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1. ขอ้มลูเกีย่วกบัสารเคม/ีผลติภณัฑ ์และบรษัิทผูผ้ลติและจัดจ าหน่าย 

รายละเอยีดผลติภัณฑ ์

ชือ่ผลติภัณฑ ์ : SYNTHESO LM 220 
 

รายการ-หมายเลข : 012074 
 

รายละเอยีดการใชผ้ลติภัณฑ ์ : จาระบ ี
 

บรษัิท : Klüber Lubrication München 

Geisenhausenerstr. 7 

81379 München 
Deutschland 

Tel: +49 (0) 89 7876 0 
Fax: +49 (0) 89 7876 333 

info@klueber.com 
 

ทีอ่ยูอ่เีมล ์ : mcm@klueber.com 

Material Compliance Management 
 

ขอ้มลูตดิตอ่ในประเทศ : Kluber Lubrication (Thailand) co., Ltd. 

88 Dr. Gerhard Link Building 12th Floor, 
Krungthepkreetha Road, 

Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 

Tel.: +66 2 792 2888 
Fax:  +66 2 792 2800 

Email: sales@th.klueber.com 
 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ : +49 89 7876 700 (24 hrs) 
 

2. ขอ้มลูเกีย่วกบัอนัตราย 

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็น
ระบบเดยีวกนัทัว่โลก) 

ไมใ่ชส่ารอนัตรายหรอืสารผสม 
 

การตดิฉลาก-GHS 

ไมใ่ชส่ารอนัตรายหรอืสารผสม 
 

 

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

ลกัษณะของสารเคม ี : น ้ามันซลิโิคน 

PTFE 
 

ไมม่สีว่นประกอบทีอ่นัตราย 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

หากหายใจเขา้ไป : เคลือ่นยา้ยบคุคลไปสูท่ีอ่ากาศสดชืน่ ถา้ยังคงมอีาการตอ่เนือ่ง ใหพ้บ
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แพทย ์

ท าใหค้นไขม้รี่างกายอบอุน่และพัก 

ถา้หมดสตใิหว้างในต าแหน่งฟ้ืนตวั(ทา่ตะแคง)และปรกึษาแพทย ์

ท าใหช้อ่งทางเดนิของลมหายใจโลง่ 

ถา้การหายใจผดิปกตหิรอืหยดุ ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 
 

ในกรณีทีส่มัผัสกับผวิหนัง : ถอดเสือ้ผา้ทีม่กีารปนเป้ือนทัง้หมดออกทนัท ี

ลา้งออกทนัทดีว้ยสบูแ่ละน ้าปรมิาณมาก 

พบแพทยท์นัท ีถา้มอีาการระคายเคอืงมากขึน้และยังคงอยู่ 
ซกัเสิอ้ผา้ทีป่นเป้ือนกอ่นน ากลับมาใชใ้หม่ 

ลา้งรองเทา้ใหส้ะอาดกอ่นน ากลบัมาใชใ้หม่ 
 

ในกรณีทีเ่ขา้ตา : ลา้งดว้ยน ้าจ านวนมากทนัท ีรวมทัง้ภายใตเ้ปลอืกตาดว้ย อย่างนอ้ย 10 

นาท ี

ถา้การระคายเคอืงทีต่ายังคงอยูใ่หป้รกึษาผูเ้ชีย่วชาญ 
 

หากกลนืกนิ : น าผูป้ระสบเหตไุปยังทีท่ีอ่ากาศสดชืน่ 

ถา้หมดสตใิหว้างในต าแหน่งฟ้ืนตวั(ทา่ตะแคง)และปรกึษาแพทย ์

ท าใหช้อ่งทางเดนิของลมหายใจโลง่ 

หา้มท าใหอ้าเจยีนโดยไม่ไดรั้บการแนะน าจากแพทย์ 
หา้มใหส้ ิง่ใดทางปากแกผู่ท้ีไ่ม่ไดส้ต ิ
 

 
 

หมายเหตถุงึแพทย ์

อาการ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความเสีย่ง : ไมท่ราบขอ้มลู 
 

การรักษา : ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม : การใชม้าตรการดับเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละ

สิง่แวดลอ้มรอบๆ 
 

สารดับเสมพลงิทีไ่มเ่หมาะสม : พวยน ้าปรมิาตรมาก 
 

 : พวยน ้าปรมิาตรมาก 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที่

เกดิขึน้จากสารเคม ี

: ไฟอาจท าใหเ้กดิการปลดปลอ่ยของ 

คารบ์อน ออกไซด ์

สารประกอบทีป่ระกอบดว้ยแฮโลเจน 

ออกไซดข์องโลหะ 
ไนโตรเจน ออกไซด ์(NOx) 
 

อปุกรณ์ป้องกนัเฉพาะส าหรับ
นักผจญเพลงิ 

: ในกรณีทีม่อีัคคภีัย ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจชนดิทีม่ถีังอากาศในตวั 

ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล 

ในกรณีของฝุ่ นทีส่ามารถหายใจเขา้สูร่่างกายได ้และหรอืควนัไอ ให ้

สวมเครือ่งชว่ยหายใจ 

การสมัผัสกับผลติภัณฑท์ีส่ลายตวัอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ : วธิกีารปฏบิตัมิาตรฐานส าหรับไฟจากสารเคม ี
 

 

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรั่วไหลของสารโดยอบุตัเิหต ุ

ขอ้พงึระวงัสว่นบคุคล : เคลือ่นยา้ยผูค้นไปยังบรเิวณปลอดภัย 

ใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจตามทีร่ะบไุว ้หากไดรั้บสารเกนิกวา่คา่สงูสดุทีรั่บ
ไดข้ณะท างานกับสาร และ/หรอื หากมสีาร(ฝุ่ น)ปลอ่ยออกมา 

หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ นเขา้ไป 

อา้งองิตามมาตรการป้องกนัในหมวดที ่7 และ 8 
 

ขอ้ควรระวงัทางสิง่แวดลอ้ม : พยายามป้องกนัไมใ่หส้ารไหลเขา้สูท่อ่ระบายหรอืแหลง่น ้า 

ควรแจง้เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ถา้หากไม่สามารถเก็บสารทีห่กจ านวนมากได  ้
 

วธิกีารในการท าความสะอาด : ท าความสะอาดทนัทโีดยการตักหรอืใชเ้ครือ่งดดูฝุ่ น 

เก็บในภาชนะปิดทีเ่หมาะสมเพือ่การก าจัด 
 

 

7. การใชแ้ละการเก็บรักษา 

การจัดการ 

ขอ้แนะน าในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย 

: หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนังและตา 

ส าหรับการป้องกนัภัยสว่นบคุคลใหด้หูัวขอ้ที ่8 

หา้มไมใ่หส้บูบหุรี ่กนิ และดืม่ ในบรเิวณปฏบิตังิาน 

ลา้งมอืและใบหนา้กอ่นหยดุพักและทนัททีีเ่สร็จสิน้จากการใช ้

ผลติภัณฑ ์

อยา่ใหเ้ขา้ตา หรอืปาก หรอืถกูผวิหนัง 

หา้มไมใ่หต้ดิบนผวิหนังหรอืเสือ้ผา้ 

หา้มกลนืกนิ 

หา้มบรรจใุหม ่

ค าแนะน าเกีย่วกับความปลอดภัยนีใ้ชก้บับรรจภุัณฑเ์ปลา่ทีอ่าจจะยังคง
มเีศษผลติภัณฑต์กคา้งอยู่ 

ปิดภาชนะบรรจุไวเ้มือ่ไมใ่ชง้าน 
 

 

การจดัเก็บ 

ขอ้ก าหนดส าหรับพืน้ทีใ่นการ
เก็บรักษาและภาชนะ 

: เก็บในภาชนะเดมิ 

ปิดภาชนะบรรจุไวเ้มือ่ไมใ่ชง้าน 

เก็บในทีแ่หง้ เย็นและอากาศถา่ยเทไดส้ะดวก 

ภาชนะทีม่ถีูกเปิดจะตอ้งปิดใหมอ่ยา่งระมัดระวงัและวางตัง้เพือ่ป้องกนั
การร่ัวไหล 

จัดเก็บตามขอ้ก าหนดของประเทศ 

เก็บในภาชนะทีม่กีารตดิฉลากอยา่งเหมาะสม 
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8. การควบคมุการสมัผัสสาร/การป้องกนัสว่นบคุคล 

สว่นประกอบทีม่คีา่ควบคมุในสถานทีท่ างาน 

 

ไมม่สีารทีม่คีา่ขดีจ ากัดทีใ่หรั้บสมัผัสไดข้ณะปฏบิตังิาน 

การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม 

ควบคมุความเขม้ขน้ของอากาศใหต้ า่กวา่คา่มาตรฐานทีใ่หส้มัผัสไดใ้นการท างาน 
 

อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

การป้องกนัระบบทางเดนิ
หายใจ 

: ไมจ่ าเป็นตอ้งใช ้ยกเวน้ในกรณีทีม่ลีะอองลอยเกดิขึน้ 

ไสก้รองชนดิ P 

 

การป้องกนัมอื : ส าหรับการสมัผัสเป็นระยะเวลานานหรอืซ ้าๆ ใหใ้ชง้านถงุมอืป้องกนั 

ใหเ้ลอืกถงุมอืป้องกนัอนัตรายทีต่รงกับคณุลกัษณะตามขอ้ก าหนดของ 

EU 89/686/EEC และมาตรฐาน EN 374 

ระยะเวลาทีส่ารทะลผุ่านถงุมอืเขา้มาขึน้อยูก่ับปัจจัยหลายประการ 

ตัง้แตป่ระเภทวัสด ุความหนา และประเภทของถงุมอื ดงันัน้จะตอ้งมกีาร

วดัคา่ดงักลา่วเป็นกรณีๆไป 

ในกรณีทีเ่กดิการสมัผัสเนือ่งจากการกระเซ็น 
 

 : ถงุมอืไนไตรล ์

ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ และ ผูจ้ัดหา: ประเภทที ่1 
 
 

การป้องกนัดวงตา : แวน่ตาครอบตาทีก่ระชบัแน่น 

แวน่ตานริภัยแบบป้องกนัดา้นขา้งทีไ่ดม้าตรฐาน EN166 
 

มาตรการเกีย่วกบัสขุอนามัย : ลา้งหนา้ มอื และผวิหนังสว่นทีส่มัผัสกบัสารใหส้ะอาดหลงัสมัผัส 
 

มาตรการป้องกนั : ประเภทของอปุกรณ์ป้องกนัทีเ่ลอืกใชจ้ะขึน้อยู่กบัความเขม้ขน้และ

ปรมิาณของสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายทีม่อียูใ่นทีท่ างานแตล่ะแห่ง 

เลอืกใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัร่างกายตามประเภท ตามความเขม้ขน้และ
ปรมิาณของสารอนัตราย และตามลกัษณะของสถานทีท่ างานแตล่ะแหง่ 
 

 
 

9. สมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะ 

รูปแบบ : ยาป้าย  

ส ี : ขาว 
 

กลิน่ : ลกัษณะเฉพาะ 
 

 

ขอ้มลูความปลอดภัย 

จดุวาบไฟ : หมายเหต:ุ ไมส่ามารถใชไ้ด ้
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อณุหภมูจิดุตดิไฟ : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ต า่สดุทีอ่าจเกดิระเบดิ : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้

(ของแข็ง กา๊ซ) 

: ของแข็งทีเ่ผาไหมไ้ด ้
 

สมบตัใินการออกซไิดซ ์ : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง  : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุ

หลอมเหลว 

: หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

จดุเดอืด/ชว่งของจดุเดอืด : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

จดุระเหดิ : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความดนัไอ : < 0,001 hPa  

ที ่ 20 °C  
 

ความหนาแน่น : 1,27 g/cm3 

ที ่20 °C  
 

ความหนาแน่นของอนุภาค : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการละลายน ้า : หมายเหต:ุ ไมล่ะลาย 
 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของ
สารในชัน้ของนอรม์อล-ออกตา

นอล/น ้า 

: หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการละลายในตวั

ท าละลายอืน่ 

: หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนดืไดนามกิ : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนดืไคนแีมตกิ : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

อตัราการระเหย : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

10. ความเสถยีรและความวอ่งไวตอ่ปฏกิริยิา 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : ไมม่กีลา่วถงึสภาวะใดโยเฉพาะ 
 

วสัดทุีต่อ้งหลกีเลีย่ง : ไมม่กีารกลา่วถงึสารใดเป็นพเิศษ 
 

 ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัที่
เป็นอนัตราย 

: >150 °C อาจเกดิฟอรม์ัลดไีฮดป์รมิาณเล็กนอ้ย. 
>180 °C อาจเกดิเบนซนิปรมิาณเล็กนอ้ย. 
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>280 °C อาจเกดิสารไพโรไลซสิทีเ่ป็นพษิ. 
 

การสลายตวัเนือ่งจากความรอ้น : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

11. ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ความเป็นพษิเมือ่รับสารปากแบบ
เฉยีบพลนั 

:  

หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

ความเป็นพษิเมือ่สดูหายใจเขา้

ไปแบบเฉยีบพลนั 

: หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

 

ความเป็นพษิตอ่ผวิหนังแบบ

เฉยีบพลนั 

:  

หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

การกัดกร่อน/การระคายเคอืงของผวิหนัง 

ระคายเคอืงตอ่ผวิ : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

ดวงตาระคายเคอืง/บาดเจ็บอย่างรา้ยแรง 

ระคายเคอืงตอ่ตา : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ในระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนัง 

การแพ ้ : หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

การกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์

ความเป็นพษิตอ่พันธุกรรม

ภายนอกร่างกาย 

: หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความเป็นพษิตอ่พันธุกรรมภายใน

ร่างกาย 

: หมายเหต:ุ ไมม่ขีอ้มลู 
 

สารพษิทีม่ผีลตอ่ระบบอวัยวะ - ในการสมัผัสหลายครัง้ 

 : ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลัก 

ความเป็นพษิจากการส าลกั : ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ : ขอ้มลูทีไ่ดท้ีไ่ดต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานจากขอ้มลูขององคป์ระกอบและความ

เป็นพษิของผลติภัณฑป์ระเภทเดยีวกนั 
 

 

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศนวทิยา 

ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน์ 
 

ความเป็นพษิตอ่ปลา :  

หมายเหต:ุ 
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ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์ม่

มกีระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า 

: หมายเหต:ุ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย : หมายเหต:ุ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

 
 

ความเป็นพษิตอ่แบคทเีรยี : หมายเหต:ุ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

ขอ้มลูในการก าจัด (ความคงทนและความสามารถในการสลายตวั) 
 

การสะสมทางชวีภาพ : หมายเหต:ุ 

สารผสมนี้ไมม่สีารทีจ่ัดวา่เป็นสารทีต่กคา้งยาวนาน สะสมในสิง่มชีวีติ 

หรอืเป็นพษิ (PBT) 

สารผสมนี้ไมม่สีารทีจ่ัดวา่เป็นสารทีต่กคา้งยาวนานมากหรอืสะสมไดด้ี
มากในสิง่มชีวีติ (vPvB) 
 

 

การเคลือ่นที ่ : หมายเหต:ุ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

การกระจายไปสูส่ว่นตา่งๆ ของ
สิง่แวดลอ้ม 

: หมายเหต:ุ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

ความสามารถในการสลายตวัทาง

ชวีภาพ 

: หมายเหต:ุ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

ความสามารถในการก าจัดทาง

กายภาพ-เคม ี

: หมายเหต:ุ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิทางนเิวศนว์ทิยา 

ขอ้มลูเพิม่เตมิทางนเิวศนว์ทิยา : ไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบันเิวศนว์ทิยาปรากฏ 
 

 

13. สิง่ทีต่อ้งค านงึถงึในการก าจัด 

ผลติภัณฑ ์ : หา้มไมใ่หป้ลอ่ยผลติภัณฑน์ีล้งสูท่อ่ระบาย,แหลง่น ้าหรอืดนิ 
 

บรรจภุัณฑท์ีป่นเป้ือน : ภาชนะเปลา่อาจจะน าไปฝังกลบเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามขอ้บงัคับทอ้งถิน่ 
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14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ 

 

ADR  

ไมใ่ชส่นิคา้อนัตราย 

 

IATA  

ไมใ่ชส่นิคา้อนัตราย 

 

IMDG  

ไมใ่ชส่นิคา้อนัตราย 

 

15. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ก าหนด 

 

16. ขอ้มลูอืน่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ขอ้มลูทีม่อียูใ่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัย(SDS) นี ้ถกูตอ้งตามเทา่ทีเ่ราทราบ หรอืเทา่ทีเ่รามขีอ้มลู 
หรอืเทา่ทีเ่ราเชือ่ ณ วนัทีต่พีมิพ ์ขอ้มลูเหลา่นีม้เีพือ่ใหเ้ป็นแคเ่พยีงแนวทางปฏบิตัใินการจัดการความ

ปลอดภัยในการใชง้าน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนสง่ การก าจัด และการปลอ่ยทิง้อยา่ง
ปลอดภัยเทา่นัน้ ไมค่วรพจิารณาวา่เป็นลกัษณะหรอืคณุสมบัตทิีถ่อืวา่ไดค้ณุภาพหรอืถอืวา่ไดรั้บการ

ประกนั ขอ้มลูทีใ่หม้านีใ้ชไ้ดก้ับผลติภัณฑต์ามทีร่ะบไุว ้ณ ทีน่ีเ้ทา่นัน้ และอาจใชไ้มไ่ดก้ับกรณีทีใ่ช ้

ผลติภัณฑน์ีร้่วมกับสารอืน่หรอืกบักระบวนการอืน่ทีไ่ม่ไดร้ะบไุว ้เวน้แตว่า่มกีารระบไุวเ้ป็นพเิศษในเอกสารนี้
เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภัยนีใ้ชเ้ฉพาะกบัผลติภัณฑท์ีบ่รรจแุละตดิฉลากโดย KLÜBER 

LUBRICATION ตัง้แตเ่ริม่ตน้เทา่นัน้ ขอ้มลูนีคุ้ม้ครองลขิสทิธิแ์ละหา้มท าซ ้าหรอืแกไ้ขโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KLÜBER LUBRICATION สามารถสง่ตอ่เอกสารนีภ้ายใตข้อบเขตที่

กฎหมายก าหนดเทา่นัน้ หา้มไมใ่หม้กีารเผยแพร่เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภัยของบรษัิท (เชน่ เอกสาร
ส าหรับดาวนโ์หลดทางอนิเทอรเ์น็ต) เกนิกวา่ทีก่ฎหมายก าหนดยกเวน้ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลักษณ์

อกัษร. KLÜBER LUBRICATIONจะแกไ้ขรายละเอยีดในเอกสารขอ้มลูดา้นความปลอดภัยตามทีก่ าหนด

ใหแ้กล่กูคา้ของบรษัิท ลกูคา้จะตอ้งสง่ตอ่เอกสารขอ้มลูดา้นความปลอดภัยและขอ้มลูแกไ้ขนี้ใหแ้กล่กูคา้ 
พนักงาน และผูใ้ชผ้ลติภัณฑข์องตน KLÜBER LUBRICATIONไมม่กีารรับประกนัวา่เอกสารขอ้มลูดา้น

ความปลอดภัยทีผู่ใ้ชไ้ดรั้บจากบคุคลอืน่จะเป็นขอ้มลูลา่สดุ. ขอ้มลูและค าแนะน าทัง้หมดในเอกสารขอ้มลู
ดา้นความปลอดภัยเป็นขอ้มูลทีเ่ราทราบและอา้งองิจากขอ้มลูทีบ่รษัิทม ีขอ้มูลจัดใหเ้พือ่ระบเุกีย่วกบั

ผลติภัณฑใ์นสว่นของลักษณะเฉพาะ ไม่ไดเ้ป็นการรับรองความเหมาะสมของผลติภัณฑเ์พือ่การใชง้าน

เฉพาะดา้น และรับรองความสมัพันธท์างกฎหมายในเชงิสญัญาขอ้ตกลงใด ๆ 
 

 


