PHỤ LỤC 5 - MẪU PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT
Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp
Logo của doanh nghiệp

Phiếu An Toàn Hóa Chất
Tên sản phẩm

HYDROCHLORIC ACID
Số CAS: 7647-01-0
Số UN: 1789
Số đăng ký EC: không có
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại: không có
Số đăng ký danh mục Quốc gia khác: không có

PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp
- Tên thường gọi của chất: Axit clohyđric

Mã sản phẩm: không có

- Tên thương mại: HYDROCHLORIC ACID

- Tên khác (không là tên khoa học): Kiềm ăn da
- Tên nhà cung cấp: Công ty TNHH Hoá Chất Công Nghiệp
Đức Giang

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:

- Địa chỉ : Tổ 19 - Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội

Cty TNHH Hoá Chất Công Nghiệp Đức Giang

- Văn phòng - Kho hàng : Lô 4, đường TS 25, KCN Tiên Sơn, Bắc

- Địa chỉ : Tổ 19 - Thượng Thanh - Long Biên

Ninh.

- Hà Nội.

ĐT:0241 - 3745 339

ĐT: 04 38 273 831

Fax : 0241 - 3745 338

Fax : 04 36 559 856
- Văn phòng - Kho hàng : Lô 4, đường TS 25,

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ:

KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh.
ĐT : 0241 - 3745 339

- Mục đích sử dụng: làm nguyên phụ liệu sản xuất

Fax : 0241 - 3745 338

PHẦN II: Thông tin về thành phần nguy hiểm
Tên thành phần nguy hiểm

Số CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng (% theo trọng
lượng)

Axit clohyđric

7647-01-0

HCL

30%
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PHẦN III: Nhận dạng nguy hiểm
1. Mức xếp loại nguy hiểm
Tỉ lệ SAF-T-DATA (để tham khảo):
Tiếp xúc: 4 - rất cao (ăn mòn). Sức khoẻ: 3 - Cao (độc). Dễ cháy: 0 - Không cháy. Phản ứng: 2 - Trung
bình
2. Cảnh báo nguy hiểm
- Tổng quan: Chất độc! Nguy hiểm! Chất ăn mòn. Dạng lỏng và sương mù gây bỏng nặng. Có thể gây
chết nếu nuốt hay hít phải. Nếu hít phải có thể gây tổn thương phổi.
- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: Lưu trữ trong thùng kín. Lưu trữ tại nơi khô ráo, thoáng mát, riêng
biệt và thông gió tốt, tránh xa nơi có thể gây cháy. Tránh nhiệt, độ ẩm và tránh các vật tương khắc. Sàn nhà
phải chống lại axit. Bảo vệ để tránh sự nguy hại về mặt cơ lí. Khi hoà tan, luôn luôn tuân thủ thêm HCl vào
nước chứ không bao giờ được làm ngược lại. Sử dụng thiết bị và dụng cụ không phát lửa. Không tẩy rửa,
sử dụng thùng chứa vì mục đích khác. Tuân thủ các cảnh báo và hướng dấn cho sản phẩm. Không lưu trữ
cùng hoá chất khác. Sử dụng đúng phương tiện bảo hộ cá nhân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp theo giới
hạn tiếp xúc không khí.
- Mã màu bảo quản: trắng (ăn mòn)
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng
- Đường mắt: chất ăn mòn! Hơi nước gây kích ứng và có thể gây tổn thương mắt. Tiếp xúc có thể gây bỏng
nặng và gây tổn thương mắt vĩnh viễn.
- Đường thở: Chất ăn mòn! Hít phải hơi có thể gây ra ho, nghẹn lại, cháy hoặc bỏng mũi, họng, và bộ máy
hô hấp trên và trong những trường hợp nặng, sẽ bị phù phổi, đường tuần hoàn không lưu thông, và gây
chết.
- Đường da: Chất ăn mòn! gây dị ứng, đỏ rát hoặc bỏng nặng hoặc tạo thành sẹo. Dung dịch đặc có thể gây
loét sâu và làm mất màu da.
- Đường tiêu hóa: Chất ăn mòn! Nêú nuốt phải có thể gây nguy hiểm cấp tính, cháy miệng, họng, thực quản,
dạ dày-ruột. Có thể gây ra nhiều sẹo. Có thể gây nôn, tiêu chảy hoặc gây chết.
- Nếu tiếp xúc lâu dài với hơi cô đặc có thể gây mòn răng. Những sự tiếp xúc lâu dài hiếm khi xảy ra do sự
ăn mòn của axít.
- Những người bị viêm da hay bị bệnh về mắt từ trước thì dễ bị ảnh hưởng hơn đối với những hiệu ứng của
chất này.
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PHẦN IV: Biện pháp sơ cứu khi gặp tai nạn
1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt

- Rửa mắt bằng một lượng nước lớn ít nhất 15 phút trong khi liên tục đẩy mi mắt trên và dưới. Phải gọi bác
sĩ ngay lập tức.
2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da

- Ngay lập tức tháo bỏ hết quần áo, giầy...bị hoá chất bắn vào. Rửa thật kĩ lưỡng bằng một lượng nước lớn
ít nhất 15 phút. Sau đó phải gọi bác sĩ ngay lập tức.
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp

- Chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm tới nơi thoáng mát. Nếu nạn nhân khó thở cho nạn nhân thở
bình oxi. Phải hô hấp nhân tạo ngay nếu nạn nhân ngừng thở. Giữ thật thoải mái và chuyển ngay tới bệnh
viện gần nhất.
4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa

- Nếu nuốt phải, giữ thật thoải mái. Sau đó uống nhiều nước hoặc dung dịch NaHCO3 3%. Và ngay lập tức
phải chuyển ngay tới bệnh viện gần nhất và có sự điều trị của bác sĩ.
5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị: không có thông tin

PHẦN V: Biện pháp chữa cháy
1. Xếp loại về tính cháy: Chất này khi nung chảy mạnh hoặc tiếp xúc với kim loại tạo thành khí hydro dễ cháy.
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Chất này khi cháy mạnh hoặc bị cháy sinh ra khí clo độc.
3. Các tác nhân gây cháy, nổ: Không được coi là chất dễ nổ.
4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác

Sử dụng nước phun. Trung hoà với sôđa khan hay vôi đã tôi.
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy

Nếu cháy, mặc quần áo bảo hộ NIOSH, mặt nạ kín với áp lực tiêu chuẩn. Có thể phun nướ c để làm mát
thùng chứa. Tránh xa những thùng chứa. Phun nước để làm mát thùng chứa tới khi nào lửa tắt.
6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ: Có thể phản ứng mạnh với kim loại tạo thành khí hydro dễ cháy.

PHẦN VI: Biện pháp xử lý khi gặp sự cố tràn đổ, dò rỉ
1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ

Làm thông thoáng nơi rỉ hoăc tràn ra. Loại bỏ các nguồn cháy. Ngăn chặn sự tràn thêm của hoá chất này. Cô
lập vùng bị tràn hoá chất nguy hiểm.Chứa hoặc lấy lại hoá chất nếu có thể. Phải có hệ thống thông gió tốt để
khống chế sự bay hơi và phân tán trong khu vực làm việc. Không cho những người không liên quan vào khu
vực xảy ra rò rỉ. Nếu tràn ra phải thu gom vào thùng chứa để xử lí. Có thể trung hoà nơi rò rỉ bằng nguyên
liệu có tính kiềm hay đá vôi. Sau đó thấm bằng nguyên liệu trơ như: vermiculite, cát khô, đất và đặt trong
thùng chứa chất thải hoá chất. Không dùng những vật liệu dễ cháy như mùn cưa. Không để tràn hoá chất
vào cống thoát nước. Sử dụng đúng phương tiện bảo hộ cá nhân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp theo giới
hạn tiếp xúc không khí:
- Giới hạn tiếp xúc cho phép theo OSHA (PEL): 5ppm (tối đa)
- ACGIH giới thiệu giá trị ngưỡng:
2ppm (tối đa), được xếp vào nhóm A4-không phải là chất gây ung thư.
Trang bị đồ dùng bảo hộ cá nhân theo tiêu chuẩn NIOSH: mặt nạ phòng độc theo tiêu chuẩn NIOSH, nếu
gấp 50 lần giới hạn tiếp xúc hay giới hạn nồng độ tối đa thì dùng loại mặt nạ N100 theo tiêu chuẩn NIOSH.
2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng

Làm thông thoáng nơi rỉ hoăc tràn ra. Loại bỏ các nguồn cháy. Ngăn chặn sự tràn thêm của hoá chất này. Cô
lập vùng bị tràn hoá chất nguy hiểm.Chứa hoặc lấy lại hoá chất nếu có thể. Phải có hệ thống thông gió tốt để
khống chế sự bay hơi và phân tán trong khu vực làm việc. Không cho những người không liên quan vào khu
vực xảy ra rò rỉ. Nếu tràn ra phải thu gom vào thùng chứa để xử lí. Có thể trung hoà nơi rò rỉ bằng nguyên
liệu có tính kiềm hay đá vôi. Sau đó thấm bằng nguyên liệu trơ như: vecmiculit, cát khô, đất và đặt trong
thùng chứa hoá chất thải . Không dùng những vật liệu dễ cháy như mùn cưa. Không để tràn hoá chất vào
cống thoát nước. Sử dụng đúng phương tiện bảo hộ cá nhân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp theo giới hạn
tiếp xúc không khí:
- Giới hạn tiếp xúc cho phép theo OSHA (PEL): 5ppm (tối đa)
- ACGIH giới thiệu giá trị ngưỡng :
2ppm (tối đa), được xếp vào nhóm A4-không phải là chất gây ung thư.
Trang bị đồ dùng bảo hộ cá nhân theo tiêu chuẩn NIOSH: mặt nạ phòng độc theo tiêu chuẩn NIOSH, nếu
gấp 50 lần giới hạn tiếp xúc hay giới hạn nồng độ tối đa thì dùng loại mặt nạ N100 theo tiêu chuẩn NIOSH.
Đối với NaOH :Luật (CERCLA) của US yêu cầu báo cáo việc tràn đổ, rò rỉ tới nguồn nước, đất, k o khí nếu
vượt lượng được báo cáo.Số lưu thông theo US Coast Guard National Response Center là:(800)424-8802

PHẦN VII: Sử dụng và bảo quản
1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm
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- Sử dụng thiết bị và dụng cụ không phát lửa, có hệ thống thông gió tốt để kiểm soát và ngăn ngừa tràn đổ,
rò rỉ hoá chất trong khu vực làm việc. Nên sử dụng ống dẫn khí để giữ sự tiếp xúc nằm trong giới hạn. Găng
tay, ủng, kính, áo khoác, tạp dề hoặc quần áo liền mảnh cần phải được sử dụng khi tiếp xúc với HCl.
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản
- Lưu trữ trong thùng kín tại nơi khô ráo, thoáng mát, riêng biệt và thông gió tốt, tránh xa nơi có thể gây cháy.
Tránh nhiệt, độ ẩm và tránh các vật tương khắc. Bảo quản tránh sự hư hại về mặt cơ lí. Khi hoà tan, luôn
tuân thủ thêm HCl vào nước chứ không bao giờ được làm ngược lại. Không tẩy rửa, sử dụng thùng chứa vì
mục đích khác. Những thùng chứa khi hết vẫn có thể gây hại vì chúng chứa bụi, cặn. Tuân thủ các cảnh báo
và hướng dẫn cho sản phẩm. Không lưu trữ cùng các chất kiềm. Không trộn cùng các loại axit hoặc chất
hữu cơ.

PHẦN VIII: Kiểm soát tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân
1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết
- Sử dụng hệ thống thông gió, tủ hút hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc. Sử dụng
thiết bị bảo hộ phù hợp theo giới hạn tiếp xúc không khí: Giới hạn tiếp xúc cho phép theo OSHA (PEL): 2
mg/m3 tối đa. ACGIH giới thiệu giá trị ngưỡng:
2 mg/m3 (TWA) tối đa
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc
- Bảo vệ mắt: kính bảo hộ
- Bảo vệ mặt: mặt nạ phòng độc theo tiêu chuẩn NIOSH đảm bảo giới hạn tiếp xúc không khí sau:
- Giới hạn tiếp xúc cho phép theo OSHA (PEL): 5ppm (tối đa)
- ACGIH giới thiệu giá trị ngưỡng:
2ppm (tối đa), được xếp vào nhóm A4-không phải là chất gây ung thư.
Có thể sử dụng mặt nạ phòng độc nếu giới hạn tiếp xúc bị vượt quá 50 lần. Nếu không xác định được mức
độ vượt quá giới hạn tiếp xúc, sử dụng mặt nạ phòng độc có tiếp xúc không khí. Chú ý: mặt nạ phòng độc
lọc không khí không có tác dụng trong khu vực thiếu oxy.
- Bảo vệ thân thể: quần áo dài tay
- Bảo vệ tay: găng tay an toàn hoá chất
- Bảo vệ chân: giày bảo hộ, ủng sao su.
3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố
- Bảo vệ mắt: kính bảo hộ
- Bảo vệ mặt: mặt nạ phòng độc theo tiêu chuẩn NIOSH đảm bảo giới hạn tiếp xúc không khí sau:
- Giới hạn tiếp xúc cho phép theo OSHA (PEL): 5ppm (tối đa)
- ACGIH giới thiệu giá trị ngưỡng:
2ppm (tối đa), được xếp vào nhóm A4-không phải là chất gây ung thư.
Có thể sử dụng mặt nạ phòng độc nếu giới hạn tiếp xúc bị vượt quá 50 lần. Nếu không xác định được mức
độ vượt quá giới hạn tiếp xúc, sử dụng mặt nạ phòng độc có tiếp xúc không khí. Chú ý: mặt nạ phòng độc
lọc không khí không có tác dụng trong khu vực thiếu oxy.
- Bảo vệ thân thể: quần áo dài tay
- Bảo vệ tay: găng tay an toàn hoá chất
- Bảo vệ chân: giày bảo hộ, ủng cao su.
4. Các biện pháp vệ sinh: Tắm rửa, vệ sinh thân thể sạch sẽ ngay sau khi sử dụng hay tiếp xúc với hoá
chất. Phải có chỗ rửa mắt, thuốc hay thiết bị tẩy rửa, gần khu vực làm việc, dán kí hiệu cảnh báo nguy hiểm.

PHẦN IX: Đặc tính hóa lý
0

o

o

Trạng thái vật lý: chất lỏng bốc khói

Điểm sôi ( C): 53 C (127 F) hỗn hợp đẳng phí
o
o
(20,2%) sôi ở 109 C (228 F)

Màu sắc: màu vàng

Điểm nóng chảy ( C): -74 C (-101 F)

Mùi đặc trưng: mùi hăng

Điểm bùng cháy ( C) (Flash point) theo phương pháp
xác định: không có thông tin

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu
o
o
chuẩn: 190 ở 25 C (77 F)

Nhiệt độ tự cháy ( C) : không có thông tin

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu
chuẩn: >1,0

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với
không khí): không có

Độ hòa tan trong nước: tan vô hạn trong nước toả
nhiệt ít

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với
không khí): không có

Độ pH: đối với dung dịch HCl: 0.1 (0.1N), 1.1 (1.0N),
2.02 (0.01N)
3
Khối lượng riêng (kg/m ) : 1.18

% bay hơi theo thể tích ở 21 C (70 F): 100

0

o

o

0

0

o

Trọng lượng phân tử: 36,46
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PHẦN X: Tính ổn định và khả năng phản ứng

1. Tính ổn định
ổn định ở điều kiện sử dụng và bảo quản bình thường. Thùng chứa có thể bùng cháy khi được nung nóng.
2. Khả năng phản ứng
- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: khi được nung nóng tới nhiệt độ phân hủy sẽ
sinh ra khí độc hiđro clorua (HCl) sẽ phản ứng với nước hay hơi sinh ra nhiệt, khí độc, khí ăn mòn . Trong
quá trình phân huỷ oxi hoá nhiệt sẽ sinh ra khí độc clo và khí hydro dễ nổ.
- Phản ứng trùng hợp: không xảy ra
- Phản ứng tương khắc: axit vô cơ mạnh, Axit clohyđric cô đặc tương khắc với rất nhiều chất và phản ứng
mạnh với các bazơmạnh, kim loại, Hy-đrô-xýt, cacbonat và những nguyên liệu có tính kiềm khác. tương khắc
với những sulphua, sunfit.
- Nên tránh: nhiệt, ánh sáng mặt trời.

PHẦN XI: Thông tin về độc tính
Tên thành phần

Loại ngưỡng

Kết quả

Đường tiếp xúc

Sinh vật thử

Axit clohyđric

LC50

3124ppm/1giờ

đường hô hấp

Chuột

Axit clohyđric đậm đặc

LD50

900mg/kg

miệng

Thỏ

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người
Nghiên cứu Axit clohyđric trên Thỏ là tác nhân gây đột biến, gây ung thư, gây ảnh hưởng đến sinh sản kết
quả theo bảng sau:
--------\Gây ung thư \-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chất sinh gây ung thư NTP Thành phần
Đã có
Sẽ có
IARC
----------------------------------------------------------------------------- --------

-----

Axit clohyđric (7647-01-0)

Không

Nước (7732-18-5)

Không

-----------

--------

Không

3

Không

Không

2. Các ảnh hưởng độc khác: nguyên liệu này độc cho môi trường thuỷ

PHẦN XII: Thông tin về sinh thái môi trường
1. Độc tính với sinh vật
Tên thành phần

Loài sinh vật

Chu ký ảnh hưởng

Axit clohyđric

Chuột

3124ppm/1giờ

Axit clohyđric

Thỏ

900mg/kg
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Kết quả

Không gây đột biến,
gây ung thư, gây ảnh
hưởng đến sinh sản
Không gây đột biến,
gây ung thư, gây ảnh
hưởng đến sinh sản
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2. Tác động trong môi trường
- Mức độ phân hủy sinh học: Khi vào trong đất, nguyên liệu này có thể sẽ không thoái biến sinh học. Khi vào
trong đất, nguyên liệu này có thể ngấm vào mạch nước ngầm .
- Chỉ số BOD và COD: không có thông tin
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: không có thông tin
- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: nguyên liệu này độc cho môi trường thuỷ

PHẦN XIII: Biện pháp và quy định về tiêu hủy hóa chất
1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp)
- Xử lí, tái chế rác thải theo luật định của địa phương, quôc gia, liên bang. Tiêu huỷ cả những thùng chứa, và
chất còn lại khi không sử dụng
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: không có thông tin
3. Biện pháp tiêu hủy
- Coi như rác thải nguy hại và gửi cho công ty xử lí rác thải được cấp phép đảm bảo tiêu chuẩn RCRA. Trong
quá trình xử lý, tuỳ vào việc sử dụng hay nhiễm bẩn của sản phẩm này có thể thay đổi phương pháp quản lý
chất thải.
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: phản ứng với kiềm tạo muối không độc.

PHẦN XIV: Quy định về vận chuyển
Tên quy định

Quy định về
vận
chuyển
hàng nguy hiểm
của Việt Nam:
13/2003/NĐCP
29/2005/NĐCP
02/2004/TTBCN
Nội
địa:Đất,D.O.T
Quy định về
vận
chuyển
hàng nguy hiểm
quốc tế của EU,
USA...
Quốc
tế:
nước, I.M.O

Số
UN

1789

1789

Tên
vận
đường biển

chuyển

AXIT CLOHYĐRIC

HYDROCHLORIC
ACID
(Solid)

Loại,
nhóm
hàng nguy hiểm

Xếp loại
hiểm: 8

Xếp loại
hiểm: 8

nguy

nguy

Quy cách
đóng gói

đóng phi
(nhóm
đóng
gói:II)

đóng phi
(nhóm
đóng
gói:II)

Nhãn vận
chuyển

không có
thông tin

không có
thông tin

Thông
sung

tin

bổ

475LB
Là
hoá
chất
nguy hiểm, khi
sử dụng nên
cẩn thận trong
quá trình vận
chuyển,
bảo
quản, sử dụng.

475LB
Là
hoá
chất
nguy hiểm, khi
sử dụng nên
cẩn thận trong
quá trình vận
chuyển,
bảo
quản, sử dụng.

PHẦN XV: Thông tin về luật pháp
1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới
Mục
rủi
Biểu
Rủi
An toàn: (1/2-) 26-45

ro

và
tượng:
ro:

An

toàn:
C
34-37

--------\ Tình trạng khai báo hoá chất - Phần 1\-----------------------------------------------------------------------------------Thành phần
TSCA EC Japan
Australia
------------------------------------------------------------------------------------------------ -------Axit clohyđric (7647-01-0)
Có
Có
Có
Có
Nước
(7732-18-5)
Có
Có
Có
Có
--------\ Tình trạng khai báo hoá chất - Phần 2\----------------------------------------------------------------------------------
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Thành phần
Phil.
-----------------------------------------------------------------------------------------Axit clohyđric (7647-01-0)
Nước
(7732-18-5)

--Canada-Kor ea DSL
NDSL
------Có
Có
Có
Có

------Không Có
Không Có

--------\ Quy định Liên bang, Quốc gia, Quốc tế - Phần 1\----------------------------------------------------------------------SARA 302------SARA 313---Thành phần
RQ TPQ
List Chemical
Catg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Axit clohyđric (7647-01-0)
5000 500*
Có
Không
Nước
(7732-18-5)
Không Không Không Không
--------\ Quy định Liên bang, Quốc gia, Quốc tế - Phần 2\---------------Thành phần
------------------------------------------------------------------------------------------Axit clohyđric (7647-01-0)
Nước
(7732-18-5)
Hiệp ước vũ khí hoá học: Không
TSCA 12(b): Không
SARA 311/312: Độc cấp tính: Có
Độc mãn tính: Có
Cháy: Không
Phản ứng: Không
(Hợp chất / Chất lỏng)

-RCRA- -TSCACERCLA
261.33
8(d)
---------------5000
Không Không
Không
Không Không
CDTA: Có
Áp suất: Không

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: theo thông tin đăng kí, khai báo trên

PHẦN XVI: Thông tin khác
Tỷ lệ NFPA:

- Sức khoẻ:
- Phản ứng:
- Dễ cháy:

3
1
0

Tem cảnh báo nguy hiểm:

Chất độc! Nguy hiểm! Chất ăn mòn. Dạng lỏng và sương mù gây bỏng nặng. Có thể gây chết nếu
nuốt hay hít phải. Nếu hít phải có thể gây tổn thương phổi.
Tem an toàn:

- Không để hoá chất bắn vào mắt, da, quần áo.
- Không hít phải hơi hay sương.
- Giữ các thùng chứa luôn kín.
- Sử dụng hệ thống thông gió tốt.
- Rửa tay ngay sau khi sử dụng.
- Phải giặt sạch quần áo nhiễm bẩn trước khi đưa vào sử dụng lại.
Tem sơ cứu:
- Nếu nuốt phải, giữ thật thoải mái. Sau đó uống một lượng nước lớn. Trong trường hợp tiếp xúc: rửa mắt
hoặc da bằng một lượng nước lớn ít nhất 15 phút. Tháo bỏ hết quần áo, giầy...bị hoá chất bắn vào. Nếu tiếp
xúc qua đường hô hấp: chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm tới nơi thoáng mát. Phải hô hấp nhân
tạo ngay nếu nạn nhân ngừng thở. Phải có sự chăm sóc y tế trong mọi trường hợp tiếp xúc.
Mục đích sử dụng: dùng cho tẩy rửa, sản xuất muối clorua
Thông tin sửa đổi: số lần sửa đổi: 0
Ngày tháng biên soạn phiếu: 01/01/2008
Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất
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Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Hoá Chất Công Nghiệp Đức Giang

L-u ý ng-êi ®äc :
Nh÷ng th«ng tin trong phiÕu an toµn ho¸ chÊt nµy ®-îc biªn so¹n dùa trªn c¸c kiÕn thøc hîp
lÖ vµ míi nhÊt vÒ ho¸ chÊt nguy hiÓm vµ ph¶i ®-îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ng¨n
ngõa rñi ro, tai n¹n, tuy nhiªn chóng t«i kh«ng thÓ ®¶m b¶o cho sù an toµn mét c¸ch tuyÖt ®èi.
Ho¸ chÊt nguy hiÓm trong phiÕu nµy cã thÓ cã nh÷ng tÝnh chÊt nguy hiÓm kh¸c tuú theo hoµn
c¶nh sö dông vµ tiÕp xóc. Tr¸ch nhiÖm cña ng-êi sö dông lµ ph¶i biÕt ¸p dông, x¸c ®Þnh
nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vµ sö dông chóng thËt thËn träng trong tõng môc ®Ých.
CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP ĐỨC GIANG
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