เอกสารขอมูลความปลอดภัย
MP-Cresol 45
ฉบับที่ 1.01

วันที่แกไข 12.11.2021

หมวด: 1. ขอมูลเกีย
่ วกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ และบริษท
ั ผูผ
 ลิตและจัดจําหนาย
ตัวระบุผลิตภัณฑ

ชื่อการคา

MP-Cresol 45

ชื่อพอง

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

ที่เกี่ยวของในการระบุการใชประโยชนจากสารหรือสารผสมและใชการใหคําแนะนํากับ

การใชงาน
ขอมูลของผูผลิตหรือผูจัดหา

ตัวทําละลาย. วัตถุดิบสําหรับ สารทําความสะอาด และ สารฆาเชื้อ.
วัตถุดิบสําหรับ สารทีใ่ ชซักลาง และ ทําความสะอาด. วัตถุดบ
ิ สําหรับ
กระบวนการสังเคราะหในอุตสาหกรรมเคมี. การผลิตลามิเนต

บริษัท

Sasol Chemicals, a division of Sasol South Africa Ltd

ทีอ
่ ยู

Sasol Place, 50 Katherine Street
Sandton
2090
South Africa

โทรศัพท

+27103445000

ทีอ
่ ยูอเี มล

sasolchem.info.sa@sasol.com

หมายเลขโทรศัพทฉก
ุ เฉิน

+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. ขอมูลเกีย
่ วกับอันตราย
วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021
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เอกสารขอมูลความปลอดภัย
MP-Cresol 45
ฉบับที่ 1.01

วันที่แกไข 12.11.2021

การจัดประเภทของสาร หรือของผสม
การจําแนกประเภทสารเดีย
่ วหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีทเี่ ปนระบบเดียวกันทัว
่
โลก)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง ระบบการจําแนกและการสือ
่ สารความเปน
อันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 (GHS 2009)
ประเภทยอย 3

ความเปนพิษเฉียบพลับเมื่อสัมผัสผิวหนัง

ประเภทยอย 3

การกัดกรอน และการระคายเคืองตอผิวหนัง

การจําแนกประเภท

องคประกอบของฉลากตามระบบ GHS
รูปสัญลักษณความเปนอันตราย

ความเปนพิษเฉียบพลับเมื่อกลืนกิน

ประเภทยอย 1B

การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการระคายเคืองตอ
ดวงตา

ประเภทยอย 1

ความเปนพิษเฉียบพลับเมื่อหายใจเขาไป

ประเภทยอย 4

ความเปนอันตรายระยะยาวตอสิ่งแวดลอมในน้ํา

ประเภทยอย 3

ความเปนอันตรายเฉียบพลันตอสิ่งแวดลอมในน้ํา

ประเภทยอย 2

:

คําสัญญาณ

:

อันตราย

ขอความแสดงความเปนอันตราย

:

H301 + H311 เป็ นพิษเมือกลืนกินหรื อสัมผัสผิวหนัง
H332 เป็ นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป
H314 ทาให้ผวิ หนังไหม้อย่างรุ นแรงและทําลายดวงตา
H318 ทําลายดวงตาอย่างรุ นแรง
H412 เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ ในนํ้าและมีผลกระทบระยะยาว
H401 เป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวติ ในนํ้า

ขอความที่แสดงขอควรระวัง

:

การปองกัน:
P280 สวมถุงมือปองกัน / อุปกรณปองกันรางกาย/อุปกรณปองกัน
ดวงตา/ใบหนา
P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุน / ฟูม / กาซ / ละอองเหลว / ไอระเหย
/ ละอองลอย
P264 ลางบริเวณสัมผัสใหสะอาดหลังจากใชงาน
P273 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม

วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021
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เอกสารขอมูลความปลอดภัย
MP-Cresol 45
ฉบับที่ 1.01

วันที่แกไข 12.11.2021

การตอบสนอง:
P301 + P310 + P330 หากกลืนกิน :รีบโทรหาศูนยพิษวิทยาหรือ
แพทย / โรงพยาบาลทัน ลางปาก
P303 + P361 + P353 ถาอยูบนผิว (หรือผม) : ถอดเสื้อผาที่ปนเปอน
ทั้งหมดออกทันที ชะลางผิวหนังดวยน้ํา
P304 + P340 + P310 ถาสูดดมเขาไป : ยายผูประสบเหตุไปยังที่
อากาศสดชื่น และใหพักในทาที่หายใจสะดวก รีบโทรหาศูนยพิษวิทยา
หรือแพทย / โรงพยาบาลทันที
P305 + P351 + P338 + P310 หากเขาดวงตา ลางดวยน้ําเปนเวลา
หลายๆนาที ใหถอดคอนแทคเลนสออกถามีคอนแทคเลนสและสามารถ
ถอดออกไดงาย ใหลางตาตอไป รีบโทรหาศูนยพิษวิทยาหรือแพทย /
โรงพยาบาลทันที
P391 เก็บสารที่หกรั่วไหล
การจัดเก็บ:
P405 เก็บปดล็อคไว
การกําจัด:
P501 กําจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสียที่ไดรับการรับรอง
อันตรายอื่นๆ
สารและสวนผสมไมมีสวนประกอบที่พิจารณาวาเปนสารตกคางยาวนาน สะสมไดในสิ่งมีชีวิต และเปนพิษ (PBT) เปนสาร
ตกคางยาวนานมาก สะสมไดมากในสิ่งมีชีวิต (vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสูงกวา

วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021
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หมวด: 3. องคประกอบ/ขอมูลเกีย
่ วกับสวนผสม
สวนผสมที่เปนอันตราย

Cresol
เนื้อหา >= 85.00 - < 91.00 %W/W
หมายเลข CAS 1319-77-3

หมายเลขดัชนี 604-004-00-9
หมายเลข EC 215-293-2
ขอความแสดงความเปนอันตราย H314 H301 H311

Xylenol
เนื้อหา < 8.30 %W/W
หมายเลข CAS 1300-71-6

หมายเลขดัชนี 604-006-00-X
หมายเลข EC 215-089-3
ขอความแสดงความเปนอันตราย H314 H301 H311 H411

สําหรับขอความเต็มของขอความ H ที่อางในสวนนี้ ดูสวนที่ 16

หมวด: 4. มาตรการปฐมพยาบาล
คําอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาลที่จําเปน

ถาหายใจเขาไป

เคลื่อนยายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาการหายใจผิดปกติหรือหยุด ให
ใชเครื่องชวยหายใจ ถายังคงมีอาการ ใหปรึกษาแพทย

ถาสัมผัสทางผิวหนัง

ตองทําการขจัดสิ่งที่ปนเปอนออกจากผิวอยางรวดเร็ว ถอดเสื้อผาและ
รองเทาที่ปนเปอนทันที ลางออกทันทีดวยน้ําปริมาณมาก ควรใช
สารละลายของ พอลิเอทิลีนไกลคอล(PEG)/เอทานอล กับบริเวณที่
สัมผัส ทิ้งไว 15 ถึง 30 วินาที หลังจากนั้นลางดวยน้ํา ใชน้ําสลับกับ
สารละลายของ พอลิเอทิลีนไกลคอล(PEG)/เอทานอล อยางตอเนื่อง
อยางนอย 15 นาที (สารละลายของ พอลิเอทิลีนไกลคอล(PEG)/เอ
ทานอล ประกอบดวย พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 จํานวน 2 สวนใน
แอลกอฮอล 1 สวน ใชสําหรับภายนอกเทานั้น) ลางออกดวยสบูและน้ํา
ทําความสะอาดเสิ้อผาที่ปนเปอนกอนนําไปใชใหม โทรตามแพทยทันที

ถาเขาตา

ถอดคอนแทคเลนส ลางออกดวยน้ําปริมาณมากๆ รวมทั้งบริเวณใต
เปลือกตาทันทีอยางนอย 15 นาที โทรตามแพทยทันที อันตรายจากผล

วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021
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ฉบับที่ 1.01
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ที่รายแรงมากและไมสามารถแกไขได
การกลืนกิน

หากมีการกลืนกินใหรีบไปพบแพทยทันทีพรอมภาชนะบรรจุหรือฉลาก
หามทําใหอาเจียนโดยไมไดรับการแนะนําจากแพทย หามใหสิ่งใดทาง
ปากแกผูที่ไมไดสติ

อาการ/ผลกระทบที่สําคัญที่สุด แบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง

อางถึง หมวด: 11

หมวด: 5. มาตรการในการดับเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม

สารดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง. โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล. ละอองน้ํา. โฟม
ที่เปลี่ยนเปนฟลมละลายน้ําได(AFFF)

สารดับเพลิงทีไ่ มเหมาะสม

หามใชเจ็ตน้ํา

ความเปนอันตรายเฉพาะทีเ่ กิด
จากสารหรือสารผสม

หามใชน้ําแรงเนื่องจากอาจทําใหไฟกระจายและขยายตัว

อุปกรณปอ
 งกันพิเศษสําหรับนัก สวมเครื่องชวยหายใจเครื่องชวยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวและชุด
ดับเพลิง
ปองกัน

หมวด: 6. มาตรการจัดการเมือ
่ มีการหกรัว่ ไหลของสาร
ขอควรระวังสวนบุคคล

อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล ควรอยูบริเวณเหนือลม
หามสูดดมไอหรือหมอกละอองเขาไป

ขอควรระวังดานสิง่ แวดลอม

ปองกันการรั่วไหลอยาใหขยายวงออกไป ถาสามารถทําไดอยาง
ปลอดภัย จัดการ กาซ ควัน และ/หรือฝุน ดวยน้ําจากทอ ปองกันไมให
ผลิตภัณฑไหลสูทอระบายน้ํา ควรแจงเจาหนาที่ทองถิ่นถาหากไม
สามารถเก็บสารที่หกจํานวนมากได

วิธีการทําความสะอาด

ทําใหชุมดวยวัสดุดูดซึมแบบเฉื่อย และทิ้งเชนเดียวกับของเสียอันตราย
วัสดุนี้จะตองทําการกําจัดใหเปนไปตามขอกําหนด

การอางอิงไปยังสวนอืน
่ ๆ

วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021
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หมวด: 7. การขนถาย เคลือ
่ นยาย ใชงาน และเก็บรักษา
ขอแนะนําสําหรับการจัดการ
อยางปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา หลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาไอ
ระเหยหรือไอหมอกเขาไป หลีกเลี่ยงการกลืนกิน ในกรณีที่มีการระบาย
อากาศไมเพียงพอ สวมเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสม สวมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล ทําใหแนใจวามีการระบายอากาศที่ดีพอ

ขอแนะนําในการปองกันไฟ
ไหมและการระเบิด

ไมมีขอมูล.

ขอกําหนดสําหรับพื้นทีใ่ นการ
เก็บรักษาและภาชนะ

เก็บโดยมีกุญแจล็อคปดฝาของภาชนะใหแนน เก็บในที่แหง เย็นและมี
อากาศถายเทสะดวกเก็บใหหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ - หามสูบ
บุหรี่

ขอแนะนําในการเก็บรักษา
ทั่วไป

ไมมีขอมูล.

หมวด: 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การปองกันสวนบุคคล
สวนประกอบทีม
่ ีคา ควบคุมในสถานทีท
่ าํ งาน
ขีดจํากัดการสัมผัสจากการประกอบอาชีพของประเทศ
สวนประกอบ
ประเภท
คาตางๆ ทีใ่ ช
ควบคุม
PHENOL

TWA
TWA

19 mg/m3
5 ppm

ปรับใหเปน
ปจจุบัน

ฐานอางอิง

03 2001
03 2001

Thailand - OELs
Thailand - OELs

การควบคุมการรับสัมผัสสาร

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม
ใหมีการแลกเปลี่ยนของอากาศและ/หรือการถายเทอากาศในหองทํางานอยางเพียงพอ
อุปกรณปอ
 งกันอันตรายสวนบุคคล
การปองกันระบบทางเดิน
หายใจ

ในกรณีที่มีการระบายอากาศไมเพียงพอ สวมเครื่องชวยหายใจที่
เหมาะสม

การปองกันมือ

ถุงมือสําหรับปองกันตัวทําละลาย

วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021

100000002685

6/12

เอกสารขอมูลความปลอดภัย
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การปองกันดวงตา

โลหปองกันหนา. แวนครอบตา.

การปองกันผิวหนังและลําตัว

ชุดปองกันอันตราย. รองเทานิรภัย.

มาตรการดานสุขอนามัย

ลางมือกอนหยุดพักและทันทีที่เสร็จสิ้นจากการใชผลิตภัณฑ

หมวด: 9. คุณสมบัตท
ิ างกายภาพและทางเคมี
ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมี และฟสิกสพื้นฐาน

ลักษณะ

ของเหลว

สถานะของวัสดุ

ของเหลว; ที่ 20 ฐC; 1,013 hPa

สี

เหลืองออน

กลิน
่

ลักษณะเฉพาะ

คาขีดจํากัดของกลิน
่ ทีร่ บ
ั ได

ไมมีขอมูล.

คาความเปนกรด-ดาง

ไมมีขอมูล.

จุดหลอมเหลว/ชวงของจุด
หลอมเหลว

ไมมีขอมูล.

จุดเดือด/ชวงของจุดเดือด

197.1 - 199.4 ฐC; 101.3 kPa

จุดวาบไฟ

96 ฐC; ถวยปด

อัตราการระเหย

ไมมีขอมูล.

ความสามารถในการลุกติดไฟ
ได (ของแข็ง กาซ)

ไมมีขอมูล.

อุณหภูมท
ิ ี่ลก
ุ ติดไฟไดเอง

ไมมีขอมูล.

อุณหภูมส
ิ ลายตัว

ไมมีขอมูล.

คาต่าํ สุดทีอ
่ าจเกิดระเบิด

ไมมีขอมูล.

คาสูงสุดทีอ
่ าจเกิดระเบิด

ไมมีขอมูล.

ความดันไอ

ไมมีขอมูล.

วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021
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ความหนาแนนสัมพัทธของไอ

ไมมีขอมูล.

ความหนาแนน

1.03 g/cm3; 20 ฐC

ความสามารถในการละลายใน
น้ํา

ผสมเขากันไดบางสวน

คาสัมประสิทธิ์การละลายของ
สารในชัน
้ ของเอ็น-ออก
ทานอล/น้ํา

ไมมีขอมูล.

ความหนืดไคนีแมติก

17.02 mm2/s; 20 ฐC

หมวด: 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ย
ิ า
การเกิดปฏิกริ ย
ิ า

เสถียรภายใตสภาวะปกติ

ความเสถียรทางเคมี

เสถียรภายใตสภาวะปกติ

ความเปนไปไดในเกิดปฏิกริ ย
ิ า
อันตราย

การสัมผัสกับออกซิไดซที่แข็งแกรงอาจสงผลใหเกิดปฏิกิริยา
exothermic และผลพลอยไดที่อาจเปนอันตราย

สภาวะที่ควรหลีกเลีย
่ ง

ความรอน เปลวไฟ และ ประกายไฟ

วัสดุที่ตอ
 งหลีกเลีย
่ ง

ออกซิไดซ

อันตรายของสารทีเ่ กิดจากการ
สลายตัว

การสลายตัวทางความรอนสามารถนําไปสูการปลอยไอระเหย.
คารบอนไดออกไซด.คารบอนมอนออกไซด.

หมวด: 11. ขอมูลดานพิษวิทยา
ความเปนพิษเมือ
่ รับสารปาก
แบบเฉียบพลัน
ความเปนพิษเฉียบพลับเมือ
่
หายใจเขาไป
ความเปนพิษเฉียบพลับเมือ
่
สัมผัสผิวหนัง
การระคายเคืองตอผิวหนัง

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

การกลายพันธุ

การทดสอบนอกรางกายไมไดชี้ใหเห็นผลกระทบตอการกลายพันธุ

วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021
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การทดสอบในกายไมแสดงผลกลายพันธุ;
ถาหายใจเขาไป

เปนอันตรายเมื่อสูดดม

หมวด: 12. ขอมูลดานนิเวศวิทยา
ความเปนพิษตอไรน้าํ และสัตวไมมี
กระดูกสันหลังอืน
่ ทีอ
่ าศัยในน้าํ

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

พิษเรือ
้ รังในน้าํ ไมมีกระดูกสันหลัง

Daphnia (ไรน้ํา); EC50; 1 mg/l

ความสามารถในการสลายตัวทาง
ชีวภาพ

ยอยสลายทางชีวภาพไดโดยงาย;

การสะสมทางชีวภาพ

เปนไปไดยากที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

หมวด: 13. สิง่ ทีต
่ อ
 งคํานึงถึงในการกําจัด
ผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑ

กําจัดของเสียชนิดพิเศษใหสอดคลองตามขอบังคับทองถิ่นและ
ระดับชาติ
กําจัดบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑที่ใชแลวอยางรับผิดชอบและถูก
กฎหมายคํานึงถึงสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม.

หมวด: 14. ขอมูลการขนสง
รูปสัญลักษณ DG

ADR
หมายเลขสหประชาชาติ:

2076

ประเภท:

6.1, (8)

วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021
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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.

วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021
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ประเภทมลพิษ: Y
ชนิดเรือ: 2

หมวด: 15. ขอมูลดานกฎขอบังคับ
ขอบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพ และสิ่งแวดลอมที่เฉพาะเจาะจงสําหรับสาร และของผสม
พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ
สารเคมีที่เกี่ยวของทั้งหมดถูกรวมไวใน พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ
(ดูบทที่ 3)
Canada. DSL - Domestic Substances List,
part of CEPA

สารเคมีที่เกี่ยวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Canada. DSL - Domestic
Substances List, part of CEPA (ดูบทที่ 3)

Australia. AICS - Australian Inventory of
Chemical Substances

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

New Zealand Inventory of Chemical
Substances

สารเคมีที่เกี่ยวของทั้งหมดถูกรวมไวใน New Zealand Inventory of
Chemical Substances (ดูบทที่ 3)

Japan. ENCS - Existing and New Chemical
Substances Inventory

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

Japan. Industrial Safety and Health Law Inventory

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

Korea. KECI - Korean Existing Chemicals
Inventory

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

Philippines. PICCS - Philippines Inventory of
Chemicals and Chemical Substances

สารเคมีที่เกี่ยวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Philippines. PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (ดู
บทที่ 3)

China. IECSC - Inventory of Existing
Chemical Substances in China

สารเคมีที่เกี่ยวของทั้งหมดถูกรวมไวใน China. IECSC - Inventory of
Existing Chemical Substances in China (ดูบทที่ 3)

วันทีพ่ มิ พ์ 12.11.2021
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หมวด: 16. ขอมูลอืน
่ ๆ รวมทัง้ ขอมูลการจัดทําและการปรับปรุงแกไขเอกสารขอมูลความปลอดภัย
ขอความเต็มของขอความ H
เป็ นพิษเมื่อกลืนกิน
H301
เป็ นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H311
ทาให้ผิวหนังไหม้อย่างรุ นแรงและทําลายดวงตา
H314
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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