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Tên sản phẩm: bề mặt tóc thức tỉnh điều trị tên hóa học: N/A 

SỐ CAS: N/A GIA ĐÌNH 

HÓA CHẤT: N/A CÔNG 

THỨC HÓA HỌC: N/A 

II. SUMMARY OF HAZARDS 
 

Không có mối nguy hiểm đã biết. 

 

III. HAZARDOUS COMPONENTS 
 

GIỚI HẠN PHƠI NHIỄM 

TÊN   CAS  No.   %   Pel   TLV   khác 
 
 

IV. CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES 

 

Điểm sôi: 212   F điểm chớp:  N/A 

 

Điểm nóng chảy :  n/a mật độ hơi: n/a 

 

Sol. trong nước:  hoàn toàn   cụ thể lực hấp dẫn: 0,990-1,010 @ 22   c ph: 

6,75-7,25 @  22   C tỷ lệ bay hơi:  N/A 

DIỆN mạo/MÙI: chất lỏng mỏng, màu cam sữa, hương thơm dễ chịu 
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  dữ liệu độc tính  

Tênhóa học   LD50   LC50 
 
 

MẮT liên hệ: rửa mắt bị ảnh hưởng hoặc mắt dưới nước chạy chậm trong 15 phút hoặc lâu hơn, 

đảm bảo mí mắt được tổ chức ngoài. Nếu kích thích nên tiếp tục, tham khảo ý kiến bác sĩ. 

 

DA liên hệ: rửa khu vực bị ảnh hưởng với nhiều nước trong vài phút. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế 

nếu kích thích vẫn tồn tại. 

 

HÍT PHẢI: N/A 

 

UỐNG: Nếu nuốt phải, tham khảo ý kiến bác sĩ. 

TÁC DỤNG MÃN TÍNH CỦA TIẾP XÚC: N/A 

TÁC DỤNG SỨC KHỎE KHÁC: N/A 

 Vi. Các biện pháp kiểm soát 

 exposuRe  
 

EYE PROTECTION: không cần thiết theo bình thường sử dụng 

GĂNG tay bảo hộ: không có yêu cầu dưới bình thường sử dụng 

bảo vệ hô hấp: không yêu cầu sử dụng bình thường khác bảo vệ: 

không yêu cầu dưới bình thường sử dụng thông gió: không có yêu 

cầu trong sử dụng bình thường 

VỆ SINH CÁ NHÂN/THỰC HÀNH LÀM VIỆC: 

 

VII. CHÁY và nổ dữ liệu nguy hiểm  
 

PYROPHORIC: sản phẩm không tự bốc cháy khi tiếp xúc với điều kiện khí quyển bình thường. 

ĐIỂM FLASH (phương pháp được sử dụng): N/A (giải pháp nước) 

giới hạndễ cháy thấp: Upper: 

 

PHƯƠNG tiện chữa cháy: sẽ không hỗ trợ đốt cháy 

 

FIRE FIGHTING hướng dẫn: mang thiết bị bảo hộ cá nhân và máy thở khép kín khi chiến đấu 

cháy. Sử dụng nước mát phun để mát thiết bị và để phân tán hơi. 

 

BẤT thường cháy và EXPLosion nguy hiểm: N/A 

 

Điều trị điều trị tóc bề mặt 
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ỔN định: bình thường ổn định. 

KHÔNG TƯƠNG THÍCH: 

N/A 

CÁC SẢN PHẨM NGUY HIỂM CỦA THÀNH 

PHẦN: N/A HAZARDOUSPOLYMERIZATION: N/A 

IX. ENVIRONMENTAL & DISPOSAL INFORMATION 
 

ACTION để cho tràn/RÒ rỉ: hấp thụ tràn với vật liệu trơ và nơi vào một thùng chứa chất thải 

riêng biệt. 

 

Phương phápxử lý: vứt bỏ theo quy định  của địa phương,  tiểu bang  và liên bang 

 

X. PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING, STORAGE AND USE 
 

N/a 

 

XI. SHIPPING INFORMATION 
 

N/a 

 

XII. ADDITIONAL INFORMATION 
 

TÀI LIỆU NÀY TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT KIỂM SOÁT CÁC CHẤT ĐỘC HẠI. 

 

Để biết thêm thông tin về an toàn sản phẩm hoặc sử dụng sản phẩm, hãy liên hệ với người quản lý sản 

phẩm tại địa chỉ hoặc số điện thoại được liệt kê trên trang một. 

 

Disclaimer 

Thông tin trong MSDS này thu được từ các nguồn hiện tại và đáng tin cậy. Tuy nhiên, dữ liệu được 

cung cấp vớibất kỳ bảo hành,  bày tỏ  hay ngụ ý, về tính đúng đắn hoặc chính xác của nó. Kể từ khi 

điều kiện để sử dụng, xử lý, lưu trữ và vứt bỏ sản phẩm này là ngoài tầm kiểm soát của công ty này, 

người dùng chịu trách nhiệm cả hai để xác định điều kiện an toàn để  sử dụng sản phẩm này và để 

chịu trách nhiệm về tổn thất, thương tích, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng không đúng 

của sản phẩm. Không bảo hành,  bày tỏ hay ngụ ý, liên quan đến sản phẩm được mô tả ở đây sẽ được 

tạo ra bởi hoặc  suy ra từ bất kỳ tuyên bố hoặcnhiệm vụ o trong MSDS này. Các cơ quan chính phủ 

khác nhau (ví dụ: DOT,  EPA  và FDA) có thể có các quy định cụ thể liên quan đến việc vận chuyển, 

xử lý, lưu trữ, sử dụng  hoặc  vứt bỏ sản phẩm này mà có thể không được phản ánh trong MSDS 

này. Người dùng nên xem lại các  quy định này để đảm bảo  tuân thủ đầy đủ. 

 

 

 
Điều trị điều trị tóc bề mặt 


