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หมวด:  1. ขอมลูเกีย่วกบัสารเคม/ีผลติภณัฑ และบรษิทัผูผลิตและจดัจาํหนาย 

ตัวระบุผลิตภัณฑ 
ชื่อการคา  MP-Cresol 45 

 
ชื่อพอง 
  

MP45, Cresol/Phenol/Xylenol mixture, meta para cresol 45  

ที่เก่ียวของในการระบุการใชประโยชนจากสารหรือสารผสมและใชการใหคําแนะนํากับ 

การใชงาน ตัวทาํละลาย. วัตถดุิบสาํหรบั สารทาํความสะอาด และ สารฆาเชื้อ. 
วัตถดุิบสาํหรบั สารทีใ่ชซักลาง และ ทําความสะอาด. วัตถดุบิสาํหรบั
กระบวนการสงัเคราะหในอุตสาหกรรมเคม.ี การผลิตลามเินต 

ขอมูลของผูผลิตหรือผูจัดหา 

บรษิัท Sasol Chemicals, a division of Sasol South Africa Ltd 

ทีอ่ยู Sasol Place, 50 Katherine Street 
Sandton 
2090 
South Africa 

 
โทรศพัท 

 
+27103445000  
 

ทีอ่ยูอเีมล sasolchem.info.sa@sasol.com 

หมายเลขโทรศพัทฉกุเฉนิ +44 (0)1235 239 670 (Europe, Israel, Africa, Americas) 

+44(0)1235 239 671 (Middle East, Arabic African countries) 

+65 3158 1074 (Asia Pacific) 

+86 400 120 6011  (China) 

+27 (0)17 610 4444 (South Africa) 

0800 112 890 RSA-Local only 

+61 (2) 8014 4558 (Australia) 

หมวด:  2. ขอมลูเกีย่วกบัอนัตราย 
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การจัดประเภทของสาร หรือของผสม 
 
การจําแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจาํแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ปนระบบเดยีวกนัทัว่
โลก) 
 
 

การจําแนกประเภท 

 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง ระบบการจาํแนกและการสือ่สารความเปน
อันตรายของวัตถอุันตราย พ.ศ. 2555 (GHS 2009) 

 ความเปนพิษเฉียบพลับเม่ือกลืนกิน  ประเภทยอย 3 
 ความเปนพิษเฉียบพลับเม่ือสัมผัสผิวหนัง  ประเภทยอย 3 
 การกัดกรอน และการระคายเคืองตอผิวหนัง  ประเภทยอย 1B 
 การทาํลายดวงตาอยางรุนแรงและการระคายเคืองตอ

ดวงตา 
 ประเภทยอย 1 

 ความเปนพิษเฉียบพลับเม่ือหายใจเขาไป  ประเภทยอย 4 
 ความเปนอันตรายระยะยาวตอสิ่งแวดลอมในนํ้า  ประเภทยอย 3 
 ความเปนอันตรายเฉียบพลันตอสิ่งแวดลอมในนํ้า  ประเภทยอย 2 

 

องคประกอบของฉลากตามระบบ GHS 
รูปสัญลักษณความเปนอันตราย :  

 

 

   

คําสัญญาณ : อันตราย 
 

ขอความแสดงความเปนอันตราย 
 

: H301 + H311 เป็นพิษเมือกลืนกินหรือสัมผสัผวิหนงั 
H332 เป็นอนัตรายเม่ือหายใจเขา้ไป 
H314 ทาให้ผวิหนังไหมอ้ยา่งรุนแรงและทาํลายดวงตา 
H318 ทาํลายดวงตาอยา่งรุนแรง 
H412 เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในนํ้ าและมีผลกระทบระยะยาว 
H401 เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติในนํ้ า 
 

ขอความที่แสดงขอควรระวัง 
 

: การปองกนั:  
P280 สวมถุงมือปองกัน / อุปกรณปองกันรางกาย/อุปกรณปองกัน
ดวงตา/ใบหนา 
P261 หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุน / ฟูม / กาซ / ละอองเหลว / ไอระเหย 
/ ละอองลอย 
P264 ลางบริเวณสัมผัสใหสะอาดหลังจากใชงาน 
P273 หลีกเล่ียงการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม 
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การตอบสนอง:  
P301 + P310 + P330 หากกลืนกิน :รีบโทรหาศูนยพิษวิทยาหรือ
แพทย / โรงพยาบาลทัน ลางปาก 
P303 + P361 + P353 ถาอยูบนผิว (หรือผม) : ถอดเสื้อผาที่ปนเปอน
ทั้งหมดออกทันที ชะลางผิวหนังดวยนํ้า 
P304 + P340 + P310 ถาสูดดมเขาไป : ยายผูประสบเหตุไปยังที่
อากาศสดช่ืน และใหพักในทาที่หายใจสะดวก รีบโทรหาศูนยพิษวิทยา
หรือแพทย / โรงพยาบาลทันที 
P305 + P351 + P338 + P310 หากเขาดวงตา ลางดวยนํ้าเปนเวลา
หลายๆนาท ีใหถอดคอนแทคเลนสออกถามีคอนแทคเลนสและสามารถ
ถอดออกไดงาย ใหลางตาตอไป รีบโทรหาศูนยพิษวิทยาหรือแพทย / 
โรงพยาบาลทันที 
P391 เก็บสารที่หกรั่วไหล 
 
การจดัเก็บ:  
P405 เก็บปดล็อคไว 
 
การกําจดั:  
P501 กําจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสียที่ไดรับการรับรอง 
 

อันตรายอื่นๆ 
 

สารและสวนผสมไมมีสวนประกอบที่พิจารณาวาเปนสารตกคางยาวนาน สะสมไดในสิ่งมีชีวิต และเปนพิษ (PBT) เปนสาร
ตกคางยาวนานมาก สะสมไดมากในสิ่งมีชีวิต (vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสูงกวา 
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หมวด: 3. องคประกอบ/ขอมลูเกีย่วกบัสวนผสม 
 

สวนผสมที่เปนอันตราย
 
Cresol 

เน้ือหา >= 85.00 - < 91.00 %W/W 
หมายเลข CAS 1319-77-3  หมายเลขดัชนี 604-004-00-9 หมายเลข EC 215-293-2 
 ขอความแสดงความเปนอนัตราย H314 H301 H311  

 
Xylenol 

เน้ือหา < 8.30 %W/W 
หมายเลข CAS 1300-71-6  หมายเลขดัชนี 604-006-00-X หมายเลข EC 215-089-3 
 ขอความแสดงความเปนอนัตราย H314 H301 H311 H411  

สําหรับขอความเต็มของขอความ H ที่อางในสวนน้ี ดูสวนที่ 16 

หมวด: 4. มาตรการปฐมพยาบาล 
 

คําอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาลที่จําเปน 

ถาหายใจเขาไป เคล่ือนยายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาการหายใจผิดปกติหรือหยุด ให
ใชเครื่องชวยหายใจ ถายังคงมีอาการ ใหปรึกษาแพทย  

ถาสมัผสัทางผิวหนัง ตองทําการขจัดสิ่งที่ปนเปอนออกจากผิวอยางรวดเร็ว ถอดเสื้อผาและ
รองเทาที่ปนเปอนทันที ลางออกทันทีดวยนํ้าปริมาณมาก ควรใช
สารละลายของ พอลิเอทิลีนไกลคอล(PEG)/เอทานอล กับบริเวณที่
สัมผัส ทิ้งไว 15 ถึง 30 วินาที หลังจากน้ันลางดวยนํ้า ใชนํ้าสลับกับ
สารละลายของ พอลิเอทิลีนไกลคอล(PEG)/เอทานอล อยางตอเน่ือง
อยางนอย 15 นาท ี(สารละลายของ พอลิเอทิลีนไกลคอล(PEG)/เอ
ทานอล ประกอบดวย พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 จํานวน 2 สวนใน
แอลกอฮอล 1 สวน ใชสําหรับภายนอกเทาน้ัน) ลางออกดวยสบูและนํ้า 
ทําความสะอาดเสิ้อผาที่ปนเปอนกอนนําไปใชใหม โทรตามแพทยทันท ี 

ถาเขาตา ถอดคอนแทคเลนส ลางออกดวยนํ้าปริมาณมากๆ รวมทั้งบริเวณใต
เปลือกตาทันทีอยางนอย 15 นาที โทรตามแพทยทันท ีอันตรายจากผล



 

 เอกสารขอมูลความปลอดภยั 
MP-Cresol 45  

ฉบับที ่1.01 วันที่แกไข 12.11.2021  
 
 

 

วนัทีพ่มิพ์ 12.11.2021  100000002685 5/12 
 
 

 

 

ที่รายแรงมากและไมสามารถแกไขได  

การกลนืกนิ หากมีการกลืนกินใหรีบไปพบแพทยทันทีพรอมภาชนะบรรจุหรือฉลาก 
หามทําใหอาเจียนโดยไมไดรับการแนะนําจากแพทย หามใหสิ่งใดทาง
ปากแกผูที่ไมไดสติ  

อาการ/ผลกระทบที่สําคัญที่สุด แบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง 

 อางถึง หมวด: 11 

หมวด:  5. มาตรการในการดบัเพลงิ 
 

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม สารดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง. โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล. ละอองนํ้า. โฟม
ที่เปล่ียนเปนฟลมละลายนํ้าได(AFFF) 
 

สารดับเพลิงทีไ่มเหมาะสม หามใชเจ็ตนํ้า 
 

ความเปนอันตรายเฉพาะทีเ่กดิ
จากสารหรอืสารผสม 

หามใชนํ้าแรงเน่ืองจากอาจทําใหไฟกระจายและขยายตัว 

 

อุปกรณปองกันพเิศษสาํหรบันกั
ดับเพลงิ 

สวมเครื่องชวยหายใจเครื่องชวยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวและชุด
ปองกัน  

หมวด:  6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร 
 

ขอควรระวงัสวนบุคคล อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล ควรอยูบริเวณเหนือลม 
หามสูดดมไอหรือหมอกละอองเขาไป  

ขอควรระวงัดานสิง่แวดลอม ปองกันการรั่วไหลอยาใหขยายวงออกไป ถาสามารถทําไดอยาง
ปลอดภัย จัดการ กาซ ควัน และ/หรือฝุน ดวยนํ้าจากทอ ปองกันไมให
ผลิตภัณฑไหลสูทอระบายนํ้า ควรแจงเจาหนาที่ทองถ่ินถาหากไม
สามารถเก็บสารที่หกจํานวนมากได  

วธิีการทําความสะอาด ทําใหชุมดวยวัสดุดูดซึมแบบเฉ่ือย และทิ้งเชนเดียวกับของเสียอันตราย 
วัสดุน้ีจะตองทําการกําจัดใหเปนไปตามขอกําหนด  

การอางองิไปยงัสวนอืน่ ๆ อางถึง สวน 8 และ 13 
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หมวด:  7. การขนถาย เคลือ่นยาย ใชงาน และเกบ็รกัษา 
 

ขอแนะนําสาํหรบัการจดัการ
อยางปลอดภยั 

หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนังและตา หลีกเล่ียงการสูดหายใจเอาไอ
ระเหยหรือไอหมอกเขาไป หลีกเล่ียงการกลืนกิน ในกรณีที่มีการระบาย
อากาศไมเพียงพอ สวมเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสม สวมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล ทําใหแนใจวามีการระบายอากาศที่ดีพอ  

ขอแนะนําในการปองกนัไฟ
ไหมและการระเบดิ 

ไมมีขอมูล. 

ขอกาํหนดสาํหรบัพื้นทีใ่นการ
เก็บรกัษาและภาชนะ 

เก็บโดยมีกุญแจล็อคปดฝาของภาชนะใหแนน เก็บในที่แหง เย็นและมี
อากาศถายเทสะดวกเก็บใหหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ - หามสูบ
บุหรี่ 

ขอแนะนําในการเกบ็รักษา
ทั่วไป 

ไมมีขอมูล.  

หมวด:  8. การควบคมุการสมัผสัสาร/การปองกนัสวนบคุคล 
 

สวนประกอบทีม่ีคาควบคุมในสถานทีท่าํงาน 

ขดีจาํกดัการสมัผสัจากการประกอบอาชพีของประเทศ 
สวนประกอบ ประเภท คาตางๆ ทีใ่ช

ควบคุม 
ปรับใหเปน
ปจจุบัน 

ฐานอางองิ 

     
PHENOL  TWA 

TWA  
19 mg/m3 
5 ppm  

03 2001 
03 2001  

Thailand - OELs 
Thailand - OELs  

การควบคุมการรบัสมัผสัสาร 

การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม 

ใหมีการแลกเปล่ียนของอากาศและ/หรือการถายเทอากาศในหองทํางานอยางเพียงพอ 

อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบคุคล 

การปองกนัระบบทางเดนิ
หายใจ 

ในกรณีที่มีการระบายอากาศไมเพียงพอ สวมเครื่องชวยหายใจที่
เหมาะสม  

การปองกนัมอื ถุงมือสําหรับปองกันตัวทําละลาย  
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การปองกนัดวงตา โลหปองกันหนา. แวนครอบตา.  

การปองกนัผวิหนงัและลําตวั ชุดปองกันอันตราย. รองเทานิรภัย.  

มาตรการดานสขุอนามยั ลางมือกอนหยุดพักและทันทีที่เสร็จสิ้นจากการใชผลิตภัณฑ  
  

หมวด:  9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี
 

ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติทางเคมี และฟสิกสพื้นฐาน 

ลักษณะ ของเหลว 

สถานะของวสัด ุ ของเหลว; ที่  20 ฐC;  1,013 hPa 

ส ี เหลืองออน  

กลิน่ ลักษณะเฉพาะ  

คาขดีจํากดัของกลิน่ทีร่บัได ไมมีขอมูล. 

คาความเปนกรด-ดาง ไมมีขอมูล. 

จดุหลอมเหลว/ชวงของจดุ
หลอมเหลว 

ไมมีขอมูล. 

จดุเดือด/ชวงของจดุเดอืด 197.1 - 199.4 ฐC; 101.3 kPa 

จดุวาบไฟ 96 ฐC; ถวยปด 

อัตราการระเหย ไมมีขอมูล. 

ความสามารถในการลุกตดิไฟ
ได (ของแขง็ กาซ) 

ไมมีขอมูล. 

อณุหภมูทิี่ลกุตดิไฟไดเอง ไมมีขอมูล. 

อณุหภมูสิลายตวั ไมมีขอมูล. 
 

คาต่าํสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมมีขอมูล. 

คาสงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมมีขอมูล. 

ความดนัไอ ไมมีขอมูล. 
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ความหนาแนนสัมพทัธของไอ ไมมีขอมูล. 

ความหนาแนน 1.03 g/cm3; 20 ฐC 

ความสามารถในการละลายใน
น้ํา 

 ผสมเขากันไดบางสวน 

คาสมัประสทิธิ์การละลายของ
สารในชัน้ของเอน็-ออก
ทานอล/น้ํา 

ไมมีขอมูล. 

ความหนดืไคนแีมติก 17.02 mm2/s; 20 ฐC 

หมวด:  10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
 

การเกดิปฏิกริยิา เสถียรภายใตสภาวะปกติ 

ความเสถยีรทางเคม ี เสถียรภายใตสภาวะปกติ 

ความเปนไปไดในเกดิปฏิกริยิา
อันตราย 

การสัมผัสกับออกซิไดซที่แข็งแกรงอาจสงผลใหเกิดปฏิกิริยา 
exothermic และผลพลอยไดที่อาจเปนอันตราย 

สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ง ความรอน เปลวไฟ และ ประกายไฟ  

วสัดทุี่ตองหลีกเลีย่ง ออกซิไดซ 

อันตรายของสารทีเ่กดิจากการ
สลายตัว 

การสลายตัวทางความรอนสามารถนําไปสูการปลอยไอระเหย.
คารบอนไดออกไซด.คารบอนมอนออกไซด. 

หมวด:  11. ขอมลูดานพษิวทิยา 
 

ความเปนพษิเมือ่รบัสารปาก
แบบเฉยีบพลนั 

LD50 หนูแรท: ตัวเมีย 300 - < 2,000 mg/kg;  

ความเปนพษิเฉยีบพลบัเมือ่
หายใจเขาไป 

LC50 หนูแรท: ไอ;  1 - 5 mg/l;  

ความเปนพษิเฉยีบพลบัเมือ่
สมัผสัผิวหนงั 

LD50 หนูแรท: 301 mg/kg;  

การระคายเคืองตอผวิหนัง มีฤทธิ์กัดกรอนตอผิวหนัง 

การกลายพนัธุ การทดสอบนอกรางกายไมไดช้ีใหเห็นผลกระทบตอการกลายพันธุ 
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การทดสอบในกายไมแสดงผลกลายพันธุ;  

ถาหายใจเขาไป เปนอันตรายเม่ือสูดดม 

 

หมวด:  12. ขอมลูดานนเิวศวทิยา 
 

ความเปนพษิตอไรน้าํและสตัวไมมี
กระดูกสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน้าํ 

Daphnia magna (ไรนํ้า); EC50; > 1 - 10 mg/l 

พษิเรือ้รงัในน้าํไมมีกระดกูสนัหลงั Daphnia (ไรนํ้า); EC50; 1 mg/l 

ความสามารถในการสลายตวัทาง
ชีวภาพ 

ยอยสลายทางชีวภาพไดโดยงาย;  

การสะสมทางชีวภาพ เปนไปไดยากที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ 

หมวด:  13. สิง่ทีต่องคาํนงึถงึในการกาํจดั 
 

ผลิตภัณฑ  กําจัดของเสียชนิดพิเศษใหสอดคลองตามขอบังคับทองถ่ินและ
ระดับชาติ 

บรรจุภัณฑ กําจัดบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑที่ใชแลวอยางรับผิดชอบและถูก
กฎหมายคํานึงถึงสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม. 
 

หมวด:  14. ขอมลูการขนสง 
รปูสัญลกัษณ DG  

 
ADR  

หมายเลขสหประชาชาติ: 2076 

ประเภท: 6.1, (8) 
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กลุมบรรจุภัณฑ:  II; TC1;  

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

CRESOLS, LIQUID 

RID  

หมายเลขสหประชาชาติ: 2076 

ประเภท: 6.1, (8) 

กลุมบรรจุภัณฑ: II; TC1 

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

CRESOLS, LIQUID 

IMDG  

หมายเลขสหประชาชาติ: 2076 

ประเภท: 6.1, (8) 

การจัดการในกรณีฉุกเฉิน: F-A, S-B 

กลุมบรรจุภัณฑ: II 

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

CRESOLS, LIQUID 

มลภาวะทางทะเล NP 

ICAO/IATA  

หมายเลขสหประชาชาติ : 2076 

ประเภท: 6.1, (8) 

กลุมบรรจุภัณฑ: II 

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

CRESOLS, LIQUID 

การขนสงในปริมาณมาก ตาม Cresol/Phenol/Xylenol mixture. 
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ภาคผนวก II ของ MARPOL 
73/78 และ รหสั IBC 

ประเภทมลพษิ: Y 

ชนดิเรอื: 2 

หมวด:   15. ขอมลูดานกฎขอบงัคบั 
   

ขอบังคับ/กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย/สุขภาพ และสิ่งแวดลอมที่เฉพาะเจาะจงสําหรับสาร และของผสม
พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ 

(ดูบทที่ 3)  
  

Canada. DSL - Domestic Substances List, 
part of CEPA 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Canada. DSL - Domestic 
Substances List, part of CEPA (ดูบทที ่3)  
  

Australia. AICS - Australian Inventory of 
Chemical Substances 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Australia. AICS - Australian 
Inventory of Chemical Substances (ดูบทที่ 3)  
  

New Zealand Inventory of Chemical 
Substances 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน New Zealand Inventory of 
Chemical Substances (ดูบทที่ 3)  
  

Japan. ENCS - Existing and New Chemical 
Substances Inventory 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Japan. ENCS - Existing and 
New Chemical Substances Inventory (ดูบทที่ 3)  
  

Japan. Industrial Safety and Health Law - 
Inventory 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Japan. Industrial Safety and 
Health Law - Inventory (ดูบทที่ 3)  
  

Korea. KECI - Korean Existing Chemicals 
Inventory 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Korea. KECI - Korean 
Existing Chemicals Inventory (ดูบทที่ 3)  
  

Philippines. PICCS - Philippines Inventory of 
Chemicals and Chemical Substances 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Philippines. PICCS - 
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (ดู
บทที ่3)  
  

China. IECSC - Inventory of Existing 
Chemical Substances in China 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน China. IECSC - Inventory of 
Existing Chemical Substances in China (ดูบทที่ 3)  
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หมวด:  16. ขอมลูอืน่ๆ รวมทัง้ขอมลูการจดัทาํและการปรบัปรงุแกไขเอกสารขอมลูความปลอดภยั 
ขอความเต็มของขอความ H
H301 
H311 
H314 

เป็นพิษเม่ือกลืนกิน 
เป็นพิษเม่ือสัมผสัผวิหนัง 
ทาให้ผิวหนงัไหมอ้ยา่งรุนแรงและทาํลายดวงตา  

H411 เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนาและมีผลกระทบระยะยาว  
All reasonable efforts were exercised to compile this SDS in accordance with the Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals (GHS). The SDS only provides information regarding the health, safety 
and environmental hazards at the date of issue, to facilitate the safe receipt, use and handling of this product in 
the workplace and does not replace any product information or product specifications. Since Sasol and its 
subsidiaries cannot anticipate or control all conditions under which this product may be handled, used and 
received in the workplace, it remains the obligation of each user, receiver or handler to, prior to usage, review this 
SDS in the context within which this product will be received, handled or used in the workplace. The user, handler 
or receiver must ensure that the necessary mitigating measures are in place with respect to health and safety. 
This does not substitute the need or requirement for any relevant risk assessments to be conducted. It further 
remains the responsibility of the receiver, handler or user to communicate such information to all relevant parties 
that may be involved in the receipt, use or handling of this product. 
Although all reasonable efforts were exercised in the compilation of this SDS, Sasol does not expressly warrant 
the accuracy of, or assume any liability for incomplete information contained herein or any advice given. When 
this product is sold, risk passes to the purchaser in accordance with the specific terms and conditions of sale. 
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