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1. รายละเอียดผลิตภัณฑและท่ีอยูบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ : ทินเนอร บารโก# AAA

ประเภทผลิตภัณฑ : ทินเนอร

บริษัท : ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ที่อยู : เลขที่ 104 หมูที่ 1 ซอยผูกมิตร ถนนทางรถไฟสายเกา ตําบลสําโรงใต 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย

โทรศัพท : 0 2380 6544-6

โทรสาร : 0 2384 0763

โทรศัพทฉุกเฉิน : 02 335 5999

 2. ขอมูลระบุความเปนอันตราย

[การจําแนกอันตรายตามระบบ GHS]  กลุมความเปนอันตราย

อันตรายทางกายภาพ : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงมาก ประเภทยอย 1

อันตรายทางสุขภาพ : พิษเฉียบพลันจากการกิน (ปาก/LD50) ประเภทยอย 5

: พิษเฉียบพลันจากการสัมผัสทางผิวหนัง( ผิวหนัง/LD50 ) ไมจําแนกกลุม

: พิษเฉียบพลันจากการสูดดม ประเภทยอย 4

: พิษกัดกรอนและระคายเคืองตอผิวหนัง ประเภทยอย 2

: ทําลายดวงตาอยางรุนแรงและระคายเคืองตอดวงตา ประเภทยอย 1

: ไวตออาการแพตอระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ประเภทยอย 1A

: การกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ ไมจําแนกกลุม

: มีความสามารถในการกอมะเร็ง ไมจําแนกกลุม

: มีความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ ประเภทยอย 2

: มีความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายเมื่อไดรับสัมผัสในคร้ังเดียว ประเภทยอย 2

: มีความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายเมื่อไดรับสัมผัสซ้ํา ประเภทยอย 2

: ความเปนอันตรายจากการสําลัก ประเภทยอย 2

: ความเปนอันตรายเฉียบพลันตอสิ่งแวดลอมในนํ้า ประเภทยอย 3

: ความเปนอันตรายระยะยาวตอสิ่งแวดลอมในนํ้า ประเภทยอย 3

: ความเปนอันตรายตอโอโซนในชั้นบรรยากาศ ไมจําแนกกลุม

รูปสัญญลักษณ : 

คําสัญญาณ : อันตราย
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ขอความแสดงความเปนอันตราย

1. ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงมาก 

2. อาจเปนอันตรายเมื่อกลืนกิน

3. เปนอันตรายเมื่อหายใจเขาไป

4. ระคายเคืองตอผิวหนังมาก

5. ทําลายดวงตาอยางรุนแรง

6. อาจทําใหเกิดอาการแพหรือหอบหืดหรือหายใจลําบากเมื่อหายใจเขาไป

7. มีขอสงสัยวาอาจเกิดอันตรายตอการเจริญพันธุหรือทารกในครรภ

8. อาจทําอันตรายตอทางเดินหายใจและระบบประสาทสวนกลาง

9. อาจทําอันตรายตอทางเดินหายใจและระบบประสาทสวนกลางเมื่อรับสัมผัสเปนเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ํา

10. อาจเปนอันตรายเมือกลืนกินและผานเขาไปทางชองลม

11. เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า

12. เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าและมีผลกระทบระยะยาว

ขอควรปฏิบัติเม่ือใชงาน

1. ใหอานฉลากกอนใช หามใชจนกวาจะอานและทําความเขาใจคําเตือนดานความปลอดภัยทั้งหมด

2. สวมถุงมือปองกัน / ชุดปองกัน / อุปกรณปองกันดวงตา / อุปกรณปองกันหนา สวมอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ 

3. ผลิตภัณฑน้ีใชสําหรับทาวัตถุ ไมใหใชกับคนและสัตว 

4. หามรับประทานผลิตภัณฑน้ี ตองเก็บใหหางไกลอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภัณฑอาหารสัตว ในกรณีกลืนผลิตภัณฑเขาไปอยาทําให

อาเจียน รีบพบแพทยทันที

5. หามรับประทาน ด่ืมหรือสูบบุหร่ี ในขณะเทหรือผสมสี

6. หามสูดดม ไอระเหยหรือละออง ในกรณีสูดดม ใหเคล่ือนยายผูปวยไปอยูในสถานที่ที่อากาศถายเทสะดวก หากผูสูดดมหยุดหายใจ

ใหทําการผายปอด ถาหมดสติ ควรทําใหฟน และนําไปพบแพทย

7. หลีกเล่ียงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ในกรณีสัมผัสผิวหนัง ใหลางผิวหนังทันทีดวยสบูและนํ้าจํานวนมาก หามทําความสะอาดโดยใช

ตัวทําละลายหรือทินเนอร และรีบไปพบแพทยทันที

8. ในกรณีกระเด็นเขาตา ใหลางตาทันทีดวยนํ้าสะอาดจํานวนมากอยางนอย 15-20 นาที รีบพบแพทย

9. โทรหาศูนยพิษวิทยาหรือแพทยหรือโรงพยาบาล หากมีอาการผิดปกติหรือรูสึกไมสบาย 

10. การใชงานและจัดเก็บผลิตภัณฑ ควรทําในสถานที่แหงและที่มีอากาศถายเทสะดวก

11. ผลิตภัณฑอาจทําใหเกิดไฟฟาสถิต ใชสายดินทุกคร้ังที่มีการถายเทออกจากภาชนะบรรจุ และผูใชควรสวมเสื้อผาและรองเทาชนิดปองกัน

ไฟฟาสถิต 

12. เก็บผลิตภัณฑน้ีในภาชนะบรรจุที่จัดสงใหเทาน้ัน 

13. ปดภาชนะบรรจุใหแนน เก็บใหหางจากมือเด็ก

14. เก็บผลิตภัณฑใหหางจากความรอน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พ้ืนผิวที่รอนจัด / อยาใหถูกแสงแดดโดยตรง ในกรณีของเพลิงไหม :

ใช โฟม สารเคมีแหงหรือการพนละอองนํ้า สําหรับดับเพลิง หามใชนํ้าแรงดันสูงในการดับเพลิง

15. เก็บใหหางจากสารออกซิไดซ และสารเคมีที่มีความเปนกรดหรือดาง

16. ทําการขนยายอยางระมัดระวัง โดยใหสินคาดานมีฝาต้ังตรงตลอดเวลา

17. ทําความสะอาดพ้ืนที่ที่เกิดการร่ัวไหล โดยใชสารดูดซับที่ไมกอใหเกิดการติดไฟ เชน ทรายแหงหรือดินแหง และทําความสะอาดดวย

ผงซักฟอก หามใชทินเนอรหรือตัวทําละลาย

18. หามทิ้งสีหรือภาชนะบรรจุลงทอระบายนํ้าหรือแหลงนํ้าตามธรรมชาติ

19. ภาชนะที่ใชแลวใหทิ้งลงในที่รองรับขยะปนเปอนเคมีตามขอกําหนดทองถ่ินหรือกําจัดตามที่กฎหมายกําหนด
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 3. สวนประกอบ/ขอมูลสวนผสม

สวนประกอบ / ชื่อสารเคมี CAS Number EC Number %

1 โทลูอีน 108-88-3 203-625-9 68.3 - 71.8

2 อะซีโตน 71-36-3 601-004-000-0 14.6 - 15.4

3 เอทิล อะซีเตท 141-78-6 607-022-00-5 4.9

4 บิวทิล เซลโลโซล 111-76-2 603-014-00-0 3.9

5 ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล 67-63-0 603-117-00-0 2.9

6 ไอโซ บิวทานอล 78-83-1 201-148-0 2.9

 4. มาตรการปฐมพยาบาล

ขอมูลทั่วไป : กรณีเกิดความผิดปกติข้ึนกับรางกายหรือมีขอสงสัย ใหรีบปรึกษาแพทยทันที

หามไมใหนําสิ่งใดเขาทางปากของผูปวยที่หมดสติ

การสูดดม : ยายผูปวยไปยังพ้ืนที่โลงและมีอากาศบริสุทธ์ิ แลวรีบนําไปพบแพทยทันที

ทําการใหออกซิเจนหรือถาจําเปนใหใชเคร่ืองชวยหายใจ

ถามีอาการไอหรือความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ใหรีบพาผูปวยไปพบแพทยทันที

การสัมผัสผิวหนัง : ลางทําความสะอาดผิวหนังดวยสบูและนํ้าสะอาดหลายๆคร้ัง ถาผิวหนังเกิดผื่นแดงใหรีบพบแพทยทันที

หามลางดวยสารละลาย

การเขาตา : ถอดคอนแทกเลนสออก แลวปลอยใหนํ้าสะอาดไหลผานดวงตาอยางนอย 15 นาที

ถาเปนไปไดใหใชนํ้าอุนลางตา และใชน้ิวเปดเปลือกตา เพ่ือใหดวงตาสัมผัสกับนํ้าสะอาด

การกลืนเขาไป : หามทําใหอาเจียน ใหลางและบวนปากดวยนํ้าสะอาด

จากน้ันใหด่ืมนํ้า 1-2 แกว แลวรีบพาไปพบแพทยทันที
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 5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่แนะนํา : อุปกรณดับเพลิงที่แนะนําเปนชนิด ผงเคมีแหง, คารบอนไดออกไซด, โฟม 

ใชการพนละอองนํ้าเมื่อเกิดเพลิงไหมเปนวงกวาง หามใชปนฉีดนํ้าแรงดันสูง

ขอแนะนําอ่ืนๆ : ใหนักดับเพลิงสวมใสชุดผจญเพลิงพรอมอุปกรณชวยหายใจ รวมถึงหมวกนิรภัย รองเทา ถุงมือ และ

อุปกรณระบายอากาศ ตามขอกําหนด NFPA หลีกเล่ียงการสัมผัสสารที่เกิดเพลิงไหม

ใหทําความสะอาดอุปกรณและชุดดับเพลิงกอนนํากลับมาใชงานอีกคร้ัง

 6. มาตรการการจัดการเม่ือมีการหกรั่วไหลของสาร

การระวังเบื้องตน : ใหใชอุปกรณปองกันผิวหนัง ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ ระหวางทําความสะอาด

ศึกษามาตรการปองกันที่ระบุไวในหมวด 7 และ 8

การร่ัวไหล : จัดเก็บสารที่หกร่ัวไหลดวยวัสดุดูดซับที่ไมติดไฟ เชน ทราย ดิน เปนตน

และนําไปบรรจุในภาชนะที่ใชในการกําจัด ตามระเบียบขอบังคับของแตละทองถ่ิน

หามปลอยใหร่ัวไหลลงสูทางระบายนํ้าหรือแหลงนํ้าสาธารณะ หากเกิดการร่ัวไหลหรือปนเปอน

ลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ ใหรีบแจงตอสํานักงานสิ่งแวดลอมที่รับผิดชอบในแตละทองถ่ิน

 7. การขนยาย เคล่ือนยาย ใชงาน และการเก็บรักษา

การขนยายและใชงาน : จัดเก็บผลิตภัณฑโดยปดภาชนะใหแนน เก็บใหหางจากความรอน ประกายไฟและเปลวไฟ

หลีกเล่ียงการสัมผัสทางผิวหนังและดวงตา การสูดดมไอระเหย ฝุน ระหวางการผสมเพ่ือใชงาน

หลีกล่ียงการสูดดมฝุนระหวางการขัด

หามกิน ด่ืมหรือสูบบุหร่ี ระหวางการขนยาย การจัดเก็บหรือมีการใชผลิตภัณฑ

ผูปฏิบัติงานควรลางมือ ลางหนาใหสะอาด กอนรับประทานอาหาร ด่ืมนํ้าหรือสูบบุหร่ี

สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล ที่เหมาะสมระหวางการใชงาน (ศึกษาเพ่ิมเติมในหมวด8)

หามใชแรงดันสูบผลิตภัณฑออกจากภาชนะ เน่ืองจากภาชนะไมทนตอแรงดัน

ควรเก็บผลิตภัณฑในภาชนะที่ทําจากวัสดุชนิดเดียวกันกับภาชนะที่ใชจัดสง

ปฏิบัติตามกฏหมายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน

ไอระเหยของผลิตภัณฑมีมวลมากกวาอากาศ และสามารถแพรกระจายไปบนพ้ืนอาคารได

ควรปองกันไมใหเกิดเปลวไฟโดยการควบคุมความเขมขนของไอระเหยไมใหสูงกวาคาขีดจํากัดสารเคมี

ที่ยอมใหสัมผัสไดในสถานที่ทํางาน (OEL)

นอกจากน้ี ควรใชผลิตภัณฑในพ้ืนที่โลงแจงและหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ

อุปกรณไฟฟาควรมีการปองกันดวยมาตรฐานที่เหมาะสม

มีการใชอุปกณปองกันไฟฟาสถิตที่ถูกตองระหวางการขนสงหรือระหวางการถายเทสูภาชนะที่รองรับอ่ืนๆ

ผูปฏิบัติงานควรสวมรองเทาและเสื้อผาที่ปองกันไฟฟาสถิต พ้ืนอาคารควรเปนแบบที่นําไฟฟาได

จัดเก็บใหไกลจากความรอน ประกายไฟ และแหลงกําเนิดไฟ เคร่ืองมือตางๆตองไมกอใหเกิดประกายไฟ

เมื่อผูปฏิบัติงานอยูในหองพน ไมวาจะเปนผูใชงานหรือไมก็ตาม ระบบไหลเวียนอากาศตองสามารถกรองอนุภาค

และไอของตัวทําละลายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานตองสวมหนากากที่มีระบบชวยหายใจ

จนปริมาณของอนุภาคและไอของตัวทําละลาย ตํ่ากวาขีดจํากัดสารเคมีที่ยอมใหสัมผัสไดในสถานที่ทํางาน
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การจัดเก็บ : การจัดเก็บตองปฏิบัติตามขอบังคับของทองถ่ิน มีฉลากระบุคําเตือนชัดเจน

เก็บในพ้ืนที่ที่เย็น มีอากาศถายเทไดดี ไกลจากวัสดุที่ไมเขากันและแหลงกําเนิดไฟ

หามจัดเก็บรวมกับสารออกซิไดซ และสารที่มีความเปนกรดและดางสูง

หามแชแข็งผลิตภัณฑ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บ คือ 25-30 องศาเซลเซียส

หามสูบบุหร่ีระหวางจัดเก็บ และหามจัดเก็บโดยผูไมไดรับอนุญาต ภาชนะที่ปดแลวตองมั่นใจวาปดสนิท

และต้ังตรงตลอดเวลา เพ่ือปองกันการร่ัวไหล หามปลอยใหร่ัวไหลลงสูทางระบายนํ้าและแหลงนํ้าสาธารณะ

 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล

มาตรการทางวิศวกรรม : จัดเตรียมการระบายอากาศใหเหมาะสม ทั้งดานการไหลเวียนอากาศและการกรองฝุนละอองตางๆ

หากระบบดังกลาวไมสามารถลดอนุภาคหรือไอระเหยของตัวทําละลายใหตํ่ากวาขีดจํากัดสารเคมี

ที่ยอมใหสัมผัสไดในสถานที่ทํางาน(OEL) ตองสวมใสชุดปองกันชนิดที่มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม

อุปกรณปองกันสวนบุคคล

การปองกันการหายใจ : ควรใชอุปกรณชวยหายใจที่มีมาตรฐาน เมื่อปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความเขมขนของสารสูงกวา

คาขีดจํากัดสารเคมีที่ยอมใหสัมผัสไดในสถานที่ทํางาน (OEL)

สวมใสหนากากผงถานกัมมันตและตัวกรองชนิด A2-P2 เมื่อใชงานดวยการพน

การใชงานโดยการทาและกล้ิง ใหใชหนากากผงถานกัมมันตและตัวกรองชนิด A2

การปองกันผิวหนัง รางกาย : สวมชุดปองกันไฟฟาสถิต ผลิตจากเสนใยธรรมชาติหรือใยสังเคราะหที่ทนความรอนไดสูง

กอนนําชุดที่ปนเปอนมาใชซ้ํา ใหทําความสะอาดทุกคร้ังโดยแยกออกจากเสื้อผาอ่ืนๆ

การปองกันมือ : เมื่อตองใชงานเปนระยะเวลานานหรือสัมผัสซ้ําๆ ใหใชถุงมือที่ทําจาก นีโอพรีน หรือ ไนไตรล

สามารถใชครีมทาเพ่ือปองกันผิวได แตยังตองใชรวมกับถุงมือ ไมควรทาครีม เมื่อผิวสัมผัสกับผลิตภัณฑน้ีแลว

ชนิดของถุงมือที่เหมาะสมใหเนนที่มีความทนตอสารเคมีและเวลาในการซึมผาน โดยใหปรึกษาผูแทนขาย

การปองกันดวงตา : สวมแวนตานิรภัยปองกัยสารเคมีเขาตา ตองมีฝกบัวอาบนํ้าฉุกเฉินและที่ลางตาฉุกเฉินในพ้ืนที่ทํางาน

 9.  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลว กล่ิน : กล่ินโซลเวนท

สี : ใส ความถวงจําเพาะ : 0.832 – 0.859

จุดวาบไฟ : 5.6 การละลายนํ้า : ไมละลายนํ้า

 10.  ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียร : เสถียรภายใตอุณหภูมิและความดันปกติ

สภาวะที่ตองหลีกเล่ียง : ความรอน เปลวไฟ จุดเยือกแข็งที่ตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส

วัสดุที่ควรหลีกเล่ียง : สารออกซิไดซ สารที่มีความเปนกรดหรือดางอยางรุนแรง

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด ควัน และ ออกไซดของไนโตรเจน

oC (Closed cup )
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 11.  ขอมูลดานพิษวิทยา

การจําแนกขอมูลตามระบบ GHS

การเปนพิษเฉียบพลัน

ทางปาก  :  หนู (LD50) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) หรือ ATE ATE  = 4,082.69       มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ทางผิวหนัง  :  กระตาย (LD50) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) หรือ ATE ATE  = 7,923.00       มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ทางการหายใจ  :  หนู (LC50) (มิลลิกรัม/ลิตร) หรือ ATE ATE  = 16.33            มิลลิกรัม/ลิตร

การกัดกรอนและการระคายเคืองตอผิวหนัง

ระคายเคืองตอผิวหนังมาก

การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการระคายเคืองตอดวงตา

ทําลายดวงตาอยางรุนแรง

การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

อาจทําใหเกิดอาการแพหรือหอบหืดหรือหายใจลําบากเมื่อหายใจเขาไป

การกอใหเกิดการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ

ไมจําแนกกลุม

การกอมะเร็ง

ไมจําแนกกลุม

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

มีขอสงสัยวาอาจเกิดอันตรายตอการเจริญพันธุหรือทารกในครรภ

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสคร้ังเดียว

อาจทําอันตรายตอทางเดินหายใจและระบบประสาทสวนกลาง

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ํา

อาจทําอันตรายตอทางเดินหายใจและระบบประสาทสวนกลางเมื่อรับสัมผัสเปนเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ํา

ความเปนอันตรายจากการสําลัก

อาจเปนอันตรายเมือกลืนกินและผานเขาไปทางชองลม

 12.  ขอมูลดานนิเวศวิทยา

ความเปนอันตรายระยะยาวตอสิ่งแวดลอมในนํ้า : เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าและมีผลกระทบระยะยาว

ความเปนอันตรายตอโอโซนในชั้นบรรยากาศ : ไมจําแนกกลุม

 13.  ขอพิจารณาในการกําจัด

วิธีการกําจัด

หากเปนไปไดควรหลีกเล่ียงและลดการสรางขยะ

ภาชนะบรรจุที่ใชผลิตภัณฑหมดแลว อาจมีเศษของผลิตภัณฑตกคางอยู ตองมีวิธีการกําจัดที่ถูกตองและปลอดภัย 

จํานวนของเสียที่มากเกินไปและไมสามารถนํากลับมาใชงานใหมได ตองกําจัดผานบริษัทรับกําจัดขยะที่ไดรับอนุญาต

การกําจัดผลิตภัณฑ สารละลาย และผลพลอยไดจากการผลิต ควรเปนไปตามขอกําหนดการปองกันสิ่งแวดลอมและการกําจัดของเสีย

รวมทั้งขอกําหนดทองถ่ิน หลีกเล่ียงการทําใหผลิตภัณฑแตกกระจายและสัมผัสพ้ืนดิน ทางเดินนํ้า และแหลงนํ้าสาธารณะ

ของเสียหรืออุปกรณท่ีใชงานแลวควรไดรับการกําจัดตามระเบียบขอบังคับวาดวยการควบคุมมลพิษและส่ิงแวดลอม 

08 01 11 สีของเสียและสารเคลือบที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอ่ืน

08 01 17 ของเสียจากการขัดลางสี สารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอ่ืน
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 14. ขอมูลการขนสง

ชื่อในการขนสง : สี

ประเภท : 3

UN. Number : 1263

ประเภทหีบหอ : II

สัญลักษณ :

การขนสงตองปฏิบัติตาม ADR/RID, IMDG/IMO and ICAO/IATA and national regulation.

ADR/RID : Viscous substance. Not restricted, ref. chapter 2.2.3.1.5

(applicable to receptacles < 450 litre capacity)

IMDG : Viscous substance. Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5
(applicable to receptacles <30 litre capacity)

 15. ขอมูลทางดานกฏขอบังคับ

ขอบังคับประเทศไทย :
: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๕๕

 16.  ขอมูลอื่น

ขอมูลเอกสารความปลอดภัยน้ีอาศัยพ้ืนฐานความรูที่มีอยูและกฏหมายในปจจุบัน

หามใชผลิตภัณฑน้ีเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน นอกจากที่ระบุไวในขอที่ 1 โดยไมมีการศึกษาเอกสารคําแนะนําในการจัดการสารกอน

ทั้งน้ี ถือเปนความรับผิดชอบของผูใชงานที่จะตองดําเนินการใดๆตามที่จําเปน เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับและกฏหมายทองถ่ิน

ขอมูลเอกสารความปลอดภัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายขอกําหนดดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

ขอมูลเอกสารความปลอดภัยน้ีไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตอยางใด

ผูจัดทํา ผูอนุมัติ

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
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