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1. Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp 

1.1. Định danh sản phẩm 
 

Eumulgin® B 2 GS 

Tên hóa học: rượu béo, ethoxylated 
 

1.2. Hướng dẫn sử dụng 
 

Chất nhũ hóa 

1.3. Nhà cung cấp  
 

Công ty:  
BASF Vietnam Co. Ltd. 12 Tu do 
Boulevard, Vietnam-Singapore 
IP Thuan An, Binh Duong, 
VIETNAM Điện thoại: +84 6503 
743-100 Số fax: +84 6503 743-
200 Địa chỉ mail: 
nguyen.bui@basf.com  
Thông tin khẩn cấp: International 
emergency number:  
Điện thoại: +49 180 2273-112 

 

2: Thông tin độc hại 
2.1. Phân loại chất và hợp chất 

 

Theo qui định (EC) No 1272/2008 [CLP] 
 

Không phân loại theo tiêu chuẩn GHS cho hóa chất này 

mailto:nguyen.bui@basf.com
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2.2. Nhãn dán 
 

Tiêu qui định (EC) No 1272/2008 [CLP] 
 

         Sản phẩm không yêu cầu nhãn cảnh báo mối nguy hiểm theo Tiêu chuẩn GHS  
 

2.3. Mối nguy hiểm khác 
 

Theo qui định (EC) No 1272/2008 [CLP] 
 

Không có nguy hiểm cụ thể, xem xét các quy định/lưu ý về cất trữ và xử lý. 
 
 

3: Thông tin về thành phần 

3.1. Hóa chất 

 
 

Alkyl polyglycol ether C16-18 
Số CAS: 68439-49-6 

 
 

3.2. Hợp chất 
 

Không có giá trị 
 
 

 4: Biện pháp sơ cấp cứu 

4.1. Mô tả phương pháp sơ cấp cứu 
Nếu ảnh hưởng đến sức khỏe, gọi cấp cứu 

Nếu hít phải: 
Không. 

 
Tiếp xúc qua da 
Rửa ngay lập tức với nhiều nước 

 
Tương tác với mắt: 
Rửa ngay lập tức với nhiều nước (trong 10 phút), theo lời khuyên bác sĩ 

 
Nếu nuốt phải: 
Súc miệng và sau đó uống nhiều nước. Nếu cảm thấy khó chịu: Gọi bác sĩ.. 
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4.2. Triệu chứng quan trọng, độc tố cấp tính 
Triệu chứng: Không phát hiện bất cứ phản ứng đáng kể nào của cơ thể đối với sản phẩm. 

 Những mối nguy hiểm: Không có các mối nguy hiểm trong các ứng dụng sản phẩm hoặc khi 

sử dụng thích hợp.  

Việc xử lý: Điều trị theo triệu chứng.. 

 

5: Phương pháp sơ cấp cứu 

5.1. Phương pháp dập lửa 
Phương pháp dập lửa thích hợp: 
Xịt nước, bột khô, bọt 

 

Phương pháp dập lửa không thích hợp: 
CO2 

5.2. Mối nguy hiểm cụ thể 
Hơi độc hại 
Sự phát triển của khói/sương mù.  

 

5.3. Lời khuyên 
Thiết bị bảo vệ đặc biệt: Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập và áo quần bảo hộ chống hóa chất.  

Thông tin bổ sung: Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy 
định chính thức. Làm mát các thùng nguy hiểm bằng cách phun nước. 

 6: Biện pháp xử lý khi gặp tai nạn  

6.1. Cảnh báo cá nhân 
Mang trang phục bảo hộ cá nhân 

 

6.2. Cảnh báo môi trường 
Không xả bỏ xuống rãnh cống/nước/nước ngầm. 

6.3. Phương pháp và vật liệu lau dọn hoặc thu gom 

Số lượng nhỏ: Dùng vật liệu hấp thụ phù hợp. 
Số lượng lớn: Dùng vật liệu hấp thụ phù hợp..  
Xử lý vật liệu hấp thụ theo qui định của pháp luật 
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7: Bảo quản và tồn trữ 

7.1. Hướng dẫn sử dụng 

(ID no. 30527938/SDS_GEN_EU/EN) 

Date of print 09.01.2016 

Hướng dẫn sử dụng : 
Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần. Mặc quần áo bảo hộ lao động và đeo thiết bị bảo vệ mắt/ mặt 
phù hợp Phải bảo đảm thông thoáng hoàn toàn ở khu vực lưu trữ và làm việc. Giữ thùng chứa thật kín 
Phòng chống cháy nổ: Lưu ý biện pháp phòng ngừa mạch tĩnh điện. Tránh các nguồn phát sinh tia lửa 
điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở. 

7.2. Hướng dẫn bảo quản 
 

Vật liệu chứa thích hợp: Stove-lacquer EHD0022, Stove-lacquer R 78433, HDPE 
Bảo quản vật chứa kín và khô; cất trữ nơi thoáng mát.  

 
Bảo quản ổn định 
Nhiệt độ bảo quản: <= 30 °C 

 
Bảo vệ khỏi nguồn nhiệt trên: 35 °C 

 
 

8: Kiểm soát phơi nhiễm/Bảo hộ cá nhân 

8.1. Control parameters 
 

        Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc 
 

25322-68-3: polyethylene glycol 
 

PNEC 
Không có giá trị 

 
 

DNEL 
Không có giá trị. 

 
 

8.2. Kiểm soát phơi 

nhiễm  

Thiết bị bảo vệ cá nhân  

Bảo vệ hô hấp: 
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Bảo vệ hô hấp nếu có hình thành bụi 

 

Bảo vệ mắt: 

Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166) 

Bảo vệ toàn thân: 

Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, 

quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong 

trường hợp bụi) 
 

 
 

9: Tính chất hóa lý: 

9.1. Thông tin cơ bản 
 

Hình dạng: rắn, viên 
Màu: trắng cho đến vàng nhạt 
Mùi: Mùi nhẹ 
Ngưỡng mùi: 

Không có giá trị 
pH: 6.0 - 7.5 

(Potassium chloride 0,03%, 20 °C) 
(ISO 4316) 

Độ đông: 39.0 - 42.0 °C (DIN ISO 3841) 
Độ sôi: 

Không xác định 
Điểm chớp cháy: 249 - 251 °C (DIN ISO 2592) 

Tốc độ bay hơi: 
Là chất rắn không bay hơi. 

Tính cháy: không giá trị  
Giới hạn nổ dưới (LEL): 

Giới hạn nổ trên (UEL):: 

Nhiệt độ tự cháy: 

 
Các chất rắn không áp dụng quy 
định phân loại và dán nhãn.  

 

Các chất rắn không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn.  
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Áp suất bay hơi: 

 
 
 

Không có giá 
trị 
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KL riêng: 0.9 - 1.0 g/cm3 
(70.0 °C) 

Tỷ trọng hơi (không khí): 
Không có giá trị  

Tính tan trong nước: tan, hình thành gel 
Dung môi hòa tan: nước cất 

          Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow): không áp dụng đối với hỗn hợp chất 
Độ nhớt động lực: 

 

Độ nhớt động học: 
Không có giá trị 

 
Không có giá trị 

Nguy cơ nổ không gây nổ 
 

 

9.2. Khác 
 

Mật độ khối 610 kg/m3  
 

10: Tính ổn định và hoạt động 

10.1. Hoạt động 
Không xảy ra phản ứng gây hại nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định. 

10.2. Ổn định 
Ổn định nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định. 

10.3. Phản ứng độc hại 
Không có nếu như sử dụng cho mục đích khác 

 
 

10.4. Điều kiện tránh 
Xem mục 7. 

 

10.5. Vật liệu không tương thích 
 

Tránh: 
Không. 

 

10.6. Sản phẩm phân hủy nguy hiểm 
 

Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.
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11: Thông tin độc tính 

11.1. Ảnh hưởng độc tính 
 

Độc tính cấp tính 
 

Gần như không độc sau 1 lần ăn vào 
 

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán: 
 LD50 chuột (oral): > 2,000 mg/kg 
Kích ứng 

 

Không kích ứng với mắt 
và da 
. 
Phá hủy mắt, kích ứng với thỏ: kích ứng nhẹ 
Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu 
trúc hoặc thành phần tương tự.. 

 

Hô hấp/ mẫn cảm với da 
 

Không có tiềm năng nhạy cảm da 

 Gây đột biến tế bào 

           Không có bằng chứng về tác động gây biến đổi gen. 
Dữ liệu thực nghiêm/ tính 
toán: 
Ames-test 
Vi khuẩn gram âm (OECD Guideline 471)  

Gây ung thư 

Không có bằng chứng về tác động gây ung thư 
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Độc tính sinh sản 
 

Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.  

Độc tính gia tăng 

Không có giá trị 

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn): 

Đánh giá của STOT: 
          Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.  

. 
 

           Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần) 

Đánh giá độ độc liều lượng lặp: Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích 
hợp.. 

 
 

12: Thông tin sinh thái 

12.1. Toxicity 
 

Độc tính với cá: 
LC50 > 1 - 10 mg/l, cá chép hồng (DIN EN ISO 7346-2) 

 
Vi sinh vật/Bùn hoạt tính: 
EC0 > 100 mg/l, vi khuẩn Pseudomonas putida (OECD Guideline 209) 

 

12.2. Tính bền và biến chất 
 

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O)  
          Có thể nhanh chóng phân huỷ (theo tiêu chuẩn OECD). 
 

12.3. Khả năng tích lũy sinh học 
 

Không có giá trị 
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13: Cân nhắc xử lý 

 
13.1. Phương pháp xử lý loại bỏ 

 

Phải được loại bỏ theo qui định của pháp luật. 
. 

 
 

Bao bì nhiễm bẩn: 
Bao bì không nhiễm bẩn có thể tái sử dụng. 
Bao bì nhiễm bẩn nên được loại bỏ theo cách thức qui định 

 
 

14: Thông tin vận chuyển 

 
Vận chuyển đường bộ 

 

ADR 
Không được phân loại như là hàng hoá 
nguy hiểm theo những qui định vận tải  
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Vận tải đường thủy nội địa 
ADN 

 
 
 
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

 
 

 
Transport in inland waterway vessel 
Not evaluated 

 

 
Vận tải đường thủy 

IMDG 
Không được phân loại như là hàng hoá 
nguy hiểm theo những qui định vận tải 

 
 

 
Vận tải hàng không 

IATA/ICAO 
Không được phân loại như là hàng hoá 
nguy hiểm theo những qui định vận tải  

BASF Safety data sheet 
according to Regulation 
(EC) No. 1907/2006 as 
amended from time to 
time.  Date / Revised: 
08.01.2016
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None known 

 
 

 
 

15: Qui định pháp luật 
 

Phải bổ sung phụ lục trong trường hợp thông tin khác về việc áp dụng luật pháp chưa được cung 
cấp trong phiếu An toàn hoá chất này 

16: Thông tin khác 
 
 
Bất cứ những ứng dụng dự kiến khác nên thảo luận với nhà sản xuất. Phải tuân thủ nghiêm các biện pháp 
bảo vệ an toàn nghề nghiệp được khuyến cáo. Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so 
với phiên bản trước đó. Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến 
thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn 
ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ 
liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về 

các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 
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