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1. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (PRODUCT DATA) 
1.1 ช่ือทางการคา (Trade Name):    พีทีที แชสซีส กรีซ เบอร 2 (PTT Chassis Grease No.2) 

ใช หลอล่ืนแชสซีส และชวงลางของรถยนตทั่วไป รวมทั้งเครื่องจักรงานเกษตร เชน ลูกหมาก หูแหนบ แหวนรอยตอตางๆ  และ
ชิ้นสวนอื่นๆ  ที่เกิดความรอนต่ํา      (It is used for lubricating chassis, suspension system of vehicle, also agricultural 
machinery, such as ball joint, coil springs, leaf spring hinger and other parts with low temperature) 

1.3 ผูผลิต / ผูนําเขา (MANUFACTERER / IMPORTER): บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT Public Company Limited) 
  
 

       
 

2 ขอมูลองคประกอบ (COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENT) 
 

สารประกอบ(Component) CAS  No. Index Number EC Number Labeling % Wt 
Distillates (Petroleum), Hydrotreated Heavy 
Paraffinic Baseoil 
** Carc. Cat 2;R45 
** Notes; H, L 

64742-54-7 649-467-00-8 265-157-1 T 
R:45 
S: 53-45 

40-50 

Residual oils (petroleum), Hydrotreated 
** Carc. Cat 2;R45 
** Notes; H, L 

64742-57-0 649-470-00-4 265-160-8 T 
R:45 
S: 53-45 

20-40 

 หมายเหตุ: คําอธิบายสําหรับ การจําแนกประเภท, R-Phase, S-Phase สามารถดูไดจากหัวขอ 14 (See section 14 for the full text of the 
Classification, R-phrases, S-phrases declared above) 
 
3 การบงชี้อันตราย (HAZARDS IDENTIFICATION) 

3.1 การจําแนกประเภทของสาร (Product Specification) 
ผลิตภัณฑนี้ไมจัดเปนสารอันตราย โดยอางอิงตาม  Directive 67/548/EEC และ 1999/45/EC และปริมาณสาร DMSO ตาม IP 
346 ในผลิตภัณฑมีนอยกวา 3% ดังนั้นผลิตภัณฑนี้จึงไมจัดเปนสารกอมะเร็ง (Product is not classified as dangerous 
according to Directive 67/548/EEC and 1999/45/EC for supply or conveyance. The DMSO extract by IP 346 of the 
oil is less than 3%. Consequently it is not classified as a carcinogen) 
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3.2 อันตรายทางกายภาพและเคมี/ อันตรายจากไฟไหมและการระเบิด (Physical and Chemical Hazards/ Fire and 
Explosion Hazards) 
- ผลิตภัณฑนี้สามารถทําใหเกิดสวนผสมที่ติดไฟ หรือเผาไหมได เม่ือไดรับความรอนจนมีอุณหภูมิเทากับหรือสูงกวาจุดวาบไฟ     
(Liquid can release vapors that can readily form flammable mixtures at temperatures at or above the flash point.) 

4   การปฐมพยาบาล (FIRST AID MEASURE) 
4.1 กรณีสัมผัสทางผิวหนงั (Skin Contacting) 
- ลางบริเวณที่สัมผัสดวย สบู และ น้ําหลายๆครั้ง (Flush with large amounts of water, use soap if available) 
- เปลี่ยนเสื้อผาและรองเทาที่มีการปนเปอนกับผลิตภัณฑออก และนําไปทําความสะอาด (Remove grossly contaminated 
clothing, including shoes, and launder before reuse.) 
4.2 กรณีสัมผัสทางตา (Eye Contacting) 
ลางตาดวยน้ําอยางนอย 15 นาที แลวจึงไปพบแพทย (Flush with fresh water for 15 minute. If irritation persists, get 
medical attention.) 
4.3 กรณีสัมผัสโดยการหายใจ (Inhalation) 
รีบเคลื่อนยายผูปวยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ แลวจึงรีบปรึกษาแพทย  (Remove to fresh air. Obtain medical attention in 
all case) 
4.4 กรณีสัมผัสโดยการกลืนกนิ (Ingestion) 
หามทําใหผูปวยอาเจียน และรีบนําไปสงแพทย (If swallow, DO NOT induce vomiting. Keep at rest. Get prompt 
medical attention.) 

 
5   ขอมูลการดับเพลิง (FIRE-FIGHTING MEASURES)
      5.1 ขั้นตอนการดับเพลิง 

- ไมควรใชน้ําในการดับเพลิง แตควรใชเพื่อรักษาอุณหภูมิของภาชนะที่เกิดเพลิงไหมใหเย็น ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมภาชนะ
บรรจุขนาดใหญเชน ถังเก็บน้ํามัน ควรดับเพลิงดวยความระมัดระวัง ถาเปนไปไดควรมีการสูบผลิตภัณฑออกจากถังเก็บ และ
ฉีดน้ําเพื่อรักษาอุณหภูมิใหต่ํา หลีกเลี่ยงการฉีดน้ําโดยตรงเขาไปยังผลิตภัณฑที่เกิดเพลิงไหม ไมควรปลอยของเสียสูแหลงน้ํา
สาธารณะ  สําหรับผูที่เขาไปดับเพลิงควรใชอุปกรณชวยหายใจและสวมชุดดับเพลิง หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยที่เกิดขึ้น 
(Water may be ineffective on flames, but should be used to keep fire-exposed containers cool. Large fire, such as 
tank fires, should be fought with caution. If possible, pump the content from the tank and keep adjoining 
structures cool and protect personnel. Avoid spreading burning liquid with water used for cooling purposes. Do 
not flush down public sewers. The use of self-contained breathing apparatus and protective clothing is 
recommended for fire fighters. Avoid inhalation of vapors) 
- ใชโฟมหรือผงเคมีแหงในการดับเพลิง (Use foam or dry chemical to extinguish fire.) 
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        5.2 ขอควรระวังในการดับเพลิง (SPECIAL FIRE PRECAUTION) 
- ไอระเหยของสารมีความหนาแนนมากกวาอากาศ เม่ือเกิดการรั่วไหลของสาร ไอระเหยจะกระจายไปตามพื้น (Vapors are 
heavier than air and may spread on the ground to source of ignition) 
- ไอระเหยของสารสามารถรวมกับองคประกอบของอากาศ และเกิดการระเบิดได (Vapors can build explosive mixtures 
with air) 
- การเผาไหมที่ไมสมบูรณ อาจกอใหเกิดกาซพิษ เชน คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด สารไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ 
แอลดีไฮด และ เขมา ซึ่งเปนอันตรายหากสูดดม (Incomplete combustion and thermolysis may produce gases of 
varying toxicity such as carbon monoxide, carbon dioxide, various hydrocarbons, aldehydes and soot. These 
may be highly dangerous if inhaled) 

 5.3 อุปกรณปองกันขณะดับเพลิง (Protective measures for firefighters) 
- ควรสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจขณะดับเพลิง (Insulated breathing apparatus must be worn in 
confined premises with heavy concentrations of fumes and gases) 

 
6   มาตรการจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหล (ACCIDENTAL RELEASE MEASURES)
     6.1 การปนเปอนสูพ้ืนดิน (Land Spill) 

- กําจัดแหลงที่ทําใหเกิดประกายไฟ ปองกันการรั่วไหลลงไปสูแหลงน้ํา ลําธารหรือบอน้ํา (Eliminate sources of ignition. 
Prevent liquid from entering sewers.) 
- หยุดการรั่วไหลโดยใชทราย (Contain spilled liquid with sand.) 
-  ใชวัสดุดูดซับในการจัดเก็บสารที่ร่ัว หรือสูบกลับดวยปมชนิดปองกันการระเบิดหรือปมมือ ในกรณีที่สารมีความหนืดมากเกิน
กวาจะใชปมได ใหตักสารดวยพล่ัวใสภาชนะสะอาดปดฝา เพื่อนําไปกําจัดตอไป (Recover by pumping (use a suitable 
absorbent. If liquid is too viscous for pumping, scrape up with shovels or pails and place in suitable containers for 
recycle or disposal.) 

       6.2 การปนเปอนสูแหลงน้ํา (Water Spill) 
-  กําจัดแหลงที่ทําใหเกิดประกายไฟ (Eliminate sources of ignition) 
-  แจงเตือนเรือลําอื่นที่สัญจรอยูใกลเคียง และแจงใหทาเรือหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบโดยทันที (Notify port or relevant 
authority and keep public away) 
-  ตักสารออกจากผิวหนาของน้ํา หรือดูดซับดวยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (Remove surface by skimming or with suitable 
absorbents) 
- หากไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ อาจใชวิธีการทําใหสารจม หรือทําใหแพรกระจายในแหลงน้ําเปดได (If 
allowed by local authorities and environmental agencies sinking and/or suitable dispersants may be used in non-
confined waters) 
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7   การใชงานและการจัดเก็บ (HANDLING AND STORAGE)
       7.1 อุณหภูมิจัดเก็บ (Storage Temperature (DegC)): อุณหภูมิหอง (Ambient) 
       7.2 อุณหภูมิขณะขนสง (Transport Temperature): อุณหภูมิหอง (Ambient) 
       7.3 อุณหภูมิในการถายเทที่เหมาะสม (Loading/ Unloading Temperature): อุณหภูมิหอง (Ambient) 
       7.4 ความดันขณะจัดเก็บและขนสง (Storage/Transport Pressure): ความดันบรรยากาศ (Atmospheric) 
        7.5 การสะสมของไฟฟาสถิต (Electrostatic Accumulation Hazard): ควรเชื่อมตอสายดิน (Use proper grounding  
       procedure) 
        7.6 ภาชนะและสารเคลือบผิวที่เหมาะสมกับการใชงาน (Material and Coating Suitable) 

Carbon Steel, Stainless Steel, Polyethylene, Polyester, Teflon 
7.7 ภาชนะและสารเคลือบผิวที่ไมเหมาะสมกับการใชงาน (Material and Coating Unsuitable) 
Natural Rubber, Butyl Rubber, EPDM, Polystyrene 
** ไมมีขอมูลที่แนชัดสําหรับภาชนะที่ทําจากพลาสติก จึงควรทดสอบกอนการใชงานจริง (Compatibility with plastic material 
can vary; we therefore recommend that compatibility is tested prior to use) 
7.8 การใชงานและการจัดเกบ็ (Storage/ Handling) 
- ปดฝาภาชนะเมื่อไมใชงาน ใชงานภาชนะอยางระมัดระวัง คอยๆเปดฝาภาชนะ เพื่อไมใหเกิดการปลดปลอยความดันมาก
เกินไป จัดเก็บในที่เย็น อากาศถายเทไดดีและแยกหางจากสารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง (Keep container closed. Handle 
containers with care. Open slowly in order to control possible pressure release. Store in a cool, well – ventilated 
place away from incompatible materials.) 
- ไมใชงาน จัดเก็บ หรือเปดฝาภาชนะใกลกับเปลวไฟ แสงแดด ความรอน และแหลงกําเนิดประกายไฟตางๆ (DO NOT 
handle, store or open near an open flame, source of heat or source of ignition. Protect material from direct 
sunlight) 
- สารเคมีนี้ อาจมีการสะสมของไฟฟาสถิต ควรทําการเชื่อมตอสายดิน (Material may accumulate static charges which 
may cause an electric spark (ignition source). Use proper bonding and/or grounding procedures) 
- หามอัดความดัน ตัด ใหความรอน หรือเชื่อมภาชนะบรรจุ (DO NOT pressurize, cut, heat, or weld containers) 
- ภาชนะบรรจุที่ใชงานจนหมดแลวอาจมีเศษสารเคมีหลงเหลืออยู ไมควรนํากลับมาใชใหม (Empty product containers may 
contain product residue. DO NOT reuse empty containers) 

 
8   การปองกันการสัมผัส (EXPLOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION)

8.1 การควบคุมทางวิศวกรรม/การระบายอากาศ (Engineering control measures/Ventilation) 
ควรจัดเก็บในสถานที่เปดโลง มีการระบายอากาศที่ดี การใชงานตัวอยางของหองปฏิบัติการจะตองทําในตูดูดอากาศ (Hood) 
และควรใชอุปกรณระบายอากาศชนิดปองกันการระเบิด (The use of local exhaust ventilation id recommended to 
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control process emission near the source. Laboratory samples should be handling in a lab hood. Use explosion – 
proof ventilation equipment) 
8.2 คําแนะนําทั่วไป (General Advice) 
การเลือกใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลจะขึ้นอยูกับอันตรายของสารเคมี สถานที่ทํางาน และวิธีการใชงานสารเคมีนั้น โดยทั่วไป 
ผูที่ทํางานประจําควรสวมแวนตานิรภัยชนิดมีกระบังขาง และเสื้อผาที่ปกปองแขน ขา และรางกายจากการสัมผัส สําหรับผูที่
เขาไปในพื้นที่ทํางานชั่วคราว ควรสวมแวนตานิรภัยชนิดมีกระบังขางเปนอยางนอย (The use and choice of Personal 
Protection equipment is related to the hazard of the product, the workplace, and the way the product is handled. 
In general , We recommend as a minimum safety precaution the safety glasses with side-shields and work clothes 
protection arms, legs and body be used. In addition, any person visiting an area where this product is handles or 
processed should at least wear safety glasses with side-shields) 
8.3 การปองกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) 
ในกรณีที่ความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศสูงเกินกวาคามาตรฐาน ควรสวมใสหนากากครึ่งหนา ที่ปองกันการสัมผัสกับ
ไอระเหย สําหรับฟลเตอรที่ใชกับหนากากนั้น ขึ้นอยูกับปริมาณและชนิดของสารเคมีในพื้นที่ทํางาน แตควรใชฟลเตอรชนิด A 
หรือใกลเคียง (Where concentrations in air may exceed the limits given in this section, it’s recommended to use a 
half face filter mask to protect from overexposure by inhalation. Suitable filter material depends on the amount 
and type of chemicals being handled in the workplace, but filter material of type “A” or similar may be considered 
for use) 
8.4 การปองกันมือ (Hand Protection) 
ควรสวมใสถุงมือชนิดปองกันสารเคมี สําหรับวัสดุที่ใชทําถุงมือนั้นขึ้นอยูกับปริมาณและชนิดของสารเคมีในพื้นที่ทํางาน แต
แนะนําใหใชถุงมือที่ทําจาก PVC หรือ Nitrile และควรเปลี่ยนถุงมือทันทีเม่ือสังเกตวาเสื่อมคุณภาพ (When handling this 
product, it’s recommended to wear chemical resistant gloves. The choice of suitable protective gloves depends 
on work conditions and what chemicals are handled, but we have positive experience with gloves made of Nitrile. 
Gloves should be replaced immediately if sign of degradation is observed) 
8.5 การปองกันดวงตา (Eyes Protection) 
อางอิงตามขอ 8.2 (See general advice) 
8.6 การปองกันผิวหนงัและรางกาย (Skin and Body Protection) 
อางอิงตามขอ 8.2 (See general advice) 

 
9   ขอมูลทางกายภาพและทางเคมี (PHYSICAL AND CHEMICAL DATA) 

9.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical State): กึ่งของแข็ง (Semi-Bold) 
9.2 ลักษณะสีและกลิ่น (Appearance Color and Odor): เขียวเขม (Dark Green), กล่ินน้ํามัน (Oily Odor) 
9.3 การละลายไดในน้ํา (Solubility in Water): ไมละลายน้ํา (Insoluble) 
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9.4 คาจุดหยด (Dropping Point: oC): ไมต่ํากวา 90 oC (Minimum 90 oC) 
 

10 ขอมูลดานอัคคีภัยและการระเบิด (FIRE AND EXPLORSION HAZARD DATA) 
10.1 จุดวาบไฟ (Flash Point): N/A 
10.2 การเกิดปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reactivity)  
มีความคงตัวสูงในสภาวะการเก็บและการใชงานปกติ   (Stable under ordinary conditions of use and storage) 
10.3 สารที่ตองหลีกเหล่ียงจากกัน (Material to Avoid)  
สารออกซิไดซที่รุนแรงเชน คลอเรต ไนเตรด และ เปอรออกไซด (Strong oxidizing agents, chlorate, nitrates, peroxides) 
10.4 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว (Hazardous Decomposition Products)  
 คารบอนมอนออกไซด   คารบอนไดออกไซด  ไอน้ํา  ออกไซดของซัลเฟอร / ไนโตรเจน / ฟอสฟอรัส / โบรอน (CO, CO2,     
 water vapor, oxide of sulfur / nitrogen / phosphorus / boron) 
 

11  ขอมูลดานพิษวิทยา (TOXICOLOGICAL INFORMATION) 
11.1 ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน (Acute) 
การหายใจ  (Inhalation) 
กอใหเกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ อาจทําใหมีอาการปวดศีรษะ หนามืด หมดความรูสึก และอาจสงผลตอ
ระบบประสาทสวนกลาง (Vapor may be irritating to the respiratory tract, may cause headaches and dizziness, 
could be anesthetic and may have other central nervous system effects.) 
การสัมผัสทางผิวหนัง  (Skin Contact)   
- ไมเปนอันตรายตอผิวหนัง (Low order of toxicity) 
- ในกรณีสัมผัสบอยครั้งหรือสัมผัสเปนเวลานาน อาจทําใหผิวหนังแหง และกอใหเกิดการระคายเคือง (Frequent or prolong    
contact may defat and dry the skin, leading to discomfort and dermatitis.) 
การกลืนกิน (Ingestion)  
- ปริมาณสารเพียงเล็กนอยที่ไดรับจากการสูดดมในขณะกลืนกินหรือขณะอาเจียน อาจกอใหเกิดอันตรายกับปอด (Small  
amounts of liquid aspirated into the respiratory system during vomit or swallow may cause lung damage) 
การสัมผัสทางตา (Eyes Contact) 
- กอใหเกิดการระคายเคือง แตไมเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อดวงตา (Will cause eyes discomforts, but will not injure eyes  
tissue) 
11.2 ความเปนพิษแบบเรื้อรัง (Chronic) 
-  ผลิตภัณฑนี้มีน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานซึ่งเปนสารประเภทผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งวิธีการผลิตอาจผลิตไดจากหลายวิธี เชน 
Solvent Extraction, Hydrocarcking และ Hydrotrating ซึ่งผลิตภัณฑประเภทนี้ไมถูกจัดเปนสารกอมะเร็งโดย OSHA , NTP 
IARC และ ACGIH (This product contains petroleum base oils which may be refined by various processes 
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including severe solvent extraction, severe hydrocracking, or severe hydrotreating. None of the oils requires a 
cancer warning under the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). These oils have not been 
listed in the National Toxicology Program (NTP) Annual Report nor have they been classified by the International 
Agency for Research on Cancer (IARC) as; carcinogenic to humans (Group 1), probably carcinogenic to humans 
(Group 2A), or possibly carcinogenic to humans (Group 2B). These oils have not been classified by the American 
Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) as: confirmed human carcinogen (A1), suspected 
human carcinogen (A2), or confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans (A3))    

  
12  ขอมูลดานสิ่งแวดลอม (ECOLOGICAL INFORMATION)

12.1 การถายเทสูส่ิงแวดลอม (Environment Mobility) 
ต่ํา เนื่องจากผลิตภัณฑนี้มีความสามารถในการละลายน้ําไดต่ํา (Low, due to low water solubility) 
12.2 การยอยสลายทางชีวภาพ (Environmental Degradability) 
สารเคมีนี้ ไมสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดทันที (This product is expected to biodegrade at a moderate rate)       
12.3 ความเปนพิษตอส่ิงแวดลอมและการสะสมในสิ่งมีชีวิต (Ecotoxicity and Bioaccumulation) 
คาดวาทําใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําได (Expected to be toxic to aquatic organisms) 

 
13 ขอมูลการกําจัดผลิตภัณฑ (DISPOSAL CONSIDERATIONS)

- คําแนะนําตอไปนี้ใชไดกับผลิตภัณฑนี้เทานั้น ถามีสารชนิดอื่นรวมดวย อาจจะตองใชวิธีการกําจัดผลิตภัณฑแบบอื่น หากมี
ขอสงสัย โปรดติดตอผูผลิต หรือหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ (Combination with other materials may well indicate 
another route of disposal. If in doubt, contact manufacturer/importer or local Authorities) 
- สารเคมีนี้ไมเหมาะที่จะกําจัดโดยการฝงกลบ การทิ้งลงทอระบายน้ํา หรือการทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (This product is 
NOT suitable for disposal by either landfill or via municipal sewers, drains, natural streams or rivers) 
- ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลว ควรนํากลับมาใชใหม หรือกําจัดโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย 
(Empty packaging should be taken for recycling, recovery or disposal through a suitably qualified or licensed 
contractor) 
- การกําจัดขยะสารเคมีจะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด (Care should in any case be taken to ensure compliance 
with national and local regulations) 
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14 ขอมูลการขนสงผลิตภัณฑ (TRANSPORT INFORMATION)      
      14.1 International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 

ชื่อที่ใชในการขนสง (Proper shipping name): ไมจัดเปนสารอันตรายเมื่อขนสงที่อุณหภูมิไมเกินจุดวาบไฟ (Not regulated 
as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature above the flash point) 

 14.2 International Air Transport Association (IATA) and ICAO Information 
ชื่อที่ใชในการขนสง (Proper shipping name): ไมจัดเปนสารอันตรายเมื่อขนสงที่อุณหภูมิไมเกินจุดวาบไฟ (Not regulated 
as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature above the flash point) 

 
15 ขอมูลทางกฎหมายที่เก่ียวของ (REGULATORY INFORMATION)

15.1 ขอกําหนด (Governing Directive) 
อางอิงตามขอกําหนดการแยกประเภทและติดฉลากของสหภาพยุโรป (According to Dangerous Substances Directive 
67/548/EC, as modified) 

      15.2 การแยกประเภทและการติดฉลากที่ภาชนะสารเคมี (Classification and Labeling) 
ไมจัดเปนสารอันตรายโดยอางอิงตาม Directive 67/548/EEC และ 1999/45/EC (Product is not classified as dangerous 
according to Directive 67/548/EEC and 1999/45/EC) 

      15.3 ประเภทของความเสี่ยง (Nature of Special Risk) 
R45  อาจกอใหเกิดมะเร็ง (May cause cancer)  
15.4 คําแนะนําดานความปลอดภัย (Safety Advice) 
S45 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ควรปรึกษาแพทยทันทีที่พบอาการผิดปกติ (In case of accident or if you feel 

unwell seek medical advice immediately (show the label where possible)) 
S53  หลีกเลี่ยงการเปดภาชนะทิ้งไว และควรอานคําแนะนํากอนการใชงาน (Avoid exposure - obtain  

special instructions before use) 
 

16 ขอมูลอ่ืนๆ (OTHER INFORMATION)
16.1 การใชเอกสาร MSDS (MSDS Usage) 
- ขอมูลที่อยูในเอกสารนี้จะเกี่ยวของกับผลิตภัณฑนี้เทานั้น โดยจะอางอิงตามขอมูลที่ผูผลิตไดรับ และอาจไมครอบคลุมหากมี
การใชงานสารเคมีอื่นรวมดวย หรือใชงานผลิตภัณฑนี้ในกระบวนการอื่นๆ ดังนั้น จึงเปนความรับผิดชอบของผูใชงานเองที่จะ
ใชขอมูลใหเพียงพอและเหมาะสมกับวัตถุประสงคของตน (This information relates only to the specific material 
designated and recommendations contained herein are to the best of manufacturer’s knowledge and may not be 
valid for such material used in combination with any other material or in any process, therefore, it’s the user’s 
responsibility to satisfy itself as to the suitability and completeness of such information for its own particular use) 
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(Mrs. PHURITA PHOTISUK) 
           Quality Control Division Manager 

 


