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1. การบง่ชี"ผลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

ชื�อผลติภัณฑ ์
 

: LANKO 700 NON SHRINK GROUT PRECAST 
 

รหัสผลติภัณฑ ์
 

: 100000029084 
 

ชนดิของผลติภัณฑ ์ : ผง 

 

ขอ้แนะนําและขอ้จํากดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี

วธิกีารใชง้านผลติภัณฑ ์ : Grouting mortar 
 

ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจําหนา่ย 

บรษัิท : บรษัิท ซกิา้ (ประเทศไทย) จํากดั 
700/37 หมู ่5 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ถนนบางนา-ตราด กม.57 
ตําบลคลองตําหรุ 
อําเภอเมอืง 
จังหวดัชลบรุ ี20000 
ประเทศไทย 

โทรศพัท ์ : 03810 9500 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ : 03821 4270-85 

โทรสาร : 03821 4286 

ที�อยูอ่เีมล ์ : Sikathai@th.sika.com 

2. การบง่ชี"ความเป็นอนัตราย 

การจําแนกประเภทสารเดี6ยวหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการตดิฉลาก
สารเคมทีี6เป็นระบบเดยีวกนัท ั6วโลก) 

การกัดกร่อน และการระคายเคอืง
ตอ่ผวิหนัง 
 

: ประเภทย่อย 2 

การทําลายดวงตาอยา่งรุนแรงและ
การระคายเคอืงตอ่ดวงตา 
 

: ประเภทย่อย 1 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมาย
อยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สมัผัสครั"งเดยีว 
 

: ประเภทย่อย 3 (ระบบหายใจ) 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รูปสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย :  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

คําสญัญาณ 
 

: อนัตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 
 

: H315 ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

H318 ทําลายดวงตาอยา่งรุนแรง 

H335 อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 
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ขอ้ความที�แสดงขอ้ควรระวงั 
 

: การป้องกนั:  

P261 หลกีเลี�ยงการหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอ
ระเหย / ละอองลอย 

P264 ลา้งผวิใหท้ั�วหลงัจากการสมัผัส 

P271 ใชภ้ายนอกอาคารเทา่นั"นหรอืบรเิวณที�มกีารระบายอากาศด ี

P280 สวมถงุมอืป้องกนั/ อปุกรณ์ป้องกนัตา/ หนา้ 

การตอบสนอง:  

P302 + P352 หากสมัผัสผวิหนัง :ลา้งผวิหนังดว้ยสบูแ่ละนํ"าปรมิาณ
มาก 

P304 + P340 + P312 หากหายใจเขา้ไป :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอื
แพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอื
แพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย 

P305 + P351 + P338 + P310 หากเขา้ดวงตา ลา้งดว้ยนํ"าเป็นเวลา
หลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกถา้มคีอนแทคเลนสแ์ละสามารถ
ถอดออกไดง้่าย ใหล้า้งตาตอ่ไป รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ 
โรงพยาบาลทนัท ี

P332 + P313 หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังขึ"น: รับคําแนะนําจาก
แพทย ์/ พบแพทย ์

P362 ถอดเสื"อผา้ที�ปนเปื"อนและซกัลา้งกอ่นนากลบัมาใชใ้หม ่

การจดัเก็บ:  

P403 + P233 เก็บในภาชนะที�ปิดสนทิมกีารระบายอากาศไดด้ ี

P405 เก็บปิดล็อคไว ้

การกําจดั:  

P501 กําจัดสิ�งที�บรรจ/ุ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสยีที�ไดรั้บการรับรอง 
 

ความเป็นอนัตรายอื6นที6ไมไ่ดเ้ป็นผลจากการจําแนกตามระบบ 

ไมม่ขีอ้มลู 

3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกี�ยวกบัสว่นผสม 

สารเดี�ยว/สารผสม 
 

: สารผสม 

สว่นประกอบที6เป็นอนัตราย 

ชื�อทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (%) 

Quartz (SiO2) 14808-60-7 >= 50  - < 70 

Cement (chromium reduced) 65997-15-1 >= 30  - < 50 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คําแนะนําทั�วไป 
 

: ใหย้า้ยออกจากบรเิวณที�อนัตราย 

ปรกึษาแพทย ์

แสดงเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบับนี"ใหแ้พทย ์
 

หากหายใจเขา้ไป 
 

: เคลื�อนยา้ยไปยังที�ที�มอีากาศบรสิทุธิf 
ปรกึษาแพทยห์ลงัจากมกีารสมัผัสในปรมิาณที�มนัียสาํคญั 
 

ในกรณีที�สมัผัสกับผวิหนัง 
 

: ถอดเสื"อผา้และรองเทา้ที�ปนเปื"อนทนัท ี

ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละนํ"าปรมิาณมาก 

ถา้ยังคงมอีาการ ใหป้รกึษาแพทย ์
 

ในกรณีที�เขา้ตา 
 

: ปรมิาณที�กระเซน็สูต่าแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ทําใหเ้นื"อเยื�อถกูทําลายอยา่ง
ถาวรและทําใหต้าบอด 
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ในกรณีที�มกีารสมัผัสกับตา ใหล้า้งตาโดยทนัทดีว้ยนํ"าปรมิาณมากและ
ควรปรกึษาแพทย ์

ลา้งตาอย่างตอ่เนื�องในระหวา่งเดนิทางไปโรงพยาบาล 

ถอดคอนแทคเลนส ์

ใหเ้ปิดตาใหก้วา้งขณะทําการลา้งตา 
 

หากกลนืกนิ 
 

: บว้นปากดว้ยนํ"าและดื�มนํ"าตามปรมิาณมาก 

หา้มใหน้ม หรอืเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์

หา้มใหส้ ิ�งใดทางปากแกผู่ท้ ี�ไม่ไดส้ต ิ

ไปพบแพทย ์
 

อาการและผลกระทบที�สาํคญั
ที�สดุทั "งแบบเฉยีบพลนั และเกดิ
ในภายหลงั 
 

: ผลทําใหเ้กดิการระคายเคอืง 

ไอ 
ความผดิปกตขิองระบบหายใจ 
การหลั�งนํ"าตามากเกนิ 
ผวิหนังอกัเสบ 
ดใูนหมวด 11 สาํหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิของผลกระทบตอ่สขุภาพ
และอาการ 

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 
ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง 
อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 
 

คําแนะนําสาํหรับแพทย ์
 

: รักษาตามอาการ 
 

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดับเพลงิที�เหมาะสม 
 

: การใชม้าตรการดับเพลงิที�เหมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะที�และ
สิ�งแวดลอ้มรอบๆ 
 

สารที�มอีนัตรายจากการเผาไหม ้
 

:  ไมเ่ป็นที�ทราบวา่มผีลติภัณฑอ์ันตรายจากการเผาไหม ้
 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ 
 

: วธิกีารปฏบิตัมิาตรฐานสาํหรับไฟจากสารเคม ี
 

อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษสาํหรับนัก
ผจญเพลงิ 
 

: ในขณะที�เกดิเพลงิไหมใ้หส้วมใสอ่ปุกรณ์ปกป้องระบบหายใจที�มถีัง
อากาศแบบพกพา (SCBA) 
 

6. มาตรการจัดการเมื�อมกีารหกรั�วไหลของสาร 

คําเตอืนสาํหรับบคุคล อปุกรณ์
ป้องกนั และวธิรัีบมอืเหตกุารณ์
ฉุกเฉนิ 
 

: สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

หลกีเลี�ยงการหายใจเอาฝุ่ นเขา้ไป 

หา้มบคุคลที�ไมม่กีารป้องกนัเขา้ปฏบิตังิาน 
 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
 

: พยายามป้องกนัไมใ่หส้ารไหลเขา้สูท่อ่ระบายหรอืแหลง่นํ"า 

ไมม่ขีอ้ควรระวงัพเิศษทางสิ�งแวดลอ้มกําหนด 
 

วธิกีารและวสัดสุาํหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด 
 

: รวบรวมและจัดใหม้กีารกําจัดโดยไม่กอ่ใหเ้กดิฝุ่ น 

เก็บในภาชนะปิดที�เหมาะสมเพื�อการกําจัด 
 

7. การขนถา่ย เคลื�อนยา้ย ใชง้าน และเก็บรักษา 

ขอ้แนะนําในการป้องกนัไฟไหม ้
และการระเบดิ 

:  หลกีเลี�ยงการเกดิฝุ่ น โดยเฉพาะที�มฝีุ่ นเกดิขึ"น  
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ขอ้แนะนําในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย 
 

: หา้มสดูดมไอ/ฝุ่ นเขา้ไปในร่างกาย 

หลกีเลี�ยงการทําใหค้วามเขม้สารเกนิกวา่คา่ขดีจํากดัการรับสมัผัสจาก
การทํางาน (ดหูัวขอ้ที� 8) 
หา้มใหส้ารเขา้ตา โดนผวิหนังหรอืเสื"อผา้ 

สาํหรับการป้องกนัภัยสว่นบคุคลใหด้หูัวขอ้ที� 8 

หา้มไมใ่หส้บูบหุรี� กนิ และดื�ม ในบรเิวณปฏบิตังิาน 

ปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามัยมาตรฐานขณะใชง้านสารเคม ี
 

สภาวะการเก็บที�ปลอดภัย 
 

: เก็บในภาชนะเดมิ 

เก็บในที�ที�อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก 

ดฉูลากคําเตอืน 

เก็บรักษาตามขอ้บงัคบัของทอ้งถิ�น 
 

8, การควบคมุการรับสมัผัสและการป้องกนัสว่นบคุคล 

สว่นประกอบที6มคีา่ควบคมุในสถานที6ทํางาน 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS ชนดิของคา่ 

(รูปแบบของ
การรับสาร) 

คา่ตา่งๆ ที�ใช ้
ควบคมุ / ความ
เขม้ขน้ที�ยอมให ้

ฐานอา้งองิ 

Quartz (SiO2) 14808-60-7 TWA (อนุภาค
ขนาดเล็กที�
อาจสดูเขา้สู่
ระบบทางเดนิ
หายใจได)้ 

0.025 mg/m3 TH OEL 

  TWA (ชิ"นสว่น
ที�สามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 ACGIH 

  TWA (ชิ"นสว่น
ที�สามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 

(ซลิกิา) 

ACGIH 

  TWA (ชิ"นสว่น
ที�สามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 ACGIH 

  TWA (ชิ"นสว่น
ที�สามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 

(ซลิกิา) 

ACGIH 

cement, portland, chemicals 65997-15-1 TWA (ชิ"นสว่น
ที�สามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

1 mg/m3 ACGIH 

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 
 

: ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจหากการระบายอากาศไม่
เพยีงพอ หรอืมกีารป ระเมนิวา่ การสมัผัสอยูใ่นขอบเขตที�แนะนํา 

ชนดิของไสก้รองที�ใชใ้นเครื�องชว่ยหายใจจะตอ้งเหมาะกบัขนาด
ความเขม้ขน้สงูสดุของสิ�งปนเปื"อน (แกส๊/ไอ/ละอองลอย/อนุภาค) 
ซึ�งคาดวา่จะเกดิขึ"นขณะที�ใชผ้ลติภัณฑ ์หากความเขม้ขน้ดงักลา่วสงู
กวา่คา่ที�กําหนดจะตอ้งใชเ้ครื�องชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศสาํหรับ
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หายใจ 
 

การป้องกนัมอื :  ควรสวมถงุมอืที�ทนสารเคมทีี�ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานตลอดเวลา
เมื�อใชง้านสารเคมแีละมกีารประเมนิวา่มคีวามเสี�ยงและจําเป็นตอ้งใช ้
 

 

การป้องกนัดวงตา 
 

: ควรใชแ้วน่ตานริภัยที�ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานเมื�อมกีารประเมนิ
วา่มคีวามเสี�ยงและจําเป็นตอ้งใช ้
 

การป้องกนัผวิหนังและลําตัว 
 

: เลอืกใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัร่างกายตามประเภท ตามความเขม้ขน้และ
ปรมิาณของสารอนัตราย และตามลกัษณะของสถานที�ทํางานแตล่ะ
แหง่ 
 

มาตรการดา้นสขุอนามัย 
 

: ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยที�ดขีองโรงงานอตุสาหกรรมและ
ตามแนวปฏบิตัเิพื�อความปลอดภัย 

เมื�อใชง้านหา้มรับประทานอาหารหรอืดื�ม 

เมื�อใชง้านหา้มสบูบหุรี� 
ลา้งมอืกอ่นพักและเมื�อสิ"นสดุวันทํางาน 
 

9. คณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี

ลกัษณะ 
 

: ผง 
 

ส ี
 

:  เทา 
 

กลิ�น 
 

:  ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ขดีจํากัดของกลิ�นที�รับได ้
 

:  ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง 
 

: ไมม่ขีอ้มลู  

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุ
หลอมเหลว / จดุเยอืกแข็ง 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

จดุเดอืด/ชว่งของจดุเดอืด 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

จดุวาบไฟ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู  

อตัราการระเหย 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการลกุตดิไฟ 
 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สงูสดุที�อาจเกดิระเบดิ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ตํ�าสดุที�อาจเกดิระเบดิ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความดนัไอ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่น 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่นรวม 
 

: โดยประมาณ 1,500 kg/m3 
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ความสามารถในการละลาย 

ความสามารถในการละลายใน
นํ"า 

 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการละลายใน
ตวัทําละลายอื�น 

 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สมัประสทิธิfการละลายของสาร
ในชั "นของเอ็น-ออกทานอล/นํ"า 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูทิี�ลกุตดิไฟไดเ้อง 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูขิองการสลายตวั 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนดืไดนามกิ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนดืไคนแีมตกิ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

สมบตัทิางการระเบดิ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

นํ"าหนักโมเลกลุ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา 
 

:  ไมม่ปีฏกิริยิาอนัตรายใดๆเกดิขึ"นในสภาวะใชง้านตามปกต ิ
 

ความเสถยีรทางเคม ี
 

:  ผลติภัณฑน์ี"มคีวามเสถยีรทางเคม ี
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อนัตราย 
 

: ไมม่อีนัตรายระบเุป็นพเิศษ 
 

สภาวะที�ควรหลกีเลี�ยง 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

วสัดทุี�เขา้กนัไม่ได ้
 

:  ไมม่ขีอ้มลู 
 

ไมม่กีารสลายตัวหากเก็บและนําไปใชด้งัที�ไดแ้นะนําไว ้

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ไมม่ขีอ้มลู 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

การทําลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ในระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

สารที�ทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนัง: ไมม่กีารจําแนกโดยขึ"นกับขอ้มูลที�มอียู่ 
การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ: ไมม่กีารจําแนกโดยขึ"นกับขอ้มูลที�มอียู่ 

การกอ่กลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

ไมม่กีารจําแนกโดยขึ"นกับขอ้มูลที�มอียู่ 
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การกอ่มะเร็ง 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึ"นกับขอ้มูลที�มอียู่ 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์

ไมม่กีารจําแนกโดยขึ"นกับขอ้มูลที�มอียู่ 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัคร ัGงเดยีว 

อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซํGา 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึ"นกับขอ้มูลที�มอียู่ 

ความเป็นพษิจากการสําลกั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึ"นกับขอ้มูลที�มอียู่ 

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ไมม่ขีอ้มลู 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การเคลื6อนยา้ยในดนิ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ผลกระทบในทางเสยีหายอื�นๆ 

ผลติภัณฑ:์ 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิดา้นนเิวศวทิยา 
 

:  ไมม่ขีอ้มลูที�สามารถหาไดส้าํหรับผลติภัณฑน์ี" 
 

13. ขอ้พจิารณาในการกําจัด 

วธิกีารกําจดั 

ของเสยีจากสารตกคา้ง : หา้มทําใหบ้อ่นํ"า ทางนํ"า หรอืคนํู"าปนเปื"อนดว้ยสารเคมหีรอืภาชนะที�
ใชแ้ลว้ 

สง่ไปยังบรษัิทจัดการของเสยีที�มใีบอนุญาต 
 

บรรจภุัณฑท์ี�ปนเปื"อน : ทําใหถ้ังวา่งเปลา่ 

กําจัดโดยวธิเีดยีวกบัผลติภัณฑท์ี�ยังไมไ่ดใ้ชง้าน 

หา้มนําภาชนะบรรจทุี�ใชห้มดแลว้กลบัมาใชซํ้"า 
 

14. ขอ้มลูการขนสง่ 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

UNRTDG  

ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 
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IATA-DGR  

ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 

รหสั IMDG  

ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภัณฑต์ามที�ใหม้า 

15. ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกี6ยวกบัความปลอดภยั/สุขภาพและสิ6งแวดลอ้มที6เฉพาะเจาะจงสําหรบัสารเดี6ยว
และสารผสม 

 

กําหนดรายการของอนุสญัญาระหวา่งประเทศเกี�ยวกบัอาวธุ
เคม(ีCWC)ของสารพษิ และสารตั "งตน้ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
 

: จะตอ้งพจิารณาเงื�อนไขของการจํากดั
สาํหรับรายการตอ่ไปนี": 

ไมอ่ยูใ่นรายการ 
 

พระราชกําหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

สารประกอบอนิทรยีร์ะเหย 
 

: คําสั�งสภายโุรป 2010/75/EU ณ วนัที� 24 พฤศจกิายน 2010 วา่ดว้ย
การปลอ่ยสารมลพษิทางอตุสาหกรรม (ประกอบดว้ยการป้องกันและ
ควบคมุมลภาวะ) 
ไมม่ขีอ้มลู 
 

16. ขอ้มลูอื�นๆ รวมทั "งขอ้มลูการจัดทําและการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภัย 

รูปแบบวนัที� 
 

: ปี / เดอืน / วนั 

ขอ้มลูทั "งหมดที�ปรากฏอยูใ่นเอกสารความปลอดภัยนี"ทําขึ"นโดยอาศยัขอ้มูลของผูทํ้า ณ วนัที�ออกเอกสารนี"
เทา่นั"น ไมถ่อืเป็นการรับประกนัใดๆ เงื�อนไขตา่งๆ อาจมกีารประยกุตไ์ด ้โปรดอา่นคูม่อืการใชง้าน
ผลติภัณฑ ์(Technical Data Sheet) กอ่นที�จะใชห้รอืดําเนนิการใดๆ เกี�ยวกับผลติภัณฑ์


