BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN
DEFOAMER P01

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM
Tên: DEFOAMER P01
Mục đích sử dụng:
Chất phá bọt, sử dụng trong các ngành: hóa nông, dệt nhuộm, xử lý nước thải, giấy.
Nhà sản xuất:
Công ty TNHH Quốc Tế VGH
Tầng 6, Tòa nhà Fimexco, 231 - 233 Lê Thánh Tôn, Q. 1, TPHCM
Tel: 028 6683 1879
Email: info@vgh-intl.com
THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Hóa chất

Cas

Hàm lượng

Dầu parafin

8042-47-5

82% w/w

Các thành phần khác

N/A

18% w/w

NHẬN DIỆN MỐI NGUY

Mức nguy hiểm:
Cảnh báo
Các mối nguy:
Có hại nếu nuốt phải.
Gây kích ứng da.
Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
Biện pháp ngăn ngừa:
Không ăn, uống, hút thuốc khi thao tác với hóa chất này.
Rửa sạch các vùng da sau khi tiếp xúc với hóa chất này.
Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / bảo vệ mắt / bảo vệ mặt.
NẾU TIẾP XÚC VỚI DA:
Rửa sạch với nước và xà phòng.
Nếu xảy ra kích ứng: Nhận tư vấn và chăm sóc y tế.
NẾU TIẾP XÚC VỚI MẮT:
Rửa cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng. Tiếp tục rửa.
Nếu kích ứng mắt vẫn còn: Nhận tư vấn và chăm sóc y tế.
NẾU NUỐT PHẢI:
Gọi trung tâm chống độc / bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.
Súc miệng.
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BIỆN PHÁP SƠ CỨU
Tiếp xúc với mắt

Rửa cẩn thận với nhiều nước ngay lập tức trong vài phút. Gọi
chăm sóc y tế.

Tiếp xúc với da

Rửa sạch với nước ngay lập tức. Gọi chăm sóc y tế nếu xảy ra
kích ứng.

Nuốt phải

Không gây nôn. Gọi bác sĩ hoặc trung tâm chống độc.

BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY
Phương tiện chữa cháy thích hợp

Nước, carbon dioxide, nitrogen, cát.

Phương tiện chữa cháy không thích hợp

N/A

Nhiệt độ tự bốc cháy

N/A

Các mối nguy cụ thể từ hóa chất
N/A
Thiết bị bảo hộ cho lính cứu hỏa
Như trong bất kỳ đám cháy nào, đeo thiết bị thở độc lập và đầy đủ đồ bảo hộ.
BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ TAI NẠN
Phòng ngừa cá nhân

Sử dụng đồ bảo hộ cá nhân, không ăn uống, hút thuốc trong
khi thao tác với hóa chất này.

Phòng ngừa môi trường

N/A

THAO TÁC VÀ BẢO QUẢN
Thao tác

Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cá nhân khi thao tác với hóa chất
này. Tránh tiếp xúc với da, mắt, quần áo. Không ăn uống, hút
thuốc khi thao tác với hóa chất này.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín nắp.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Trạng thái vật lý
Màu sắc
Mùi
pH

Chất lỏng trong suốt
Không màu
Đặc trưng
N/A

Tỷ trọng

0.88

Độ hòa tan

Không tan nhưng phân tán tốt trong nước

Độ nhớt
Điểm sôi

N/A
N/A
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ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG
Độ ổn định

Hóa chất này ổn định trong điều kiện bảo quản tiêu chuẩn.

Khả năng phản ứng

N/A

THÔNG TIN ĐỘC TỐ
N/A
THÔNG TIN SINH THÁI
N/A
XỬ LÝ CHẤT THẢI
Tham khảo quy định của địa phương để có biện pháp xử lý phù hợp.
THÔNG TIN VẬN CHUYỂN
Không có quy định cụ thể về vận chuyển.
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