
BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN****** 

Trang 1 của 6 

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

1.1 Tên sản phẩm: Thuốc xịt bảo vệ nhiệt Evolve Care chống màu 

1.2 Nhận dạng sản phẩm: 210-65E CPF-99-3007-2 

1.3 Nên sử dụng / Sử dụng sản phẩm: Chăm sóc tóc 

1.4 Tên/địa chỉ/điện thoại của nhà sản xuất 

2-2-0 PHÒNG THÍ NGHIỆM Inc.

2375 Đường số 3, Riverside, CA 92507

ĐIỆN THOẠI: (951) 683-2912 FAX: (951) 683-0952

1.5 Điện thoại khẩn cấp: 

Chemtrec (24 giờ) 1-800-424-9300 (Miễn phí tại Hoa Kỳ) Đối với các cuộc gọi quốc tế: 011-703-527-3887 (Nhận cuộc gọi 

được chấp nhận) 

Hợp đồng # CCN5 

1.6 Được tạo cho: Chống màu 

2. PHÂN LOẠI THÔNG TIN SẢN PHẨM NGUY HIỂM

Phân loại Ghi nhãn mác Mã tuyên bố về 

mối nguy hại 
Biểu tượng Tín hiệu 

Word 

Tuyên bố về mối nguy hại 

Lớp nguy hiểm Danh 

mục mối 

nguy 

hiểm 

GHS Quy định 

mẫu của Liên 

Hợp Quốc 

Chất lỏng dễ 

cháy 

3 Cảnh báo Chất lỏng dễ cháy và hơi H226 

Tổn thương 

mắt nghiêm 

trọng/kích ứng 

mắt 

2a Không yêu 

cầu 

Cảnh báo Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. H319: 

Loại 3: Tiêu chí: Tiêu chí: Điểm chớp ≥ 23°C (73,4°F) và ≤ 60°C (140°F). Nhóm đóng gói III 

P101: Nếu cần tư vấn y tế, hãy có hộp đựng sản phẩm hoặc nhãn trong tay.  P102: Tránh  tầm với của trẻ em. P103: Đọc  nhãn trước 

khi sử dụng. 

Phòng ngừa: 

P210: Tránh xa nhiệt/tia lửa/ngọn lửa mở/bề mặt nóng. Không hút thuốc. 

P233: Đóng chặt thùng chứa. 

P240: Container mặt đất / trái phiếu và thiết bị tiếp nhận. 

P241: Sử dụng thiết bị điện/thông gió/chiếu sáng chống cháy nổ.../thiết bị. 

P242: Chỉ sử dụng các công cụ không gây tia lửa. 

P243: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống phóng tĩnh điện. 

Phản ứng: 

P303 + + P361 + P353: Nếu trên da (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay lập tức tất cả quần áo bị ô nhiễm.  Rửa sạch da (tóc) bằng nước/vòi hoa sen. 

P305+P351+P338: NẾU IN EYES: Rửa thận trọng bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện.  Tiếp tục Rửa 

P337+P313: Nếu vẫn còn kích ứng mắt: Nhận tư vấn/chăm sóc y tế. 

P370 + P378: Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy sử dụng bình chữa cháy có xếp hạng không nhỏ hơn 12 đơn vị B.  1910.106(d)(7)(i)(a) 

Lí: 

P403 + P233 + P235: Bảo quản ở nơi thông gió tốt. Giữ thùng chứa đóng chặt.  Giữ bình tĩnh.  

Xử lý: 

P501: Vứt bỏ nội dung/container theo quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc tế. 

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0SO81VsEBxWQ_cAgJlXNyoA;_ylu=X3oDMTByNWU4cGh1BGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&back=https://search.yahoo.com/search?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&type=406257&ei=UTF-8&no=1&fr=&fr=spigot-yhp-ie&h=97&w=125&imgurl=cdn.compliancesigns.com/media/dot-dod-transportation/300/DOT-Hazardous-Loads-Sign-DOT-9874_300.gif&rurl=http://www.compliancesigns.com/DOT-9874.shtml&size=5KB&name=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&tt=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&sigr=11dd47l8d&sigi=13283grb3&sigb=12kha734t&sign=11k0uag6f&sigt=11k0uag6f
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2.2 Các mối nguy hiểm khác không dẫn đến phân loại hoặc không được GHS chi trả. EU 2015/830: N/A 

3. THÔNG TIN THÀNH PHẦN VỀ THÀNH PHẦN

LƯUÝ:  Để biết thông tin về thành phần, các quy tắc của cơ quan có thẩm quyền đối với CBI được ưu tiên hơn các quy tắc nhận dạng 

sản phẩm. 

NHẬN DẠNG HÓA CHẤT Trường hợp # EINECS # 

% (Trong 

Tổng Công 

thức) 

Flashpoint Đăng ký REACH 

Rượu Denat. 64-17-5 200-578-6 40 - 60 55chiếcF 
01-2119457610-43-0648

(MGP) 

3.1 Tạp chất và ổn định các chất phụ gia được phân loại và góp phần phân loại chất. 

Không có mặt 

3.2 
▪ Hỗn hợp: Danh tính hóa học và nồng độ hoặc nồng độ phạm vi của tất cả các thành phần nguy hiểm trong ý nghĩa của

GHS và có mặt trên mức cắt của chúng.

▪ Mức độ cắt giảm độc tính sinh sản, gây ung thư và đột biến loại 1 là 3  0,1%

▪ Một REACh SVHC nếu có mặt trên mức cắt giảm sẽ được đề cập ở đây.

Mức cắt giảm cho tất cả các loại nguy hiểm khác là 3  1% 

LƯUÝ:  Để biết thông tin về thành phần, các quy tắc của cơ quan có thẩm quyền đối với CBI được ưu tiên hơn các quy tắc 

nhận dạng sản phẩm. 

KHÔNG CÓ MẶT 

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU

4.1 CÁC LỘ TRÌNH PHƠI NHIỄM CHÍNH 

4.2 CẤP TÍNH Cơ quan hoặc hệ thống mục tiêu  Triệu chứng và dấu hiệu phơi nhiễm 

Uống Có hại nếu ăn phải. 

Mắt Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.  Các triệu chứng có thể bao gồm đỏ, đau, sưng, ngứa, rát, chảy nước mắt 

và mờ mắt. 

DERMAL 

(DA) 

Không được dự kiến sẽ gây hại khi sử dụng theo chỉ dẫn.  Tiếp xúc da lặp đi lặp lại hoặc kéo dài có thể gây 

viêm da. 

Hít Hít phải hơi có thể gây kích ứng đường hô hấp, chóng mặt, buồn ngủ. 

4.3 Mãn tính Cơ quan hoặc hệ thống mục tiêu  Triệu chứng và dấu hiệu phơi nhiễm 

Uống Có hại nếu ăn phải. 

Mắt Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.  Các triệu chứng có thể bao gồm đỏ, đau, sưng, ngứa, rát, chảy nước mắt 

và mờ mắt. 

DERMAL 

(DA) 

Không được dự kiến sẽ gây hại khi sử dụng theo chỉ dẫn. Tiếp xúc da lặp đi lặp lại hoặc kéo dài có thể gây 

viêm da và khô da. 

Hít Hít phải hơi có thể gây kích ứng đường hô hấp, chóng mặt, buồn ngủ. 

4.4 ĐIỀU TRỊ SƠ CỨU: 

Uống Uống đủ nước để pha loãng. Tư vấn bác sĩ ngay lập tức 

Mắt Xả mắt bằng nước trong 15 phút. Nếu kích ứng vẫn còn, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế 

DERMAL 

(DA) 

Nếu kích ứng xảy ra, hãy rửa kỹ bằng xà phòng và nước nhẹ. Nếu kích ứng vẫn còn, hãy tìm kiếm sự chăm 

sóc y tế 

Hít Đưa nạn nhân ra không khí trong lành cùng một lúc. Nếu khó thở, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế 

4.5 Tình trạng y tế trầm trọng hơn do phơi   nhiễm: Rối loạn hô hấp và da đã có từ trước 

5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY (PHẢN ỨNG)

5.1 Phương pháp dập tắt: (phù hợp và 

không phù hợp) 
P370: Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy sử dụng bình chữa cháy có xếp hạng không 

nhỏ hơn 12 đơn vị B.  1910.106(d)(7)(i)(a) 

5.2 Các mối nguy hiểm cụ thể phát sinh 

từ hóa chất (ví dụ: bản chất của bất 

Các thùng chứa kín tiếp xúc với nhiệt độ quá cao dự kiến sẽ không bị vỡ. Không 

nghiền nát hoặc đâm thủng các thùng chứa. 
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kỳ sản phẩm đốt cháy nguy hiểm 

nào). 
P243: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống phóng tĩnh điện. 

5.3 Thiết bị bảo vệ đặc biệt và các biện 

pháp phòng ngừa cho lính cứu hỏa. 

Lửa nên được chiến đấu từ một khoảng cách an toàn. Lính cứu hỏa nên đeo toàn bộ 

khuôn mặt, thiết bị thở khép kín. 

6. CÁC BIỆN PHÁP PHÓNG THÍCH NGẪU NHIÊN

6.1 Các biện pháp phòng ngừa cá nhân, 

thiết bị bảo vệ và quy trình khẩn 

cấp: 

Tùy thuộc vào mức độ phóng thích, hãy xem xét sự cần thiết của lính cứu hỏa / nhân 

viên ứng cứu khẩn cấp với thiết bị bảo vệ cá nhân đầy đủ để dọn dẹp.  Không ăn, 

uống hoặc hút thuốc trong khi dọn dẹp. 

6.2 Thông gió Sử dụng với thông gió đầy đủ 

6.3 Hô hấp Không cần thiết, khi sử dụng với thông gió đầy đủ 

6.4 Biện pháp phòng ngừa môi trường: Không vứt bỏ sản phẩm vào cống thoát nước hoặc đường thủy. 

6.5 Phương pháp và vật liệu để ngăn 

chặn và làmsạch. 

Loại trừ các nguồn đánh lửa và thông gió cho khu vực. Tránh hơi thở. Tham khảo 

các biện pháp bảo vệ trong mục 7 và 8.  

7. XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN

7.1 Các biện pháp phòng ngừa để xử lý 

an toàn: 

Rửa tay kỹ sau khi sử dụng sản phẩm này và trước khi ăn, uống hoặc hút thuốc. 

P242: Chỉ sử dụng các công cụ không gây tia lửa. 

7.2 Điều kiện lưu trữ an toàn, bao gồm 

mọi sự không tương thích. 

P403 + P235:  

Bảo quản ở nơi thông thoáng. Giữ bình tĩnh.  

P210: Tránh xa nhiệt/tia lửa/ngọn lửa mở/bề mặt nóng. Không hút thuốc. 

P233: Đóng chặt thùng chứa. 

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM & BẢO VỆ CÁ NHÂN

8.1 Các thông số kiểm soát, ví dụ: giá trị giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc giá trị giới hạn sinh học. 

8.2 Kiểm soát kỹ thuật thích hợp. 

8.3 Thiết bị bảo hộ cá nhân: Không cần thiết trong điều kiện sử dụng bình thường. Khi xử lý số lượng lớn (ví dụ:  >  1 gallon), 

đeo kính bảo hộ, găng tay, giày và tạp dề theo quy định của OSHA (29 CFR 1910.133) 

NHẬN DẠNG HÓA CHẤT 
Trường hợp 

# 
EINECS # 

GIỚI HẠN PHƠI NHIỄM 

TRONG KHÔNG KHÍ Khác 

TLV ppm ĐỐI VỚI ppm 

Rượu Denat. 64-17-5 200-578-6 1000 1000 Biết 

9. TÍNH CHẤT VẬT LÝ & HÓA HỌC - DỰ KIẾN

ND = KHÔNG CÓ DỮ LIỆU / N / A = KHÔNG ÁP DỤNG 

Tập trung Hoàn thành tốt 

9.1 Ngoại hình: (trạng thái vật lý, màu sắc, v.v.) Kem nhớt đục Kem nhớt đục 

9,1a Màu Trắng Trắng 

9,1b Trọng lượng riêng: ≥1.0 ≥1.0 

9,1c Độ nhớt: 60.000 – 80.000 cPs 60.000 – 80.000 cPs 

9.2 Mùi Để phù hợp với tiêu chuẩn Để phù hợp với tiêu chuẩn 

9.3 Ngưỡng mùi Để phù hợp với tiêu chuẩn Để phù hợp với tiêu chuẩn 

9.4 Ph: N/a N/a 

9.5 Điểm nóng chảy /điểm đóng băng Không có dữ liệu sẵn dùng N/a 

9.6 Điểm sôi ban đầu và phạm vi sôi: Không có dữ liệu sẵn dùng N/a 

9.7 Flashpoint: 48°C N/a 

9.8 Tốc độ bay hơi Không có dữ liệu sẵn dùng N/a 

9.9 Tính dễ cháy: rắn / khí Chất lỏng N/a 

9.10 Giới hạn dễ cháy hoặc nổ trên / dưới N/a N/a 

9.11 Áp suất hơi N/a N/a 

9.12 Mật độ hơi N/a N/a 

9.13 Mật độ tương đối Xem trọng lượng riêng N/a 

9.14 Solubiity(ies) Nước N/a 
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9.15 Hệ số phân vùng: n-octanol /water Không có dữ liệu sẵn dùng N/a 

9.16 Nhiệt độ tự động hóa N/a N/a 

9.17 Nhiệt độ phân hủy N/a N/a 

9.18 Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) N/a VOC = <55,0% 

10. ỔN ĐỊNH & PHẢN ỨNG

10.1 Ổn định hóa học: Ổn định trong điều kiện sử dụng bình thường 

10.2 Khả năng phản ứng nguy hiểm: Trùng hợp nguy hiểm sẽ không xảy ra. 

10.3 Điều kiện để tránh: Sử dụng hoặc lưu trữ gần ngọn lửa mở, tia lửa, nhiệt độ cao (>100 °F) hoặc các nguồn 

nhiệt khác  

10.5 Các chất không tương thích: Tác nhân oxy hóa mạnh 

10.2 Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Hơi kích thích và khí độc không được dự kiến sẽ xảy ra khi liên quan đến hỏa hoạn 

11. THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

(1272/2008 Phần 2: Nguy cơ sức khỏe) 

Biểu tượng 
Loại nguy hiểm và loại nguy hiểm 

(2) 

Biểu tượng 

(1) 

Phân loại cho sản 

phẩm này 

GHS0

6 Phần 

3.1 

Hộp sọ và xương chéo Độc tính cấp tính (uống, da, hít vào), nguy 

hiểm 1, 2, 3 

Không được phân 

loại 

GHS0

5 Phần 

3.2 

Ăn mòn 
Ăn mòn da, loại nguy hiểm 1A, 1B, 1C 

Mục 3.3Serious mắt thiệt hại, nguy hiểm 

loại 1 

Không được phân 

loại 

GHS0

7 Phần 

3.1 

Dấu chấm than Kích ứng mắt, nguy hiểm loại 2 H319 

GHS0

8 Phần 

3.4 

Nguy cơ sức khỏe Nhạy cảm hô hấp, nguy hiểm loại 1 

Đột biến tế bào mầm, loại nguy hiểm 1A, 

1B, 2 

Gây ung thư, loại nguy hiểm 1A, 1B, 2 

Độc tính sinh sản, loại nguy hiểm 1A, 1B, 

2 

Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể - Phơi 

nhiễm một lần, loại nguy hiểm 1, 2 

Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể - Tiếp 

xúc nhiều lần, loại nguy hiểm 1, 2 

Nguy cơ hút, nguy hiểm loại 1 

Không được phân 

loại 

12. THÔNG TIN SINH THÁI

12.1 Độc tính sinh thái (dưới nước và trên cạn nếu có) 

12.2 
Dữ liệu không được xác định thử nghiệm trên kết thúc tốt.  Nó được biên soạn với bằng chứng khoa học đã biết về các hợp 

chất trong hỗn hợp. Sản phẩm không được thử nghiệm trên động vật. Không có dữ liệu về kết thúc tốt. 

Độc tính thủy sinh cấp tính 

loại 1 

KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI 

Mối nguy hiểm mãn tính loại 

1 

KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI 

Mối nguy hiểm mãn tính loại 

2 

KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI 

Không cần chữ tượng hình cho các loại nguy cơ môi trường và loại nguy hiểm sau: 

Mục 4.1: Nguy hiểm cho môi trường nước - Nguy cơ mãn tính loại 3, 4 

Mối nguy hiểm mãn tính loại 3 KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI 

Nguy hiểm mãn tính loại 4 KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI 

Kiên trì và suy thoái KHÔNG CÓ DỮ LIỆU 

Tiềm năng tích lũy sinh học KHÔNG CÓ DỮ LIỆU 

Tính di động trong đất KHÔNG CÓ DỮ LIỆU 

Tác dụng phụ khác Biết 
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13. CÂN NHẮC XỬ LÝ

13.1 Xử lý theo quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. 

14. THÔNG TIN VẬN TẢI

14.1 

49CFR (GND) UN1993, Chất lỏng dễ cháy, n.o.s. (Rượu biến 

tính) 3, PG III 

49CFR (GND) UN1993, Chất lỏng dễ cháy, n.o.s. (Rượu biến 

tính) 3, PG III, "LTD QTY" 

IATA (AIR) UN1993, Chất lỏng dễ cháy, n.o.s. (Rượu biến 

tính) 3, PG III 

IATA (AIR) UN1993, Chất lỏng dễ cháy, n.o.s. (Rượu biến 

tính) 3, PG III, "LTD QTY" 

ID IATA (AIR) 8000, HÀNG TIÊU DÙNG, 9, Y963 

IMDG (OCN) UN1993, Chất lỏng dễ cháy, n.o.s. (Rượu biến 

tính) 3, PG III 

IMDG (OCN) UN1993, Chất lỏng dễ cháy, n.o.s. (Rượu biến 

tính) 3, PG II, PG III, "LTD QTY" 

14.2 CHẤT GÂY Ô 

NHIỄM BIỂN: 

Không MARPOL 73/78 PHỤ LỤC III (CÁC CHẤT ĐỘC HẠI Ở 

DẠNG ĐÓNG GÓI) 49 PHỤ LỤC CFR B MỤC 172.101 

15. THÔNG TIN QUY ĐỊNH

15.1 

Nội dung của MSDS này tuân thủ Tiêu chuẩn Truyền thông Nguy hiểm OSHA CFR 1910.1200: Hệ thống phân loại và ghi 

nhãn hóa chất hài hòa toàn cầu (GHS) 

15.2 Danh sách hóa chất EPA SARA Title III 

Mục 302 Các chất cực kỳ nguy hiểm: Không có Mục 304 Các chất độc hại CERCLA: Không có 

Mục 313 Hóa chất độc hại: Không có hoặc không có mặt với số lượng quy định. 

15.3 Dự luật California 65: Không có thành phần có thể báo cáo 

15.4 Nội dung của SDS này tuân thủ Tiêu chuẩn Truyền thông Nguy hiểm OSHA CFR 1910.1200 

UN GHS: Hệ thống phân loại và dán nhãn hóa chất hài hòa toàn cầu (GHS) ("Cuốn sách màu tím"), Liên Hợp Quốc, Phiên 

bản sửa đổi đầu tiên năm 2005, có sẵn trực tuyến hoặc từ các ấn phẩm của Liên Hợp Quốc. Trang web GHS của Liên Hợp 

Quốc 

Hoa Kỳ: Luật Vận chuyển Vật liệu Nguy hiểm Liên bang (49 U.S.C. 5101 et seq. ). 

Hoa Kỳ: Tiêu chuẩn truyền thông nguy hiểm OSHA 29 CFR 1910.1200. 

DOT: U.S. DOT, 49 CFR Phần 173, Tiểu khu D. 

16. THÔNG TIN KHÁC bao gồm thông tin về việc chuẩn bị và sửa đổi SDS

16.1 Phiên bản hiện tại: 3 

Sửa đổi: 1, 2 (1.7 – loại bỏ dấu hoa thị sau CCN5) 3 (2.2, 11, 12) 

Ngày sửa đổi: 2019-07-23; 2019-10-30; 2020-03-30 

Phiên bản 4: Sửa đổi: định dạng lại các phần 1,2,4 và 12. 2020-05-27 

V 4 Rev 2 (2.2, 14.1) 2020-07-15 

V4 Rev 3 2021-01-14 (loại bỏ ORM-D) 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev01/01files_e.html
mailto:publications@un.org
http://www.unece.org/contact/UNECE404.htm
http://www.unece.org/contact/UNECE404.htm
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0SO81VsEBxWQ_cAgJlXNyoA;_ylu=X3oDMTByNWU4cGh1BGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&back=https://search.yahoo.com/search?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&type=406257&ei=UTF-8&no=1&fr=&fr=spigot-yhp-ie&h=97&w=125&imgurl=cdn.compliancesigns.com/media/dot-dod-transportation/300/DOT-Hazardous-Loads-Sign-DOT-9874_300.gif&rurl=http://www.compliancesigns.com/DOT-9874.shtml&size=5KB&name=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&tt=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&sigr=11dd47l8d&sigi=13283grb3&sigb=12kha734t&sign=11k0uag6f&sigt=11k0uag6f
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0SO81VsEBxWQ_cAgJlXNyoA;_ylu=X3oDMTByNWU4cGh1BGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&back=https://search.yahoo.com/search?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&type=406257&ei=UTF-8&no=1&fr=&fr=spigot-yhp-ie&h=97&w=125&imgurl=cdn.compliancesigns.com/media/dot-dod-transportation/300/DOT-Hazardous-Loads-Sign-DOT-9874_300.gif&rurl=http://www.compliancesigns.com/DOT-9874.shtml&size=5KB&name=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&tt=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&sigr=11dd47l8d&sigi=13283grb3&sigb=12kha734t&sign=11k0uag6f&sigt=11k0uag6f
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0SO81VsEBxWQ_cAgJlXNyoA;_ylu=X3oDMTByNWU4cGh1BGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&back=https://search.yahoo.com/search?p=flammable+liquid+dot+3+symbol&type=406257&ei=UTF-8&no=1&fr=&fr=spigot-yhp-ie&h=97&w=125&imgurl=cdn.compliancesigns.com/media/dot-dod-transportation/300/DOT-Hazardous-Loads-Sign-DOT-9874_300.gif&rurl=http://www.compliancesigns.com/DOT-9874.shtml&size=5KB&name=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&tt=DOT+Flammable+Liquid+3+Sign+DOT-9874+Hazardous+Loads&sigr=11dd47l8d&sigi=13283grb3&sigb=12kha734t&sign=11k0uag6f&sigt=11k0uag6f


BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN****** 

Trang 6 của 6 

V4 Rev 4 (3 tham chiếu đến REACh) 2021-01-27 

Ngày tạo: 2021-02-17 

Tác giả/Tên viết tắt: Victoria Morales VCM 

16.2 Disclaimer: 

Bảng dữ liệu an toàn này được cung cấp theo Hệ thống hài hòa toàncầu2(GHS);  Tiêu chuẩn truyền thông về mối nguy hại của 

OSHA, 29 CFR  §  1910.1200. Các quy định khác của chính phủ phải được xem xét để áp dụng cho sản phẩm này. Theo kiến 

thức tốt nhất của 2-2-0 Laboratories Inc., thông tin trong tài liệu này là đáng tin cậy và chính xác kể từ ngày ban hành; tuy nhiên, 

tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ không được đảm bảo và không có bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, được thể hiện 

hoặc ngụ ý, được cung cấp. 

Định nghĩa: 

Chất lỏng dễ cháy có nghĩa là chất lỏng có điểm chớp cháy không quá 93 °C.  Các chất và hỗn hợp của loại nguy hiểm này 

được gán cho một trong bốn loại nguy hiểm trên cơ sở điểm chớp cháy và điểm sôi (Xem Bảng 3.3). Điểm chớp nhoáng được 

xác định bằng các phương pháp cốc kín như được cung cấp trong tài liệu GHS, Chương 2.5, đoạn 11. 

Hỗn hợp có nghĩa là hỗn hợp hoặc dung dịch bao gồm hai hoặc nhiều chất trong đó chúng không phản ứng. 

CBI có nghĩa là "thông tin kinh doanh bí mật". 

12-B đơn vị; Bình chữa cháy có xếp hạng Loại B có hiệu quả chống cháy chất lỏng dễ cháy.  (Monoammonium phosphate,

natri bicarbonate).

Chống màu Evolve Care Thermal Protection Spray 210-65E 210-65E SDS 2021-02-17 

Rượu Denat CAS #64-17-5 

 Từ tín hiệu: Cảnh báo 

Tuyên bố nguy hiểm: Chất lỏng và hơi dễ cháy.  Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. 

Cụm từ phòng ngừa: 

Nếu cần tư vấn y tế, hãy có hộp đựng sản phẩm hoặc nhãn trongtay. Tránh ra khỏi tầm với của trẻ em.  Đọc nhãn trước khi sử 

dụng.  Tránh xa nhiệt / tia lửa / ngọn lửa mở / bề mặt nóng. Không hút thuốc.  Giữ thùng chứa đóng chặt. 

Container mặt đất / trái phiếu và thiết bị tiếp nhận.  Sử dụng điện/thông gió/chiếu sáng chống cháy nổ.../thiết bị. 

Chỉ sử dụng các công cụ không gây tia lửa.  Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống xả tĩnh. 

Nếu trên da (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay lập tức tất cả quần áo bị ô nhiễm.  Rửa sạch da (tóc) bằng nước/vòi hoa sen. 

NẾU TRONG MẮT: Rửa thận trọng bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện.  Tiếp tục Rửa.  

Nếu kích ứng mắt vẫn còn: Nhận tư vấn / chú ý y tế. Trong trường hợp hỏa hoạn, sử dụng bình chữa cháy có xếp hạng không 

nhỏ hơn 12 đơn vị B.  Bảo quản ở nơi thông thoáng. Giữ thùng chứa đóng chặt.  Giữ bình tĩnh.  

Vứt bỏ nội dung/container theo quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc tế. 

220 Phòng thí nghiệm, Inc. 

2375 3rd  Street Riverside CA. 92507 

LIÊN HỆ KHẨN CẤP: Chemtrec (24 giờ) 1-800-424-9300 (Miễn phí tại Hoa Kỳ) Đối với các cuộc gọi quốc tế: 011-703-527-

3887 (Nhận cuộc gọi được chấp nhận) 

Hợp đồng # CCN5 

https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghoshacomparison.html#footnote2

