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1. ข้อมูลเกียวกับสารเคมีและบริ ษทั ผู้ผลิ ตและจัดจําหน่ าย
Chemical Product and Company Identification

ชือทางการค้า

:

ไซลีน (Xylene)
มิกซ์ไซลีน (mix-Xylene)

:

ไดเมทธิลเบนซีน (Dimethyl-Benzene)

:

C6H4(CH3)2

:

106.2

:

ใช้เป็ นสารทําละลาย ผลิตยา สียอ้ ม สารกําจัดศัตรูพชื แล็คเกอร์
และสารเคลือบเงา และนํามันเชือเพลิงสําหรับเครืองบิน

:

บริษทั เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จํากัด
165/14-16 เนอวานา แอทเวิรค์ รามอินทรา
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 02 1571555
โทรสาร 02 1571556

Trade Name

ชือทางเคมี
Chemical Name

สูตรทางเคมี
Chemical Formula

นําหนักโมเลกุล
Molecular Weight

การใช้ประโยชน์
Use

ตัวแทนจําหน่าย
Supplier

www.apcbkk.com

โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

:

081 6203971

:

เป็ นสารไวไฟสูง

:

เป็ นอันตรายเมือสูดดมและสัมผัสถูกผิวหนัง เสียงต่อการเกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงต่อดวงตา

Emergency Contact

2. ข้อมูลเกียวกับอันตราย
Hazards Identification

อันตรายเกียวกับความปลอดภัย
Safety Hazards

อันตรายต่อคน
Human Health Hazards

165/14-16 เนอวานา แอทเวิรค์ รามอินทรา ถนนรามอินทรา ขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 02 157 1555
โทรสาร 02 157 1556
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ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนัง และระบบทางเดิน
หายใจ
อันตรายต่อสิงแวดล้อม

:

ระดับมลพิษต่อแหล่งนํา : (สารก่อมลพิษ ระดับปานกลาง)
เป็ นพิษต่อสิงมีชวี ติ ทีอาศัยในนํา เป็ นอันตรายต่อแหล่งนําดืม

:

ของเหลวไวไฟ : หมวดหมู่ 3
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน: หมวดหมู่ 4
ระคายเคืองต่อผิวหนัง: หมวดหมู่ 2

:

เตือน

Environmental Hazards

การจัดหมวดหมู่
GHS Classification

คําสัญญาณ
Signal word

:

สัญลักษณ์
GHS Pictogram

ความเสียงก่อให้เกิดอันตราย

:

GHS Hazard statements

H226
H312
H315
H332

ไอระเหย และของเหลวไวไฟ
เป็ นอันตรายเมือสัมผัสกับผิวหนัง
ระคายเคืองต่อผิวหนัง
เป็ นอันตรายเมือสูดดม

การป้ องกัน
GHS Precautionary statements
P210

:

P233

:

P240

:

P241

:

P242

:

P243

:

P261

:

P264

:

P271

:

P280

:

เก็บให้ห่างจากแหล่งกําเนิดไฟ ห้ามสูบบุหรี
เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด
ภาชนะบรรจุควรมีอุปกรณ์สายดิน
ใช้อุปกรณ์ชนิดป้ องกันการระเบิด
ใช้กบั เครืองมือทีไม่ก่อเกิดประกายไฟ
ใช้มาตรการป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าสถิตย์
หลีกเลียงการหายใจเอาฝุ่น / ควัน / ก๊าซหมอก / ไอระเหยเข้าไป
ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส
ไม่ควรนําเสือผ้าทีปนเปี อนสารเคมีออกนอกพืนทีปฏิบตั งิ าน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ แว่นตานิรภัย
หน้ากากกันสารเคมี

ผลกระทบ
Response

ถ้าสัมผัสผิวหนัง
P302+P352

:

ล้างด้วยสบู่และนําปริมาณมากๆ
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:

P332+P313

:

P362

:

ถอดเสือผ้าทีปนเปื อนสารเคมีออก และทําการชําระล้างร่างกายด้วย
นําสะอาดทันที
มีอาการระคายเคืองเกิดขึน: รีบไปพบแพทย์
ถอดเสือผ้าทีปนเปื อนสารเคมีออก และซักให้สะอาดก่อนนํามาใช้
ใหม่

ถ้าสูดดมเข้าไป
P304+P340

:

ให้เคลือนย้ายผูป้ ่ วยออกไปทีอากาศบริสุทธิ และให้อยู่ในท่าที
สบายเพือให้ผปู้ ่ วยหายใจได้สะดวก

:

เก็บในสถานทีทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บในทีเย็น

:

ควรกําจัดทิงตามข้อบังคับและกฎหมายทีบังคับใช้ในแต่ละท้องถิน
หรือตามข้อกําหนดในประเทศหรือเขตพืนที
ระเบียบข้อบังคับในท้องถินอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศ
หรือเขตภูมภิ าค และต้องยึดถือปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด

การเก็บรักษา
Storage
P403+P235

การกําจัด
Disposal
P501

สัญลักษณ์การป้ องกัน
Precautionary Pictograms

3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกียวกับส่วนผสม
Composition/Information on Ingredients

ชือทางเคมี
Chemical Name

ชือสามัญ
Common Name
ชือพ้องอืน ๆ
Synonyms Name
UN No.
CAS No.

นําหนักโมเลกุล

:

Dimethyl Benzene

:

Xylene

:
:
:

โทโทรไซลีน (Total Xylene)
1307
1330-20-7

106.2
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Molecular Weight

:

สูตรโมเลกุล

:

Molecular Formula

C6H4(CH3)2

4. การปฐมพยาบาล
First Aid Measures

การสัมผัสโดยการหายใจเข้าไป

:

ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลือนย้ายออกไปทีอากาศบริสุทธิ ถ้าผูป้ ่ วย
หยุด หายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจลําบากให้ออกซิเจน นําส่ง
แพทย์

:

ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีดว้ ยนําสะอาดปริมาณมากๆ อย่างน้อย
นาที พร้อมถอดเสือผ้าและรองเท้าทีเปรอะเปื อนสารเคมีออก

:

ให้ฉีดล้างตาทันทีดว้ ยนําสะอาดปริมาณมากๆ อย่างน้อย
พร้อมกระพริบตาถีๆ ขณะทําการล้าง นําส่งแพทย์

:

ห้ามทําให้อาเจียน ห้ามให้กนิ นมหรือนํามันทีย่อยสลายได้
ทําให้ผปู้ ่ วยหายใจสะดวก นําส่งแพทย์

:

25 ºC (Abel)

:

ค่าตําสุด (LEL) 1 %V
ค่าสูงสุด (UEL) 7 %V

:

527 oC

:

มีเสถียรภาพภายใต้สภาวะปกติ

:

หลีกเลียงจากสารออกซิไดส์ซงเข้
ิ มข้น

:

ผงเคมีแห้ง โฟมทนแอลกอฮอล์ และคาร์บอนไดออกไซด์

:

ให้ฉีดนําหล่อเย็นภาชนะบรรจุทอยู
ี ่ในบริเวณใกล้เคียง

Inhalation

การสัมผัสทางผิวหนัง
Skin Contact

การสัมผัสทางตา
Eye Contact

การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย
Ingestion

5. ข้อมูลด้านอัคคีภยั และการระเบิด
Fire and Explosion Hazard Data

จุดวาบไฟ
Flash Point

ขีดจํากัดการติดไฟ
Flammable Limits

อุณหภูมสิ ามารถติดไฟได้เอง
Auto Ignition Temperature

การเกิดปฏิกริ ยิ าทางเคมี
Chemical Reactivity

สารทีต้องหลีกเลียงจากกัน
Materials to Avoid

สารดับไฟทีเหมาะสม
Extinguishing Media

คําแนะนําเพิมเติมเกียวกับการ
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ดับเพลิง
Fire Fighting Additional Advice

อุปกรณ์ป้องกันสําหรับผูผ้ จญเพลิง

:

พนักงานดับเพลิงควรสวมหน้ากากช่วยหายใจชนิดมีถงั อากาศใน
ตัวและสวมชุดป้ องกันสารเคมี

:

ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและในท้องถินที
เกียวข้องทังหมด
 ระวังอย่าสัมผัสกับสารทีหกหรือระเหยออกมา ให้ถอดเสือผ้าที
ปนเปื อนสารออกทันที ดูคาํ แนะนําเกียวกับการเลือกอุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล หยุดการรัวไหลของสารเคมีโดยเร็ว
หากสามารถทําได้โดยปลอดภัยให้นําสิงของหรืออุปกรณ์ทอาจติ
ี ด
ไฟได้ทงหมดออกจากบริ
ั
เวณพืนทีโดยรอบ ป้ องกันการ
แพร่กระจายของสารโดยการใช้ดนิ หรือทรายสร้างเป็ นเขือนกัน เพือ
ป้ องกันไม่ให้สารรัวหก
ลงในแหล่งนําหรือทางระบายนําสาธารณะ
 ดําเนินการป้ องกันการเกิดประกายไฟและไฟฟ้ าสถิต โดยดูแลให้
ไฟฟ้ าสามารถเดินต่อเนืองกันได้ตลอดโดยเชือมต่ออุปกรณ์ทงหมด
ั
ลงดิน

Protective Equipment

6. ข้อปฏิ บตั ิ เมือเกิ ดการรัวไหล
Accidental Release Measures

มาตรการป้ องกัน
Protective Measures



วิธจี ดั การกับผลิตภัณฑ์ทหกหรื
ี
อรัวไหล (Clean-Up Methods)
 หกหรือรัวไหลเล็กน้อย

:

ให้ถ่ายเทของเหลวด้วยวิธกี ลไกเข้าสู่ภาชนะบรรจุทติี ดป้ ายและปิ ด
ผนึกอย่างดีเพือนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือกําจัดทิงอย่างปลอดภัย
ปล่อยของเหลวทีตกค้างทิงไว้ให้ระเหยไปเอง หรือใช้วสั ดุดดู ซับ
ซับออกแล้วนําไปกําจัดทิงอย่างปลอดภัย

:

ใช้รถบรรทุกสูบของเหลวจากถังทีหกเพือนํามาใช้ประโยชน์ใหม่
หรือกําจัดทิงอย่างปลอดภัย ห้ามใช้นําสาดของเหลวทีตกค้าง แต่
ให้ปล่อยของเหลวทีตกค้างทิงไว้ให้ระเหยไปเอง หรือใช้วสั ดุดดู ซับ
ซับของเหลวทีตกค้างแล้วนําไปกําจัดทิงอย่างปลอดภัย และขุดดิน
ทีปนเปื อนสารเคมีออกและนําไปกําจัดทิงอย่างปลอดภัย

:

ควรแจ้งให้หน่วยงานราชการทีรับผิดชอบทราบ หากมีหรืออาจมี
เหตุการณ์ทประชาชนทั
ี
วไปหรือสิงแวดล้อม ต้องสัมผัสหรือได้รบั
สาร หรือในบางกรณีไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศเป็ นส่วนผสมที
อาจระเบิดได้

(< 200 LT)

 หกหรือรัวไหลมาก
(> 200 LT)

คําแนะนําเพิมเติม
Other Information
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7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา
การควบคุมจัดการ
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: Handling And Storage

:

กําหนดพืนทีในการจัดเก็บอย่างชัดเจนห่างจากพืนทีทีมีประกายไฟ
สถานทีจัดเก็บต้องมีเขือน (Bund) กันกันสารรัวหกออกสู่สภาพ
แวดล้อม ภาชนะทีเหมาะสมในการใช้เก็บคือ โลหะหล่อ (Mild
Steel) หรือสเตนเลส (Stainless Steel) ระวังไม่ให้เกิดการสัมผัสกับ
ผิวหนัง
ควบคุมไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายเป็ นละอองหรือแก๊สออกสู่
บรรยากาศ

:

เก็บในสถานทีทีมีการถ่ายเทอากาศดี ห่างจากแสงแดด
แหล่งกําเนิดประกายไฟและความร้อน ไม่ควรเก็บในทีทีอุณหภูมสิ งู
เกิน องศา เซลเซียส จัดเก็บไว้ให้ห่างจากสารออกซิไดส์ซงิ
ห้ามเก็บรวมกันกับยางธรรมชาติ ยางบิวทิล ยางไนไตร ยางนีโอพ
รีนรวมทังพลาสติกทัวไปและอลูมเิ นียม

:

จะต้องอยู่ภายในภาชนะปิ ด และในการขนส่งทางเรือไม่ควรเก็บอยู่
ในพืนทีทีติดกับห้องทําความร้อน การสูบถ่ายจะต้องมีอตั ราไม่เกิน
7 m/sec และถ้าใช้ปัมชนิด Positive Displacement จะต้องติดตัง
ี ในการสูบถ่ายต้อง
Non-integral Pressure Relief Valve อุปกรณ์ทใช้
ต่อสายดินเพือป้ องกันการสะสมของไฟฟ้ าสถิต และห้ามใช้แรงดัน
อากาศช่วยในการสูบถ่าย

:

ภาชนะทีใช้บรรจุควรใช้เหล็กเนืออ่อนหรือสแตนเลส

:

ภาชนะทีผ่านการใช้บรรจุสารเคมีแล้ว แม้จะไม่มสี ารอยูใ่ นภาชนะ
อีกแล้วก็ตามภาชนะอาจจะมีไอของสารเคมีตกค้างอยู่ อย่าทําการ
ตัด เจาะ บด เชือม หรือทํางานทีคล้ายคลึงกันกับภาชนะ หรือ
บริเวณใกล้เคียงกับภาชนะเพราะอาจจะทําให้เกิดการระเบิดได้

Handling

การเก็บรักษา
Storage

การข้นย้ายผลิตภัณฑ์
Product Transfer

ข้อเสนอแนะเกียวกับภาชนะบรรจุ
Recommended Materials

คําแนะนําเพิมเติม
Additional Advice

8. การควบคุมและการป้ องกันส่วนบุคคล
Exposure Controls and Personal Protection

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย

:

Exposure Standard

การควบคุมสถานทีปฏิบตั งิ าน
โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม

:

ทางสิงแวดล้อม


TLV-TWA

=

100 ppm (435 mg/m3)



TLV-STEL

=

150 ppm (655 mg/m3)

เป็ นสถานทีทีมีการระบายอากาศได้ดี
มีการติดตังพัดลมระบายอากาศ
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Engineering Controls Workplace

การป้ องกันทางการหายใจ

:

สวมหน้ากากกรองไอสารเคมีอนิ ทรียช์ นิด NPF 400 (Gas Only)
หากอยู่ในทีทีการระบายอากาศไม่ดใี นทีอับหรือห้องทึบให้สวม
เครืองช่วยหายใจชนิดมีถงั อากาศในตัวมาตรฐาน NPF 2000

:

หากต้องมีการสัมผัสกับสารเคมีควรสวมใส่ถุงมือชนิดทีทนต่อ
สารเคมีชนิดนันได้ดี เช่น ถุงมือไนไตร หรือนีโอพรีน

:

สวมใส่แว่นครอบตาหรือหน้ากากป้ องกันสารเคมี

:

สวมใส่ชุดป้ องกันซึงทนต่อสารเคมี และรองเท้านิรภัย
ทําความสะอาดร่างกายทุกครังหลังการปฏิบตั งิ าน

Respiratory Protection

การป้ องกันทางมือ
Hand Protection

การป้ องกันตา
Eye Protection

การป้ องกันอืน ๆ
Other Protection

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
Physical and Chemical Properties

ลักษณะทางกายภาพ

:

ของเหลวใส

:

มีกลินเฉพาะตัว

:

138.3 ºC

:

- 25 ºC

:

7 - 9 mmHg @ 20 ºC

:

0.867 @ 20 ºC (ASTM D4052)

:

0.866 - 0.868 @ 20 ºC (ASTM D4052)

:

3.7 @ 20 ºC (air = 1)

:

ละลายนําได้เล็กน้อย @ 20

:

0.7 (n-Butyl Acetate = 1)

Appearance

กลิน
Odour

จุดเดือด
Boiling Point (oC)

จุดหลอมเหลว
Melting Point (oC)

ความดันไอ
Vapour Pressure (mmHg)

ความถ่วงจําเพาะ
Specific Gravity

ความหนาแน่น
Density (g/cm3)

ความหนาแน่นของไอ
Vapour Density

ความสามารถในการละลายนํา

ºC

(175 g/m3)

Solubility in Water

อัตราการระเหย
Evaporating Rate
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:

ไม่มขี อ้ มูล

pH Value

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิ ดปฏิ กิริยา
Stability and Reactivity

เสถียรภาพ

:

มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ

:

ความร้อน เปลวไฟ และแหล่งของประกายไฟ

:

หลีกเลียงจากสารออกซิไดส์ซงเข้
ิ มข้น

:

ไม่คาดว่ามีในสภาวะปกติ แต่จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์และ
คาร์บอนมอนออกไซด์ขนได้
ึ เมือเกิดการเผาไหม้ทไม่
ี สมบูรณ์

:

ไม่มี

Stability

สภาวะทีต้องหลีกเลียง
Conditions to Avoid

สารทีต้องหลีกเลียงจากกัน
Materials to Avoid

สารอันตรายทีเกิดจากการสลายตัว
Hazardous Decomposition Products

อันตรายจากการเกิดปฏิกริ ยิ าโพลิ
เมอร์
Hazardous Polymerisation

11. ข้อมูลด้านพิ ษวิ ทยา
Toxicological Information

ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)
 LD50 ทางปาก

ทางผิวหนัง
 LC50 ทางการหายใจ
 LD50

พิษต่อผิวหนัง

:
:
:

:

ไอระเหยของสารอาจทําให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง

:

เมือสูดดมไอระเหยเข้าไปอาจทําให้เกิดอาการบวมนํา (edena)
ในทางเดินหายใจ

:

ไม่มขี อ้ มูลบ่งชีว่าเป็ นสารก่อมะเร็ง

Respiratory Irritation

พิษในการก่อมะเร็ง

5,000 ppm/4 hours (หนู)

อาจทําให้ผวิ หนังระคายเคือง การสัมผัสบ่อยๆ เป็ นระยะเวลานาน
ระวังอันตรายจากการซึมผ่านผิวหนัง

Eye Irritation

พิษต่อระบบหายใจ

>1,700 mg/kg (กระต่าย)

:

Skin Irritation

พิษต่อตา

4,300 mg/kg (หนู)

Carcinogenicity
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12. ข้ อมูลเชิงนิเวศน์
Ecological Information

พิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)
ปลา
 สัตว์นําทีมีกระดองเป็ นเปลือก


การเปลียนแปลงของสาร

:
:

ความเป็ นพิษตํา : LC50
ความเป็ นพิษตํา : LC50

:

ละลายได้ในนําเล็กน้อย
กรณีหกบนดินอาจมีการเคลือนทีและปนเปื อนในนําใต้ดนิ ได้

:

สลายตัวโดยธรรมชาติ

:

คาดว่าจะไม่มกี ารสะสม

:

ควรนํากลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ถา้ สามารถทําได้ พิจารณาความ
เป็ นพิษและคุณสมบัตทิ างกายภาพของสารทีเกิดขึน เพือพิจารณา
จัดแยกประเภทของเสียและวิธกี ารกําจัดทีเหมาะสม ตามระเบียบ
ข้อบังคับ ทีเกียวข้อง

:

ถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ ภายใต้สภาวะทีระบาย
อากาศได้ดแี ละปลอดภัย ห่างไกลจากแหล่งความร้อนและแหล่ง
สร้างประกายไฟ เพราะสารทีตกค้างอยู่อาจก่อให้เกิดอันตรายจาก
การระเบิดขึนได้ อย่าเจาะ ตัด หรือเชือมถังทียังไม่ได้ทาํ ความ
สะอาด ส่งไปให้ผใู้ ช้ถงั หมุนเวียนหรือผูท้ าํ ประโยชน์จากของเสีย
โลหะ

:

ควรกําจัดทิงตามข้อบังคับและกฎหมายทีบังคับใช้ในแต่ละท้องถิน
หรือตามข้อกําหนดในประเทศหรือเขตพืนที
ระเบียบข้อบังคับในท้องถินอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศ
หรือเขตภูมภิ าค และต้องยึดถือปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด

Mobility

การคงอยู่ / การสลายตัวของสาร

86 mg/l
165 mg/l

Persistence / Degradability

การสะสมของสารในสิงมีชวี ติ
Bio-accumulation

13. การกําจัดหรือการทําลาย
Disposal Considerations

การกําจัดผลิตภัณฑ์
Material Disposal

การกําจัดภาชนะบรรจุ
Container Disposal

กฎหมายในประเทศ
Local Legislation

14. ข้อมูลสําหรับการขนส่ง
Transport Information
Road/Rail Transport ADR/RID
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 UN. Number

:

1307

 Class/Item

:

3/31 (C)

 Hazard Symbol

:

ของเหลวไวไฟ

 Proper Shipping Name

:

Xylene

 Packing Group

:

III

 UN. Number

:

1307

 Class

:

3.3

 Packing Group

:

III

 Hazard Symbol

:

ของเหลวไวไฟ

 Proper Shipping Name

:

Xylene

 Marine Pollutant

:

No

 UN. Number

:

1307

 Class

:

3

 Packing Group

:

III

 Hazard Symbol

:

ของเหลวไวไฟ

 Proper Shipping Name

:

Xylene

(Flammable Liquid)

Maritime Transport IMO

(Flammable Liquid)

Air Transport IATA/ICAO

(Flammable Liquid)

15. ข้อกําหนดเกียวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก
Regulatory Information
EC Label Name

:

Xylene

EC Classification

:

ไวไฟ , อันตรายต่อสุขภาพ

EINECS (EC)

:

215-535-7

EC Annex I Number

:

601-022-00-9

MITI (Japan)

:

3-3

16. ข้อมูลอืน ๆ
Other Information
National Fire Protection Association
(USA)

:

Health

3
2

0

Fire Hazard
Reactivity
Specific Hazard
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การเผยแพร่ขอ้ มูลความปลอดภัย

:

ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนีจะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลทีทํางาน
เกียวข้องกับสารนี

:

ฝ่ ายควบคุมคุณภาพและห้องทดลองคลังสินค้าอมตะนคร
บริษทั เอเซีย แปซิฟิค ปิ โตรเคมิคอล จํากัด

MSDS Distribution

จัดทําโดย
Prepared By

การปฏิเสธสิทธิ :

ในขอบข่ายแห่งความรูต้ ามหน้าทีในการปฏิบตั งิ านข้อความทีปรากฏในแบบข้อมูลนีเป็ นความจริง แต่เนืองจาก
ไม่สามารถควบคุมเงือนไขการใช้และ/หรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้ การรับรองในข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะ
ทีปรากฏจึงอาจกระทําไม่ได้
อย่างไรก็ตามการแปลความตามข้อแนะนําในการใช้และ/หรือประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ใดทีปรากฏ จะต้องไม่ขดั แย้งกับเนือหาหรือการใช้ประโยชน์ตามสิทธิบตั รทีได้จดทะเบียนไว้แล้ว
แก ้ไขครังที 8 : มกราคม 2564
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