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SAFETY DATA SHEET  
In Accordance with OSHA Regulation 29 CFR1910.1200 

 
 
 

1. IDENTIFICATION OF SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY 
 

PRODUCT:    NuFACE Leave-On Gel Primer 
 

PRODUCT CODE:   30410 2 fl. oz. – 854278006864.  
30420 5 fl. oz. – 854278006857.  
30440 10 fl. oz. – 858398007008. 

 
COMPANY IDENTIFICATION:          NuFACE  

 
Address:     1325 Sycamore Avenue Suite A   Vista, CA 92081 

 
EMERGENCY TELEPHONE:   1-888-360-9171 or 1-760-734-4545 

 
RECOMMENDED USE:   Cosmetic Facial Care. 

 
 

2. HAZARDS IDENTIFICATION 
 

Health Hazards:  Non-hazardous. 

Skin:   Unlikely to cause skin irritation. 

Eyes:   May cause moderate irritation upon contact. 

Inhalation:  Not applicable 

Ingestion: Small amounts should not cause harm.  Swallowing large amounts may cause digestive 
discomfort. 

Aquatic Toxicity: No known negative ecological effects are expected. 
  

3. COMPOSITION/INFORMATION AND INGREDIENTS 
 

HAZARDOUS INGREDIENTS:  This material is non-hazardous as defined by the OSHA Hazard Communication 
standard.   

  
4. FIRST AID MEASURES 

Skin:  No first aid should be needed.  For minor irritation, wash exposed area with soap and water. 

Eyes:  Check for and remove any contact lenses.  For minor irritation, flush with plenty of water.  Call a 
physician. 

Inhalation:  No specific treatment is necessary since the material is not likely to be hazardous by inhalation. 

Oral:   If irritation or discomfort occur, obtain medical advice. 

Ingestion:   Wash out mouth and call physician. 
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5. FIRE FIGHTING MEASURES 

Flash Point:   >210°C 
 
Extinguishing Media:  Non-flammable 
 
Special Exposure Hazards: Not determined. 

Special Protective Equipment:   Not applicable.  This material is non-flammable.  Remove all ignition sources. 
 

 
6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 

Personal Precautions:   Not applicable. 

Environmental Precautions: Collect for disposal.  Do not empty into drains. 

Method of Cleaning: Clean with absorbent materials (cloth, paper towel).  Place in a suitable container 
for disposal. 

 
7. HANDLING AND STORAGE 
 

Storage Conditions: Store indoors between 40°F and 120°F.  Avoid localized overheating. 
 
Protection against fire and explosion: No special precautions necessary. 
 

8. EXPOSURE CONTROL/PERSONAL PROTECTION 
 

Eye Protection:  Not required 

Skin Protection:  Not required. 
 
Respiratory Protection:  Not applicable. 
 
Ventilation:   Not required. 

Personal protection equipment for hand/eye/respiratory:  Not applicable. 
 
 

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 

Physical state:  Viscous gel  

Color:    Colorless  

pH:   6.0 - 7.0 

Odor:   Characteristic 

Vapor Pressure: Not applicable      

Specific Gravity: 0.98 - 1.03 @ 25°C     

Solubility in Water: 100%   

             Viscosity:   16,000 - 22,000 cPs @ 25°C (centipoise stokes) 

 
10.  STABILITY AND REACTIVITY 
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Stability:   Stable 

Material and Condition to avoid: None 

Incompatibility:     Not applicable 

 
11.   TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 

Acute Toxicity:     Ingestion is unlikely to cause harm. 

Oral/Skin/Eye Exposure Limits:  No data available, however, components of this product are reported as non-
irritating but eye contact could possible cause slight irritation. 

Sensitization to Product:   No data available, however, components of this product are reported as not 
sensitizing.  If skin sensitization occurs, wash area with soap and water. 

 
12. ECOLOGICAL INFORMATION 
 

Environmental Data: No known environmental hazards are associated with this product. 
 
 

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 
 

Disposal should be according to local authority regulations. Not a hazardous waste under 40 CFR 261; 29 CFR 
1910.1200.  

 
14. TRANSPORT INFORMATION 
 

USDOT; IMGD; IATA/CAO: Proper shipping name:  Not regulated 
Hazard Class / I.D. No. / Packaging Group:  Not hazardous 

 
15. REGULATORY INFORMATION 
 

OSHA Hazard Communication Standard Classification:  Non-hazardous. 
 
 

16. OTHER INFORMATION 
 

This product does not contain any chemicals subject to the reporting requirements of 40CFR 335, 370, 372. 
 
 
Date of Issue…  July 21, 2017      Issue No…..1….. 
 
 
This Safety Data Sheet has been prepared to assist user to perform their own assessment of the requirements for safe 
handling under the Control of Substances Hazardous to Health Regulations and similar legislation. 
 
The information provided in this SDS is correct to the best of our knowledge at the date of its publication, and is, in our 
opinion consistent with the state of general scientific and technical knowledge at that date, but we can not accept liability 
for loss, injury or damage which may result from its use. 
 
We must point out that it is the responsibility of any intermediate supplier to ensure that the information contained in this 
SDS is passed to the ultimate user. 
 
If any such ultimate user wishes to make arrangement for version to be sent directly to him, we shall if so notified, be 
glade to make the necessary entry in our records. 



Página 1 de 3  
 

 

 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
De acuerdo con la Regulación 29 CFR1910.1200 de OSHA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIA / PREPARACIÓN Y EMPRESA 

PRODUCTO: NuFACE Leave-On Gel Primer 
 

CÓDIGO DE PRODUCTO: 30410 2 fl. oz. – 854278006864. 
30420 5 fl. oz. – 854278006857. 
30440 10 fl. oz. – 858398007008. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: NuFACE 

 
Address: 1325 Sycamore Avenue Suite A Vista, CA 92081 

 
Dirección: 1-888-360-9171 or 1-760-734-4545 

TELÉFONO DE EMERGENCIA: Cuidado facial cosmético. 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Riesgos para la salud:   No presenta riesgos.  
Piel:    Es poco probable que cause irritación de la piel.  
Ojos:     Puede causar irritación al contacto.  
Inhalación:    No aplicable  
Ingestión:  Pequeñas cantidades no deberían causar daño. La ingestión de grandes 

cantidades puede causar molestias digestivas.  
Toxicidad sobre el agua:  No se esperan efectos ecológicos negativos conocidos 
 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN E INGREDIENTES 
 

INGREDIENTES PELIGROSOS: este material no es peligroso según lo define la Norma de comunicación de 
riesgos de OSHA. 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Piel:   No deberían ser necesarios primeros auxilios. Para irritaciones menores, lave el área 
expuesta con agua y jabón.  

Ojos:   Si está usando lentes de contacto, quíteselos. Para irritaciones menores, enjuague los ojos 
con abundante agua. Consulte con un médico.  

Inhalación:   No es necesario un tratamiento específico ya que no es probable que el material sea 
peligroso por inhalación.  

Oral:   Si se produce irritación o molestias, recurra al consejo de un médico.  
Ingestión:   Enjuague su boca y consulte con un médico.. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Punto de Inflamabilidad:   > 210 °C  
Medios de extinción:   No inflamable  
Riesgos de exposición especial:  No determinados.  
Equipo especial de protección: No aplicable. Este material no es inflamable. Eliminar toda fuente de ignición. 

 
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  

 
Precauciones personales:   No aplicable.  
Precauciones ambientales:  Recoger para su eliminación. No tirar por el desagüe.  
Método de limpieza:  Limpiar con materiales absorbentes (tela, toalla de papel). Colocar en un recipiente 

adecuado para su eliminación. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
 
Condiciones de almacenamiento:   Almacenar en interiores entre 40 °F y 120 °F  

(4.5 °C y 49 °C). Evitar el sobrecalentamiento 
localizado.  

Protección contra incendio y explosión:  No se requieren precauciones especiales. 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Protección para los ojos:     No es necesaria  
Protección para la piel:      No es necesaria  
Protección respiratoria:      No aplicable.  
Ventilación:        No es necesaria  
Equipo de protección personal para manos/ojos/respiratorio:  No aplicable. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Estado Físico:   Gel viscoso  
Color:   Incoloro  
pH:   6.0 - 7.0  
Olor:   Característico  
Presión de vapor:   No aplicable  
Gravedad específica:  0.98 - 1.03 @ 25 °C  
Solubilidad en agua:   100%  
Viscosidad:   16,000 - 22,000 cPs @ 25 °C (centipoise stokes) 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad:     Estable  
Material y condiciones a evitar:   Ninguna  
Incompatibilidad:    No aplicable 



Página 3 de 3  
 

 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Toxicidad aguda:     Es poco probable que la ingestión cause daño.  
Límites de exposición oral/cutánea/ocular:  No hay datos disponibles, aun cuando los componentes de este 

producto se informan como no irritantes, el contacto con los ojos 
podría causar una leve irritación.  

Sensibilización al producto:  No hay datos disponibles, sin embargo, se informa que los 
componentes de este producto no son sensibilizantes. Si se 
produce sensibilización de la piel, lave el área con agua y jabón. 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
Datos ambientales: No conocen riesgos ambientales asociados con este producto. 

 
13. CONSIDERACIONES DE DESEC 

 
La eliminación debe realizarse de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades locales. El producto 
desechado no es un residuo peligroso según 40 CFR 261; 29 CFR 1910.1200. 

 
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

 
USDOT; IMGD; IATA/CAO: Designación oficial de transporte: no regulado 

  Clase de peligro / ID No. / Grupo de embalaje: no es peligroso 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS DE OSHA: no presenta riesgos. 
 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 

 
Este producto no contiene ningún producto químico según los requisitos de informes de 40 CFR 355,370 y 372. 

 
Fecha de emisión ... 21 de julio de 2017 Número de emisión ... ..1 ... .. 

 
 

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido preparada para ayudar al usuario a realizar su propia evaluación de los 
requisitos para un manejo seguro bajo las Regulaciones de Control de Sustancias Peligrosas para la Salud y 
legislación similar.  
 
La información proporcionada en esta HDS es correcta según nuestro conocimiento a la fecha de su publicación y, en 
nuestra opinión, es consistente con el estado de los conocimientos científicos y técnicos generales en esa fecha, pero 
no podemos aceptar responsabilidad por pérdidas, lesión o daño que pueda resultar de su uso.  
 
Debemos señalar que es responsabilidad de cualquier proveedor intermedio garantizar que la información contenida 
en esta HDS se transmita al usuario final.  
 
Si algún usuario final desea recibir directamente este informe, deberá consignarlo claramente en nuestros registros y, 
en ese caso, procederemos a su envío. 
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产品安全技术说明书 
符合美国职业安全与健康管理局（OSHA）29 CFR1910.1200标准 

 

1. 物质/制备/企业信息 

产品: NuFACE Leave-On Gel Primer 
 

产品编码: 30410 2 fl. oz. – 854278006864. 
30420 5 fl. oz. – 854278006857. 
30440 10 fl. oz. – 858398007008. 

 
公司名称: NuFACE 

 
地址： 1325 Sycamore Avenue Suite A Vista, CA 92081 

 
紧急电话: 1-888-360-9171 或 1-760-734-4545 

推荐用途: 面部护理 
 
 
2. 危害鉴定 

 
健康危害： 无危害。 
皮肤：  不易引起皮肤刺激。 
眼睛：  接触可能引起温和刺激。 
吸入：  不适用。 

食入：  少量不会导致伤害。大量吞咽可能导致消化系统不适。 

水生毒性： 无已知不良生态影响。 

 
3. /组成/成分信息 

 
有害成分：根据美国职业安全与健康管理局（OSHA）《危险通信标准》，本材料无害。 

4. 急救措施 
 

皮肤：  无需急救。如遇轻微刺激，请用水和肥皂清洗接触部位。 

眼睛：  检查并摘下隐形眼镜。如遇轻微刺激，请用大量水冲洗眼睛，并致电医师。 

吸入：  材料不易通过吸入造成危害，因此无需特殊处理。 

口腔：  如遇刺激或不适，请就医。 

食入：  请用水漱口，并致电医师。
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5. 消防措施 

 

闪点：  >210°C 

灭火介质： 不易燃 

特殊暴露危害： 未确定。 

特殊防护设备： 不适用。本材料不易燃。请移除所有引火源。 
 
6. 泄漏应急处理 

个人防护措施：  不适用 

环境防护措施：  收集后处置。请勿倒入下水道。 

清理方法：  用吸收性材料（布、纸巾）清理。请放在合适的容器中处置。 

7. 搬运及储存 
储存条件：40°F至120°F，室内储存。避免局部过热。 

防火、防爆：无需特殊防范措施。 
 

8. 接触控制/个人防护 
 

眼睛保护：   不需要 

皮肤保护：   不需要 

呼吸道保护：   不适用 

通风：    不需要 

手/眼睛/呼吸道个人防护设备： 不适用 
 
9. 物理及化学性质 

 
物理状态：  粘性胶体 

颜色：   无色 

pH值：   6.0 - 7.0 
气味：   特有气味 
蒸汽压：  不适用 
比重：   0.98 - 1.03 @ 25°C 
水溶性：  100% 
黏度：   16000 - 22000 cPs @ 25°C (centipoise stokes) 
 

10. 稳定性及反应性 
 
稳定性：  稳定 
应避免的物质及条件：无 
不相容性：  不适用 

 
 



第3页，共3
 

  

 
11.   毒理信息 

 
急性中毒：   食入不易导致伤害。 

口腔/皮肤/眼睛接触限制： 无可用数据。报告称本产品所含成分无刺激性，但眼睛接触可能引起轻微刺激。 

产品致敏性： 无可用数据。报告称本产品所含成分不致敏，如遇皮肤过敏，请用肥皂和水冲洗过敏

部位。 
 
12. 生态信息 

 
环境数据： 无已知环境危害与本产品相关。 

 
13. 处置方式 

 
应根据当地法规处置。 
根据40 CFR 261及29 CFR 1910.1200标准，不属于有害垃圾。 

 
14. 运输信息 

 
美国交通部；《国际海运危险品法规》；国际航空运输协会/仅限货机承运：正确装运名称：未监管 
危险等级/I.D.号/包装类别：无害 
 

15. 监管信息 
 

美国职业安全与健康管理局《危险通信标准》分类：无害 
 
16. 其他信息 

 
本产品不含40 CFR标准355、370及372需报备的化学品。 

 
发布日期：2017年7月21日 发行编号：1 

 
本产品安全技术说明书旨在帮助用户根据《危险物质控制规程》及其他同类法规自行评估安全操作要求。 
 
据我们所知，本产品安全技术说明书所提供的信息截至发布之日是正确的，并且，我们认为这些信息与截至发布之日的科学
技术常识相符，但我们不对产品使用可能导致的损失、毁坏负责。 

 
我们必须指出，任何中间供应商都有责任确保本产品安全技术说明书中的信息传递给了最终用户。 

 
如果最终用户希望直接收到该版本，我们愿意在得到通知的情况下按需调取存档。 
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안전보건자료 
OSHA 규정 29 CFR 1910. 1200에 따름 

 

1. 화학제품과 회사에 관한 정보 

제품: NuFACE Leave-On Gel Primer 
 

제품 코드: 30410 2 fl. oz. – 854278006864. 
30420 5 fl. oz. – 854278006857. 
30440 10 fl. oz. – 858398007008. 

 
회사 정보: NuFACE 

 
주소: 1325 Sycamore Avenue Suite A Vista, CA 92081 

긴급 전화: 1-888-360-9171 또는 1-760-734-4545 

권장 용도: Cosmetic Facial Care. 
 
 

2. 유해성 정보 
 

인체 유해성:  유해성 없음  

피부:  피부 자극 유발 가능성 희박함.  

눈:  접촉 시 경미한 자극을 유발할 수 있음.  

흡입:  해당 없음  

섭취:  소량은 위해가 되지 않음. 대량을 삼키는 경우 소화 불편을 유발할 수 있음.  

수서 독성:  알려진 부정적 환경 영향 예상되지 않음.. 

 
3. 구성성분의 명칭 및 함유량 

 
유해 성분: 본 물질은 OSHA 위험물질 표시 기준이 정의하는 유해성이 없습니다. 

4. 응급조치 요령 
 

피부:   응급조치 불필요. 경미한 자극의 경우, 노출된 부위를 비누와 물로 씻으십시오.  

눈:  콘택트렌즈를 착용했는지 확인하고 제거하십시오. 경미한 자극의 경우, 충분한 양의 물로 씻어내십시오. 

의사에게 연락하십시오.  

흡입:   물질이 흡입으로 인해 위해가 될 확률이 희박하므로 치료가 불필요함.  

경구:   자극이나 불편함이 발생하면 의사의 진료를 받으십시오.  

섭취:   입안을 물로 헹궈내고 의사에게 연락하십시오.
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5. 화재 시 진압 조치 
 

인화점:   >210°C  

소화제:   가연성 없음  

특수 노출 유해성:   평가가 수행되지 않음.  

특수 보호구:   해당 없음. 본 물질은 가연성이 없습니다. 모든 점화원을 제거하십시오. 
 
 

6. 누출 사고 시 대처 방법 
 

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항:   해당 없음.  

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:    수거하여 폐기하십시오. 배수구에 붓지 마십시오.  

정화 또는 제거 방법:  흡수성 소재(천, 키친타월)로 닦으십시오. 적절한 용기에 

담아 폐기하십시오. 
 

7. 취급 및 보관 
 
보관 조건:       40°F-120°F에서 실내에 보관하십시오. 국소적 과열을 
피하십시오. 화재 및 폭발로부터 보호하기 위한 조치사항:  특별한 조치가 필요 없음.  
 

8. 노출 방지 및 개인 보호구  
 

눈 보호:     필요 없음  

피부 보호:    필요 없음  

호흡기 보호:    해당 없음  

환기:     필요 없음  

손, 눈, 호흡기를 위한 개인 보호구: 해당 없음 
 

9. 물리화학적 특성 
 

물리적 형태:    점성 젤  

색상:    무색  
pH:     6.0 - 7.0  
냄새:     특유의 냄새  

증기압:     해당 없음  

비중:     0.98 - 1.03 @ 25°C  

물 용해성:    100%  

점성:     16,000 - 22,000 cPs @25°C (센티포이즈 스토크) 
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10. 안정성 및 반응성 

안정성:  안정함  

피해야 할 물질 및 조건:  없음  

불화합성:  해당 없음 

11. 독성에 관한 정보 
급성 독성:   섭취로 인한 위해 유발 가능성 희박함  

경구/경피/눈 노출 한계:  자료 없음. 제품의 구성요소는 무자극성으로 보고되었으나 눈 접촉은 경미한 자극을 유발할 

수도 있습니다.  

제품 민감화:  자료 없음. 제품 구성요소는 감작을 초래하지 않는 것으로 보고되었습니다. 피부 감작이 

나타나면 해당 부위를 비누와 물로 씻으십시오. 
 

12. 환경에 미치는 영향 
 

환경 자료: 본 제품과 연관된 환경 위험이 없습니다. 
 

13. 폐기 시 주의사항 
 

지역 당국의 요건에 따라 폐기해야 합니다. 40 CFR 261; 29 CFR 1910.1200에 따라 유해 폐기물이 아님.  
 

14. 운송에 필요한 정보 
 

USDOT; IMGD; IATA/CAO: 적정 선적명: 규제되지 않음 

      위험성 등급 / I.D. 번호 / 용기 등급: 유해성 없음 
15. 법적 규제 현황 

OSHA 위험물질 표시 기준 분류: 유해성 없음  
 

16. 기타 정보 
 

본 제품은 40 CFR 335, 370 및 372의 신고 요구조건의 대상이 되는 화학성분을 포함하지 않습니다.  
 

발행일...2017년 7월 21일 1호 
 
본 안전보건자료는 사용자가 COSHH(Control of Substances Hazardous to Health Regulations) 및 유사 법규에 따라 

안전한 취급 요건을 직접 평가하는 데 도움이 되도록 작성하였습니다. 

본 SDS에 제공된 정보는 발행일 시점에서 당사가 알고 있는 한 정확하며 당사의 소견에 당시의 일반적인 과학 및 기술 

지식 현황과 부합하나, 사용으로 인해 발생할 수 있는 손실, 부상 또는 피해에 관해 당사는 책임을 지지 않습니다.  
 
본 SDS에 포함된 정보가 최종 사용자에게 전달되도록 보장하는 것은 중간 공급자의 책임임을 지적하는 바입니다. 
  
문서를 직접 받아 보고자 하는 최종 사용자가 있다면, 해당 의사를 통지받는 경우 기꺼이 당사의 기록에 기입하겠습니다. 
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BẢN DỮ LIỆU AN TOÀN 
Phù hợp với Quy định 29 CFR1910.1200 OSHA 

 
 

1. NHẬN DẠNG VẬT CHẤT/ĐIỀU CHẾ VÀ CÔNG TY 

SẢN PHẨM: NuFACE Leave-On Gel Primer 
 

MÃ SẢN PHẨM: 30410 2 fl. oz. – 854278006864. 
30420 5 fl. oz. – 854278006857. 
30440 10 fl. oz. – 858398007008. 

 
NHẬN DẠNG CÔNG TY: NuFACE 

 
Địa chỉ: 1325 Sycamore Avenue Suite A Vista, CA 92081 

 
ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP: 1-888-360-9171 hoặc 1-760-734-4545 

CÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC KHUYẾN CÁO: Mỹ phẩm chăm sóc da mặt. 
 
 
2. NHẬN BIẾT MỐI NGUY 

 
Mối nguy đối với sức khỏe:  Không độc hại.  
Da:     Không có khả năng gây kích ứng da.  
Mắt:     Có thể gây kích ứng vừa phải khi tiếp xúc.  
Hít phải:    Không áp dụng  
Nuốt phải:  Lượng nhỏ sẽ không gây hại. Nuốt vào lượng lớn có thể gây khó chịu cho đường 

tiêu hóa.  
Độc tính dưới nước:   Hiện chưa ghi nhận tác động sinh thái tiêu cực nào. 

 
3. CẤU TẠO/THÔNG TIN VÀ THÀNH PHẦN 

 
THÀNH PHẦN ĐỘC HẠI: Vật liệu này không độc hại theo định nghĩa của tiêu chuẩn Truyền thông về Mối nguy OSHA. 
 

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU 
 

Da:  Không cần biện pháp sơ cứu nào. Đối với trường hợp kích ứng nhẹ, hãy rửa vùng tiếp xúc bằng xà 
phòng và nước.  

Mắt:  Kiểm tra và tháo kính áp tròng nếu có. Đối với trường hợp kích ứng nhẹ, hãy rửa bằng nhiều nước. 
Gọi cho bác sĩ.  

Hít phải:   Không cần biện pháp điều trị cụ thể nào vì vật liệu không có khả năng gây hại do hít phải.  
Uống phải:  Nếu có tình trạng kích ứng hoặc khó chịu, hãy tìm kiếm tư vấn y tế.  
Nuốt phải:  Súc miệng và gọi cho bác sĩ.
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5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY 
 

Điểm chớp cháy:    >210°C  
Môi trường dập tắt:    Không bắt lửa  
Các mối nguy tiếp xúc đặc biệt:   Không xác định.  
Thiết bị bảo hộ đặc biệt:  Không áp dụng. Vật liệu này không bắt lửa. Loại bỏ tất cả các nguồn mồi 

lửa. 
 
6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TÌNH CỜ LÀM RÒ THOÁT 

Các biện pháp phòng ngừa cá nhân:    Không áp dụng.  

Các biện pháp phòng ngừa đối với môi trường:  Thu gom để thải bỏ. Không đổ vào cống rãnh.  

Phương pháp làm sạch:    Làm sạch bằng vật liệu thấm hút (vải, khăn giấy). Đặt 
trong một thùng chứa thích hợp để thải bỏ.. 

 

7. XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN  
Điều kiện bảo quản:   Bảo quản trong nhà ở nhiệt độ từ 40°F đến 120°F. Tránh quá nhiệt 

cục bộ.  
Bảo vệ chống cháy nổ:  Không cần biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào. 
 

8. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC/BẢO VỆ CÁ NHÂN 
 
Bảo vệ mắt:       Không yêu cầu  
Bảo vệ da:       Không yêu cầu.  
Bảo vệ hô hấp:      Không áp dụng.  
Thông gió:       Không yêu cầu.  
Thiết bị bảo vệ cá nhân cho tay/mắt/hô hấp:  Không áp dụng. 

 
9. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC 

 
Trạng thái vật lý:   Gel nhớt  
Màu:   Không màu  
Độ pH:   6.0 - 7.0  
Mùi:   Đặc trưng  
Áp suất hơi:   Không áp dụng  
Trọng lượng riêng:   0.98 - 1.03 @ 25°C  
Độ hòa tan trong nước:   100%  
Độ nhớt:   16,000 - 22,000 cPs @ 25°C (centipoise stokes) 

 
10. ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ ĐỘ PHẢN ỨNG 
 

Độ ổn định:     Ổn định  
Vật liệu và điều kiện cần tránh:   Không có  
Tính không tương thích:    Không áp dụng 
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11.  THÔNG TIN ĐỘC TÍNH 

Độc tính cấp tính:   Nuốt phải không có khả năng gây hại.  
Giới hạn tiếp xúc miệng/da/mắt: Không có sẵn dữ liệu, tuy nhiên, các thành phần của sản phẩm này được báo cáo  
 

là không gây kích ứng nhưng tiếp xúc với mắt có thể gây kích ứng nhẹ.  
Mẫn cảm với sản phẩm:  Không có sẵn dữ liệu, tuy nhiên, thành phần của sản phẩm này được báo cáo là  
 

không gây mẫn cảm. Nếu xảy ra tình trạng da mẫn cảm, hãy rửa vùng da mẫn cảm 
bằng xà phòng và nước. 

 
12. THÔNG TIN SINH THÁI 

 
Dữ liệu môi trường: Không có mối nguy môi trường nào được biết đến có liên quan đến sản phẩm này. 

 
 
13. CÂN NHẮC THẢI BỎ 

 
Việc thải bỏ phải phù hợp với quy định của chính quyền địa phương. Không phải là chất thải độc hại theo điều 40 
CFR 261; 29 CFR 1910.1200. 
 

14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN 
 

USDOT; IMGD; IATA/CAO: Tên vận chuyển hợp lệ: Không quy định 
  Loại độc hại / Số I.D. / Nhóm đóng gói: Không độc hại 
 

15. THÔNG TIN VỀ CÁC QUY ĐỊNH 
 
 Phân loại tiêu chuẩn truyền thông về mối nguy OSHA: Không độc hại. 

 
16. THÔNG TIN KHÁC 

 
Sản phẩm này không chứa bất kỳ hóa chất nào tuân theo yêu cầu báo cáo của điều 40CFR 335, 370, 372. 
 
Ngày phát hành… 21/07/2017 Số phát hành…..1….. 

 
Bản dữ liệu an toàn này đã được soạn thảo để hỗ trợ người dùng thực hiện tự đánh giá về yêu cầu xử lý an toàn theo 
quy định Kiểm soát chất độc hại đối với sức khỏe và các luật tương tự.  
 
Thông tin được cung cấp trong Bản dữ liệu an toàn (SDS) này là đúng theo sự hiểu biết tốt nhất của chúng tôi vào 
ngày phát hành, và, theo ý kiến của chúng tôi là thống nhất với tình trạng kiến thức khoa học và kỹ thuật chung vào 
ngày đó, nhưng chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý về tổn thất, thương tích hay thiệt hại có thể xảy ra từ 
việc sử dụng thông tin đó.  
 
Chúng tôi phải chỉ rõ rằng trách nhiệm của nhà cung cấp trung gian là phải đảm bảo thông tin có trong Bản dữ liệu an 
toàn này được chuyển đến người dùng cuối.  
 
Nếu bất kỳ người dùng cuối nào muốn sắp xếp để một phiên bản tài liệu này được gửi trực tiếp đến cho họ, chúng tôi 
sẽ vui lòng ghi nhận các mục cần thiết vào hồ sơ của chúng tôi nếu được thông báo về vấn đề này. 
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