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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ NHẬN DẠNG CÔNG TY 

CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 
 

KRYPTON (Kr), KHÍ NÉN / COMPRESSED 
CÔNG TY CP NIPPON SANSO VIỆT NAM 

NIPPON SANSO VIETNAM JSC  

Tên thương mại-Từ đồng nghĩa  

Trade Names-Synonyms: 

Kr; UN 1056; UN 1970  

SỐ 33, ĐƯỜNG 3A, KCN BIÊN HÒA 2, ĐỒNG NAI 

NO. 33, ROAD 3A, BIEN HOA IZ II, DONG NAI PROVINCE 

 

TEL: +84- 0251- 3836706 ~ 09 

         +84- 0251- 3992418 ~ 21 

FAX: +84- 0251-3836710 

WEBSITE: www.nipponsansovn.vn 

 

2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

HAZARDS IDENTIFICATION 
 

Mức độ phân loại nguy hiểm / The level of hazard classification: 

Phân loại / Classification Hình đồ cảnh báo / Warning icon 

Theo GHS / Follow GHS 

Khí nén / Compressed gas 

 

Cảnh báo nguy cơ / Hazard statements Từ cảnh báo / Signal word 
Chứa khí dưới áp suất; có thể nổ nếu gia nhiệt / 
Contains gas under pressure; explosible if heated 

Cảnh báo / Warning 

 

Tổng quan về tình trạng khẩn cấp / Emergency overview: 

Màu / Color Không màu / Colorless 

Trạng thái vật lý / Physical state Khí / Gas 

Mùi / Odor Không mùi / Odorless 

Các mối nguy hiểm sức khoẻ chủ yếu 
Major health hazards 

Có thể gây ngạt ở nồng độ cao 
May cause asphyxiation at high concentration 

Các mối nguy hiểm vật lý 
Physical hazards 

Thiết bị có thể nổ nếu bị nung nóng 
The device may explode if heated. 

 

Các đường tiếp xúc và triệu chứng / Contact roads and Symptoms 

Đường thở 

 
Inhalation 

Có thể gây ngạt ở nồng độ cao. 
May cause asphyxiantion at high concentration 

Đường mắt / Eye contact Có thể gây bỏng lạnh / May cause frostbite 

Đường da 
Skin contact 

Có thể gây bỏng lạnh / May cause frostbite 

K
R

Y
P

T
O

N
 - N

2  



 MSDS-GKr 

Doc No: NSVN-MSDS-038 Revised No: 05 
Page 2/ 6 Revision date: Dec. 29, 2021 

Đường tiêu hóa / Ingestion contact Không có thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng / No information on 

significant adverse effects 

 

3. THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN 
INFORMATION ON INGREDIENTS 

 

Thành phần / Component Krypton, khí nén / compressed 

Số Cas / Cas number 7439-90-9 

Hàm lượng / Percentage 100.0 

 

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ 

FIRST AID MEASURES 
 

Đường hô hấp 
 

 

 

Inhalation 

Nếu có những ảnh hưởng nguy hại xảy ra, di chuyển bệnh nhân 
tới khu vực không nhiễm khí. Làm hô hấp nhân tạo nếu không thở 
được. Nếu khó thở có thể cung cấp bình oxy và được giám sát bởi 
người có chuyên môn. Đưa đến cơ sở y tế. 
If adverse effects occur, remove to uncontaminated area. Give artificial respiration 
if not breathing. If breathing is difficult, oxygen should be administered by qualified 
personnel. Get immediate medical attention 

Đường mắt / Eye contact Rửa mắt ngay lập tức với nhiều nước trong ít nhất 15 phút. Đưa 
đến cơ sở y tế / Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 

minutes. Then get immediate medical attention 

Đường da / Skin contact Rửa da với xà phòng và nước trong ít nhất 15 phút, cởi bỏ quần 
áo và giày nhiễm hóa chất. Đưa đến cơ sở y tế / Wash skin with soap 

and water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. 
Get immediate medical attention. 

Đường tiêu hóa 
Ingestion 

Nếu nuốt phải một lượng lớn, đưa đến cơ sở y tế 
If a large amount is swallowed, get medical attention 

Lưu ý: Đối với đường hô hấp, cần xem xét việc cung cấp oxy. / Note to physician: For inhalation, consider oxygen. 

 

5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

FIRE FIGHTING MEASURES 
 

Các tác nhân gây cháy, nổ 
Agents causing flammable and explosion 

Thiết bị có thể nổ nếu bị nung nóng 
The device may explode if heated. 

Các chất dập cháy thích hợp 

 

Appropriate extinguishing media 

Carbon dioxide, các chất hóa học khô thông thường. Đám cháy 
lớn: dùng bọt hoặc vòi nước mạnh để dập lửa 
Carbon dioxide, regular dry chemical. Large fires: Use foam and strong faucet to 
extinguishing 

Hướng dẫn biện pháp chữa cháy 

 

 

 

 

 

 

 
Guiding firefighting measures 

Di chuyển thiết bị chứa ra khỏi khu vực cháy nếu có thể mà không 
nguy hiểm. Làm nguội các thiết bị chứa bằng nước cho đến khi lửa 
được dập tắt hoàn toàn. Giữ khoảng cách với bồn chứa. Đối với bồn 
hoặc xe bồn, bán kính sơ tán: 800 mét (1/2 dặm). Dùng vòi xịt nước 
mạnh. Làm nguội thiết bị chứa bằng nước. Dùng bình chứa cháy để 
dập tắt lửa xung quanh khu vực. Làm nguội thiết bị chứa bằng nước 
sau khi đã dập tắt lửa. Không xịt trực tiếp nước vào chất liệu. Tránh 
hít phải khói hoặc sản phẩm cháy. Đứng trên hướng gió và tránh 
những khu vực thấp 
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Move container from fire area if it can be done without risk. Cool containers with 
water spray until well after the fire is out. Stay away from the ends of tanks. For 
tank, rail car or tank truck, evacuation radius: 800 meters (1/2 mile). Use 
extinguishing agents appropriate for surrounding fire. Cool containers with water 
spray until well after the fire is out. Do not get water directly on material. Avoid 
inhalation of material or combustion by-products. Stay upwind and keep out of low 
areas. 

 

6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TAI NẠN VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ KHẨN CẤP 

ACCIDENT PREVENTION MEASURES AND EMERGENCY PROCEDURES 
 

Phòng ngừa tai nạn và ứng phó sự 
cố khẩn cấp 
Prevention measures and emergency 
procedures 

Ngăn chặn rò rỉ nếu có thể mà không gây nguy hiểm cho con người 
/ Prevent leaks if not dangerous to human 

Những người không liên quan không được đến gần / Non-mission 

people are not approaching 

Cách ly khu vực nguy hiểm và cấm không cho ai vào / Keep unnecessary 
people away, isolate hazard area and deny entry 

Ở trên hướng gió và tránh khu vực thấp / Stay upwind and keep out of low 
areas 

 

7. THAO TÁC VÀ BẢO QUẢN   

HANDLING AND STORAGE 
 

Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi 
bảo quản 
Measures and conditions to be applied when 
preserving 

Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi 
thao tác 
 

 

 

Measures and conditions to be applied when 
handling 

Lưu kho và vận hành theo các qui định và tiêu chuẩn hiện hành. 
Tách riêng các chất không tương thích 
Storage and operation in accordance with current regulations and standards 
separation of incompatible substances. 

Tránh xa quần áo và các vật liệu dễ cháy khác. Tránh xa sức nóng 
/ tia lửa / ngọn lửa / bề mặt nóng. - Không hút thuốc. Giữ kín thùng 
chứa. Rửa tay kỹ càng sau khi thao tác với khí. Không ăn, uống 
hoặc hút thuốc khi thao tác với khí. Chỉ người có chuyên môn mới 
được sửa chữa các chai khí bị hỏng.  
Keep away from clothing and other combustible materials. Keep away from heat/ 
sparks/ open flames/ hot surfaces. - No smoking. Keep container tightly closed. 
Wash hands thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this 
product. Damaged cylinders should be handled only by specialists. 

 

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 
 

Giới hạn phơi nhiễm 
Component Exposure Limits 

Ngưỡng giới hạn – chỉ số phơi nhiễm sinh học (BEI) / Threshold Limit 

Values - Biological Exposure Indices (BEI) 

Không có giá trị giới hạn sinh học cho bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm này /There are no biological limit values for any of this product's components. 

Hệ thống thông gió 

 

 

Ventilation system 

Cung cấp hệ thống thông gió trong khu vực. Thiết bị thông gió nên sử 
dụng loại chống nổ nếu hàm lượng chất có thể gây nổ xuất hiện. Phải 
đảm bảo tuân theo những giới hạn được áp dụng 
Provide ventilation system in the area. Ventilation device will be explosion-proof if 
content of substance can cause explosive appear. To ensure compliance with the 
applicable limits 

Bảo vệ mắt 
Eye protection 

Không yêu cầu bảo vệ mắt nhưng phải cẩn thận 
Eye protection not required, but recommended 

Bảo vệ thân thể 
Body protection 

Không yêu cầu quần áo bảo hộ nhưng phải cẩn thận 
Protective clothing is not required, but recommended.   
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Bảo vệ tay 

Hand protection 

Mang găng tay chống hoá chất thích hợp 
Wear appropriate chemical resistant gloves 

Thiết bị hô hấp nhân tạo  
 

 

Artificial respiration device 

Phải có thiết bị hô hấp nhân tạo có mặt nạ dùng để vận hành trong điều 
kiện yêu cầu áp suất hoặc các chế độ vận hành khác. Mặt nạ phải che 
toàn bộ khuôn mặt / There must artificial respiration device with mask used to 

operate in the conditions required pressure or other operating modes. The The mask 
must cover the entire face. 

 

9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 

Trạng thái vật lý / Physical state Khí / Gas 

Màu sắc / Color Không màu / Colorless 

Mùi / Odor Không mùi /Odorless 

Phân tử lượng / Molecular weight   83.8 g/mole 

Công thức hóa học / Molecular formula Kr 

Điểm sôi / Boiling point -153°C (-243.4°F) 

Điểm nóng chảy / Melting point  -157°C (-250.6°F) 

Áp suất hơi / Vapor pressure  760 mmHg @ -1960C 

Tỉ trọng hơi / Vapor density (air=1) 0.00348 g/ml @ 21.10C 

Tỉ trọng / Density 0.2172 

Trọng lượng riêng / Specific gravity (water=1) 2.889 @ 210C 

Độ hòa tan trong nước / Water solubility Không áp dụng / Not applicable 

pH Không áp dụng / Not applicable 

Độ nhớt / Viscosity Không áp dụng / Not applicable 

 

10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT 

STABILITY AND REACTIVITY 
 

Tính ổn định 
Stability 

Ổn định ở nhiệt độ và áp suất bình thường 
Stable at normal temperatures and pressure 

Sự không tương hợp / Incompatibilities Chưa có thông tin / No information 

Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng 
phân hủy / Hazardous decomposition 

Chưa có thông tin / No information 

Phản ứng trùng hợp / Polymerization Không bị polymer hóa / Will not polymerize 

Điều kiện cần tránh: Bảo vệ để tránh tác động vật lý và nhiệt. Thiết bị có thể nổ nếu bị nung nóng /Conditions 

to avoid: Protect from physical damage and heat. The device may explode if heated. 

 

11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 

Các ảnh hưởng mãn tính với người 
Chronic Effects on People 

Chưa có thông tin 
No information 
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12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

ECOLOGICAL INFORMATION 
 

Thông tin về sinh thái / Ecological information Chưa có thông tin / No information 
 

13. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ 

DISPOSAL CONSIDERATIONS 
 

Yêu cầu trong việc thải bỏ 
Disposal considerations 

Xử lý theo các quy định hiện hành 
Dispose in accordance with all applicable regulations. 

 

14. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN 

TRANSPORT INFORMATION 
 

Tên vận chuyển / Proper shipping name Krypton, khí nén / compressed  

Số ID/ ID number UN1056 

Nhóm - phân loại nguy hiểm/ Hazard class or division 2.2 

 

15. THÔNG TIN VỀ CÁC QUY ĐỊNH 

REGULATORY INFORMATION 
 

Qui định về hóa chất / Regulations on chemicals 32/2017/TT-BCT; 113/2017/NĐ-CP 

Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất 

Regulations on the classification and labeling of chemicals 

32/2017/TT-BCT 

Qui định về vận chuyển / Regulations on transport 42/2020/NĐ-CP 

 

16. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC 

OTHER INFORMATION 
 

Thông tin cần thiết khác 

 

 

 

 

 
Other information 

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa 
trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải 
được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 
Hóa chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy 
hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc. 
The information in this Chemical Safety Data Sheet is compiled based on valid knowledge 
and the latest in hazardous chemicals and must be used to implement measures to 
prevent accidents and accidents. Hazardous chemicals in this sheet may have other 
hazardous properties depending on the circumstances of use and exposure. 

Thông tin khác / Disclaimer 
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và được cho là đáng tin cậy. Chúng tôi không chịu trách 
nhiệm cho các hành động mà chúng tôi không thể kiểm soát được. Người sử dụng có trách nhiệm xác 
định biện pháp sử dụng và phòng ngừa phù hợp để tránh các mối nguy có thể xảy ra. NSVN từ chối tất 
cả các đảm bảo, bao gồm đảm bảo về thương mại hoặc một mục đích cụ thể phát sinh từ việc bán hoặc 
sử dụng sản phẩm của NSVN. NSVN từ chối mọi trách nhiệm đối với các thiệt hại dưới bất kì hình thức 
nào, bao gồm cả lợi nhuận và các công bố liên quan đến thông tin trong tài liệu này. 

The data contained herein are furnished for information only and are believed to be reliable. We cannot assume responsibility for the 

results obtained by others over whose methods we have no control. It is the user's responsibility to determine suitability for the user's 

purpose of any production methods mentioned herein and to adopt such precautions as may be advisable for the protection of 

property and of persons against any hazards that may be involved in the handling and use thereof. NSVN disclaims all warranties 

expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, arising from sale or use of NSVN's 
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products. NSVN disclaims any liability for consequential or incident damages of any kind, including lost profits and any publication, 

use or reliance upon the information herein. 
 

 


