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SAFETY DATA SHEET  
According to OSHA Regulation 29 CFR1910.1200 

 
 
 

1. IDENTIFICATION OF SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY 
 

PRODUCT:    OIL-FREE FACIAL WIPES 
 

PRODUCT CODE:   30391 
 

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:   Use on facial skin to cleanse and exfoliate. 
 
 

2. HAZARDS IDENTIFICATION 
 

HEALTH HAZARDS:   Non-hazardous. 

PRECAUTIONARY STATEMENTS: Keep out of reach of small children 

 
3. COMPOSITION/INFORMATION AND INGREDIENTS 
 

HAZARDOUS INGREDIENTS:  Ingredients are non-hazardous and/or present below reportable limits and 
considered confidential. 

  
4. FIRST AID MEASURES 

Ingestion:  Wipes may present a choking hazard. Accidental ingestion may necessitate medical attention. 

Inhalation:  Not likely to be inhaled. If symptomatic, remove to fresh air. 

Skin Contact:  This product is expected to contact skin. If irritation is experienced, discontinue use of product. If 
discomfort persists, seek medical attention 

Eye Contact:   Hold eyelid open and flush with water for at least 15 minutes. If irritation persists, seek medical 
attention. 

 

5. FIRE FIGHTING MEASURES 
 

Flammability Classification:  Non Flammable. 

Extinguishing Media:  Carbon Dioxide, dry chemical powder, water spray 

Special Exposure Hazards: Not determined. 

Special Protective Equipment:  No specific protection required. 
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6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 

For Non-household setting:  Prevent entry into waterways, sewers, or confined areas. It is preferable to 
contain and collect large spillages with non-combustible absorbent materials and 
place in a clearly labeled suitable container for disposal in accordance with local 
waste control laws. 

 
For household setting:   Pick up wipe and place in a suitable container for disposal. 

 
7. HANDLING AND STORAGE 
 

Storage Conditions: Store indoors at constant temperature, preferably around 15ºC. Keep away from 
heat direct sunlight and oxidizing agent. 

 
General Handling Precautions: Use according to package label instructions.  Keep out of reach of children 

except under adult supervision. 
 

8. EXPOSURE CONTROL/PERSONAL PROTECTION 
 

Exposure Control: This is a personal care product that is safe for all users under normal and 
reasonably unforeseen use. 

 
9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 

Appearance:   Clear liquid impregnated into white nonwoven material 

pH:    4.00 – 5.00 

Vapor Pressure:  Not Determined 

Evaporation Rate:  Not determined      

VOC:    Not determined  

Flash Point:   >200°F 

 
10.  STABILITY AND REACTIVITY 
 

Stability:   Stable 
 
Materials to avoid:  None expected 
 
Conditions to avoid:  Avoid freezing or excessive heat 
 
Hazardous Decomposition  
Products:   None 

 
 

11.   TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 

No data is currently available. This product has not been tested on animals to obtain toxicological data. There 
are toxicological data for the components of this product which are found in the scientific literature. 
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12. ECOLOGICAL INFORMATION

No data is currently available. The components of this product are expected to be safe for the environment at
concentrations predicted under normal use and accidental spill scenarios. Packaging components are compatible 
with the conventional solid waste management practices. 

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Dispose wipes and packaging according to state, local, and federal regulations.

14. TRANSPORT INFORMATION

Ground Shipping Name (US DOT): Not regulated 

Air Shipping Name (IATA):  Not regulated 

Ocean Shipping Name (IMDG): Not regulated 

15. REGULATORY INFORMATION

All of the components of this product are listed on the TSCA Inventory or exempted from TSCA.

California Proposition 65 Warning: This product does not contain substances known to the State of California 
to cause cancer, birth defect, or other reproductive harm, at levels which would require a warning under the 
statute. 

16. OTHER INFORMATION

The information provided in this Material Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information
and belief at the date of its publication. The information given is designed only as guidance for the safe handling,
use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality
specification. The information relates only to the specific materials designated and may not be valid for such
material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

Date of Issue…  June 30, 2020 Issue No…..3….. 

This Safety Data Sheet has been prepared in order 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. 

Disclaimer: This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes 
of health, safety and environmental requirements only. No warranty, guarantee or representation is made as to the 
correctness and sufficiency of the information. It’s the user’s responsibility to determine safe conditions for the use of this 
product and to assume liability for loss, injury, or expense resulting from the misuse of this product. 
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HOJA DE DATOS DE 
SEGURIDAD

De acuerdo con la Regulación 29 CFR1910.1200 de OSHA 

1. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIA / PREPARACIÓN Y EMPRESA

PRODUCTO: TOALLITAS FACIALES SIN ACEITE 

CÓDIGO DE PRODUCTO: 30391 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: NuFACE 

Dirección: 1325 Sycamore Avenue Suite A Vista, CA 92081 

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-888 360-9171 ó 1-760-734-4545

USO RECOMENDADO: Se utiliza en la piel del rostro para limpiar y exfoliar. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RIESGOS PARA LA SALUD: No presenta riesgos.  

PRECAUCIÓN:  MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN E INGREDIENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS: Los ingredientes no son peligrosos y/o están presentes en cantidades inferiores a los
límites reportables y se consideran confidenciales. 

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Las toallitas pueden presentar un peligro de asfixia. La ingestión accidental puede 
requerir atención médica.  

Inhalación: No es probable que sea inhalado. Si presenta síntomas, respire aire fresco. 

Contacto con la piel:  Este producto está concebido para entrar en contacto con la piel. Si experimenta irritación, 
suspenda el uso del producto. Si el malestar persiste, busque atención médica. 

Contacto con los ojos:  Mantenga el párpado abierto y enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si la 
irritación persiste, busque atención médica. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Clasificación de inflamabilidad:  No inflamable.  
Medios de extinción:  Dióxido de carbono, polvo químico seco, agua pulverizada. 
Riesgos de exposición especial: No determinados.  
Equipo especial de protección:  No se requiere protección específica. 
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6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Para entornos no domésticos: Evite la entrada hacia vías de agua, alcantarillas, sótanos o áreas 
confinadas. Es preferible contener y recoger derrames grandes con 
materiales absorbentes no combustibles y colocarlos en un recipiente 
adecuado claramente etiquetado para su eliminación de acuerdo con las 
leyes locales de control de residuos.  

Para entornos domésticos: Tome la toallita y colóquela en un recipiente adecuado para su eliminación. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Condiciones de almacenamiento:  almacenar en interiores a temperatura constante, preferiblemente
alrededor de 15ºC. Mantener alejado del calor, de la luz solar directa y de
agentes oxidantes.

Precauciones generales de manipulación:  usar según las instrucciones de la etiqueta del embalaje. Mantener fuera
del alcance de los niños, excepto bajo la supervisión de un adulto.

8. EXPOSURE CONTROL/PERSONAL PROTECTION

Control de exposición: Este es un producto de cuidado personal que es seguro para todos los usuarios en 
condiciones de uso no estipuladas normales y razonables. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:  Líquido transparente impregnado en material no tejido blanco 
pH:  4.00 - 5.00  
Presión de vapor: No determinada  
Tasa de evaporación: No determinada 
COV: (Componentes orgánicos volátiles) No determinado 
Punto de inflamabilidad: > 200 ° F 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:    Estable
Materiales que deben evitarse: Ninguno esperado.
Condiciones que deben evitarse:  Evite la congelación o el calor excesivo.
Descomposición peligrosa
Productos:    Ninguno

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Actualmente no hay datos disponibles. Este producto no ha sido probado en animales para obtener datos
toxicológicos. Existen datos toxicológicos para los componentes de este producto que se encuentran en la literatura
científica.



PÁGINA 3 DE 3 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Actualmente no hay datos disponibles. Se espera que los componentes de este producto sean seguros para el
medio ambiente a las concentraciones previstas en condiciones normales de uso y derrames accidentales. Los
componentes de embalaje son compatibles con las prácticas convencionales de gestión de residuos sólidos.

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

Deseche las toallitas y el embalaje de acuerdo con las reglamentaciones estatales, locales y federales.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Nombre de envío terrestre (US DOT):  No regulado

Nombre de envío aéreo (IATA):  No regulado 

Nombre de envío marítimo (IMDG): No regulado 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Todos los componentes de este producto figuran en el inventario de TSCA (Ley de control de substancias tóxicas) o
están exentos de la lista.

Advertencia de la Proposición 65 de California:  Este producto no contiene, a niveles que acorde a la ley
requerirían una advertencia, sustancias conocidas por el Estado de 
California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u 
otros daños reproductivos. 

16. OTRA INFORMACIÓN
La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales es correcta según nuestros
conocimientos, informaciones y creencias a la fecha de su publicación. La información proporcionada está
concebida únicamente como una orientación para la manipulación, uso, procesamiento, almacenamiento,
transporte, eliminación y descarga y no se debe considerar como una garantía o una especificación de calidad. La
información hace referencia únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para dicho
material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso, salvo si se especifica en el
texto.

Fecha de emisión ... 30 de junio de 2020 Número de emisión ... ..3 ... .. 

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.  

Descargo de responsabilidad: esta información está basada en nuestro conocimiento actual y busca describir el producto 
solo para fines de salud, seguridad y requerimientos ambientales. No se otorga ninguna garantía o representación sobre la 
exactitud y suficiencia de la información. Es responsabilidad del usuario determinar las condiciones seguras para el uso de 
este producto y asumir la responsabilidad por pérdidas, lesiones o gastos resultantes del mal uso de este producto. 
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产品安全技术说明书 
参照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： 无油卸妆纸巾 

产品编码： 30391 

公司名称： NuFACE 

地址: 1325 Sycamore Avenue Suite A Vista, CA 92081 

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

推荐用途： 用于面部皮肤清洁、去角质。 

2. 危害鉴定

健康危害：无危害。

注意事项：请放在儿童无法接触的地方

3. 组成/成分信息

有害成分：成分无害，和/或低于需要报备的限制，并且成分保密。 

4. 急救措施

食入： 纸巾可能有窒息危险。误食可能需要就医。 

吸入： 不易被吸入。如有症状，请移至空气清新处。 

皮肤接触： 本产品会接触皮肤。如感到刺激，请停止使用产品。如持续不适，请就医。 

眼睛接触： 保持眼睑张开，用水冲洗15分钟。如刺激持续，请就医。

5. 消防措施

易燃性分类： 不易燃。 

灭火介质： 二氧化碳、干粉、水雾。 
特殊暴露危害： 未确定。

特殊防护设备： 无需特殊防护。. 



第2页，第 3页 

6. 泄漏应急处理
家庭环境： 避免进入水管、下水道或密闭区域。最好用不可燃的吸收性材料将大量溢出物包住并放在干净、有标

签的合适容器中，根据当地废物管理法规处置。 

非家庭环境：  请捡起纸巾并放在合适的容器中处置。 

7. 搬运及储存

储存条件： 室内恒温储存，15ºC左右最佳。远离阳光直射及氧化剂。 

一般操作注意事项： 按照包装标签说明使用。请放在儿童无法接触的地方，除非有成人监护。

8. 接触控制/个人防护

接触控制：本产品为个人护理产品，在正常使用或不可预见的合理使用情况下，对所有用户都是安全的。 

9. 物理及化学性质

外观： 白色非编织材料，浸有澄清液体 

pH值： 4.00 – 5.00 

蒸汽压： 未确定 

蒸发速率： 未确定 

挥发性有机化合物： 未确定 

闪点： >200°F

10. 稳定性及反应性

稳定性： 稳定 

应避免的物质： 无预期物质 

应避免的条件： 避免冷冻或过热。 

有害分解产物： 无

11. 毒理信息

目前无可用数据。本产品未进行动物试验以获得毒理数据。在科学文献中可找到本产品成分的毒理数据。 
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12. 生态信息

目前无可用数据。在正常使用和意外泄漏的情况下，本产品预期浓度对环境安全。包装成分与传统固体废料的处理

方法兼容。 

13. 处置方式

纸巾及包装应根据联邦、州、当地法规处置。

14. 运输信息

陆运名称（美国交通部）：未监管

空运名称（国际航空运输协会）：未监管 

海运名称（《国际海运危险品法规》）：未监管 

15. 监管信息

本产品所有成分均在《美国有毒物质控制法》清单上或该清单所豁免。 

加州65号提案警告：本产品不包含加利福尼亚州已知的会导致癌症、天生缺陷或其他生殖危害的物质，以及

达到法令规定其含量需要警告的物质。 

16. 其他信息

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，且仅作为安全搬运、使用、加工、储存

、运输、处置及排放的指导，不作为担保或质量标准。信息只涉及指定的特定材料，不适用于与任何其他材料一起

使用或在任何其他环节使用的情况，除非在本文中提到。

发行日期: …2020年6月30日 发行编号：3 

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。 

免责声明：本文所提供的信息基于现有知识储备，仅为满足健康、安全和环境需要描述产品。对信息的准确性、完整性不作

担保或表示。用户应对产品使用的安全条件及由不当使用造成的损失、伤害或支出负责。 
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안전보건자료 
OSHA 규정 29 CFR 1910. 1200에 따름 

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품: 오일프리 페이셜 와이프 

제품 코드: 30391 

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: 세정 및 각질 제거를 위해 안면 피부에 사용. 

2. 유해성 정보

인체 유해성:  유해성 없음  

예방조치문구:  어린이의 손이 닿지 않는 장소에 

보관하십시오. 

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

유해 성분: 성분은 유해성이 없으며/없거나 보고 가능 수치 미만이 함유되어 있고 비밀로 간주됩니다.

4. 응급조치 요령

섭취: 와이프는 질식 위험이 있을 수 있습니다. 우발적인 사고로 삼켰을 경우 의사의 진료가 필요할 수 

있습니다.  

흡입: 흡입할 가능성 희박함. 증상을 보이는 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.  

피부 접촉: 본 제품은 피부 접촉이 예상되는 제품입니다. 자극을 경험하는 경우, 제품 사용을 중지하십시오. 

불편함이 지속되는 경우, 의사의 진료를 받으십시오.  

눈 접촉: 눈꺼풀을 연 상태에서 최소 15분간 물로 씻어내십시오. 자극이 지속되는 경우, 의사의 진료를 

받으십시오. 

5. 화재 시 진압 조치

가연성 분류: 가연성 없음.  

소화제:  이산화탄소, 건조 화학분말, 물 분무 

특수 노출 유해성: 평가가 수행되지 않음.  

특수 보호구:  특별한 보호구가 필요 없음. 
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6. 누출 사고 시 대처 방법 
 

가정 외 환경에서: 수로, 하수관, 또는 좁고 밀폐된 공간에 들어가지 않도록 하십시오. 누출량이 많은 경우, 

흡습성이 좋은 불연성 소재로 물질을 처리 및 수거하고 명확한 라벨을 부착한 적절한 용기에 

담아 지역 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.  

가정에서:    와이프를 집어 적절한 용기에 담아 폐기하십시오. 
 

7. 취급 및 보관 
 

보관 조건:  일정한 온도, 이상적으로는 약 15ºC에서 실내에 보관하십시오. 열기, 직사광선 및 산화성 

물질을 피하십시오.  

일반적인 취급 주의사항:  제품 패키지 라벨의 안내에 따라 사용하십시오. 어른의 감시가 있지 않은 이상 어린이의 손이 

닿지 않는 장소에 보관하십시오. 
 

8. 노출 방지 및 개인 보호구 
노출 방지:  본 제품은 정상적 및 적당한 선에서 예상치 못한 용도로 사용 시 모든 사용자에게 안전한 개인  
 

 케어 용품입니다. 

 

9. 물리화학적 특성 
 

외관:    투명한 액체를 스며들게 한 백색의 부직포  
pH:    4.00 – 5.00  
증기압:    평가가 수행되지 않음  

증발률:   평가가 수행되지 않음  

휘발성 유기화합물:  평가가 수행되지 않음  

인화점:   >200°F 
 

10. 안정성 및 반응성 
 

안정성:  안정함  

피해야 할 물질:  예상되지 않음  

피해야 할 조건:  냉동이나 과도한 열기를 피하십시오.  

 유해한 분해물질  

제품:  없음 
 

11. 독성에 관한 정보 

현재 이용 가능한 자료 없음. 본 제품은 독성 관련 자료를 얻기 위해 동물실험을 하지 않았습니다. 본 제품의 

구성요소에 관한 독성 관련 자료는 학술 문헌에 기술되어 있습니다 
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12. 환경에 미치는 영향

현재 이용 가능한 자료 없음. 본 제품의 구성요소는 정상적인 사용 및 사고 누출 시나리오에서 예상되는 농도인

경우 환경에 유해하지 않을 것으로 예상됩니다. 패키지 구성요소는 일반적인 고체 폐기물 관리 관행에 

부합합니다. 

13. 폐기 시 주의사항

와이프와 패키지를 주, 지역 및 연방 법규에 따라 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

육상 운송 선적명(US DOT): 규제되지 않음

항공 운송 선적명(IATA): 규제되지 않음  

해상 운송 선적명(IMDG): 규제되지 않음 

15. 법적 규제 현황

본 제품의 모든 구성요소는 TSCA 목록에 수록되어 있거나 TSCA 면제 대상입니다.

캘리포니아 법령 65 경고: 본 제품은 캘리포니아주에 암, 선천성 결함, 또는 기타 생식 관련 유해를 초래한다고 

알려진 성분을 법령에 따라 경고가 필요한 수준으로 포함하고 있지 않습니다. 

16. 기타 정보

본 물질안전보건자료에 제공된 정보는 발행일 시점의 지식, 정보 및 신념에 의거 정확합니다. 제공하는 정보는

안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출을 위한 안내이며 품질 보증이나 품질 사양으로 간주할 수

없습니다. 본 정보는 지정된 특정 물질에만 관련되어 있으며, 본문에서 구체적으로 명시하지 않는 한 다른 물질과

결합하여 사용하거나 다른 공정에서 사용하는 경우에는 유효하지 않을 수 있습니다.

발행일… 2020 년 6 월 30 일 3호 

본 안전보건자료는 사용자가 COSHH(Control of Substances Hazardous to Health Regulations) 및 유사 법규에 따라 

안전한 취급 요건을 직접 평가하는 데 도움이 되도록 작성하였습니다.  

면책 조항: 본 정보는 당사의 현재 지식을 기반으로 하며, 오로지 보건, 안전 및 환경 요건을 위해서 제품을 기술하는 데 

취지가 있습니다. 본 정보의 정확성이나 충분성에 관해 어떤 보증, 보장, 또는 진술도 제공되지 않습니다. 본 제품의 

안전한 사용 조건을 판단하고 본 제품을 오용하여 발생하는 손실, 부상, 비용에 대해 책임을 지는 것은 사용자의 

몫입니다. 
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BẢN DỮ LIỆU AN TOÀN 
Theo Quy định 29 CFR1910.1200 OSHA 

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

SẢN PHẨM: OIL-FREE FACIAL WIPES 

MÃ SẢN PHẨM: 30391 

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: Sử dụng trên da mặt để làm sạch và tẩy tế bào chết. 

2. NHẬN BIẾT MỐI NGUY

MỐI NGUY ĐỐI VỚI SỨC KHỎE: Không độc hại.  
TUYÊN BỐ PHÒNG NGỪA:  Để xa tầm tay trẻ nhỏ 

3. CẤU TẠO/THÔNG TIN VÀ THÀNH PHẦN

THÀNH PHẦN ĐỘC HẠI: Thành phần nguyên liệu không độc hại và/hoặc dưới giới hạn có thể báo cáo và được 
   xem là bảo mật.

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU

Nuốt phải: Khăn làm sạch da mặt có thể tiềm ẩn nguy cơ gây nghẹt thở. Có thể cần chăm sóc y tế nếu 
vô tình nuốt phải.  

Hít phải: Không có khả năng hít phải. Nếu có triệu chứng, hãy di chuyển đến nơi có không khí trong 
lành.  

Tiếp xúc da:  Sản phẩm dự kiến sẽ tiếp xúc với da. Nếu bị kích ứng, hãy ngừng sử dụng sản phẩm. Nếu 
tình trạng khó chịu kéo dài, hãy tìm kiếm chăm sóc y tế 

Tiếp xúc mắt: Mở mắt và rửa bằng nước trong ít nhất 15 phút. Nếu tình trạng kích ứng kéo dài, hãy tìm 
kiếm chăm sóc y tế. 

5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

Phân loại tính dễ cháy: Không bắt lửa. 
Môi trường dập tắt:  Carbon Dioxide, bột hóa chất khô, xịt nước 
Các mối nguy tiếp xúc đặc biệt:  Không xác định. 
Thiết bị bảo hộ đặc biệt: Không cần thiết bị bảo hộ cụ thể nào. 
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6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TÌNH CỜ LÀM RÒ THOÁT

Đối với môi trường ngoài hộ gia đình: Ngăn chặn sự xâm nhập vào đường thủy, cống rãnh hoặc các khu vực hạn 
chế. Tốt nhất nên chứa và thu gom lượng chảy rò lớn bằng vật liệu thấm 
hút không dễ bắt lửa và đặt trong thùng chứa phù hợp có dán nhãn rõ ràng 
để thải bỏ phù hợp với luật kiểm soát chất thải địa phương.  

Đối với môi trường hộ gia đình: Nhặt khăn làm sạch da mặt và 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 không đổi, tốt nhất là khoảng 15ºC. Tránh 
xa ánh sáng mặt trời trực tiếp và tác nhân ô-xy hóa. 

Các biện pháp phòng ngừa xử lý chung:  Sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn bao bì. Để xa tầm tay trẻ em trừ phi có 
giám sát của người lớn. 

8. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC/BẢO VỆ CÁ NHÂN

Kiểm soát tiếp xúc: Đây là sản phẩm chăm sóc cá nhân và an toàn cho tất cả những người sử 
dụng trong điều kiện sử dụng bình thường và không lường trước vừa phải. 

9. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC

Hình dạng bên ngoài:   Chất lỏng trong suốt được ngâm tẩm vào vật liệu không dệt màu trắng 
Độ pH:   4.00 – 5.00  
Áp suất hơi:  Không xác định  
Tốc độ bay hơi:  Không xác định  
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC): Không xác định  
Điểm chớp cháy:  >200°F

10. ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ ĐỘ PHẢN ỨNG

Độ ổn định: Ổn định 
Vật liệu cần tránh:  Không có vật liệu nào dự kiến  
Điều kiện cần tránh: Tránh đông lạnh hoặc quá nóng 

Sản phẩm phân hủy  
độc hại: Không có 

11. THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

Hiện không có dữ liệu. Sản phẩm này chưa được thử nghiệm trên động vật để thu dữ liệu độc tính. Có dữ 
liệu độc tính về các thành phần của sản phẩm này được tìm thấy trong tài liệu khoa học. 
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12. THÔNG TIN SINH THÁI

Hiện không có dữ liệu. Các thành phần của sản phẩm này dự kiến sẽ an toàn cho môi trường ở các nồng độ dự
báo trong điều kiện sử dụng bình thường và tình huống vô tình làm chảy tràn. Các thành phần đóng gói tương 
thích với thực hành quản lý chất thải rắn. 

13. CÂN NHẮC THẢI BỎ

Thải bỏ khăn và bao bì theo quy định của tiểu bang, địa phương và liên bang.

14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Tên vận chuyển bằng đường bộ (US DOT): Không
quy định 
Tên vận chuyển bằng đường hàng không (IATA): 
Không quy định  
Tên vận chuyển bằng đường biển (IMDG): Không quy 
định 

15. THÔNG TIN VỀ CÁC QUY ĐỊNH

Tất cả các thành phần của sản phẩm này được liệt kê trên Bản kiểm kê TSCA hoặc được miễn TSCA.

Cảnh báo dự luật 65 của California: Sản phẩm này không chứa các chất được Tiểu bang California biết là gây ung
thư, dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác, ở mức độ cần có cảnh báo theo luật.

16. THÔNG TIN KHÁC

Thông tin được cung cấp trong Bản dữ liệu an toàn vật liệu này là đúng theo sự hiểu biết, thông tin và niềm tin tốt
nhất của chúng tôi vào ngày phát hành bản dữ liệu này. Thông tin cung cấp được thiết kế để chỉ làm hướng dẫn
cho việc xử lý, sử dụng, tiến hành, bảo quản, vận chuyển, thải bỏ và phát hành an toàn và không được xem là sự
bảo hành hay quy cách chất lượng. Thông tin chỉ liên quan đến các vật liệu cụ thể được chỉ rõ và có thể không
hợp lệ cho việc sử dụng vật liệu đó kết hợp với bất kỳ vật liệu nào khác hoặc trong bất kỳ quy trình nào, trừ phi
được ghi rõ trong văn bản.

Ngày phát hành… 30 tháng 6 năm 2020 Số phát hành…..3….. 

Bản dữ liệu an toàn này đã được soạn thảo nhằm 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.  

Tuyên bố khước từ trách nhiệm: Thông tin này dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi và chỉ nhằm mô tả sản phẩm 
cho các mục đích về sức khỏe, sự an toàn và yêu cầu môi trường mà thôi. Không có bảo hành, bảo đảm hay tuyên bố 
nào được đưa ra về tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Người dùng có trách nhiệm xác định các điều kiện an toàn 
cho việc sử dụng sản phẩm này và chịu trách nhiệm về tổn thất, thương tích hay chi phí do sử dụng sai sản phẩm này. 
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