถในการละลายได
ความสามารถในการละลาย
(น้ํา)

ละลายในน้ํา

9.15 สัมประสิทธิ์การแบงสวน:
n-ออคทานอล/น้ํา

-1.76

9.16 อุณหภูมิที่จุดติดไฟไดเอง ไมมีอยู

9.17
อุณหภูมิการแตกตัวระดับโมเลกุล

ไมมีอยู

9.18 ความหนืด ไมมีอยู

ขอมูลอื่น
ไมใชวัตถุระเบิดคุณสมบัติในการระเบิด

สูตรโมเลกุล C3-H8-O3

น้ําหนักโมเลกุล 92.09 g/mol
ไมออกซิไดซคุณสมบัติในการออกซิไดส
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10. ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
ผลิตภัณฑมีความเสถียรและไมทําปฏิกิริยาภายใตสภาพการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสงตามปกติ
ดูดซับความชื้นไดดี.

10.1 ความไวปฏิกิริยา

สารคงตัวภายใตสภาวะปกติ.10.2 ความเสถียรทางเคมี
ไมมีปฏิกิริยาอันตรายเกิดขึ้นภายใตภาวะการใชงานปกติ10.3

ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาที่
เปนอันตราย

ความรอนมากเกิน แหลงจุดระเบิด10.4 สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง
สารออกซิไดซที่แรง10.5 สารที่เขากันไมได
ดูดซับความชื้นไดดี10.6

ผลิตภัณฑการยอยสลายที่เปนอันตร
าย

11. ขอมูลทางพิษวิทยา
11.1 ขอมูลเกี่ยวกับวิถีทางรับสัมผัสที่นาจะเกิดขึ้น

เมื่อสูดดม ความเขมขนของละอองที่สูงอาจทําใหทางเดินหายใจระคายเคือง

เมื่อถูกผิวหนัง ไมคาดวาจะมีผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการสัมผัสกับผิวหนัง

เมื่อเขาตา การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

เมื่อกลืนกิน คาดวามีอันตรายตํ่าเมื่อกลืนกิน

11.2
อาการผิดปกติที่เกี่ยวของกับคุณลักษ
ณะทางกายภาพ ทางเคมี
และทางพิษวิทยา

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู อาจทําใหระคายเคืองระบบหายใจ

การรับสัมผัสสารหรือสวนผสมในการทํางานอาจทําใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคได11.3
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังและในทั
นทีซึ่งรวมทั้งผลกระทบเรื้อรังจากการรับ
สัมผัสในระยะสั้นและระยะยาว
11.4 ตัวเลขคาความเปนพิษ
พิษเฉียบพลัน ไมคาดวาจะเปนพิษเฉียบพลัน

ผลการทดสอบผลิตภัณฑ สายพันธุ
กลีเซอริน (CAS 56-81-5)

LD50 หนู
ทางปาก
เฉียบพลัน

12600 mg/kg

LD50 กระตาย
ทางผิวหนัง

> 10 ก./กก.

ไมคาดวาจะมีผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการสัมผัสกับผิวหนังการกัดกรอนผิวหนัง/การระคายเคือง
การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครูทําอันตรายตอดวงตาอยางรุนแรง/กา

รระคายเคืองตา

ทําใหเกิดการแพตอระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
การทําใหไวตอการกระตุนอากา
รแพตอระบบทางเดินหายใจ

เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทได

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะทําใหเกิดความไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนังการทําใหไวตอการกระตุนอากา
รแพตอระบบผิวหนัง

ไมมีขอมูลบงชี้วาผลิตภัณฑหรือสวนประกอบใดๆที่มีปริมาณมากกวา 0.1%
กอใหเกิดการผาเหลาหรือเปนพิษตอสารพันธุกรรม

สารที่ทําใหเกิดการกลายพันธุของเซ
ลลสืบพันธุ

การกอมะเร็ง IARC,ACGIH,NTP หรือ OSHA ไมถือวาผลิตภัณฑนี้เปนสารกอมะเร็ง
ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะมีผลตอระบบสืบพันธุหรือการเจริญเติบโตความเปนพิษตอระบบการสืบพันธุ

ระบุความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
- การไดรับครั้งแรก

อาจทําใหระคายเคืองระบบหายใจ

ระบุความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
- การไดรับซ้ํา

ขอมูลที่มีอยูแสดงวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการจําแนกประเภท

ความเปนอันตรายจากการสําลัก ไมใชความเปนอันตรายจากการสําลัก

SDS ThailandCouplant B
933919     หมายเลขเวอรช่ัน : 02     วันปรับปรุงแกไข: 2022/11/22    วันท่ีออกให : 2016/08/11 4 / 6



12. ขอมูลเชิงนิเวศน
ผลิตภัณฑนี้ไมจัดวาเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม
มีโอกาสเปนไปไดวาการรั่วหกในปริมาณมากหรือการรั่วหกบอยครั้งอาจมีผลกระทบที่เปนอันตรายหรือทําใหเกิ
ดผลเสียหายตอส่ิงแวดลอมได

12.1 ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

ผลิตภัณฑ ผลการทดสอบสายพันธุ
กลีเซอริน (CAS 56-81-5)

ทางน้ํา
LC50ปลา 54000 mg/l, 96 ชั่วโมงปลา

ผลิตภัณฑนี้จะยอยสลายทางชีวภาพไดโดยงาย12.2
ความคงอยูนานและความสามารถใน
การยอยสลาย

ผลิตภัณฑไมมีการสะสมทางชีวภาพ12.3
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไมมีขอมูล12.4 สภาพที่เคลื่อนที่ไดในดิน

12.5 ผลกระทบที่ไมพึงประสงคอื่นๆ ไมพบผลเสียตอส่ิงแวดลอม (เชน การทําลายชั้นโอโซน,
ความเปนไปไดในการสรางชั้นโอโซนจากปฏิกิริยาเคมีแสง, การรบกวนการทํางานของตอมไรทอ,
ความเปนไปไดในการกอภาวะโลกรอน) จากสวนประกอบนี้.

13. สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการกําจัด
เก็บและนํามาใชหรือทิ้งในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทในสถานที่ทิ้งที่ไดรับอนุญาตคําแนะนําวิธีการจัดการ
จัดการตามกฎระเบียบที่สามารถนับไปรับใชไดทั้งหมดขอกําหนดดานการจัดเก็บทองถิ่น
กําจัดใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่นของเสียจากสารตกคาง /

ผลิตภัณฑที่ไมไดใช
เนื่องจากภาชนะบรรจุเปลาอาจมีคราบสารติดคางอยู
ใหปฏิบัติตามคําเตือนบนฉลากแมหลังจากที่ภาชนะวางเปลา
ควรสงภาชนะเปลาไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ไดรับการรับรองเพ่ือนํากลับมาใชใหมหรือกําจัด

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

14. ขอมูลการขนสง
ADR

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IATA

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IMDG

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
ไมเกี่ยวของ14.7

การขนสงในปริมาณมากตามที่ระบุไว
ในภาคผนวก II ของ MARPOL73/78
และมาตรฐาน IBC

15. ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
กฏระเบียบของรัฐบาลกลาง

ประเทศไทย สารเคมีและสารเคมีที่ใชเปนสวนผสมของวัตถุระเบิด (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง :
กําหนดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา) พ.ศ. 2551 (2008)) ฉบับปรับปรุงแกไข

ไมควบคุม
ประเทศไทย วัตถุอันตรายที่ตองรายงาน (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง : ดางตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการแจงปริมาณวัตถุอันตรายภายใตกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 (2004))

ไมควบคุม

สินคาคงคลังระดับนานาชาติ
ประเทศหรือภูมิภาค ชื่อรายการสิ่งของ ในรายการสิ่งของ (ใช/ไม) *

รายการส่ิงของสารเคมีประเทศออสเตรเลีย(AICS) ใชออสเตรเลีย
รายการวัตถุภายในประเทศ (DSL) ใชแคนนาดา
รายการวัตถุไมไดอยูในประเทศ (NDSL) ไมมีแคนนาดา
รายการสินคาคงคลังของสารเคมีที่มีอยูในประเทศจีน (IECSC) ใชจีน
รายชื่อสารเคมีที่มีการซ้ือขายกันในยุโรป (EINECS) ใชยุโรป
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ประเทศหรือภูมิภาค ชื่อรายการสิ่งของ ในรายการสิ่งของ (ใช/ไม) *

รายการสารเคมีที่ตองสําแดงของกลุมประเทศยุโรป(ELINCS) ไมมียุโรป
รายการสินคาคงคลังของสารเคมีที่มีอยูและสารเคมีใหม (ENCS) ใชญี่ปุน
รายการสารเคมีที่มีอยูในครอบครอง (ECL) ใชเกาหลี
รายการส่ิงของประเทศนิวซีแลนด ใชนิวซีแลนด
รายการสารเคมีและวัตถุเคมีของประเทศฟลิปปนส (PICCS) ใชฟลิปปนส

*คําวา "ใช" ใชเพื่อระบุวา ผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตางๆ) ที่ควบคุมดูแล
คําวา "ไม" ใชเพื่อระบุวา สวนประกอบตั้งแตหนึ่งชนิดข้ึนไปในผลิตภัณฑนี้ไมอยูในรายการหรือไดรับการยกเวนจากบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตางๆ)
ที่ควบคุมดูแล

รายละเอียดกฎหมายควบคุมวัตถุที่เปนพิษ (TSCA) ใชสหรัฐอเมริกากับเปอรโตริโก

16. ขอมูลอื่น ๆ รวมทั้งขอมูลการจัดทําและการปรับปรุงแกไขเอกสาร
2016/08/11วันที่ตีพิมพ

วันที่ปรับปรุงใหม
ฉบับที่

2022/11/22

02

Evident Scientific 

ไมสามารถคาดการณเกีย่วกับเงือ่นไขท้ังหมดสําหรับการใชขอมูลนีแ้ละผลติภัณฑของบริษัท
รวมทัง้ผลิตภัณฑของผูผลิตรายอ่ืนทีใ่ชรวมกับผลติภัณฑของบริษัท ผูใชเปนผูรับผดิชอบในการใชงาน จัดเก็บ 
และกําจัดผลติภัณฑอยางปลอดภัย และตองรับผดิชอบตอการสูญหาย ความเสยีหาย การบาดเจ็บ
หรือคาใชจายท่ีเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากการใชงานไมถูกตอง
ขอมูลในเอกสารนัน้เขยีนขึน้โดยอาศยัภูมิความรูและประสบการณที่ดีที่สุดในเวลานี้

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ
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