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1.1 Định danh sản phẩm  

Tên sản phẩm 

 
: EDENOR® C12-99 MY 

Số CAS  : 143-07-7 

Số REACH 

Registration  

: 01-2119538184-40-0001 - Emery Oleochemicals GmbH 

Mã sản phẩm : 6150572516 

Mô tả sản phẩm : 

Loại : 

Lauric acid  

Rắn 

 

 

1.2 Thông tin nhà sản xuất 

Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd 
Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, 
42500 Telok Panglima Garang, 
Selangor, Malaysia 
Phone: ++6(03)-33268686 

 

1.3 Số điện thoại khẩn cấp 

Số điện thoại : +6(03)-33268686 

 

2.1 Phân loại theo chất hoặc hỗn hợp 

Định danh sản phẩm : Đơn chất 

Phân loại theo (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Phá hủy mắt. 1, H318 

Sản phẩm được phân loại là nguy hiểm theo Quy định (EC) 1272/2008 đã được sửa đổi.  

Xem Phần 16 để biết toàn bộ nội dung của các câu lệnh H được khai báo ở trên. 

Xem Phần 11 để biết thêm thông tin chi tiết về các ảnh hưởng và triệu chứng đối với sức khỏe. 
 

2.2 Yếu tố nhãn 

Nguy hiểm : 

 
 
 
 

Cảnh báo : 

Yếu tố nguy hiểm : 

Yếu tố phòng ngừa 

Phòng ngừa : 

Response : 

 
 

Nguy hiểm 

H318 – phá hủy mắt nghiêm trọng 

 
P280 – mang thiết bị bảo hộ mặt 

P305 + P351 + P338 + P310 – Nếu tiếp xúc mắt: rửa cẩn thận với nhiều nước. 
Loại bỏ kính áp tròng. Gọi sự trợ giúp của bác sĩ.  

1: Nhận dạng sản phẩm 

Ngày in : 19.04.2019 

Ngày phát hành : 19.04.2019 

SDS số. : 6150572516 

 

2: Nhận dạng nguy cơ 



Tuân thủ Quy Định (EC) số 1907/2006 (REACH- Đăng Ký, Đánh Giá, Cấp Phép và Hạn Chế các Hóa Chất), Phụ lục II, được 
sửa đổi theo Quy Định (EU) số 2015/830 

 

Ngày phát hành : 4/19/2019 Ngày phát hành trước : 5/21/2018 Phiên bản : 1.04 2/11 

 

 

 
 

Lưu trữ : 

Loại bỏ : 

Chưa có thông tin 

Chưa có thông tin 

Thành phần nguy hiểm : lauric acid 

Yếu tố nhãn : chưa có thông tin. 

 

 

 
 

 

Tên thành phần Định danh %Hàm lượng Qui định (EC) Số 

1272/2008 [CLP] 

Loại 

Lauric acid (C12) EC: 205-582-1 
CAS: 143-07-7 

99 - 100 Phá hủy mắt. 1, H318 [A] 

     

Loại 

[A] Thành phần 
[B] Tạp chất 
[C] Phụ gia ổn định 

 

Tiếp xúc mắt 

 
 
 

Hít phải 

 
 
 
 

Tiếp xúc da 

: Nhận chăm sóc y tế ngay lập tức. Gọi cho trung tâm chất độc hoặc bác sĩ. Rửa mắt 
ngay lập tức với nhiều nước, thỉnh thoảng nâng mí mắt trên và dưới. Kiểm tra và 
loại bỏ bất kỳ kính áp tròng. Tiếp tục rửa sạch trong ít nhất 10 phút. Bỏng hóa chất 
phải được bác sĩ điều trị kịp thời. 

: Nhận chăm sóc y tế ngay lập tức. Gọi cho trung tâm chất độc hoặc bác sĩ. Đưa nạn 
nhân đến nơi có không khí trong lành và nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở. Nếu nghi ngờ 
vẫn còn khói, người cứu hộ phải đeo mặt nạ thích hợp hoặc thiết bị thở khép kín. 
Nếu bất tỉnh, hãy đặt ở vị trí phục hồi và được chăm sóc y tế ngay lập tức. 

: Nhận chăm sóc y tế ngay lập tức. Gọi cho trung tâm chất độc hoặc bác sĩ. Rửa 
sạch vùng da bị ô nhiễm bằng nhiều nước. Cởi quần áo và giày dép dính chất độc. 
Giặt sạch quần áo bị nhiễm bẩn bằng nước trước khi cởi bỏ hoặc đeo găng tay. 
Tiếp tục rửa sạch trong ít nhất 10 phút. Bỏng hóa chất phải được bác sĩ điều trị kịp 
thời. Giặt quần áo trước khi sử dụng lại. Vệ sinh giày thật kỹ trước khi sử dụng 

 

2. Nhận dạng nguy cơ 

3: Thông tin về thành phần các chất 

4: Biện pháp sơ cấp cứu 



EDENOR® C12-99 MY 

4: Biện pháp sơ cấp cứu 

Ngày phát hành  : 4/19/2019 Ngày phát hành trước : 5/21/2018 Phiên bản : 
1.04 

3/11 

 

 

5: Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

  Đường tiêu hóa : Nhận chăm sóc y tế ngay lập tức. Gọi cho trung tâm chất độc hoặc bác sĩ. Đi xúc 
miệng đi. Đưa nạn nhân đến nơi có không khí trong lành và nghỉ ngơi ở tư thế dễ 
thở. Không gây nôn trừ khi được nhân viên y tế hướng dẫn. Bỏng hóa chất phải 
được bác sĩ điều trị kịp thời. 

Không bao giờ cho bất cứ điều gì vô miệng của một người đã bất tỉnh. Nếu bất 
tỉnh, hãy đặt ở vị trí phục hồi và được chăm sóc y tế ngay lập tức. 

Bảo vệ người sơ cứu : Không được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến rủi ro cá nhân hoặc 

không được đào tạo phù hợp. Nếu nghi ngờ vẫn còn khói, người cứu hộ phải đeo 
mặt nạ thích hợp hoặc thiết bị thở khép kín. Việc cấp cứu bằng miệng có thể gây 
nguy hiểm cho người cấp cứu. Giặt sạch quần áo bị nhiễm bẩn bằng nước trước 
khi cởi bỏ hoặc đeo găng tay. 

 
4.1 Các triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng nhất: 

4.2  Ảnh hưởng cấp tính 

Mắt : Phá hủy mắt nghiêm trọng 

Hít phải :  Không được biết ảnh hưởng đáng kể 

Tiếp xúc da :  Không được biết ảnh hưởng đáng kể 

Tiêu hóa :  Không được biết ảnh hưởng đáng kể. 

Các dấu hiệu/ triệu chứng phơi nhiễm quá mức 

Mắt : Các triệu chứng bất lợi: mắt đỏ,  

Hô hấp 

 Da 

Tiêu hóa 

 

: Không có thông tin 

: Các triệu chứng: đau rát, kích ứng đỏ 
Phồng rộp 

: Triệu chứng: đau dạ dày 

 

4.3 Chỉ định bất kỳ sự chăm sóc y tế tức thời nào và điều trị đặc biệt cần thiết 

Lưu ý cho bác sĩ  : Điều trị theo triệu chứng. Liên hệ với chuyên gia xử lý chất độc ngay lập tức nếu đã ăn 
hoặc hít phải một lượng lớn. 

 

 
 

 

5.1 Phương tiện chữa cháy 

Phương pháp chữa 

cháy thích hợp 

Phương tiện chữa cháy 

không phù hợp 

 
:  dùng bột hóa chất khô, CO₂ , phun nước (sương mù) hoặc bọt 

 

 
: không dùng tia nước 

 

5.2 Các nguy cơ đặc biệt phát sinh từ hóa chất hoặc hỗn hợp:

Các nguy cơ từ hóa 

chất hoặc hỗn hợp 

Các sản phẩm phân hủy 
nhiệt độc hại 

: Không có nguy cơ cháy nổ cụ thể 

 
: carbon dioxide 

carbon monoxide 



Tuân thủ Quy Định (EC) số 1907/2006 (REACH- Đăng Ký, Đánh Giá, Cấp Phép và Hạn Chế các Hóa Chất), Phụ lục II, được 
sửa đổi theo Quy Định (EU) số 2015/830 

EDENOR® C12-99 MY 

5: Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn 

Ngày phát hành : 4/19/2019 Ngày phát hành trước : 5/21/2018 Phiên bản : 1.04 4/11 

 

 

Thiết bị bảo hộ đặc biệt : Nhân viên chữa cháy phải mang thiết bị bảo hộ thích hợp và thiết bị thở khép kín 

(SCBA) với bộ phận che kín mặt hoạt động ở chế độ áp suất dương. Quần áo cho 
lính cứu hỏa (bao gồm mũ bảo hiểm, ủng bảo hộ và găng tay) phù hợp với tiêu 
chuẩn Châu Âu EN 469 sẽ cung cấp mức độ bảo vệ cơ bản đối với các sự cố hóa 
chất. 

 

 
6.1 Bảo vệ cá nhân, thiết bị và qui trình khẩn cấp: 

Đối với nhân viên 

không khẩn cấp 

: Không được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến rủi ro cá nhân hoặc không 

được đào tạo phù hợp. Sơ tán các khu vực xung quanh. Không cho nhân viên không 

cần thiết và không được bảo vệ vào trong. Không chạm vào hoặc đi qua vật liệu bị đổ. 
Cung cấp hệ thống thông gió đầy đủ. Mang mặt nạ phòng độc thích hợp khi thông gió 

không đủ. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp. 

Đối với những người ứng 
cứu khẩn cấp: 

Nếu cần có quần áo chuyên dụng để đối phó với sự cố tràn ra, hãy ghi lại bất kỳ 
thông tin nào trong Phần 8 về các vật liệu phù hợp và không phù hợp. Xem thêm 
thông tin trong "Dành cho nhân viên không khẩn cấp". 

 

6.2 Các biện pháp 

phòng ngừa về 

môi trường 

 

: Tránh để vật liệu rơi vãi, chảy tràn và tiếp xúc với đất, đường nước, cống rãnh 

và cống rãnh. Thông báo cho các cơ quan hữu quan nếu sản phẩm đã gây ô 
nhiễm môi trường (cống rãnh, đường nước, đất hoặc không khí). 

 

 

6.3 Phương pháp và vật liệu vệ sinh và làm sạch: 

Tràn đổ nhỏ : 

 

 
 
 
Tràn đổ lớn : 

Di chuyển container từ khu vực tràn dầu. Tránh phát sinh bụi. Sử dụng máy hút 
với bộ lọc HEPA sẽ làm giảm sự phát tán bụi. Đặt vật liệu rơi vãi vào thùng chứa 
chất thải được chỉ định và dán nhãn. Thải bỏ thông qua một nhà thầu xử lý chất 
thải được cấp phép. 

 
Di chuyển container từ khu vực tràn dầu. Ngăn chặn sự xâm nhập vào cống rãnh, dòng 
nước, tầng hầm hoặc các khu vực hạn chế. Tránh phát sinh bụi. Không quét khô. Hút 
bụi bằng thiết bị có gắn bộ lọc HEPA và cho vào thùng chứa chất thải có nhãn mác, đậy 
kín. Thải bỏ  

 

 

 

7.1 Các biện pháp phòng ngừa để xử lý an toàn    

Biện pháp bảo vệ : Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp (xem Phần 8). Giữ trong hộp đựng 
ban đầu hoặc vật thay thế đã được phê duyệt làm từ vật liệu tương thích, đậy chặt 
nắp khi không sử dụng. Các thùng rỗng giữ lại cặn sản phẩm và có thể gây nguy 
hiểm. Không sử dụng lại thùng chứa. 

Lời khuyên vệ sinh : Nên cấm ăn, uống và hút thuốc trong các khu vực xử lý, lưu trữ và chế biến vật liệu 

này. Người lao động nên rửa tay và mặt trước khi ăn, uống và hút thuốc. Cởi bỏ 
quần áo và thiết bị bảo hộ bị nhiễm độc trước khi vào khu vực ăn uống. Xem thêm 
Phần 8 để biết thêm thông tin về các biện pháp vệ sinh. 

 

7.2 Các điều kiện để bảo quản an toàn, bao gồm mọi điều kiện xung khắc 

Đậy kín và vặn chặt bao bì cho đến khi sẵn sàng sử dụng. Sử dụng các vật thích hợp để tránh ô nhiễm môi trường. Bảo 
quản trong vật chứa ban đầu được bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp ở nơi khô ráo, mát mẻ và thông gió tốt, tránh xa các 
vật liệu không tương thích (xem Phần 10) và thực phẩm và đồ uống. Các thùng đã được mở ra phải được đóng lại cẩn 
thận và giữ thẳng đứng để tránh rò rỉ. Không lưu trữ trong các thùng chứa không có nhãn. Không bảo quản trên nhiệt độ 
sau: 35 ° C (95 ° F) 

 

6: Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi gặ sự cố 

7: Bảo quản và tồn trữ 
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8.1 Kiểm soát Giới hạn phơi nhiễm 

nghề nghiệp:. 

Các thủ tục giám sát 
được khuyến nghị 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DNELs/DMELs 

: Nếu sản phẩm này chứa các thành phần có giới hạn phơi nhiễm, có thể phải theo 

dõi môi trường của cá nhân, nơi làm việc hoặc giám sát sinh học để xác định hiệu 
quả của hệ thống thông gió hoặc các biện pháp kiểm soát khác và / hoặc sự cần 
thiết phải sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp. Cần tham khảo các tiêu chuẩn giám sát, 
chẳng hạn như sau: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 689 (Môi trường nơi làm việc - Hướng 
dẫn đánh giá mức độ phơi nhiễm do hít phải các tác nhân hóa học để so sánh với 
các giá trị giới hạn và chiến lược đo lường) Tiêu chuẩn Châu Âu EN 14042 (Môi 
trường nơi làm việc - Hướng dẫn để áp dụng và sử dụng các quy trình đánh giá 
mức độ phơi nhiễm với các tác nhân hóa học và sinh học) Tiêu chuẩn Châu Âu EN 
482 (Môi trường nơi làm việc - Yêu cầu chung đối với việc thực hiện các quy trình 
đo lường các tác nhân hóa học) Tham khảo các tài liệu hướng dẫn quốc gia về các 
phương pháp xác định các chất độc hại cũng sẽ được yêu cầu. 

 

Tên thành phần 

lauric axit 

Loại 

DNEL 

DNEL 

DNEL 

DNEL 

DNEL 

Phơi nhiễm 

Trên da lâu dài 
 
Trên da lâu dài 
Inhalation 

Trên da lâu dài 
 

Long term 
Inhalation 
Long term Oral 

Giá trị 

10 mg/kg 
bw/ngày 

17.632 mg/ 
m³ 
5 mg/kg 
bw/day 
4.348 mg/ 
m³ 
2.5 mg/kg 
bw/day 

Người thử nghiệm 

Công nhân 

Công nhân 

Người tiêu dùng 

Người tiêu dùng 

Người tiêu dùng 

PNECs 
 

Tên thành phần Chi tiết Giá trị Chi tiết 

Lauric axit Nước ngọt  

Nước biển 
Trầm tích nước ngọt 
Trầm tích nước biển  
Đất 
Xử lý nước thải 
Thực vật 

0.047 mg/l 
0.0047 mg/l 
0.036 mg/l 

4.09 mg/kg dwt 
0.409 mg/kg dwt 
0.7906 mg/kg dwt 
912 mg/l 

Yếu tố đánh giá 

Yếu tố đánh giá 

Yếu tố đánh giá 

Phân vùng cân bằng 
 Phân vùng cân bằng 

Phân vùng cân bằng 
 Yếu tố đánh giá 

 

 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 
Kiểm soát kỹ thuật phù 
hợp 

 

:  Nếu hoạt động của người dùng tạo ra bụi, khói, khí, hơi hoặc sương mù, hãy sử 

dụng vỏ bọc quy trình, hệ thống thông gió cục bộ hoặc các biện pháp kiểm soát 
kỹ thuật khác để giữ cho công nhân tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm trong 
không khí dưới mọi giới hạn được khuyến nghị hoặc theo luật định. 

Các biện pháp bảo vệ cá nhân 

 các biện pháp vệ sinh: 

 
Rửa tay, cẳng tay và mặt thật sạch sau khi tiếp xúc với các sản phẩm hóa chất, trước 
khi ăn, hút thuốc, sử dụng nhà vệ sinh và khi kết thúc thời gian làm việc. Đảm bảo 
rằng các trạm rửa mắt và vòi hoa sen an toàn ở gần vị trí của trạm làm việc. 

Bảo vệ mắt/mặt 

 Skin Bảo vệ da 

Bảo vệ tay 

:  Sử dụng mặt nạ phòng độc toàn mặt. 

 
:  Mang găng tay phù hợp được thử nghiệm theo EN374. Xem xét các thông số do 

nhà sản xuất găng tay chỉ định, kiểm tra trong quá trình sử dụng để đảm bảo 
găng tay vẫn còn giữ được các đặc tính bảo vệ. Cần lưu ý rằng thời gian biến 
đổi đối với bất kỳ chất liệu găng tay nào có thể khác nhau đối với các nhà sản 
xuất găng tay khác nhau. Trong trường hợp hỗn hợp bao gồm một số chất, 
không thể ước tính chính xác thời gian bảo vệ của găng tay. 
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Bảo vệ cơ thể : 

 
Thiết bị bảo vệ cá nhân cho cơ thể nên được lựa chọn dựa trên nhiệm vụ đang được 
thực hiện và các rủi ro liên quan và cần được chuyên gia phê duyệt trước khi xử lý sản 
phẩm này. 

Other skin protection : Giày dép phù hợp và bất kỳ biện pháp bảo vệ da bổ sung nào phải được lựa chọn 

dựa trên nhiệm vụ đang thực hiện và các rủi ro liên quan và phải được chuyên gia 
phê duyệt trước khi xử lý sản phẩm này. 

Bảo vệ hô hấp : Làm việc trong khu vực thông gió tốt hoặc sử dụng thiết bị bảo vệ đường hô hấp 
thích hợp. Mặt nạ che nửa mặt (DIN EN 140) 

 

Kiểm soát phơi 
nhiễm môi trường 

: Cần kiểm tra khí thải từ hệ thống thông gió hoặc thiết bị trong quá trình làm việc 

để đảm bảo chúng tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ môi trường. Trong một 
số trường hợp, cần thiết phải sử dụng máy lọc khói, bộ lọc hoặc sửa đổi kỹ thuật 
đối với thiết bị xử lý để giảm lượng khí thải xuống mức có thể chấp nhận được. 

 

 
Appearance 

Trạng thái 

 Màu 

Mùi 

Ngưỡng mùi 

pH 

Nhiệt độ nóng chảy 

Nhiệt độ sôi 

Điểm chớp cháy 

 Tỉ lệ bay hơi 

: Dạng rắn 

: Trắng 

: đặc trưng 

:  Không có thông tin 

:  Không có thông tin 

: 43 to 44°C 

: Không có thông tin 

: Open cup: >160°C [DIN ISO 2592] 

: Không có giá trị 

Tính dễ cháy (rắn, khí) : Không có thông tin 

Giới hạn nổ trên/ dưới 

Áp suất hơi 

Mật độ hơi 

Tỷ trọng 

Tính tan 

Hệ số phân tán: n-octanol / 
nước 

Nhiệt độ tự cháy 

:  Không có thông tin 

:  Không có thông tin 

:  Không có thông tin 

: 0.88 g/cm³ [40°C (104°F)] 

:  Không có thông tin 

:  Không có thông tin 

 
:  Không có thông tin 

Nhiệt độ phân hủy : Không có thông tin 

Độ nhớt 

Đặc tính dễ nổ 

:  Không có thông tin 

:  Không có thông tin 

Tính oxy hóa : Không có thông tin 

 

 

 

10.1 Khả năng phản ứng : Không có dữ liệu thử nghiệm cụ thể liên quan đến khả năng phản ứng cho sản phẩm 

này hoặc các thành phần của nó. 

10.2 Tính ổn định : Ổn định  

9: Tính chất vật lý và hóa học  

10: Độ ổn định và khả năng phản ứng 
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10.3 Điều kiện cần tránh : Tránh tất cả các nguồn có thể bắt lửa (tia lửa hoặc ngọn lửa). 

 

10.4 Vật liệu không tương thích: Không có thông tin.  

 

10.5 Sản phẩm phân 

hủy nguy hiểm 

:  Trong điều kiện bảo quản và sử dụng bình thường, không được tạo ra các sản 
phẩm phân hủy nguy hiểm. 

 
 

 
11.1 Thông tin độc tính 

 Độc tính cấp tính 

Tên thành phần Kết quả Loài Liều lượng  Sự phơi nhiễm 

Lauric acid LD50 Da 

LD50 Miệng 

Chuột  

 

Chuột 

>2000 mg/kg 
 

>5000 mg/kg 

- 
 

- 

Kích ứng/Ăn mòn 
 

Tên thành phần Kết quả Loài Kết luận Sự phơi nhiễm Thời gian 

Lauric acid Da - Erythema/Eschar 
Mắt – Độ mờ giác mạc 

Thỏ 

  Thỏ 

0.4 
2.9 

4 giờ 
- 

8 ngày 
- 

Nhạy cảm 
 

Tên thành phần Tiếp xúc Loài Kết quả 

lauric acid da Chuột bạch Không nhạy cảm 

Gây đột biến 
 

Tên thành phần Kết quả Thí nghiệm Kết quả 

lauric acid OECD 471 Phép thử 
tương tự đột biến 
ngược của vi khuẩn 
 

Thí nghiệm: trong ống nghiệm Âm tính 

  

OECD 473 Trong ống 
nghiệm 

Tương tự kiểm tra 
quang sai nhiễm sắc thể 
ở động vật có vú 

 

 
Loài: vi khuẩn  
Thí nghiệm: trong ống nghiệm 

 

Âm tính 

  
OECD 476 In vitro 

Mammalian Cell Gene 
Mutation Test Analogy 

Loài: Động vật có vú  
Thí nghiệm: trong ống nghiệm 

 
Âm tính 
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12.1 Độc tính 

 

Tên thành phần Kết quả Loài Sự phơi 
nhiễm 

lauric acid EC50 >7.6 mg/l nước ngọt 
 

EC50 3.6 mg/l nước ngọt 

Tảo - Pseudokirchnerella 
subcapitata 
Động vật giáp xác 

72 giờ 
 

48 giờ 

 
12.2 Tính bền và khả năng phân hủy 

 

Tên thành phần Phương pháp Kết quả Liều lượng Chất cấy 

lauric acid OECD 301D >80 %  - 30 ngày 2 mg/l - 
     

     

     
 

 

Tên thành phần Chu kỳ bán hủy dưới 
nước 

Quang phân Khả năng phân 
hủy sinh học 

lauric acid - - Có 

12.3 Tiềm năng tích lũy sinh học 
 

Tên thành phần LogPow BCF Tiềm năng 

lauric acid 4.6 - Cao 

 

12.4 Tính di động 
trong đất 

Hệ số phân tán 

đất/nước (KOC) 

Tính di động 

 

 

:  Không có giá trị 

 
:  Không có giá trị.  

 

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB  

 PBT : Không. 

P: không có giá trị. B: không có giá trị. T: Không có giá trị  

vPvB :  

vP: Không có giá trị. vB: Không có giá trị 

 

12: Thông tin sinh thái 
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13.1 Các phương pháp xử lý chất thải 

 Sản phẩm 

Phương pháp thải 
bỏ 

: Cần tránh hoặc giảm thiểu việc tạo ra chất thải nếu có thể. 
Việc thải bỏ sản phẩm này, các giải pháp và bất kỳ sản phẩm phụ nào phải luôn tuân thủ 
các yêu cầu của luật bảo vệ môi trường và xử lý chất thải cũng như bất kỳ yêu cầu nào 
của chính quyền địa phương khu vực. Xử lý các sản phẩm thừa và không thể tái chế 
thông qua một nhà thầu xử lý chất thải được cấp phép. Không nên vứt chất thải chưa 
qua xử lý xuống cống trừ khi tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của tất cả các cơ quan có 
thẩm quyền. 

Chất thải nguy hại : 

Bao bì 

Phương pháp loại bỏ : 

 
 
Biện pháp phòng ngừa đặc 
biệt: 

Việc phân loại sản phẩm có thể đáp ứng các tiêu chí đối với chất thải nguy hại 

. 

Cần tránh hoặc giảm thiểu việc tạo ra chất thải nếu có thể. Bao bì phế thải nên 
được tái chế. Việc đốt hoặc chôn lấp chỉ nên được xem xét khi việc tái chế không 
khả thi. 
Vật liệu này và thùng chứa của nó phải được xử lý theo cách an toàn. Cần cẩn thận khi 
xử lý các thùng rỗng chưa được làm sạch hoặc tráng. Các thùng hoặc lớp lót rỗng có 
thể giữ lại một số dư lượng sản phẩm. Tránh để vật liệu rơi vãi, chảy tràn và tiếp xúc 
với đất, đường nước, cống rãnh  

 

14: Thông tin vận chuyển 

 
ADR/RID ADN IMDG IATA 

14.1 Số UN Không qui định Không qui định Không qui định Không qui định 

14.2 Tên vận 

chuyển 

- - - - 

14.3 Loại - - - - 

14.4 Đóng gói - - - - 

14.5 

Mối nguy hại môi 

trường 

Không Không Không Không 

Thông tin thêm - - - - 

 
14.5 Các biện pháp phòng 
ngừa đặc biệt cho người 
dùng 

 

 

14.6 Vận chuyển số lượng 
lớn theo Phụ lục II của 
MARPOL và Bộ luật IBC 

: Vận chuyển trong cơ sở của người dùng: luôn vận chuyển trong các thùng kín, 

thẳng đứng và chắc chắn. Đảm bảo rằng những người vận chuyển sản phẩm biết phải 
làm gì trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc rơi vãi. 

 

 
: Không có giá trị 
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15.1 Quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường riêng cho chất hoặc hỗn hợp 

Quy Định của EU (EC) số 1907/2006 (REACH – Đăng Ký, Đánh Giá, Cấp Phép và Hạn Chế các Hóa Chất) 

Phụ lục XIV – Danh sách các chất cần được cấp phép 

Phụ lục XIV 

Không có thành phần nào trong hợp 

chất này được liệt kê.  

Các chất có quan ngại rất cao  

Không có thành phần nào trong hợp chất này được liệt kê 

 
 

 

Phụ lục XVII - Hạn chế đối với việc sản xuất, bày bán trên thị trường và sử dụng một số chất, hỗn hợp và vật 
phẩm nguy hiểm 

Chỉ thị Seveso 

 Sản phẩm này không được kiểm soát theo Chỉ thị Seveso 

 Qui định quốc tế 

Danh mục của Hiệp ước về Vũ khí Hóa học các chất hóa học theo các lịch trình I, II, III  

Không liệt kê 

Nghị định thư Montreal  

Không liệt kê. 

Hiệp ước Stockholm về các chất gây ô nhiễm hữu cơ bền  

Không liệt kê. 

Công Ước Rotterdam về Thỏa Thuận Có Hiểu Biết Trước (PIC)  

Không liệt kê. 

Nghị định thư UNECE Aarhus về PÓP và các kim loại nặng  

Không liệt kê 

Danh sách quốc tế 

 Danh mục hàng tồn kho 

Úc :  Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc miễn trừ.  

Canada :  Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc miễn trừ.  

Trung Quốc :  Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc miễn trừ. 

Nhật Bản : Bản kê của Nhật (ENCS): Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc miễn trừ 

Bản kê của Nhật (ISHL): Không xác định 

Malaysia : Không xác định 

New Zealand :  Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc miễn trừ 

Philippines : Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc miễn trừ 

Hàn Quốc : Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc miễn trừ 

Đài Loan :  Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc miễn trừ 

Thổ Nhĩ Kỳ :  Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc miễn trừ 

US :  Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc miễn trừ 

 

Đánh giá an toàn 
hóa chất 

: Việc đánh giá chưa được thực hiện 

15: Thông tin qui định 

15: Qui định pháp luật 
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Chữ viết tắt và từ 
viết tắt 

:   ATE = ước tính độc tính cấp tính 
CLP = Quy định về phân loại, ghi nhãn và đóng gói 
 [Regulation (EC) No. 1272/2008] 
DMEL = Mức tác động tốI thiểu dẫn xuất 
DNEL = Mức không tác động dẫn xuất 
Khai báo EUH = Khai báo về nguy hạI liên quan đến CLP 
 PBT = Bền, tích tụ sinh học và độc hại 
 PNEC = Nồng độ không tác dụng được dự đoán 
RRN = Số đăng ksy REACH  
vPvB = Rất bền và rất tích tụ sinh học 

Quy trình được sử dụng để phân loại theo Quy định (EC) số 1272/2008 [CLP / GHS] 
 

Phân loại Justification 

Phá hủy mắt. 1, H318 Phương pháp tính toán 

Diễn giải đầy đủ các công bố nguy hại viết tắt 

Diễn giải đầy đủ các phân loại CLP/GHS] 

 
Ngày in 

Ngày phát hành/ 

Ngày hiệu chỉnh 

Ngày phát hành trước 

Phiên bản 

Lưu ý: 

:  4/19/2019 

:  4/19/2019 

 
:  5/21/2018 

: 1.04 

Thông tin trong Bản Thông Tin An Toàn này được dựa theo tình trạng kiến thức hiện tại và pháp luật 

hiện hành. Thông tin này hướng dẫn về các phương diện sức khỏe, an toàn và môi trường của sản 

phẩm và không nên được xem là bất kỳ sự bảo đảm nào về hiệu quả kỹ thuật hoặc tính phù hợp cho các 

ứng dụng cụ thể nào. Không được sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác ngoài mục đích đã nêu 

trong Mục 1 nếu chưa liên hệ với nhà cung cấp để xin văn bản hướng dẫn trước về cách thức thao tác. 

Vì nhà cung cấp không thể biết được các điều kiện sử dụng cụ thể của sản phẩm, người dùng có trách 

nhiệm bảo đảm thỏa mãn các yêu cầu của pháp luật liên quan. Thông tin trong bản thông tin an toàn này 

không thể thay thế cho việc tự đánh giá các nguy cơ tại nơi làm việc của bản thân người dùng, theo quy 

định của pháp luật khác về sức khỏe và an toàn. 

16: Thông tin khác 

Phá hủy mắt nghiêm trọng, kích ứng mắt – Loại 1 Phá hủy mắt. 1, H318 

Phá hủy mắt nghiêm trọng H318 


