เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามข้ อกาหนด(EU) ที่ 1907/2006

ฉบับที่ 8.0
วันที่แก้ไข 04.12.2020
วันที่พิมพ์ 24.12.2020
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีทวั่ ไปของสหภาพยุโรป – ไม่มีขอ้ มูลความจาเพาะของประเทศ - ไม่มขี อ้ มูล ค่าขีดจากัดสารเคมีที่ยอมหห้สมั ััสได้หนสาานที่ทางาน

ส่ วน 1: ข้ อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจาหน่ าย
1.1

1.2

การระบุผลิตภัณฑ์
ชื่อัลิตภัณฑ์

:

หมายเลขัลิตภัณฑ์
รหัสสิ นค้า
ยีห่ ้อ
เลข REACH

: 251500-M
: 251500
: Millipore
: ัลิตภัณฑ์คือัลิตภัณฑ์สาเร็ จ เลขลงทะเบียน REACH ดูหัวข้อที่3

การใช้ ที่แนะนาและการใช้ ที่ไม่ แนะนาสาหรับสารหรือของผสม ซึ่งได้ รับการระบุทราบและเกี่ยวข้ อง
การระบุการหช้งาน

1.3

: รี เอเจนต์สาหรับการวิจยั และพัฒนา

รายละเอียดของผู้ส่งมอบแผ่นข้ อมูลความปลอดภัย
บริ ษทั

1.4

DAF-2

: Cty TNHH Merck Việt Nam
Lầu 9, CentrePoint
106 NGUYỄN VĂN TRỖI,Q.PHÚ NHUẬN, TP.HCM 740000
VIETNAM

หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ น

: ĐT: +84 8 38420100/ + 84 8 38420117 *
CHEMTREC: +(84)-444581771

ส่ วน 2: ข้ อมูลเกี่ยวกับอันตราย
2.1

การจาแนกประเภทสารเดี่ยวหรื อสารัสม
ไม่หช่สาร หรื อของัสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008

2.2

องค์ประกอบของฉลาก
ไม่หช่สาร หรื อของัสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008

2.3

อันตรายอื่นๆ
สารและส่ วนผสมไม่ มีส่วนประกอบที่พจิ ารณาว่ าเป็ นสารตกค้ างยาวนาน สะสมได้ ในสิ่ งมีชีวิต และเป็ นพิษ (PBT) เป็ นสารตกค้ างยาวนานมาก สะสมได้ มากในสิ่ งมีชีวิต
(vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสู งกว่ า
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ส่ วน 3: องค์ ประกอบและข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
3.2

สารัสม
ไม่ จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยส่ วนประกอบตามระเบียบทีบ่ ังคับใช้

ส่ วน 4: มาตรการปฐมพยาบาล
4.1

คาอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล
หากหายใจเข้ าไป
เมื่อสู ดดม: หห้รับอากาศบริ สุทธิ์
ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง
หนกรณีที่สัมััสกับัิวหนัง: าอดเสื้ อั้าที่ปนเปื้ อนทั้งหมดออกทันที ล้างัิวหนังด้วยน้ าไหลริ น / ฝักบัว
ในกรณีที่เข้ าตา
เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ าปริ มาณมาก าอดคอนแทคเลนส์
หากกลืนกิน
หลังจากกลืน: หห้ัปู ้ ่ วยดื่มน้ าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และา้าหากอาการยังไม่ดีข้ นึ หห้ปรึ กษาแพทย์

4.2

อาการและัลกระทบที่สาคัญที่สุดทั้งแบบเฉี ยบพลัน และเกิดหนภายหลัง
อาการและัลกระทบที่เกิดตามมาที่สาคัญที่สุดที่รู้จกั ได้าูกอธิบายหนฉลาก (ตาม หัวข้อที่ 2.2) และ/หรื อ หนหัวข้อที่ 11

4.3

ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ตอ้ งทาทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สาคัญที่ควรดาเนิ นการ
ไม่มีขอ้ มูล

ส่ วน 5: มาตรการผจญเพลิง
5.1

สารดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม
น้า โฟม คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) สารดับเพลิงชนิดผง
สารดับเพลิงที่ไม่ เหมาะสม
สาหรับสาร/สารผสมชนิดนี้ ไม่ มีข้อจากัดของสารดับไฟ

5.2

ความเป็ นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารหรือสารผสม

สารัสมที่มีส่วนประกอบที่ติดไฟง่าย
ไอหนักกว่ าอากาศและอาจกระจายไปตามพืน้
เมื่อผสมกับอากาศ ก่ อให้ เกิดของผสมที่ระเบิดได้ เมื่อได้ รับความร้ อนสู ง
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่ อให้ เกิดแก๊ สหรือไอระเหยที่เป็ นอันตราย
5.3

คาแนะนาสาหรับนักผจญเพลิง
ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ ให้ สวมใส่ อุปกรณ์ ปกป้องระบบหายใจที่มีถังอากาศแบบพกพา (SCBA)

5.4

ข้อมูลเพิ่มเติม
ย้ ายถังบรรจุออกจากบริเวณอันตราย ลดอุณหภูมิโดยการฉีดพ่นด้ วยน้า ยับยั้ง (สกัดกั้น) ก๊ าซ/ไอ/หมอกด้ วยพวยละอองน้า ป้องกันไม่ ให้ น้าจากอุปกรณ์ ดับเพลิงปนเปื้ อน
ระบบน้าผิวดินหรือระบบน้าใต้ ดิน
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ส่ วน 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
6.1

คาเตือนสาหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
แนะนาสาหรับบุคลากรที่ไม่ ได้ อยู่ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ห้ ามสู ดหายใจเอาไอระเหย ละอองลอย เข้ าสู่ ร่างกาย หลีกเลี่ยงความร้ อนและแหล่ งกาเนิดการจุดติดไฟ ออกจาก
พืน้ ที่อันตราย อ่ านขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
สาหรับการป้องกันภัยส่ วนบุคคลให้ ดูหัวข้ อที่ 8

6.2

ข้อควรระวังด้านสิ่ งแวดล้อม
ห้ ามให้ ผลิตภัณฑ์ เข้ าสู่ ท่อระบายน้า

6.3

วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด
ปิ ดท่ อระบายน้า รวบรวม มัด และสู บของเหลวที่หกออก อ่ านข้ อจากัดวัสดุที่เป็ นไปได้ (ดูหัวข้ อ 7 และ 10) ใช้ วัสดุดูดซับของเหลว (ต.ย. เช่ น เคมิซอร์ บ®)
ดูดซับพืน้ ที่ แล้ วค่ อยนาไปกาจัด ทาความสะอาดพืน้ ที่ที่ปนเปื้ อน

6.4

อ้ างอิงกับส่ วนอื่น ๆ
สาหรับการกาจัดดูหัวข้ อ 13

ส่ วน 7: การขนถ่ าย เคลื่อนย้ าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
7.1

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยหนการขนา่าย เคลื่อนย้าย หช้งาน และเก็บรักษา
ข้ อแนะนาในการป้องกันไฟไหม้ และการระเบิด
ห้ ามเข้ าใกล้ เปลวไฟ พืน้ ผิวร้ อน และแหล่ งกาเนิดประกายไฟใช้ มาตรการป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต
มาตรการด้ านสุ ขอนามัย
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้ อนสารเคมี ล้ างมือหลังจากการใช้ สาร
สาหรับข้ อควรระวังดูหัวข้ อ 2.2

7.2

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามหนการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้
สภาวะในการจัดเก็บ
ปิ ดให้ แน่ น
เก็บในที่อุณหภูมิ -20°ซ ขนส่ งพร้ อมน้าแข็งแห้ ง

7.3

การใช้ ทเี่ ฉพาะเจาะจงสาหรับผู้ใช้
นอกเหนือจากการใช้ งานที่กล่ าวถึงในส่ วนที่ 1.2 ไม่ มีการระบุการใช้ งานเฉพาะอื่น ๆ

ส่ วน 8: การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
8.1

ค่าต่างๆ ที่หช้ควบคุม
ส่ วนประกอบที่มีค่าควบคุมหนสาานที่ทางาน

8.2

การควบคุมการรับสั มผัสสาร

อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล

การป้ องกันตา/หบหน้า
ใช้ อุปกรณ์ ป้องการตา ที่ผ่านการทดสอบและรับรอง ภายใต้ มาตรฐานของรัฐบาลที่เหมาะสม เช่ น NIOSH (US) หรือ EN 166(EU) เป็ น
ต้ น แว่ นนิรภัย
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การป้ องกันัิวหนัง
คาแนะนานี้ใช้ ได้ กับผลิตภัณฑ์ ของเมอร์ คเท่ านั้นตามที่ระบุในเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย รวมถึงวัตถุประสงค์ ในการใช้ งานตามที่เมอร์ คกาหนด เมื่อนาผลิตภัณฑ์
นี้ไปละลายหรือผสมกับสารอื่นภายใต้ สภาวะที่เบี่ยงเบนไปจากที่กาหนดใน EN374 กรุณาติดต่ อผู้จาหน่ ายถุงมือที่ได้ รับการรับรองจาก CE (เช่ น
KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, อินเตอร์ เน็ต: www.kcl.de)
ติดต่ อแบบเต็ม
วัสดุ: คลอโรพรีน
ความหนาของชั้ นขั้นต่า 0.65 mm
เวลาที่สารใช้ ในการทะลุผ่าน: > 480 min
วัสดุซึ่งผ่านการทดสอบKCL 720 Camapren®
คาแนะนานี้ใช้ ได้ กับผลิตภัณฑ์ ของเมอร์ คเท่ านั้นตามที่ระบุในเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย รวมถึงวัตถุประสงค์ ในการใช้ งานตามที่เมอร์ คกาหนด เมื่อนาผลิตภัณฑ์
นี้ไปละลายหรือผสมกับสารอื่นภายใต้ สภาวะที่เบี่ยงเบนไปจากที่กาหนดใน EN374 กรุณาติดต่ อผู้จาหน่ ายถุงมือที่ได้ รับการรับรองจาก CE (เช่ น
KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, อินเตอร์ เน็ต: www.kcl.de)
ติดต่ อโดยสาด
วัสดุ: ถุงมือลาเท็กซ์
ความหนาของชั้ นขั้นต่า 0.6 mm
เวลาที่สารใช้ ในการทะลุผ่าน: > 240 min
วัสดุซึ่งผ่านการทดสอบLapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, ขนาด M)

การป้ องกันระบบทางเดินหายหจ
ประเภทของไส้ กรองทีแ่ นะนา ตัวกรองชนิด A (ตามมาตรฐาน DIN 3181) สาหรับไอระเหยของสารอินทรีย์
ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องดาเนินการเพือ่ ให้ มนั่ ใจว่ ามีการดูแลรักษา การทาความสะอาด และการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ ตาม
คาแนะนาของผู้ผลิต มาตรการเหล่ านีไ้ ด้ มกี ารจัดทาอย่ างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
การควบคุมการแพร่ กระจายไปยังสิ่ งแวดล้ อม
ห้ ามให้ ผลิตภัณฑ์ เข้ าสู่ ท่อระบายน้า

ส่ วน 9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
9.1

ข้ อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
a)

ลักษณะ

ลักษณะ: ของเหลว
สี : ไม่มีสีเหลืองอ่อน

b)

กลิ่น

คล้ายตัวทาละลาย

c)

ค่าขีดจากัดของกลิ่นที่รับได้

ไม่มีขอ้ มูล

d)

ค่าความเป็ นกรด-ด่าง

ไม่มีขอ้ มูล

e)

จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดเยือกแข็ง ไม่มีขอ้ มูล

f)

จุดเดือดเริ่ มต้น/ช่วงของจุดเดือด

189 °C ที่ 1,013 hPa - (คานวณจากสารบริ สุทธิ์ )

g)

จุดวาบไฟ

87 °C - แบบา้วยปิ ด - (Dimethylsulfoxide)

h)

อัตราการระเหย

ไม่มีขอ้ มูล

i)

ความสามาราหนการลุกติดไฟได้
(ของแข็ง ก๊าซ)

ไม่มีขอ้ มูล

j)

สูงกว่า/ต่ากว่า ขีดจากัดการติดไฟ

ค่าสูงสุ ดที่อาจเกิดระเบิด: 63.0 %(V) - (Dimethylsulfoxide)
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หรื อระเบิด

ค่าต่าสุ ดที่อาจเกิดระเบิด: 1.8 %(V) - (Dimethylsulfoxide)

k)

ความดันไอ

ไม่มีขอ้ มูล

l)

ความหนาแน่นไอ

ไม่มีขอ้ มูล

m) ความหนาแน่นสัมพัทธ์

9.2

โดยประมาณ1.69 g/cm3 ที่ 20 °C - (ค่าจากคานวณ)

n)

ความสามาราหนการละลายหนน้ า

ไม่มีขอ้ มูล

o)

ค่าสัมประสิ ทธิ์ การละลายของสารหน โดยประมาณlog Pow: 0.693 ที่ 25 °C - ไม่ก่อหห้เกิดการสะสมทางชีวภาพ., (จากเอกสาร
ชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ า
,บทความ)

p)

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง

ไม่มีขอ้ มูล

q)

อุณหภูมิของการสลายตัว

ไม่มีขอ้ มูล

r)

ความหนืด

ความหนืดไคนีแมติก: ไม่มีขอ้ มูล
ความหนืดไดนามิก: ไม่มีขอ้ มูล

s)

สมบัติทางการระเบิด

ไม่มีขอ้ มูล

t)

คุณสมบัติหนการออกซิไดซ์

ไม่มีขอ้ มูล

ข้อมูลความปลอดภัยอื่น ๆ
ไม่มีขอ้ มูล

ส่ วน 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
10.1 การเกิดปฏิกิริยา

หนช่วงอุณหภูมิที่ต่ากว่าจุดวาบไฟตั้งแต่ประมาณ 15 เคลวิน ลงมาาือว่าเป็ นช่วงวิกฤต
เมื่อัสมกับอากาศ ก่อหห้เกิดของัสมที่ระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อนสูง
หนช่วงอุณหภูมิที่ต่ากว่าจุดวาบไฟตั้งแต่ประมาณ 15 เคลวิน ลงมาาือว่าเป็ นช่วงวิกฤต
10.2 ความเสาียรทางเคมี

ัลิตภัณฑ์น้ ีมีความเสาียรทางเคมีภายหต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน (อุณหภูมิหอ้ ง)
10.3 ความเป็ นไปได้หนเกิดปฏิกิริยาอันตราย

สามารถเกิดปฏิกริ ิยารุนแรงกับ
ตัวออกซิไดซ์ ทแี่ รง
ระวัง!เมือ่ สั มผัสกับไนไตร์ ต ไนเตรต กรดไนตรัส อาจมีไนโตซามีนปลดปล่ อยออกมา
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

การให้ ความร้ อนสู ง
10.5 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

ไม่ มขี ้ อมูล
10.6 อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว

ดูมาตรา 5
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ส่ วน 11: ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับัลกระทบทางพิษวิทยา
สารัสม

ความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน
ไม่ มีข้อมูล
การกัดกร่ อน และการระคายเคืองต่อัิวหนัง
ไม่ มีข้อมูล
การทาลายดวงตาอย่างรุ นแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา
ไม่ มีข้อมูล
การกระตุน้ หห้ไวต่อการแพ้ หนระบบทางเดินหายหจ หรื อบนัิวหนัง
ไม่ มีข้อมูล
การก่ อกลายพันธุ์ของเซลล์ สืบพันธุ์
ไม่ มีข้อมูล
การก่อมะเร็ ง
IARC:

No ingredient of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is
identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

ความเป็ นพิษต่ อระบบสื บพันธุ์
ไม่ มีข้อมูล
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง จากการรับสั มผัสครั้งเดียว
ไม่ มีข้อมูล
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง จากการรับสั มผัสซ้า
ไม่ มีข้อมูล
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก
ไม่ มีข้อมูล
11.2 ข้อมูลเพิ่มเติม
RTECS: ไม่ มีข้อมูล

โดยปกติไม่ ก่อให้ เกิดอันตราย หากมีการใช้ และจัดการสารเคมีอย่ างเหมาะสม
ส่ วนประกอบ

ส่ วน 12: ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา
12.1 ความเป็ นพิษ
สารัสม
ไม่ มีข้อมูล
12.2 การตกค้างยาวนานและความสามาราหนการย่อยสลาย
ไม่ มีข้อมูล
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12.3 ศักยภาพหนการสะสมทางชีวภาพ
ไม่ มีข้อมูล
12.4 การเคลื่อนย้ายหนดิน
ไม่ มีข้อมูล
12.5 ัลจากการประเมิน PBT และ vPvB
สารและส่ วนผสมไม่ มีส่วนประกอบที่พจิ ารณาว่ าเป็ นสารตกค้ างยาวนาน สะสมได้ ในสิ่ งมีชีวิต และเป็ นพิษ (PBT) เป็ นสารตกค้ างยาวนานมาก สะสมได้ มากในสิ่ งมีชีวิต
(vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสู งกว่ า
12.6 ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ
จะต้ องหลีกเลี่ยงการปล่ อยออกสู่ สิ่งแวดล้ อม
ส่ วนประกอบ

ส่ วน 13: ข้ อพิจารณาในการกาจัด
13.1 วิธีการบาบัดของเสี ย
ัลิตภัณฑ์
ดูที่ www.retrologistik.com สาหรับกระบวนการในการส่ งคืนสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ หรือติดต่ อเราหากมีข้อสงสั ยเพิม่ เติม

ส่ วน 14: ข้ อมูลการขนส่ ง
14.1 หมายเลขสหประชาชาติ
ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.2 ชื่อที่าูกต้องหนการขนส่งของสหประชาชาติ
ADR/RID: ไม่หช่สินค้าอันตราย
IMDG:
Not dangerous goods
IATA:
Not dangerous goods
14.3 ประเภทของอันตรายหนการประเภทความเป็ นอันตรายสาหรับการขนส่ง
ADR/RID: IMDG: -

IATA: -

14.4 กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5 อันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม
ADR/RID: ไม่หช่

IMDG มลภาวะทางทะเล: ไม่หช่

IATA: ไม่หช่

14.6 ข้อควรระวังพิเศษสาหรับัูห้ ช้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่ จัดว่ ามีอันตรายตามความหมายของข้ อบังคับการขนส่ ง

ส่ วน 15: ข้ อมูลด้ านกฎข้ อบังคับ
15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสาหรับสารเดี่ยวและสารัสม
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อกาหนด 1907/2006.
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กฎหมายแห่ งชาติ
Seveso III: คาสั่งที่ 2012/18/EU ของสภายุโรปและคณะมนตรี วา่ ด้วยการควบคุมอันตรายจากอุบตั ิเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับสารอันตราย
ไม่มีขอ้ มูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยทางเคมี
สาหรับัลิตภัณฑ์น้ ีไม่มีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี

ส่ วน 16: ข้ อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้ อมูลการจัดทาและการปรับปรุงแก้ ไขเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
ข้ อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลข้างต้นนี้เชื่อว่าาูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมทุกอย่าง และควรหช้เป็ นแนวทางเท่านั้น ข้อมูลหนเอกสารนี้ ขึ้นอยูก่ บั สาานะปัจจุบนั ของความรู ้ของเรา
และสามาราหช้ได้กบั ัลิตภัณฑ์ โดยคานึงาึงข้อควรระมัดระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขอ้ มูลไม่ได้แสดงาึงการรับประกันคุณสมบัติต่างๆ ของัลิตภัณฑ์
Sigma-Aldrich Corporation และบริ ษทั หนเครื อจะไม่รับัิดชอบต่อความเสี ยหายหดๆ ที่เกิดจากการหช้งาน หรื อจากการสัมััสกับัลิตภัณฑ์ขา้ งต้น
โปรดดูที่ www.sigma-aldrich.com และ/หรื อด้านหลังหบแจ้งหนี้ หรื อหบส่ งสิ นค้าสาหรับข้อกาหนด และเงื่อนไขการขายเพิ่มเติม
ลิขสิ ทธิ์ 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. หบอนุ ญาตหห้ทาสาเนากระดาษไม่จากัด เพื่อหช้ภายหนเท่านั้น
แบรนด์ที่อยูส่ ่ วนหัวและ/หรื อส่ วนท้ายของเอกสารนี้ อาจไม่ตรงกับัลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อไป เมื่อเราเปลี่ยนแบรนด์ของเรา อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดหนเอกสารที่เกี่ยวกับ
ัลิตภัณฑ์ยงั คงเหมือนเดิมและตรงกับัลิตภัณฑ์ที่ สั่งซื้ อ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ mlsbranding@sial.com
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