
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

1. การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมและผูผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)
High Temperature Couplant I-2๑.๑ ตัวบงชี้ผลิตภัณฑตามระบบ

GHS (GHS product identifier)

๑.๒ การบงชี้ดวยวิธีอื่น ๆ
I-2/Q7700011รหัสผลิตภัณฑ

๑.๓ ขอแนะนําและขอจํากัดตาง ๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม
สารชวยสัมผัสขอแนะนําในการใช
ไมมีอยูขอจํากัดตาง ๆ ในการใช

๑.๔ รายละเอียดของผูผลิต
ผูจัดจําหนาย Chavanich Thailand

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

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

2. การบงชี้ความเปนอันตราย (Hazards identification)
๒.๑ การจําแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS และขอมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค

ไมไดรับการจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางกายภาพ
ไมไดรับการจําแนกประเภทความเปนอันตรายตอสุขภาพ
ไมไดรับการจําแนกประเภทความเปนอันตรายตอสิ่ง

แวดลอม

๒.๒ องคประกอบฉลากตามระบบ GHS
ไมมีสัญลักษณความเปนอันตราย

คําสัญญาณ ไมมี
ขอความแสดงความเปน
อันตราย

สารผสมไมมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑในการจําแนกประเภท

ขอความที่แสดงขอควรระวัง

การปองกัน ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี
การจัดการ ลางมือหลังจากใชงาน

การจัดเก็บ เก็บใหพนจากสารที่เขากันไมได
การกําจัด ทิ้งขยะและสารตกคางตามขอกําหนดของหนวยงานในทองถิ่น

๒.๓ ความเปนอันตรายอื่นที่ไมได
เปนผลจากการจําแนกตามระบบ
GHS

ไมทราบ

ขอมูลเสริม ไมมี

3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition/information on ingredients)
3.2 สารผสม

ชื่อสามัญ (common name) และชื่อพอง
หมายเลข CAS และตัวบงชี้

ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น ๆชื่อทางเคมี
ความเขมขนหรือชวง

ความเขมขน

60164-51-4สารหลอลื่น > 90

7631-86-9ซิลิกอน ไดออกไซด < 5

ความเขมขนทั้งหมดอยูในรูปเปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ยกเวนเมื่อสวนประกอบคือกาซ
ความเขมขนของกาซอยูในรูปเปอรเซ็นตโดยปริมาตร

ขอมูลที่เปนความลับทางธุรกิจ
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4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
๔.๑ บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล

เคลื่อนยายไปในที่มีอากาศบริสุทธิ์ ไปพบแพทยหากเกิดอาการหรืออาการไมบรรเทาการสูดดม
ลางออกดวยสบูและน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยูการสัมผัสผิวหนัง
ลางดวยน้ํา พบแพทย ถามีอาการระคายเคืองมากขึ้นและยังคงอยูการสัมผัสดวงตา
บวนปาก ไปพบแพทยในกรณีที่เกิดอาการการกลืนกิน
การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู๔.๒ อาการหรือผลกระทบที่สําคัญ

ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภาย
หลัง (acute and delayed)

รักษาตามอาการ๔.๓ ระบุถึงขอควรพิจารณาทางการ
แพทยที่ตองทําทันทีและการดูแล
รักษาเฉพาะที่สําคัญที่ควรดําเนินการ

การสัมผัสกับสารรอนอาจกอใหเกิดการเผาไหม
ตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทางการแพทยทราบเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของ
และใชมาตรการปองกันความปลอดภัยใหตัวเอง

ขอแนะนําทั่วไป

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
๕.๑ สารดับเพลิงที่หามใชและสารดับเพลิงที่เหมาะสม

ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมสําหรับวัสดุที่อยูโดยรอบสารดับเพลิงที่เหมาะสม
ไมทราบสารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม
ระหวางที่เกิดไฟไหม อาจเกิดแกสที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไฮโดรเจนฟลูออไรด๕.๒ ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิด

ขึ้นจากสารเคมี
ตองสวมอุปกรณหายใจแบบครบถวนในตัวเองและเส้ือผาปกปองแบบเต็มที่ ในกรณีไฟไหม๕.๓ อุปกรณปองกันพิเศษและขอ

ควรระวังสําหรับนักผจญเพลิง
ยายภาชนะบรรจุจากบริเวณที่ติดไฟ หากทานทําไดโดยไมมีความเส่ียงอุปกรณดับเพลิง/คําแนะนํา
ไมพบอันตรายจากไฟที่ผิดปกติหรือระเบิดความเปนอันตรายจากอัคคีภัยโดย

ทั่วไป
ใชขั้นตอนการผจญเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอันตรายของสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆวิธีการเฉพาะ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental release measures)
หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาใกล โปรดระมัดระวังพ้ืนผิวที่อาจทําใหลื่นไถลได ใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
ตามคําแนะนําที่ระบุไวในหัวขอ 8 ของ SDS

๖.๑ ขอควรระวังสวนบุคคลอุปกรณ
ปองกันอันตรายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานฉุกเฉิน

หลีกเลี่ยงการทิ้งในทางระบายน้ํา, ทางน้ําหรือพ้ืนดิน๖.๒ ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม
เช็ดดวยวัสดุดูดซับ(เชน ผา, fleece) หลังจากทําความสะอาด ชะลางสารที่มีปริมาณนอยออกดวยน้ํา
สําหรับการทิ้งของเสีย, ใหอานสวนที่ 13 ของ SDS

๖.๓ วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด (cleaning up)

7. การขนถายเคลื่อนยาย ใชงาน และการเก็บรักษา (Handling and storage)
หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสเปนเวลานาน หามหายใจเอาไอจากสารที่ทําใหรอนเขาไป
ปฎิบัติตามสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดี เปนขอปฎิบัติสุขอนามัยในอุตสาหกรรมที่ดีในการลดการสัมผัสกับสาร

๗.๑ ขอควรระวังในการขนถาย
เคลื่อนยายใชงานและการเก็บรักษา
อยางปลอดภัย

เก็บในภาชนะบรรจุปดสนิทเดิม๗.๒ สภาวะการเก็บรักษาอยางปลอด
ภัยรวมทั้งขอหามในการเก็บรักษา
สารที่เขากันไมได
(incompatibilities)

8. การควบคุมการรับสัมผัส และการปองกันสวนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
๘.๑ คาตาง ๆ ที่ใชควบคุม (control parameters)

ไมมีคาจํากัดการไดรับสารนี้ระบุไวคาขีดจํากัดที่ยอมใหรับสัมผัสไดใน
ขณะปฏิบัติงาน

ไมมีคาขีดจํากัดการรับสัมผัสทางชีวภาพที่ระบุไวสําหรับสวนผสม (ตาง ๆ)คาขีดจํากัดทางชีวภาพ
ควรใหมีการระบายอากาศทั่วไปที่ดี (โดยปกติเทากับ 10 ครั้งของการเปลี่ยนแปลงอากาศตอชั่วโมง)
อัตราการระบายอากาศตองใหเปนไปตามสภาวะ หากเกี่ยวของ ใหใชที่ปดกั้นกระบวนการ
การระบายอากาศที่ปลอยออกเฉพาะที่ หรือการควบคุมวิศวกรรมอ่ืนๆ
เพ่ือรักษาระดับสารในอากาศใหตํ่ากวาระดับการไดรับสารที่แนะนาํ หากยังไมมีการต้ังระดับการไดรับสาร
ใหรักษาระดับสารในอากาศใหอยูในระดับที่ยอมรับได

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม
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๘.๓ มาตรการปองกันสวนบุคคล
หากอาจตองสัมผัสสาร, ควรใชแวนตาเพ่ือความปลอดภัยที่มีแผงกั้นดานขาง ขอแนะนําใหใชอางลางตาฉุกเฉินการปองกันดวงตา / ใบหนา

การปองกันผิวหนัง
ในกรณีที่สัมผัสสารทางผิวหนังเปนเวลานานหรือซํ้าๆ ใชถุงมือปกปองที่เหมาะสม
ผูจัดจําหนายถุงมือสามารถใหคําแนะนําการใชถุงมือที่เหมาะสมได

การปองกันมือ

สวมเส้ือผาปกปองที่เหมาะสมอื่น ๆ
ในกรณีที่อากาศถายเทไมสะดวกหรือมีความเส่ียงจากการสูดดมไอระเหย ใหใชอุปกรณชวยหายใจที่เหมาะสมการปองกันระบบทางเดินหายใจ
สวมใสชุดปองกันภัยจากอุณหภูมิตามความเหมาะสมหากจําเปนความอันตรายจากความรอน

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

ขอพิจารณาดานสุขอนามัยทั่วไป

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
๙.๑ ลักษณะทั่วไป

ของเหลวสถานะทางกายภาพ
จาระบีรูปแบบ
ขาวขุนสี
ไมมี๙.๒ กลิ่น

๙.๓ คาขีดจํากัดของกลิ่นที่รับได
(odor threshold limit)

ไมมีอยู

๙.๔ คาความเปนกรด-ดาง (pH) ไมมีอยู
๙.๕ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง
(melting point/freezing point)

-51.11 °C (-60 °F)

๙.๖ จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการ
เดือด (initial boiling point and
boiling range)

ไมมีอยู

๙.๗ จุดวาบไฟ (flash point) ไมติดไฟ
๙.๘ อัตราการระเหย (evaporation
rate)

ไมมีอยู

ไมเกี่ยวของ๙.๙ ความสามารถในการลุกติดไฟ
ไดของของแข็งและกาซ
(flammability (solid, gas))

๙.๑๐ คาขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของความไวไฟ หรือคาจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด (upper/lower flammability or explosive limits)
คาขีดจํากัดของความไวไฟ -
ต่ําสุด (เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

คาขีดจํากัดของความไวไฟ -
สูงสุด (เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

คาจํากัดของการระเบิด - ต่ําสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

คาจํากัดของการระเบิด - สูงสุด
(เปอรเซ็นต)

ไมมีอยู

๙.๑๑ ความดันไอ (vapour
pressure)

< 0.001 torr (25 °C)

๙.๑๒ ความหนาแนนไอ (vapour
density)

> 1

๙.๑๓ ความหนาแนนสัมพัทธ
(relative density)

1.85

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได
ความสามารถในการละลายได
(น้ํา)

ไมมีอยู

๙.๑๕ คาสัมประสิทธิ์การละลายของ
สารในชั้นของ n-octanol  ตอน้ํา
(partition coefficient :
n-octanol/water)

ไมมีอยู
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๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง
(auto-ignition temperature)

> 704.44 °C (> 1300 °F)

๙.๑๗ อุณหภูมิของการสลายตัว
(decomposition temperature)

ไมมีอยู

๙.๑๘ ความหนืด (viscosity) 12 - 13 mPa·s

ขอมูลอื่น ๆ
ไมใชวัตถุระเบิดคุณสมบัติของการระเบิด
ไมออกซิไดซคุณสมบัติในการออกซิไดซ

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
ผลิตภัณฑมีความเสถียรและไมทําปฏิกิริยาภายใตสภาพการใชงาน การเก็บรักษา และการขนสงตามปกติ๑๐.๑ การเกิดปฏิกิริยา
สารคงตัวภายใตสภาวะปกติ๑๐.๒ ความเสถียรทางเคมี
ไมมีปฏิกิริยาอันตรายเกิดขึ้นภายใตภาวะการใชงานปกติ๑๐.๓ ความเปนไปไดในการเกิด

ปฏิกิริยาอันตราย
ไมทราบ๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง
สารออกซิไดซที่แรง๑๐.๕ วัสดุที่เขากันไมได
ในกรณีเกิดไฟขึ้น: ไฮโดรเจนฟลูออไรด๑๐.๖ ความเปนอันตรายของสารที่

เกิดจากการสลายตัว

11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological information)
๑๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น

การสูดดม ไมเกี่ยวของในภาวะอุณหภูมิหองปกติ เมื่อไดรับความรอน, จะเกิดไอที่เปนอันตรายได

การสัมผัสผิวหนัง ไมคาดวาจะมีผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการสัมผัสกับผิวหนัง

การสัมผัสดวงตา การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

การกลืนกิน คาดวาไมมีอาการไมพึงประสงคจากการกินเขาไป

๑๑.๒ อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ
กับคุณลักษณะทางกายภาพทางเคมี
และทางพิษวิทยา

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครู

การรับสัมผัสสารหรือสวนผสมในการทํางานอาจทําใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคได๑๑.๓ ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิด
ขึ้นภายหลัง (delayed and
immediate effects) รวมทั้งผล
เรื้อรัง (chronic effects) จากการรับ
สัมผัส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(short- and long-term exposure)
๑๑.๔ คาความเปนพิษที่วัดเปนตัวเลข
พิษเฉียบพลัน คาดวามีอันตรายตํ่าเมื่อกลืนกิน

ผลการทดสอบผลิตภัณฑ สายพันธุ
High Temperature Couplant I-2 (CAS สารผสม)

LD50 หนู
ทางปาก
เฉียบพลัน

> 30000 mg/kg

ALD กระตาย
ทางผิวหนัง

> 17000 mg/kg

ไมคาดวาจะมีผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการสัมผัสกับผิวหนังการกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง

การสัมผัสดวงตาโดยตรงอาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองชั่วครูการทําลายดวงตาอยางรุนแรงและ
การระคายเคืองตอดวงตา

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
การทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอระบบทางเดินหาย
ใจ

เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทได

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะทําใหเกิดความไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนังการทําใหไวตอการกระตุน
อาการแพตอผิวหนัง
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ไมมีขอมูลบงชี้วาผลิตภัณฑหรือสวนประกอบใดๆที่มีปริมาณมากกวา 0.1%
กอใหเกิดการผาเหลาหรือเปนพิษตอสารพันธุกรรม

การกอใหเกิดการกลายพันธุของ
เซลลสืบพันธุ

การกอมะเร็ง IARC,ACGIH,NTP หรือ OSHA ไมถือวาผลิตภัณฑนี้เปนสารกอมะเร็ง

เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทไดความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ครั้งเดียว

เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทได

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย
อยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัส
ซ้ํา

เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมสามารถจําแนกประเภทได

ความเปนอันตรายจากการสําลัก ไมใชความเปนอันตรายจากการสําลัก

12. ขอมูลดานนิเวศวิทยา (Ecological information)
ผลิตภัณฑนี้ไมจัดวาเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม
มีโอกาสเปนไปไดวาการรั่วหกในปริมาณมากหรือการรั่วหกบอยครั้งอาจมีผลกระทบที่เปนอันตรายหรือทําใหเกิ
ดผลเสียหายตอส่ิงแวดลอมได

๑๒.๑ ความเปนพิษตอระบบนิเวศ

ผลิตภัณฑ ผลการทดสอบสายพันธุ
High Temperature Couplant I-2 (CAS สารผสม)

ทางน้ํา
ปลา > 1000 mg/lออนโครินคัส มิคิส

ไมมีขอมูลการสลายตัวของผลิตภัณฑนี้๑๒.๒ การตกคางยาวนาน
(persistence)  และความสามารถใน
การยอยสลาย (degradability)

ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะสะสมในสิ่งมีชีวิต๑๒.๓ ศักยภาพในการสะสมทาง
ชีวภาพ (bioaccumulative
potential)

ไมมีขอมูล๑๒.๔ การเคลื่อนยายในดิน
(mobility in soil)
๑๒.๕ ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ
(other adverse effects)

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

13. ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal considerations)
เก็บและนํามาใชหรือทิ้งในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทในสถานที่ทิ้งที่ไดรับอนุญาตคําแนะนําในการกําจัด
จัดการตามกฎระเบียบที่สามารถนับไปรับใชไดทั้งหมดกฎระเบียบวาดวยการกําจัดใน

ทองถิ่น
กําจัดใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่นของเสียจากกาก/ผลิตภัณฑที่ไมได

ใช
เนื่องจากภาชนะบรรจุเปลาอาจมีคราบสารติดคางอยู
ใหปฏิบัติตามคําเตือนบนฉลากแมหลังจากที่ภาชนะวางเปลา
ควรสงภาชนะเปลาไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ไดรับการรับรองเพ่ือนํากลับมาใชใหมหรือกําจัด

บรรจุภัณฑที่ปนเปอน

14. ขอมูลการขนสง (Transport information)
ADR

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IATA

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
IMDG

ไมอยูภายใตการควบคุมในฐานะสินคาอันตราย
ไมเกี่ยวของ๑๔.๗ การขนสงดวยภาชนะขนาด

ใหญ (ใหเปนไปตาม Annex II ของ
MARPOL 73/78 และ IBC Code)

15. ขอมูลดานกฎขอบังคับ (Regulatory information)
กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง
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ประเทศไทย วัตถุระเบิดและสารตั้งตน (ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง : กําหนดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตนําเขา พ.ศ. 2551 (2008))
ฉบับปรับปรุงแกไข

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

ไมอยูภายใตการควบคุม

บัญชีรายการนานาชาติ
ประเทศหรือภูมิภาค ชื่อบัญชีรายการ ในบัญชีรายการ (ใช/ไมใช) *

บัญชีรายการสารเคมีประเทศออสเตรเลีย (AICS) ใชออสเตรเลีย
รายการวัตถุภายในประเทศ (DSL) ใชแคนาดา
รายการวัตถุที่ไมไดอยูในประเทศ (NDSL) ไมใชแคนาดา
บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวในประเทศจีน (IECSC) ใชจีน
บัญชีรายการสารเคมีที่มีการซ้ือขายกันในยุโรป (EINECS) ไมใชยุโรป
รายการสารเคมีที่ตองสําแดงของกลุมประเทศยุโรป (ELINCS) ไมใชยุโรป
บัญชีรายการสารเคมีที่มีอยูแลวและสารเคมีใหม (ENCS) ไมใชญี่ปุน
รายการสารเคมีที่มีอยูแลว (ECL) ใชเกาหลี
บัญชีรายการของประเทศนิวซีแลนด ใชนิวซีแลนด
บัญชีรายการสารเคมีและวัตถุเคมีของประเทศฟลิปปนส (PICCS) ใชฟลิปปนส

*คําวา "ใช" ใชเพื่อระบุวา ผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตางๆ) ที่ควบคุมดูแล
คําวา "ไม" ใชเพื่อระบุวา สวนประกอบตั้งแตหนึ่งชนิดข้ึนไปในผลิตภัณฑนี้ไมอยูในรายการ หรือไดรับการยกเวนจากบัญชีรายการที่ดําเนินการโดยประเทศ (ตาง ๆ)
ที่ควบคุมดูแล

บัญชีรายการในกฎหมายควบคุมวัตถุที่เปนพิษ (TSCA) ใชสหรัฐอเมริกากับเปอรโตริโก

16. ขอมูลอื่น  ๆ รวมทั้งขอมูลการจัดทําและการปรับปรุงแกไขเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Other information)
2016/11/08วันที่ออกให

วันปรับปรุงแกไข
หมายเลขเวอรชัน

2022/11/22

02

Evident Scientific 
ไมสามารถคาดการณเกีย่วกับเงือ่นไขท้ังหมดสําหรับการใชขอมูลนีแ้ละผลติภัณฑของบริษัท
รวมทัง้ผลิตภัณฑของผูผลิตรายอ่ืนทีใ่ชรวมกับผลติภัณฑของบริษัท ผูใชเปนผูรับผิดชอบในการใชงาน จัดเก็บ 
และกําจัดผลิตภัณฑอยางปลอดภัย และตองรับผดิชอบตอการสูญหาย ความเสยีหาย การบาดเจ็บ
หรือคาใชจายท่ีเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากการใชงานไมถูกตอง ขอมูลในเอกสารนัน้เขยีนขึ้นโดยอาศยัภูมิความรู 
และประสบการณที่ดีที่สุดเทาท่ีมีอยูในเวลาน้ี

ขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ
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