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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 
 

NALCO® 7330 
LỎNG / LIQUID 

CÔNG TY CP NIPPON SANSO VIỆT NAM 

NIPPON SANSO VIETNAM JSC  

Tên thương mại-Từ đồng nghĩa   

Trade Names-Synonyms: 

NALCO® 7330 

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 
Kích ứng/ăn mòn da - Nhóm 1 / irritation/ skin corrosion – category 1 

Tổn thương mắt nghiêm trọng/làm rát tấy mắt - Nhóm 1 / serious 
eye damage / eye irritation: category 1 
Nhạy cảm với da - Nhóm 1 / Sensitization, Skin: category 1  
Tính độc cấp, Đường miệng - Nhóm 5 / Acute toxicity, oral – category 
5 
Tính độc cấp, Hít phải - Nhóm 4 / Acute toxicity, inhalation: category 4 

Độc tính thủy sinh cấp - Nhóm 3 / aquatic toxicity – acute: category 3 

Độc tính thủy sinh lâu dài - Nhóm 3 / aquatic toxicity – long term: 
category 3 

  

Cảnh báo nguy cơ / Hazard statements Từ cảnh báo / Signal word 
Gây bỏng da nặng và tổn thương mắt / Cause severe skin burns and 

eye damage 

Có hại nếu hít phải / Harmful if inhaled 

Có thể gây phản ứng dị ứng da / cause skin irritation 

Có thể có hại nếu nuốt phải / May cause harmful if swallow 

Có hại tới thủy sinh vật do có các ảnh hưởng lâu dài / Harmful to 
aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic 
environment. 

Nguy hiểm / Danger 

  

Tổng quan về tình trạng khẩn cấp / Emergency overview: 

Màu / Color Vàng nhạt Xanh lục / Light yellow Green 

Trạng thái vật lý / Physical state Lỏng / Liquid 

Mùi / Odor nhẹ / Light  

Các mối nguy hiểm sức khoẻ chủ yếu 
Major health hazards 

Gây kích ứng 

Caution irritation 

Các mối nguy hiểm vật lý/ Physical hazards N/A 
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Các đường tiếp xúc và triệu chứng / Contact roads and Symptoms 

Đường thở / Inhalation Có hại nếu hít phải / Harmful if inhaled 

Đường mắt 
Eye contact 

Gây bỏng da nặng và tổn thương mắt 
Cause severe skin burns and eye damage 

Đường da  
Skin contact 

Có thể gây phản ứng dị ứng da 
cause skin irritation 

Đường tiêu hóa   
Ingestion contact 

Có thể có hại nếu nuốt phải 
May cause harmful if swallow 

 

3. THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN 

 INFORMATION ON INGREDIENTS 
 

Tên thành phần nguy hiểm 

Component name 
Số CAS 

CAS number 
Hàm lượng (% theo trọng lượng) 

Content (% by weight) 

5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one 26172-55-4 1 – 5% 

2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one 2682-20-4 0.1 – 1% 

Tất cả các thành phần còn lại trong sản phẩm đều được xác định không nguy hiểm hoặc ở dưới mức cho 
phép / The balance of the substances in this product are not classified as hazardous or are present below hazard cut-off limits 

 

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ 

FIRST AID MEASURES 
 

Đường hô hấp 
 

Inhalation 

Chuyển ra vị trí thoáng khí, điều trị triệu chứng. Đưa đến cơ sở y tế 
Get immediate medical attention. Remove to fresh air, treat symptomatically.  

Đường mắt / Eye contact XỬ LÝ NHANH LÀ QUAN TRỌNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TIẾP 
XÚC. Lập tức phun rửa mắt bằng nước ít nhất 15 phút, mở mắt trong 
khi phun rửa. Nếu chỉ có một mắt bị ảnh hưởng, cần khéo léo để nước 
rửa không nhiễm sang mắt còn lại. Ngay lập tức nhận chăm sóc y tế 
/ PROMPT ACTION IS ESSENTIAL IN CASE OF CONTACT. Immediately 
flush eye with water for at least 15 minutes while holding eyelids open. If only one eye 
is affected be sure to use care not to contaminate the other eye with the run-off. Get 
immediate medical attention. 

Đường da 
Skin contact 

XỬ LÝ NHANH LÀ QUAN TRỌNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TIẾP 
XÚC. Lập tức phun rửa với nhiều nước trong ít nhất 15 phút. Đối với 
một vết văng lớn, phun rửa dưới vòi sen. Cởi bỏ quần áo bị nhiễm. 
Rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng ngay lập tức với nhiều nước. Ngay 
lập tức nhận chăm sóc y tế. Quần áo, giày dép, và đồ da bị nhiễm 
phải được loại bỏ hoặc làm sạch trước khi tái sử dụng / PROMPT 

ACTION IS ESSENTIAL IN CASE OF CONTACT Immediately flush with plenty 

of water for at least 15 minutes. For a large splash, flood body under a shower. 

Remove contaminated clothing. Wash off affected area immediately with plenty of 

water. Get immediate medical attention. Contaminated clothing, shoes, and leather 

goods must be discarded or cleaned before re-use. 

Đường tiêu hóa 
 

Ingestion 

KHÔNG GÂY NÔN. Nếu còn tỉnh táo, cho súc miệng và uống nước. 
Nếu nôn, súc miệng nhiều lần. Ngay lập tức nhận chăm sóc y tế / DO 

NOT INDUCE VOMITING. If conscious, washout mouth and give water to drink. If 
reflexive vomiting occurs, rinse mouth and repeat administration of water. Get 
immediate medical attention. 
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Lưu ý: Vì có thể tổn thương niêm mạc nên không sử dụng biện pháp rửa dạ dày. Dựa trên những phản 
ứng cá nhân của bệnh nhân, cần có đánh giá của bác sĩ để kiểm soát các triệu chứng và tình trạng lâm 
sàng / Note to physician: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Based on the individual 

reactions of the patient, the physician's judgement should be used to control symptoms and clinical condition. 

 

5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

FIRE FIGHTING MEASURES 
 

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

Không dễ cháy hoặc dễ bắt lửa. Có thể sinh ra cacbon oxit (Cox) trong 
điều kiện cháy. HCl có thể phát sinh trong điều kiện cháy. Có thể sinh 
ra các oxit nitơ (NOx) và lưu huỳnh (Sox) trong điều kiện cháy / Not 

flammable or combustible. May evolve oxides of carbon (COx) under fire conditions. 
May evolve HCl under fire conditions. May evolve oxides of nitrogen (NOx) and sulfur 
(SOx) under fire conditions. 

Các chất dập cháy thích hợp 

 

Appropriate extinguishing media 

Dự kiến sẽ không cháy. Sử dụng dụng cụ chữa cháy thích hợp để 
dập lửa xung quanh. / Not expected to burn. Use extinguishing media 

appropriate for surrounding fire. 

Hướng dẫn biện pháp chữa cháy 

 

 

Guiding firefighting measures 

THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CỨU HỎA 

Trong trường hợp cháy, đeo mặt nạ dưỡng khí và bộ đồ bảo hộ phù 
hợp. 

SPECIAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR FIREFIGHTING: 

In case of fire, wear a full face positive-pressure self contained breathing apparatus 

and protective suit. 
 
6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TAI NẠN 

ACCIDENT PREVENTION MEASURES 
 

THẬN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁ 
NHÂN / PERSONAL PRECAUTIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẬN TRỌNG ĐỐI VỚI MÔI 
TRƯỜNG / ENVIRONMENTAL 

PRECAUTIONS: 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH / 
METHODS FOR CLEANING UP: 

Hạn chế tiếp cận khu vực có liên quan đến khi hoàn tất các hoạt động 
làm sạch. Việc làm sạch chỉ được thực hiện bởi nhân viên đã huấn 
luyện. Thông gió khu vực tràn đổ nếu có thể. Không chạm vào vật liệu 
đã bị tràn. Ngừng hoặc giảm việc rò rỉ nếu có thể thực hiện việc này 
một cách an toàn. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị 
tại mục 8 (Kiếm soát tiếp xúc/ Bảo vệ cá nhân). Thông báo cho chính 
phủ, các cơ quan sức khỏe, an toàn nghề nghiệp và cơ quan môi 
trường có liên quan / Restrict access to area as appropriate until clean-up 

operations are complete. Ensure clean-up is conducted by trained personnel only. 
Ventilate spill area if possible. Do not touch spilled material. Stop or reduce any leaks 
if it is safe to do so. Use personal protective equipment recommended in Section 8 
(Exposure Controls/Personal Protection). Notify appropriate government, 

occupational health and safety and environmental authorities. 

Sản phẩm này có thể gây hại cho hệ sinh thái dưới nước nếu thải ra. 
Trường hợp bị tràn, ngăn vật liệu xâm nhập vào cống hoặc dòng 
nước. Nếu cống rãnh, suối, đất hoặc cống bị ô nhiễm, thông báo cho 
chính quyền địa phương / This product may pose a risk to the aquatic 

ecosystem if released., In the event of a spill, prevent material from entering sewers 
or waterways., If drains, streams, soil or sewers become contaminated, notify local 
authority. Do not contaminate surface water. 

VÙNG LOANG NHỎ: Ngâm tràn lên với chất liệu thấm hút. Cho phần 
dư vào một thùng chứa thích hợp, đậy kín và dán nhãn đúng cách. 
Rửa khu vực bị ảnh hưởng. VÙNG LOANG RỘNG: Chứa chất lỏng 
sử dụng nguyên liệu thấm hút bằng cách đào rãnh hoặc ngăn đê. Cho 
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vào thùng hoặc bể phục hồi hoặc tái tạo để xử lý thích hợp. Làm sạch 
bề mặt bị ô nhiễm bằng nước hoặc tác nhân làm sạch lỏng DUNG 
DỊCH KHỬ - Ước tính khối lượng vật liệu bị đổ ra còn lại trên sàn nhà 
và chuẩn bị dung dịch khử gấp 10 lần như sau. Chuẩn bị bằng cách 
trộn 5 hypochlorite natri% (thuốc tẩy gia đình) và natri bicarbonat 5% 
hoặc kali bicarbonate ra khỏi khu vực vừa bị tràn vào. Dung dịch này 
có thể được chuẩn bị bằng cách thêm thuốc tẩy đến 3 phần có đánh 
dấu trong một gallon bình chứa bằng nhựa (150 gram) axit carbonate. 
Đặt trên các trang thiết bị bảo vệ thích hợp cá nhân và đóng thùng 
một cách an toàn và lắc đều trong 1 phút. Các vật liệu và trang thiết 
bị chuẩn bị dung dịch phải được dự trữ sẵn để sử dụng ở những nơi 
có thể xảy ra tràn. Liên hệ với công ty vận chuyển chất thải được cấp 
phép để xử lý vật liệu tái chế bị nhiễm bẩn. Xử lý vật liệu phù hợp với 
quy định nêu trong Mục 13 (Yêu cầu Xử lý) / SMALL SPILLS: Soak up spill 

with absorbent material. Place residues in a suitable, covered, properly labeled 
container. Wash affected area. LARGE SPILLS: Contain liquid using absorbent 
material, by digging trenches or by diking. Reclaim into recovery or salvage drums or 
tank truck for proper disposal. Clean contaminated surfaces with water or aqueous 
cleaning agents. DEACTIVATION SOLUTION - Estimate volume of remaining spilled 
material on the floor and prepare 10 times as much deactivation solution as follows. 
Prepare fresh by mixing 5% sodium hypochlorite (household bleach) and 5% sodium 
bicarbonate or potassium bicarbonate away from the immediate area of the spill. The 
solution can be prepared by adding household bleach to the 3-quart fill mark on the 1 
gallon plastic container containing 1/3 of a lb. (150 grams) of sodium bicarbonate. Put 
on the appropriate personal protection equipment and close the container securely 
and shake well for 1 minute. The materials and equipment for preparing solutions 
should be kept available for use in areas where spills may occur. Contact an approved 
waste hauler for disposal of contaminated recovered material. Dispose of material in 
compliance with regulations indicated in Section 13 (Disposal Considerations). 

 
7. XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN   

HANDLING AND STORAGE 
 

Biện pháp, điều kiện cần áp dụng 
khi bảo quản 
 

Measures and conditions to be applied 
when preserving 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ XỬ LÝ AN TOÀN / HANDLING: 

Không để dính vào mắt, da, quần áo Không dùng nội bộ. Sử dụng với 
thông gió đầy đủ Tránh tạo bình xịt và màng che Giữ cho container 
đóng kín khi không sử dụng. Sẵn sàng các thiết bị trong trường hợp 
khẩn cấp (cháy, tràn, rò gỉ…) Phản ứng ở da có thể bị chậm lại và do 
đó việc làm ướt trên da hoặc quần áo không phải lúc nào cũng đưa 
ra dấu hiệu ô nhiễm. Xử lý việc làm ướt trên da hoặc quần áo đó khi 
tiếp xúc với các sản phẩm và tiến hành sơ cứu ngay lập tức / Do not 
get in eyes, on skin, on clothing. Do not take internally. Use with adequate ventilation. 
Avoid generating aerosols and mists. Keep the containers closed when not in use. 
Have emergency equipment (for fires, spills, leaks, etc.) readily available. Skin 
reaction can be delayed and therefore wetting of the skin and/or clothes does not 
always give an indication of contamination. Treat all wetting of the skin and/or clothes 
which occurs during handling as contact with the product and administer first aid 
immediately. 

ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ THÍCH HỢP / STORAGE CONDITIONS 

Bảo vệ sản phẩm từ việc đông lạnh Lưu trữ trong các container dán 
nhãn thích hợp Lưu trữ các thùng đậy kín. Giữ container ở một nơi 
thoáng khí / Protect product from freezing. Store in suitable labeled containers. 

Store the containers tightly closed. Keep container in a well-ventilated place 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÙ HỢP / SUITABLE CONSTRUCTION MATERIAL 

Hastelloy C-276, Polyethylene, HDPE (polyethylene mật độ cao), 
EDPM, Thủy tinh plexi, Teflon, Kalrez, Alfax, Thép không gỉ 316L, 
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Nylon / Hastelloy C-276, Polyethylene, HDPE (high density polyethylene), EPDM, 

Plexiglass, Stainless Steel 316L, Nylon, PTFE, Perfluoroelastomer, 
Polytetrafluoroethylene/polypropylene copolymer 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG PHÙ HỢP / UNSUITABLE 

CONSTRUCTION MATERIAL 

Thép nhẹ, Thép carbon C1018, Thép không gỉ 304, Đồng, Nhôm, 
Đồng thau, Buna-N, Polypropylene, PVC, Ethylene propylene, 
Neoprene, Polyurethane, Viton, Hypalon / Mild steel, Carbon Steel C1018, 

Stainless Steel 304, Copper, Aluminum, Brass, Buna-N, Polypropylene, PVC, 
Ethylene propylene, Neoprene, Polyurethane, Fluoroelastomer, Chlorosulfonated 
polyethylene rubber 

 
8. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

IMPACT ON PEOPLE AND PERSONAL PROTECTIVE DEVICE 
 

Hệ thống thông gió 

 

Ventilation system 

Nên áp dụng thông gió chung. Sử dụng thông gió khí thải tại chỗ nếu 
cần thiết để kiểm soát tỷ lệ hơi trong không khí / General ventilation is 

recommended. Use local exhaust ventilation if necessary to control airborne mist and 
vapor. 

Bảo vệ mắt / Eye protection Sử dụng tấm che mặt và kính chống văng hóa chất / Wear a face shield 

with chemical splash goggles. 
Bảo vệ thân thể / Body protection Mặc bộ bảo hộ liền, kính chống văng hóa chất và găng tay không 

thấm nước. Nên mặc áo bảo hộ kín nếu có khả năng chịu tiếp xúc 
toàn bộ / Wear protective overalls, chemical splash goggles and impervious gloves. 

A full slicker suit is recommended if gross exposure is possible. 
Bảo vệ tay / Gloves protection PVC hoặc Nitrile Cao su Butyl Găng tay nên được thay thế ngay lập 

tức nếu thấy có dấu hiệu lão hóa. Nếu thời gian thực hiện không như 
dự định, cần tham khảo ý kiến nhà sản xuất PPE / PVC or nitrile Butyl 

rubber Gloves should be replaced immediately if signs of degradation are observed. 

Breakthrough time not determined as preparation, consult PPE manufacturers 
Bảo vệ hô hấp  

 
 

 

 

 

 

 

Respiratory protection 

Cần sử dụng mặt nạ dưỡng khí nếu giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp có 
khả năng bị vượt. Có thể sử dụng bộ lọc hơi hữu cơ có chức năng lọc 
thô bụi/sương hoặc cung cấp khí. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc 
dự định thâm nhập vào khu vực có nồng độ không xác định, nên sử 
dụng một máy thở tự nạp (SCBA) che kín mặt, có áp suất dương. Nếu 
việc bảo vệ đường hô hấp là cần thiết, xây dựng một chương trình 
bảo vệ đường hô hấp hoàn chỉnh bao gồm lựa chọn, thử nghiệm phù 
hợp, đào tạo, bảo trì và kiểm tra. 
An approved respirator must be worn if the occupational exposure limit is likely to be 
exceeded. An organic vapor cartridge with dust/mist prefilter or supplied air may be 
used. In event of emergency or planned entry into unknown concentrations a positive 
pressure, full-facepiece SCBA should be used. If respiratory protection is 

required, institute a complete respiratory protection program including selection, fit 
testing, training, maintenance and inspection. 

Khuyến cáo về vệ sinh / Hygiene 

recommendations 
Áp dụng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và vệ sinh cá nhân 
để tránh tiếp xúc. Bảo đảm luôn có sẵn một vòi phun rửa mắt. Bảo 
đảm luôn có sẵn một vòi tắm khẩn cấp. Nếu quần áo bị ô nhiễm, cởi 
bỏ quần áo và rửa kỹ lưỡng vùng bị ảnh hưởng. Giặt quần áo bị nhiễm 
trước khi sử dụng lại. Luôn rửa kỹ sau khi xử lý hóa chất. Khi xử lý 
các sản phẩm này không bao giờ ăn, uống hoặc hút thuốc / Use good 

work and personal hygiene practices to avoid exposure. Keep an eye wash fountain 
available. Keep a safety shower available. If clothing is contaminated, remove 
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clothing and thoroughly wash the affected area. Launder contaminated clothing 
before reuse. Always wash thoroughly after handling chemicals. When handling this 
product never eat, drink or smoke. 

 
9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 

Tình trạng vật lý / physical state Lỏng / Liquid 
Màu / Color Vàng nhạt Xanh lục / Light yellow Green 
Mùi / Odor Nhẹ / Mild 
Ngưỡng mùi / Threshold odor  Không có dữ liệu sẵn có / No data available 
pH   (100 %) 3.0 - 5.0 ASTM E-70 
Điểm tan chảy / melting point -3 °C 
Điểm sôi / boiling point 100 °C ASTM D-86 
Điểm cháy / flash point Không dễ cháy / None flammable 
Tỷ trọng hơi / vapor density Không có dữ liệu sẵn có / No data available 
Tính dễ cháy (rắn, khí) / autoignition temperature Không có dữ liệu sẵn có / No data available 
Giới hạn phát nổ dưới / lower explosion limit Không dễ cháy / None flammable 
Giới hạn nổ trên / Upper explosion limit Không dễ cháy / None flammable 
Áp suất hơi / vapor pressure  Không có dữ liệu sẵn có / No data available 
Tỷ trọng riêng / specific gravity 1.026 (25 °C) 
Tỷ trọng / density Không có dữ liệu sẵn có / No data available 
Khả năng hòa tan trong Nước / solubility in water Hoàn toàn / complete 

 

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 Tiếp xúc với các chất oxi hóa mạnh (ví dụ: clo, peroxit, 
cromat, axit nitric, peclorat, oxy cô đặc, thuốc tím) có thể tạo 
ra nhiệt, cháy, nổ và / hoặc hơi độc / Contact with strong oxidizers 

(e.g. chlorine, peroxides, chromates, nitric acid, perchlorate, concentrated 

oxygen, permanganate) may generate heat, fires, explosions and/or toxic 

vapors 

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

Các oxit của cacbon, Các oxit nitơ, Các oxit của lưu huỳnh, 
HCl / Oxides of carbon, Oxides of nitrogen, Oxides of sulfur, HCl 

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

 
11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 

 

ĐỘC CẤP TÍNH / ACUTE TOXICITY DATA Những kết quả sau đây là dành cho sản phẩm / The following results 
are for the product along with results on the active substances. 

ĐỘC TÍNH CẤP THEO ĐƯỜNG MIỆNG / ACUTE ORAL TOXICITY: 
Loài: Chuột cống / Species: Rat 
LD50: 3,810 mg/kg 
ĐỘC TÍNH CẤP THEO ĐƯỜNG DA / ACUTE DERMAL TOXICITY: 
Loài: Thỏ / Species: Rabbit 
LD50: > 5,000 mg/kg 
ĐỘC TÍNH CẤP KHI HÍT PHẢI / ACUTE INHALATION TOXICITY 
Loài: Chuột cống / Species: Rat 

LC50: 13.7 mg/l (4 hrs) 
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TÍNH KÍCH ỨNG / SENSITIZATION: Tiếp xúc lặp đi lặp lại hoặc trong thời gian dài có thể gây ra tính 
nhạy cảm ở một số cá nhân Một nghiên cứu nhạy cảm ở chuột 
lang (kỹ thuật Buehler) với liều lượng cảm ứng 90 ppm các thành 
phần hoạt tính sau đó là một chấn thương 429ppm với các thành 
phần hoạt tính cho thấy kết quả là dương tính. Một nghiên cứu 
băng chấn thương ở người lặp lại với 28ppm các thành phần hoạt 
tính sau đó là một chấn thương 56ppm với các thành phần hoạt 

tính cho kết quả là không có phản ứng với đối tượng thí nghiệm / 
Repeated or prolonged contact may cause sensitization in some 
individuals. A Guinea pig (Buehler Technique) sensitization study with an 
induction dosage of 90 ppm of active ingredients followed by an insult of 
429 ppm of active ingredients was positive. A human repeated insult patch 
study of 28 ppm active ingredients followed by an insult of 56 ppm of active 
ingredients resulted in no effect to the subjects tested. 

SỐ LIỆU VỀ ĐỘC MÃN TÍNH / CHRONIC 
TOXICITY DATA 

Nghiên cứu ăn kiêng 90 ngày ở chó với 840 ppm isothiazolinone 
không dẫn đến tử vong hoặc bệnh lý. Một Nghiên cứu về da 90 
ngày ở thỏ với 0,4 mg / kg / ngày isothiazolinone dẫn đến kích 
thích bệnh lý nhưng không có tác dụng. Một nghiên cứu về da sơn 
ở chuột nhắt bằng cách sử dụng 400 ppm isothiazolinone ba lần 
mỗi tuần cho thấy không có tần số khối u tăng trên điều khiển. Một 
nghiên cứu teratology với thỏ và chuột bác bỏ việc sử dụng liều 
1,5-15 mg / kg isothiazolinone. Kết quả đột biến đã không rõ ràng 

/ A 90-day dietary study in dogs of 840 ppm of isothiazolinone resulted in 

no mortalities or pathological findings. A 90-day dermal study in rabbits of 
0.4 mg/kg/day of isothiazolinone resulted in irritation but no pathological 
effects. A 30-month skin painting study with mice using 400 ppm 
isothiazolinone three times per week showed no increased tumor 
frequency over control. A teratology study with rabbits and rats was 
negative using dosages of 1.5 to 15 mg/kg isothiazolinone. Mutagenicity 
results have been equivocal. 

KHẢ NĂNG GÂY UNG THƯ 
CARCINOGENICITY: 

Không có chất trong sản phẩm này được liệt kê như là chất gây 
ung thư bởi Cơ quan Nghiên cứu ung thư Quốc tế (IARC), Chương 
trình Độc Quốc gia (NTP), Tiêu chuẩn các loại Hóa chất của Mỹ 
(ACGIH) / None of the substances in this product are listed as 
carcinogens by the International Agency for Research on Cancer (IARC), 
the National Toxicology Program (NTP) or the American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). 

XÁC ĐỊNH MỨC NGUY HIỂM VỚI NGƯỜI 
HUMAN HAZARD CHARACTERIZATION 

Dựa trên kết quả xác định mức nguy hiểm mà chúng tôi đã thực 
hiện, những mối nguy hiểm tiềm tàng đối với người là: Cao / Based 
on our hazard characterization, the potential human hazard is: High 

 

 
12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

ECOLOGICAL INFORMATION 
 

Tên thành phần 
Component name 

Loại ngưỡng 
Threshold type  

Kết quả  
Result 

Sinh vật thử 
Experimental organism 

Sản phẩm / product LC50 32.000 mg/l Cá tuế đầu cừu / Sheepshead Minnow 
Sản phẩm / product LC50 18.67 mg/l Cá Bluegill / Bluegill Sunfish 
Sản phẩm / product LC50 12.67 mg/l Cá hồi vân / Rainbow Trout 
Sản phẩm / product LC50 16.62 mg/l Cá suốt nước ngọt / Inland Silverside 

Chất hoạt tính / actived substance LC50 0.28 mg/l Cá Bluegill / Bluegill Sunfish 

Chất hoạt tính / actived substance LC50 0.19 mg/l Cá hồi vân / Rainbow Trout 

Sản phẩm / product LC50 18.000 mg/l Tôm (Mysidopsis bahia) / Mysid Shrimp 
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Chất hoạt tính / actived substance EC50/LC50 0.003 mg/l Tảo biển / Marine Algae  

(Skeletonema costatum) 
Chất hoạt tính / actived substance EC50/LC50 0.018 mg/l Tảo xanh / Green Algae 

(Selenastrum capricornutum) 
 

TÍNH LINH ĐỘNG VÀ TIỀM NĂNG TÍCH TỤ SINH HỌC / MOBILITY AND BIOACCUMULATION 
POTENTIAL 
Số phận của môi trường được dự toán nhờ sử dụng mô hình Fugacity cấp III nhúng vào EPI (Giao diện 
chương trình dự toán) Phòng TM, được EPA của Mỹ cung cấp. Mô hình cấp III giả định một điều kiện trạng 
thái ổn định giữa tổng số đầu vào và đầu ra. Mô hình cấp III không yêu cầu sự cân bằng giữa phương tiện 
trung gian đã xác định. Thông tin cung cấp là giúp người sử dụng có một ước tính chung về số phận môi 
trường của sản phẩm này theo những điều kiện được xác định trong mô hình. Nếu thải ra môi trường, 
nguyên liệu này sẽ phân phối vào không khí, nước và đất/trầm tích với tỉ lệ tương ứng gần đúng / The 
environmental fate was estimated using a level III fugacity model embedded in the EPI (estimation program interface) Suite TM, 
provided by the US EPA. The model assumes a steady state condition between the total input and output. The level III model does 
not require equilibrium between the defined media. The information provided is intended to give the user a general estimate of the 
environmental fate of this product under the defined conditions of the models. If released into the environment this material is 
expected to distribute to the air, water and soil/sediment in the approximate respective percentages; 
 

Không khí / Air Nước / Water Đất/ trầm tích / Soil/ Sediment 
<5% 30 – 50% 50 – 70% 

 
Các phần trong nước dự kiến sẽ được hòa tan hoặc phân tán / The portion in water is expected to be soluble or 
dispersible. 
Mẫu này hoặc chất này sẽ không tích tụ sinh học / This preparation or material is not expected to bioaccumulate. 
 
KHẢ NĂNG TỒN TẠI LÂU DÀI VÀ KHẢ NĂNG SUY THOÁI / PERSISTENCY AND DEGRADATION 

Tổng carbon hữu cơ / Total Organic Carbon (TOC): 7,850 mg/l 
Nhu cầu oxy hóa học / Chemical Oxygen Demand (COD): 20,000 mg/l 
Sự giảm cấp của các chất hoạt tính chính bắt đầu bằng việc mở vòng và loại bỏ ion clorua. Sự giảm cáp 
dẫn đến sự hình thành nhiều loại axit hữu cơ nhỏ, methylamine, carbon dioxide và nguyên tố lưu huỳnh. 
Một nửa vòng đời của mỗi chất hoạt tính phụ thuộc vào nồng độ ban đầu / The degradation of the major active 
substance begins with ring opening and elimination of chloride ion. Degradation leads to the formation of a variety of small organic 
acids, methylamine, carbon dioxide and elemental sulfur. The half life of each active substance is dependent upon the initial 
concentration. 
 
MỐI NGUY HIỂM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH TIẾP XÚC / ENVIRONMENTAL HAZARD 
CHARACTERIZATION 
Dựa trên kết quả xác định mức nguy hiểm mà chúng tôi đã thực hiện, những mối nguy hiểm tiềm tàng đối 
với người là: Trung bình / Based on our hazard characterization, the potential environmental hazard is: Moderate 

 
13. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ 

DISPOSAL CONSIDERATIONS 
 

Yêu cầu trong việc thải bỏ 
Disposal considerations 

Chất thải nguy hại phải được vận chuyển bằng một phương tiện vận 
chuyển chất thải nguy hại được cấp phép và được xử lý hoặc giải quyết 
tại một cơ sở xử lý, lưu trữ hoặc tái chế chất thải nguy hại được cấp 
phép. Tham vấn các quy định của nhà nước, liên bang và địa phương 
đối với các yêu cầu cụ thể / Hazardous wastes must be transported by a licensed 

hazardous waste transporter and disposed of or treated in a properly licensed hazardous 
waste treatment, storage, disposal or recycling facility. Consult local, state, and federal 
regulations for specific requirements. 

Thùng rỗng cần được thu gom để tái chế, phục hồi, hoặc thải bỏ bởi một 
nhà thầu có năng lực hoặc được cấp phép / Empty drums should be taken for 

recycling, recovery, or disposal through a suitably qualified or licensed contractor 
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14. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN 

TRANSPORT INFORMATION 
 

Tên vận chuyển / Proper shipping name Chất lỏng ăn mòn, tính axit, hữu cơ / 
corrosive liquid, acidic, organic N.O.S (5- 
Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-1) 

 

Số ID / ID number UN 3265 

Nhóm- phân loại nguy hiểm / Hazard class 

or division 

8 

  
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 

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. 


