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ผลิตภัณฑ์ 

เสือ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท 
เสือ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท 
เสือ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ฉาบสูตรพิเศษ 
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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet; MSDS) 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารส าคญัที่ลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์ จะต้องท าความเข้าใจข้อมูลใน
เอกสารชุดนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน เนื้อหาเอกสารฉบับนี้ครอบคลุมต้ังแตข่ั้นตอนการจัดส่ง การจัดเก็บ การใช้งาน และ   
การก าจัดทิ้ง 

ปูนซีเมนต์ (Cement) 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย (Identification of Substance/Preparation and Supplier) 
  
ผู้ผลิต/ผู้จัดส่งสินค้า:   
 บริษทัเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด 
 เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์:   
 ปูนซีเมนต์ผสม - เสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท 
 ปูนซีเมนต์ผสม - เสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ 
 ปูนซีเมนต์ผสม - เสือ ซีเมนต์ ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท 

อันตรายจากสารประกอบ (Hazard Information) 

2.  องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients) 
ปูนซีเมนต์มีลกัษณะเป็นผงสีเทาอมเขียวจนถึงสีเทาเข้ม ไม่มีกลิน่ ไม่ละลายน้ า เมื่อน ามาผสมกับน้ าจะมีคุณสมบัติเป็นวัสดุ
เชื่อมประสาน นิยมใช้ในงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย 

 2.1 ลักษณะด้านเคมี 
สารประกอบหลักของปูนซีเมนต์ คือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียมอลูมิเนต และแคลเซียมซัลเฟต และมีสารประกอบรอง 
คือ อัลคาไล ไลม์ (Lime) และคลอไรด์ อยู่บ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ปริมาณสารประกอบขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและสารประกอบ-
เพิ่มเติม เช่น เถ้าลอย (Fly Ash) หินปูน (Limestone) ตะกรันจากเตาถลุงเหล็ก (Granulated Blast Furnace Slag) 
เป็นต้น และ สารผสมเพิ่มที่อนุญาตใหใ้ส่ได้ เช่น สารช่วยในกระบวนการบดปูนซีเมนต์ สารกระจายกักฟองอากาศ    
เป็นต้น 
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2.2 ส่วนผสมที่เปน็อันตราย 
2.2.1 ไลม์ (Lime) แคลเซียมซิลเิกต และอัลคาไล ที่มีอยู่ในปูนซีเมนต์ เป็นสารประกอบที่สามารถละลายน้ าได้   และ
เมื่อน าไปผสมกับน้ าจะก่อให้เกิดสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นด่างซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ 
2.2.2 เกลือของกรดอินทรีย์ในสารกระจายกักฟองอากาศเป็นสารประกอบที่ละลายน้ าได้ และเมื่อน าไปผสมกับน้ า 
จะเป็นตัวช่วยให้การเกิดสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง 

3.  ข้อมูลบ่งช้ีอันตราย (Hazards Identification) 
  3.1 เมื่อน าปูนซีเมนต์ไปผสมกบัน้ า หรือเมื่อปูนซีเมนต์ได้รับความช้ืนจากการสัมผัสกบัของเหลวจากร่างกาย เช่น  
  เหงื่อ หรือ น้ าตา จะท าให้เกิดส่วนผสมมคีุณสมบัติเป็นด่างแก่ หากสัมผัสโดนผิวหนัง จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ผิวหนังชั้นนอกและจะเข้าไปท าลายผิวหนังชั้นใน ปฏิกิริยาเคมีที่ท าให้เกิดแผลไหม้นั้นจะค่อยๆเกิดเพิ่มขึ้น โดยอาจ
ปราศจากความเจบ็ปวดในช่วงระยะเวลาแรกๆ หากสัมผัสกับดวงตาจะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง เป็นแผลไหม้    
โดยความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่สัมผัส 

 

 

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Action) 

4.  มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 
     4.1 สัมผัสเข้าทางตา 

 ห้ามขยี้ตา หากใส่คอนเท็คเลนส์ให้รีบถอดออก แล้วล้างตาทันทีด้วยน้ าสะอาดปริมาณมาก อย่างน้อย 15 นาที    
 จากนั้นให้รีบไปพบจักษุแพทย์ทนัที 

 4.2 สัมผัสกับผิวหนัง 
ให้ถอดเสื้อผ้าออก และล้างผิวหนังส่วนที่สัมผัสดว้ยสบู่และน้ าสะอาด หากเกิดอาการระคายเคือง แสบร้อน หรือ   
พบสิ่งผิดปกติบนผิวหนังให้ไปพบแพทย์  ส าหรับเสื้อผ้าที่เปื้อนปูนซีเมนต์ ควรถอดและต้องซักให้สะอาดก่อนน า 
กลับมาใช้ 

   4.3 เข้าสู่ร่างกายทางปาก 
 กลั้วปากด้วยน้ าสะอาด ห้ามท าให้อาเจียน และถ้าคนไข้ยังมีสติ ให้ดื่มน้ ามากๆ และรีบพาไปพบแพทย์ 
  
 
 

 สารระคายเคอืง 
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 4.4 เข้าสู่ร่างกายทางทางเดินหายใจ 
กรณีเกิดการระคายเคืองจากการหายใจเข้าไป ให้รีบออกไปในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากยังมีอาการระคายเคือง
จมูกหรือทางเดินหายใจ มีอาการแสบหรืออักเสบ หรือหายใจขัดให้รีบไปพบแพทย์ 

5. มาตรการการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures) 
ปูนซีเมนต์เปน็วัสดุไม่ติดไฟ และไม่ก่อให้เกิดการสันดาปกับวสัดุอื่น ในกรณีที่มีไฟลุกไหม้ สามารถใช้น้ าดับไฟได้ โดยน้ าที่
สัมผัสกับปูนซีเมนต์อาจมีสภาพเป็นด่างสูง 

6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures) 
 6.1 การป้องกันส่วนบคุคล (โปรดดูข้อ 8.3) 
 6.2 การท าความสะอาด: 

เก็บเศษปูนซีเมนต์ที่หกเลอะในสภาวะที่แห้ง (ถ้าเป็นไปได้) โดยไม่ท าให้ฟุ้งกระจาย หากปูนซีเมนต์สัมผัสกับน้ า ปูนซีเมนต์
จะแข็งตัว และไม่ควรให้เด็กเข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีการท าความสะอาด 
6.3 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม: 

 ป้องกันไม่ให้ปูนซีเมนต์เจือปนสูท่่อระบายน้ า ท่อน้ าเสีย หรือแม่น้ า ล าคลอง 

การป้องกัน (Precautions) 

7. การจัดเก็บและการยกเคลื่อนย้าย (Storage & Handling) 
 7.1 การจัดเก็บ:  
 ปูนซีเมนต์ถุงควรจัดเก็บอย่างมั่นคงและปลอดภัย การกองเก็บปูนซีเมนต์ถุงสูงหลายช้ัน อาจล้มลงมาทบัผู้ที ่

ปฏิบัติงานบริเวณที่กองเก็บปูนซีเมนต์ถุงได ้การจัดเก็บปูนซเีมนต์ในสภาพปากถุงปิดสนทิ ควรเก็บในที่ร่มและแห้งที่มี
อากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ควรลากถุงปูนซีเมนต์กับพืน้ การจัดเก็บควรจัดเกบ็แยกตามวันที่รบัสินค้า (สินค้าที่รับมา
ก่อนควรน าไปใช้งานก่อน) ส าหรับปูนซีเมนต์ผงต้องเก็บในไซโลที่แห้ง สามารถกันน้ าและสะอาดปราศจาก 

 สารปนเปื้อน  
ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรเข้าไปอยู่ในสถานที่จัดเกบ็ที่อับอากาศ เช่น ภายในไซโล ถัง เต้ารถขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
สถานที่จัดเก็บใด ที่ขาดมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการขาดอากาศหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ปูนซีเมนต์
สามารถก่อตัวขึ้นติดภายในผนังที่จัดเก็บ และสามารถล้มลงมาทับผู้ปฏิบัติงานที่เข้าไปในที่จัดเกบ็ได ้(ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายเร่ือง สภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ) 
7.2 การยกเคลื่อนย้าย: 
ขณะยกปูนซีเมนต์ถุง เนื่องจากผิวของถุงบางถุงอาจมีผงปูนซีเมนต์ติดอยู่ ดังนั้นในการยกถุงปูนซีเมนต์ ควรใส ่
เสื้อผ้าที่สามารถป้องกันการสมัผัสผงปูนซีเมนต์โดยตรง การยกเคลื่อนย้ายให้ปฎิบัติตามกฎหมาย เรื่อง ก าหนด 
อัตราน้ าหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานได้ 

8. การควบคุมการฟุ้งกระจาย และการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection) 

 8.1 การควบคุมการฟุ้งกระจาย ส าหรับปูนซีเมนต์ เถ้าลอย และหินปูน ให้ปฎิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการ
ท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 
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8.2 มาตรการด้านวิศวกรรม 
ในพื้นที่ที่มกีารฟุ้งกระจายของฝุ่นผง ควรมีการควบคุมโดยวิธีการทางวิศวกรรม 
8.3 เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคล  
เพื่อหลีกเลี่ยงผงปูนซีเมนต์หรือปูนซีเมนต์เปียกสัมผัสกบัผิวหนังหรือเข้าสู่ร่างกายทางปาก ห้ามรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะท างาน และหลังจากท างานกับปนูซีเมนต์ หรือท างานในสถานทีจ่ัดเก็บปูนซีเมนต์      
ควรอาบน้ าช าระร่างกายด้วยสบู่และน้ าสะอาดทันท ี
 8.3.1 การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ 

ให้สวมใส่เครื่องมือ เพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ผ่านมาตรฐาน (เช่น ผ่านมาตรฐาน HSE เป็นต้น) 
 

 

 
 8.3.2 การป้องกันมือ เท้าและผิวหนัง 

ควรสวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการสัมผสักับปูนซีเมนต์ หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์ (คอนกรีต 
หรือมอร์ตาร์) เช่น ถุงมือกันน้ า กางเกงขายาวกันน้ า และรองเท้ากันน้ า เปน็ต้น ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าปูนซีเมนต์
เปียกไม่สามารถซึมเข้ารองเท้าได้ และไม่ควรคุกเข่าลงไปบนปนูซีเมนต์เปียก เพราะจะสัมผัสถูกผิวหนังส่วนที่ไม่ได้
ป้องกัน หากเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่สวมใส่เลอะปูนซีเมนต์เปียก ให้ถอดออกและล้างท าความสะอาดผิวหนัง
บริเวณนั้นโดยทันท ี

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 8.3.3 การป้องกันตา 
ให้ใส่แว่นตากันฝุ่นที่ผ่านมาตรฐาน (เช่นผ่านมาตรฐาน HSE เป็นต้น) เพื่อป้องกันไม่ให้ผงปูนซีเมนต์หรือ
ปูนซีเมนต์เปียกเข้าตา  
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information) 

9. คุณสมบัตทิางกายภาพและเคมี (Physical & Chemical Properties) 
คุณสมบัติจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเหล่านี้ 
ก) คุณสมบัติจ าเพาะของปูนซีเมนต์ 
ข) ส่วนผสมที่ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของวัสดุ 
 9.1 ข้อมูลเชิงกายภาพ: 

คุณสมบัติทางกายภาพ (ปูนซีเมนต์ผง) 
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 5 – 30 ไมครอน 
กลิ่น N/A 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) N/A 
ความหนืด N/A 
จุดเยือกแข็ง N/A 
จุดเดือด N/A 
จุดหลอมเหลว N/A 
จุดวาบไฟ N/A (ไม่ติดไฟ) 
การระเบิด N/A 
ความหนาแน่น 2,800 – 3,200 กก. /ลบ.ม. 
ความหนาแน่น (Dry Bulk Density) 1,100 – 1,600 กก. /ลบ.ม. 
 ความสามารถในการละลายน้ า N/A 

 9.2 ข้อมูลเชงิเคมี: 
 ส่วนผสมหลัก:  3CaO – SiO2 

  2CaO – SiO2 

   3CaO – Al2O3 

    4CaO – Al2O3 -Fe2O3 

   CaCO3  
   CaSO4 x H2O 

10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฎิกริยา (Stability & Reactivity) 
สภาวะที่ท าให้เกิดความไม่เสถียรทางเคม:ี ไม่มี 
อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์: ไม่ม ี
ข้อควรระวังพิเศษ: ไม่มี 
สามารถเกิดสภาวะเป็นด่างเมื่อสมัผัสความช้ืน 
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11. ข้อมูลทางพิษวิทยา (Toxicological Information) 
 11.1 ผลกระทบระยะสั้น 
  11.1.1 สัมผัสเข้าทางตา 

ผงปูนซีเมนต์แม้เพียงเล็กน้อยจะท าให้เกิดการระคายเคืองทางตาได ้การได้รับฝุ่นละอองในปริมาณมากๆ
สามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดบาดแผลที่กระจกตาได้ 
11.1.2 สัมผัสทางผิวหนัง 
ผงปูนซีเมนต์หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์กับน้ าจะมฤีทธิ์เป็นด่าง เปน็สาเหตุของผิวหนังอักเสบจากการระคาย
เคือง ในรายที่รุนแรงอาจจะท าให้เกิดผิวหนังไหม้ และในบางคนอาจจะมีอาการผิวหนังอักเสบจากการแพ้ได้ 

  11.1.3 การเข้าสู่ร่างกายทางทางเดินหายใจ 
ผงปูนซีเมนต์อาจก่อเกิดการระคายเคืองต่อเย่ือบุจมูก และทางเดิน หายใจ 

11.2 ผลกระทบเรื้อรัง 
 การฟุ้งกระจาย อาจจะก่อให้เกิดอาการไอ จาม และเมื่อสัมผัสถูกผิวหนังจะมีอาการผิวหนังอักเสบเรื้อรังได้ ถ้า 
 มีการสัมผัสอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพ้ โดยความรุนแรงของอาการจะเกิดจากการสัมผัสปูนซีเมนต์

เปียกมากกว่าปนูซีเมนต์แห้ง  
 11.3 ข้อมูลทางการแพทย์จากสาเหตุการฟุ้งกระจาย 
การสูดดมฝุ่นละออง จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อาจท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้ เช่น โรคถุงลมปอด
โป่งพอง โรคหอบหืด และยังท าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และดวงตาได้  

12. ข้อมูลทางนิเวศวิทยา (Ecological Information) 
12.1 ระดับความเป็นพิษในน้ า 
ปูนซีเมนต์ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ (ไม่สามารถระบุค่า LD50 ไดแ้ตเ่มื่อปูนซีเมนต์ปนเปื้อนกับ
แหล่งน้ าในปริมาณมากพอจะก่อให้เกิดความเป็นด่าง (ค่า pH ที่สูงขึ้น) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 
12.2 ค่า BOD 

    ปูนซีเมนต์ไม่ส่งผลต่อค่า BOD (Not Applicable) 

13. ข้อแนะน าในการก าจัดกาก หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Disposal Consideration) 
การน าถุงปูนซีเมนต์เปล่า หรือปูนซีเมนต์ส่วนเกินไปทิ้ง ควรพจิารณาตามกฎหมายที่ก าหนด และห้ามไม่ให้เด็กเข้าไปใน
บริเวณดังกล่าว 

 การจ าแนกเศษวัสดุปูนซีเมนต์ที่ไม่ใช้แล้ว 
 เมื่อถุงปูนซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ส่วนเกินกลายเป็นเศษวัสดทุี่ไมใ่ช้แล้ว เศษวัสดุดังกล่าว ที่ไม่ปนเปื้อนวัสดุอันตราย 
 จัดเป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย  
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 เศษวัสดุปูนซีเมนต์ที่ท้ิงในบริเวณที่ไม่ใช่เขตที่พักอาศัย (ไม่รวมสิ่งเจือปนที่ติดมา) 

แหล่งที่มาของเศษวัสดุปูนซีเมนต์ ค าจ ากัดความ 
การจ าแนกประเภท/ 
ลักษณะส าคัญ 

บริเวณงานก่อสร้าง โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต และร้านค้าปลีก 

เป็นสารอนินทรีย์ วัสดุไม่อันตราย 

   

การบริหารจัดการเศษวัสดุปูนซีเมนต์ที่ไม่ใช้แล้ว 
ก าจัดโดยวิธีการฝังกลบเท่านั้น โดยเศษวัสดุที่สามารถฝังกลบได้จะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ปนเปื้อนของเสียอันตราย (การน า
วัสดุที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายมาผ่านกระบวนการก าจัดสิ่งทีเ่ป็นอันตราย แล้วน าฝังกลบนั้นไม่สามารถท าได้)  

ข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Information) 

14. ข้อมูลด้านการขนส่ง (Transport Information) 
ปูนซีเมนต์ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับการขนส่งสินค้าที่เป็นอันตราย 
 
15. ข้อบัญญัติทางกฎหมาย และข้อมูลอื่นๆ (Legislation & Other Information) 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 
 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน    
   การท างานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 
 กฎกระทรวงก าหนดอัตราน้ าหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานได ้พ.ศ. 2547 
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ 
 ใช้แล้ว พ.ศ. 2551 
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บันทึกส าคัญ (Important Notes) 

วัตถุประสงค์ของเอกสารชุดนี้ มีไว้เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติด้านสขุอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ    
การจัดส่ง การก าจัด  การจัดเก็บ และการใช้งานปูนซีเมนต์ ของบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) 

ข้อมูลในเอกสารชุดนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ณ วันที่ท าเอกสารนี้ และมีผลใช้เฉพาะกับสินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่เอกสาร
ชุดนี้แนบเป็นส่วนหนึ่งเท่านัน้ ไม่รวมถึงสินค้าอื่นใด  

ด้วยเอกสารฉบับนี้  ผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้า จะทราบถึงอันตรายในการใช้งานของสินค้า ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของ
สินค้าปกติ  หากท่านซื้อสินค้านี้เพื่อบุคคลอื่น เป็นหน้าที่ของท่านในการแจ้งข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ให้แก่บุคคลดังกล่าว
ก่อนบุคคลดังกล่าวจะเริ่มปฏิบติังาน  

เอกสารฉบับนี้ไม่เป็นคูม่ือในการประเมินความเสี่ยงในการใช้งาน ผู้ซื้อ ผู้จ าหน่าย ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามยังมีหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างๆ ในการใช้สินค้า และหน้าที่ในการป้องกันตัวเองจากอันตรายที่อาจเกิดจากสินค้า  

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่สามารถครอบคลุมถึงจุดประสงค์ในการใช้อื่น ที่นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่รองรับไว้ รวมถึง  
อาจครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมถึงการใช้ และการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ช่ือ เอสซีจี ซิเมนต์ (SCG Cement)  
การใช้งานข้อมูลเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานที่ก าหนด อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงแก่ผู้ใช้งานได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้งานเอง 
         
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด (SCG Cement Co., Ltd) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้
ปฎิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อมจากข้อมูลหรือวิธีการที่มีในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่ กรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามาจากความผิด
ของบริษัท 
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ผลิตภัณฑ์ 
เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภท 1 งานเทอร์ราซโซ 

เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภท 1 งานเทอร์ราซโซ สูตรแห้งช้า 
เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ 
เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว หล่อหินทราย 
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