
 

 
Hanna Instruments S.R.L. 

Bản sửa đổi lần thứ 1                            US 

Ngày lập: 22/11/2016  

Ngày in: 24/11/2016 

Trang số  1 / 13 
HI93715B-0 – Thuốc thử B Ammonia MR 

Phiếu an toàn hóa chất theo tiêu chuẩn HOA KỲ. Tiêu chuẩn Liên bang Hazcom (truyền 

đạt thông tin về hiểm họa) 2012 và Quy định Canada SOR/88-66 

PHẦN 1. Nhận biết hóa chất/ hỗn hợp và thông tin công ty/ nhà xưởng 

1.1. Nhận biết sản phẩm. 

Mã HI93715B-0 

Tên sản phẩm Thuốc thử B Ammonia MR 

 

1.2. Các trường hợp được dùng chất hoặc hỗn hợp và các trường hợp chống chỉ định. 

Mục đích sử dụng Xác định Ammonia trong các Mẫu nước 

 

1.3. Thông tin chi tiết nhà cung cấp phiếu an toàn hóa chất. 

Tên Hanna Instruments S.R.L. 

Địa chỉ str. Hanna Nr 1 

Quận và Quốc gia 457260  loc. Nusfalau  

                                                                         Romani(Salaj)  

                                                                              ĐT (+40) 260607700 

                                                                              Fax (+40) 260607700 

địa chỉ email của ngƣời có thẩm quyền 

chịu trách nhiệm về Phiếu Dữ liệu An toàn Hóa chất sds@hannainst.com 

 

Đơn vị phân phối sản phẩm: Hanna Intruments, Inc - 584 Park East, Woonsochet, Rhode Island, 

HOA KỲ 02895 - Thông tin liên hệ dịch vụ kỹ thuật: +1-800-426-6287 

 

1.4. Số điện thoại khẩn cấp 

 

Dành cho các câu hỏi khẩn cấp Thông tin liên hệ khẩn cấp tại Hoa Kỳ: +1-800-424-9300 - 

CHEMTREC 24 giờ/365 ngày - Thông tin liên hệ khẩn cấp quốc tế: +1-

703-527-3887 - CHEMTREC 24 giờ/365  ngày 

PHẦN 2. Nhận biết các mối nguy hại 

2.1. Phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp. 

Sản phẩm đƣợc phân vào nhóm hóa chất nguy hại căn cứ theo các quy định trong Tiêu chuẩn Truyền đạt Thông tin về 

Hiểm họa OSHA (HCS) (29 CFR 1910.1200). Do đó, sản phẩm yêu cầu phải có phiếu dữ liệu an toàn hóa chất. 

Toàn bộ thông tin bổ sung liên quan đến rủi ro về sức khỏe và/hoặc môi trƣờng đều đƣợc đƣa ra trong phần 11 và 12 của 

phiếu dữ liệu này. 

 

      Phân loại và Thông báo Nguy hại: 

Chất hoặc hỗn hợp ăn mòn kim loại, loại 1                                     Có thể ăn mòn kim loại 

Độc cấp tính, loại 1/2                                                                       Tử vong nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với da. 

Độc tính cấp tính, loại 3                                                                   Độc hại nếu hít phải. 

Độc tính cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm lặp lại, loại 1                 Gây tổn hại đến các cơ quan thông qua phơi nhiễm kéo 

dài hoặc lặp lại 

Ăn mòn da, loại 1A                                                                           Gây bỏng da và tổn thƣơng mắt nghiêm trọng 

Tổn thƣơng mắt nghiêm trọng, loại 1                                               Gây tổn thƣơng mắt nghiêm trọng 

Hình đồ cảnh báo: 

 

 

 

 

Tự hiệu: Nguy hiểm  

Thông báo nguy hại: 

H290 Có thể ăn mòn kim loại. 

     H300+H310            Tử vong nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với da 

 

 

 

mailto:sds@hannainst.com


 

 
Hanna Instruments S.R.L. 

Bản sửa đổi lần thứ 1                            US 

Ngày lập: 22/11/2016  

Ngày in: 24/11/2016 

Trang số  2 / 13 
HI93715B-0 – Thuốc thử B Ammonia MR 

 PHẦN 2. Nhận biết các mối nguy hại        ... / >> 

H331                        Độc hại nếu nuốt phải 

H372                        Gây tổn hại đến các cơ quan thông qua phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp lại 

H314                        Gây bỏng da và tổn thƣơng mắt nghiêm trọng 

Thông báo phòng ngừa:  

Phòng tránh: 

P273                        Tránh xả thải ra môi trƣờng 

P280 Đeo găng tay bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt. 

Phản ứng: 

P303+P361+P353  NẾU TIẾP XÚC VỚI DA (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay quần áo nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nƣớc/vòi 

P305+P351+P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nƣớc trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang 

đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. 

P311              Liên hệ TRUNG TÂM PHÒNG ĐỘC hoặc bác sĩ. 

P391                        Thu gom hóa chất đổ tràn 

Bảo quản:                                -- 

Tiêu hủy:                                 -- 

 

2.2. Các nguy hại khác 

Phân loại môi trƣờng theo Đăng ký (EU) 1272/2008 (CLP): 

Sản phẩm đƣợc phân vào nhóm hóa chất nguy hại đối với môi trƣờng căn cứ theo các quy định trong Tiêu chuẩn EC   

1272/2008 (CLP). 

Phân loại và Thông báo Nguy hại: 

Nguy hại đối với môi trƣờng thủy sinh, độc tính cấp tính, loại 1   Rất độc đối với đời sống thủy sinh 

Nguy hại đối với môi trƣờng thủy sinh, độc tính mãn tính, loại 2  Độc hại đối với đời sống thủy sinh với tác dụng kéo dài. 

Hình đồ cảnh báo: 

 

 

 

 

Tự hiệu: Nguy hiểm 

Thông báo nguy hại: 

H400 Rất độc đối với đời sống thủy sinh. 

H411                       Độc hại đối với đời sống thủy sinh với tác dụng kéo dài 

Thông báo phòng ngừa:  

Phòng tránh:               -- 

Phản ứng:                    -- 

 Bảo quản:                    -- 

Tiêu hủy:                     -- 

Nguy hại bổ sung:      Không có thông tin 

PHẦN 3. Thành phần/thông tin về các hợp phần 

3.1. Hóa chất. 

Không có thông tin liên quan. 

 

3.2. Hỗn hợp 

Chứa: 

Nhận biết            x = Nồng độ %        Phân loại: 

NATRI HYDROXIT 

CAS 1310-73-2   9 ≤ x < 30               Hóa chất hoặc hỗn hợp ăn mòn kim loại, loại 1 H290, Ăn mòn da, loại 1A H314 

EC 215-185-5 

INDEX: 011-002-00-6 

Số đăng ký: 01-2119457892-27 
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THỦY NGÂN (II) IỐT  

CAS 7774-29-0   5 ≤ x < 9                Độc tính cấp tính, loại 1 H300, Độc tính cấp tính, loại 1 H310, Độc tính cấp tính, loại 2 

H330, Độc tính cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm lặp lại, loại 2 H373, Nguy hại đến 

môi trƣờng thủy sinh, độc tính cấp tính, loại 1 H400 M=100, Nguy hại đến môi trƣờng 

thủy sinh, độc tính mãn tính, loại 1 H410 M=1 

EC 231-873-8 

INDEX: 080-002-00-6 

KALI IỐT  

CAS 7681-11-0   5 ≤ x < 9                Độc tính cấp tính, loại 4 H302, Độc tính cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm lặp lại, loại 

2 H372, Kích ứng da, loại 2 H315 

EC 231-659-4 

INDEX:  

* Có chênh lệch giữa các lô 

Diễn giải đầy đủ nguy hại (H) đƣợc trình bày trong mục 16 của phiếu. 

PHẦN 4. Các biện pháp sơ cứu 

4.1. Mô tả các biện pháp sơ cứu. 

MẮT: Tháo kính áp tròng, nếu có. Rửa ngay bằng nhiều nƣớc ít nhất 30-60 phút, mở to mi mắt. Điều trị y tế/Tham vấn bác 

sỹ. 

DA: Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn. Rửa ngay vùng da bằng vòi sen. Điều trị y tế/Tham vấn bác sỹ 

NUỐT PHẢI: Cho uống nhiều nƣớc nhất có thể. Điều trị y tế/Tham vấn bác sỹ. Không cố gây nôn trừ khi đƣợc bác sỹ chỉ 

định 

HÍT PHẢI: Điều trị y tế/Tham vấn bác sỹ. Đƣa nạn nhân ra nơi thoáng khí, tránh xa khu vực xảy ra sự cố. Nếu dừng thở, hô 

hấp nhân tạo. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp đối với nhân viên cứu hộ. 

 

4.2. Triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng nhất, cấp tính và mãn tính. 

Thông tin cụ thể về triệu chứng và ảnh hƣởng do sản phẩm gây ra không đƣợc biết. 

Xem phần 11 để biết thông tin về triệu chứng và ảnh hƣởng do hóa chất gây ra. 

THỦY NGÂN (II) IỐT 

Hợp chất thủy ngân có ảnh hƣởng độc hại tế bào và độc hại nguyên sinh. Các triệu chứng không trúng độc: cấp tính: tiếp 

xúc với mắt gây thƣơng tổn nghiêm trọng. Nuốt phải và hít phải bụi gây tổn thƣơng màng nhầy của hệ tiêu hóa và đƣờng hô 

hấp (vị kim loại, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy ra máu, bỏng ruột, phù nề thanh môn, viêm phổi hô hấp); tụt 

huyết áp, rối loạn nhịp tim, sốc và suy thận; mãn tính: bỏng miệng, gãy răng và đƣờng thủy ngân. Dấu hiệu chính có trong 

CNS (tổn thƣơng giọng nói, thị lực, thính lực và nhạy cảm, mất trí nhớ, dễ kích động, ảo giác, mê sảng). 

NATRI HYDROXIT 

Kích ứng và dị ứng, ho, khó thở, đột quỵ, tử vong. Nguy cơ bị mù! 

 

4.3. Dấu hiệu cần chăm sóc y tế và điều trị đặc biệt ngay. 

      Không có thông tin. 

PHẦN 5. Các phương tiện chữa cháy 

5.1. Phương tiện chữa cháy 

PHƢƠNG TIỆN CHỮA CHÁY PHÙ HỢP 

Phƣơng tiện chữa cháy nên là loại thông thƣờng: cacbon điôxit, bọt, bột và tia nƣớc.  

PHƢƠNG TIỆN CHỮA CHÁY KHÔNG PHÙ HỢP 

Không có thông tin cụ thể. 

 

5.2. Các nguy hại đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất hoặc hỗn hợp.  

NGUY HẠI DO TIẾP XÚC HÓA CHẤT TRONG TRƢỜNG HỢP HỎA HOẠN  

    Không hít thở các sản phẩm cháy. 

THỦY NGÂN (II) IỐT 

    Không cháy. Cháy trong không khí có thể sinh ra hơi nguy hiểm. Cháy có thể tạo ra hơi thủy ngân, lƣu huỳnh ôxit 
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KALI IỐT 

Hydrogen iốt, Kali ôxit   

 

5.3. Chỉ dẫn cho lính cứu hỏa. 

THÔNG TIN CHUNG 

Sử dụng nguồn nƣớc áp lực mạnh để làm mát các thùng chứa nhằm ngăn ngừa phân hủy sản phẩm và sinh ra các chất gây 

nguy hiểm cho sức khỏe. Luôn đeo mặt nạ chống lửa kín mặt Thu gom nƣớc chữa cháy để ngăn chảy tràn vào hệ thống 

cống. Tiêu hủy nƣớc nhiễm bẩn đƣợc sử dụng cho chữa cháy và phần còn lại của đám cháy theo các quy định hiện hành. 

THIẾT BỊ BẢO HỘ ĐẶC BIỆT CHO LÍNH CỨU HỎA 

Quần áo chữa cháy thông thƣờng, tức bộ dụng cụ chữa cháy (BS EN 469), găng tay (BS EN 659) và ủng (chỉ dẫn kỹ thuật HO 

A29 và A30) kết hợp với thiết bị thở áp suất dƣơng mạch hở (BS EN 137). 

PHẦN 6. Xử lý hóa chất xả ra bất ngờ. 

6.1. Các biện pháp phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp. 

Chặn lỗ rò rỉ nếu không nguy hiểm. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp (bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân đƣợc quy định trong 

Phần 8 của phiếu dữ liệu an toàn hóa chất) để ngăn ngừa nhiễm bẩn da, mắt và quần áo cá nhân. Các chỉ dẫn này áp dụng 

cho nhân viên xử lý và những ngƣời tham gia vào các quy trình khẩn cấp. 

 

6.2. Các biện pháp phòng ngừa về môi trường. 

Không để sản phẩm xâm nhập vào hệ thống cống hoặc tiếp xúc với nƣớc bề mặt hoặc nƣớc ngầm. 

 

6.3. Các phương pháp và vật liệu dùng để thu gom và vệ sinh. 

Thu thập sản phẩm bị rò rỉ và cho vào thùng chứa. Nếu sản phẩm dễ cháy, sử dụng thiết bị chống phát nổ. Đánh giá khả 

năng tƣơng thích của thùng chứa đƣợc sử dụng, bằng cách kiểm tra phần 10. Thấm hút phần sản phẩm còn lại bằng vật liệu 

thấm hút trơ. Đảm bảo khu vực rò rỉ đƣợc thông khí. Cần xử lý vật liệu bị nhiễm bẩn tuân thủ theo quy định trong phần 13. 

 

6.4. Tham khảo các phần khác. 

      Mọi thông tin về bảo vệ cá nhân và tiêu hủy đƣợc trình bày trong phần 8 và 13. 

PHẦN 7. Xử lý và bảo quản 

7.1. Các biện pháp phòng ngừa để xử lý an toàn. 

Trƣớc khi xử lý sản phẩm, tham khảo tất cả các phần khác của phiếu dữ liệu an toàn hóa chất này. Tránh rò rỉ sản phẩm vào 

môi trƣờng. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi đang sử dụng 

 

7.2. Các điều kiện bảo quản an toàn, bao gồm cả các điều kiện không tương thích. 

Bảo quản trong thùng chứa đƣợc dán nhãn có thể đọc đƣợc. Để các thùng chứa cách xa các vật liệu không tƣơng thích, xem 

phần 10 để biết thêm thông tin. 

 

7.3. (Các) ứng dụng cụ thể. 

     Không có thông tin. 

PHẦN 8. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc/bảo vệ cá nhân 

8.1. Các tham số kiểm soát. 

      Tham chiếu quy định: 

      USA    NIOSH-PEL: Ấn bản NIOSH Số 2005-149, in lần 3, 2007 

      USA    OSHA-PEL: Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp – Giới hạn cho Chất gây ô nhiễm không khí BẢNG Z-1-1910.1000 

      USA    CAL/OSHA-PEL: Chi nhánh Tổ chức An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp California (Cal-OSHA) Giới hạn tiếp xúc 

cho phép (PELs) 

       EU      OEL EU: Chỉ thị 2009/161/EU; Chỉ thị 2006/15/EC; Chỉ thị 2004/37/EC; Chỉ thị 2000/39/EC 

                   TLV-ACGIH: ACGIH 2016 
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NATRI HYDROXIT 

Giá trị giới hạn ngưỡng 

Loại Quốc gia TWA/8 giờ STEL/15 phút 

  mg/m3    ppm mg/m3    ppm 

TLV-ACGIH -  2 (C) 

OSHA USA 2  

CAL/OSHA USA 2  

NIOSH USA  2 (C) 

 

THỦY NGÂN (II) IỐT 

Giá trị giới hạn ngưỡng 

Loại Quốc gia TWA/8 giờ STEL/15 phút 

  mg/m3    ppm mg/m3    ppm 

OEL EU 0,02  

 

KALI IỐT 

Giá trị giới hạn ngưỡng 

Loại Quốc gia TWA/8 giờ STEL/15 phút 

  mg/m3    ppm mg/m3    ppm 

TLV-ACGIH - 0,01  

Chú thích: 

(C) = TRẦN; INHAL = Phần có thể hít phải; RESP = Phần có thể hô hấp; THORA = Phần trong ngực 

THỦY NGÂN (II) ÔXÍT 

Phƣơng pháp đo không khí nơi làm việc phải tƣơng ứng với các yêu cầu của tiêu chuẩn: ISO 17733 – Giá trị sinh học 

ACGIH: 20μg thủy ngân/g creatinine trong nƣớc tiểu, GBR: 20μmol thủy ngân/mol creatini trong nƣớc tiểu (Ngẫu nhiên), 

DEU: 25μg Quecksilber/g Kreatinin Urin, ESP: 30μg Mercurio inorganico tổng/g creatini en orina. 

NATRI HYDROXIT 

Phƣơng pháp đo không khí nơi làm việc phải tƣơng ứng với các yêu cầu của tiêu chuẩn OSHA ID-121. 

 

8.2. Hạn chế tiếp xúc 

Khi sử dụng thiết bị kỹ thuật phù hợp phải luôn ƣu tiên thiết bị bảo hộ cá nhân, đảm bảo rằng nơi làm việc đƣợc thông khí 

thông qua hệ thống hô hấp cục bộ hiệu quả. Thiết bị bảo hộ cá nhân phải tuân thủ các quy định hiện hành. 

BẢO VỆ TAY 

Bảo vệ tay bằng găng tay lao động loại III (OSHA 29 CFR 1910.138). 

Cần cân nhắc khi chọn vật liệu găng tay lao động: khả năng tƣơng thích, xuống cấp, thời gian hỏng và độ thẩm thấu. 

Độ bền của găng tay lao động đối với hóa chất cần đƣợc kiểm tra trƣớc khi sử dụng, vì có thể không dự đoán trƣớc đƣợc. 

Thời gian mài mòn của găng tay tùy thuộc vào thời gian và cách thức sử dụng. 

BẢO VỆ DA 

Mặc quần áo dài chuyên môn và ủng bảo hộ loại I (xem Chỉ thị 89/686/EEC và tiêu chuẩn EN ISO 20344). Tắm bằng xà 

phòng và nƣớc sau khi cởi bỏ quần áo. 

BẢO VỆ MẮT 

Đeo kính bảo hộ kín (OSHA 29 CFR 1910.133) 

BẢO VỆ HÔ HẤP 

Nếu giá trị ngƣỡng (ví dụ TLV-TWA) vƣợt quá cho hóa chất hoặc một trong các hóa chất có trong sản phẩm, hãy đeo mặt 

nạ có bộ lọc đƣợc chứng nhận NIOSH, phải đƣợc chọn theo giới hạn nồng độ sử dụng (NIOSH 42 CFR 84, OSHA 29 CFR 

1910.134). Trong trƣờng hợp có các loại khí hoặc hơi và/hoặc khí hoặc hơi chứa hạt (phun son khí, khói, sƣơng, v.v…) cần 

có bộ lọc kết hợp. 

Phải sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp nếu các biện pháp kỹ thuật đƣợc áp dụng không phù hợp để hạn chế tiếp xúc của công 

nhân với giá trị ngƣỡng đƣợc xem xét. Sử dụng mặt nạ trong mọi trƣờng hợp bị giới hạn. 

Nếu hóa chất đƣợc xem xét không mùi hoặc ngƣỡng ngửi cao hơn TLV-TWA tƣơng ứng và trong trƣờng hợp khẩn cấp, 

đeo thiết bị hô hấp khí nén mạch hở hoặc thiết bị hô hấp nạp khí.  
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Để chọn đúng thiết bị bảo vệ hô hấp, xem tiêu chuẩn NIOSH 42 CFR 84 và OSHA 29 CFR 1910.134. 

KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM MÔI TRƢỜNG. 

Khí thải đƣợc sinh ra từ quá trình sản xuất, bao gồm khí từ thiết bị thông gió, cần đƣợc kiểm tra để đảm bảo tuân thủ các tiêu 

chuẩn môi trƣờng. 

Các sản phẩm dƣ không đƣợc tiêu hủy với nƣớc thải hoặc đổ vào nguồn nƣớc. 

PHẦN 9. Các tính chất lý hóa 

9.1. Thông tin về các tính chất lý hóa cơ bản. 

Ngoại quan dạng lỏng 

Màu sắc vàng rơm 

Mùi không mùi 

Ngƣỡng mùi không có thông tin 

pH.                                                                  13,5 

Điểm nóng chảy / điểm đóng băng không có thông tin 

Điểm sôi ban đầu không có thông tin 

Dải sôi không có thông tin 

Điểm chớp cháy  > 93°C (199.4 °F)  

Tốc độ bay hơi  không có thông tin 

Khả năng bắt cháy (rắn, khí) không có thông tin 

Giới hạn cháy dƣới không có thông tin 

Giới hạn cháy trên không có thông tin 

Giới hạn nổ dƣới không có thông tin 

Giới hạn nổ trên không có thông tin 

Áp suất hơi không có thông tin 

Mật độ hơi không có thông tin 

Mật độ tƣơng đối 1,300 

Khả năng hòa tan tan một ohaanf trong nƣớc 

Hệ số phân tách: n-octanol/nƣớc không có thông tin 

Nhiệt độ tự bốc cháy không có thông tin 

Nhiệt độ phân hủy không có thông tin 

Độ nhớt không có thông tin 

Thuộc tính nổ không có thông tin 

Thuộc tính oxy hóa không có thông tin 

9.2. Thông tin khác 

      Tổng chất rắn (250°C / 482°F)                      25.83 % 

PHẦN 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng 

10.1. Khả năng phản ứng. 

Không có rủi ro phản ứng cụ thể với hóa chất khác ở điều kiện sử dụng bình thƣờng. 

 

10.2. Độ ổn định hóa học. 

Sản phẩm ổn định ở điều kiện sử dụng và bảo quản thông thƣờng. 

NATRI HYDROXIT 

Hút ẩm 

THỦY NGÂN (II) IỐT 

Nhạy cảm với ánh sáng. 

KALI IỐT 

Có thể phân thủy khi tiếp xúc với không khí và độ ẩm. Ổn định ở điều kiện bảo quản đƣợc khuyến nghị. 

10.3. Khả năng xảy ra các phản ứng nguy hiểm. 

Không có phản ứng nguy hiểm nào có thể dự đoán trƣớc trong các điều kiện sử dụng và bảo quản thông thƣờng. 
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NATRI HYDROXIT 

Nguy cơ nổ/phản ứng tỏa nhiệt với: Axeton, Nitril, Phosphides, halogen, hợp chất halogen, dung môi clo hóa, Ehylene ôxit, 

Hydrazine hydrate, hydroxylamine, anhydrite, Peroxides, Acrolein, Axit clorit, Axit, axit sulphuric, muối bạc, hydrogen 

peroxit, hợp chất nitro hữu cơ, nƣớc, kim loại, kim loại nhẹ. Hình thành có thể: Hydrogen. Các phản ứng mạnh có thể xảy 

ra: hợp chất ammonium, chất hữu cơ dễ cháy, phenol. Sinh ra khí hoặc khói nguy hiểm tiếp xúc với: persulfates, Natri 

borohydrit, Ôxit lƣu huỳnh.  

THỦY NGÂN (II) IỐT 

Nguy cơ nổ với: Kim loại kiềm. Nguy cơ bắt lửa hoặc hình thành khí hoặc hơi dễ cháy: hợp chất halogen. 

10.4. Điều kiện cần tránh. 

Không có thông tin cụ thể. Tuy nhiên nên tuân theo các biện pháp phòng ngừa thông thƣờng cho các sản phẩm hóa chất. 

NATRI HYDROXIT 

Tiếp xúc với không khí, hơi ẩm và nguồn nhiệt. 

THỦY NGÂN (II) IỐT 

Nhiệt mạnh 

KALI IỐT 

Thiếc/ thiếc ôxit 

 

10.5. Vật liệu không tương thích. 

NATRI HYDROXIT 

Axit mạnh, ammonia, kẽm, chì, nhôm, nƣớc và chất lỏng dễ cháy. 

KALI IỐT 

Chất khử mạnh, Niken, Axit mạnh, và hợp kim, Thép (tất cả các loại và chất xử lý bề mặt), Nhôm, Kim loại kiềm, Đồng, 

Magie, Kẽm, cadmium, Đồng. 

 

10.6. Sản phẩm phân hủy nguy hiểm. 

        Không có thông tin. 

PHẦN 11. Thông tin về độc tính 

Không có các dữ liệu thí nghiệm cho sản phẩm; các nguy hại sức khỏe đƣợc đánh giá theo thuộc tính của hóa chất, sử dụng 

tiêu chí đƣợc quy định trong quy định phân loại hiện hành. 

Vì thế cần xem xét nồng độ các chất nguy hiểm riêng đƣợc chỉ định trong phần 3, để đánh giá các ảnh hƣởng độc hại khi 

tiếp xúc với sản phẩm. 

11.1. Thông tin về các ảnh hưởng độc hại. 

THỦY NGÂN (II) IỐT 

Hấp thụ độc tính hít phải cấp tính, ƣớc tính độc tính cấp tính: 0.051 mg/l; bụi/sƣơng, Đánh giá chuyên môn – Độc tính cấp 

tính qua da, LD50 thỏ: 75 mg/kg, hấp thụ - Nhạy cảm, Có thể nhạy cảm ở ngƣời bị ảnh hƣởng – Độc tính cơ quan đích cụ 

thể - phơi nhiễm lặp lại. 

KALI IỐT 

Nhạy cảm/kích ứng da, Da, thỏ, Kết quả: Kích ứng da – Tổn thƣơng/kích ứng mắt nghiêm trọng, Mắt, thỏ, Kết quả: Kích 

ứng mắt, 24 giờ (Thử nghiệm Draize) – Nhạy cảm hô hấp hoặc da, Phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp lại có thể gây các phản ứng 

dị ứng ở các cá thể nhạy cảm nhất định – Độc tính sinh sản, Phơi nhiễm với lƣợng quá mức Iốt trong khi mang thai có thể 

gây bệnh tuyến giáp ở thai nhi, thuốc chứa Iốt có liên quan đến bệnh bƣớu cổ ở thai nhi – Thông tin bổ sung, Phơi nhiễm 

kéo dài với Iốt có thể gây nhiễm độc Iốt ở các cá nhân nhạy cảm. Các triệu chứng phơi nhiễm bao gồm: phát ban ở da, chảy 

nƣớc mũi, đau đầu, và kích ứng màng nhầy. Đối với một số trƣờng hợp da có thể có mụn nhọt, nhọt, rỗ, bỏng rộp và các 

chấm đen và xanh. Iốt phân tán qua nhau thai. Có báo báo về tử vong ở trẻ sơ sinh liên quan đến bƣớu cổ. Iốt đƣợc biết gây 

ra sốt do nhiễm thuốc, thƣờng xảy ra trong thời gian ngắn, Gan, Bất thƣờng, Theo Triệu chứng ở ngƣời. 

NATRI HYDROXIT 

Độc tính cấp tính miệng, Triệu chứng: Nếu nuốt phải, bỏng miệng và cổ nghiêm trọng, cũng nhƣ nguy cơ thủng dạ dày – 

Độc tính cấp tính hít phải, Triệu chứng: bỏng màng nhầy, Ho, Khó thở. Tổn hại khả năng: tổn hại đƣờng hô hấp – Kích ứng 

da, Thỏ, Kết quả: Gây bỏng nghiêm trọng – Kích ứng mắt, Thỏ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Hanna Instruments S.R.L. 

Bản sửa đổi lần thứ 1                            US 

Ngày lập: 22/11/2016  

Ngày in: 24/11/2016 

Trang số  8 / 13 
HI93715B-0 – Thuốc thử B Ammonia MR 

 PHẦN 11. Thông tin về độc tính         ... / >> 

ĐỘC TÍNH CẤP TÍNH 

LC50 (Hít phải - hơi) của hỗn hợp: Không đƣợc phân loại (không có thành phần đáng kể).  

LC50 (Hít phải - sƣơng/bột) của hỗn hợp: 0.567 mg/l  

LD50 (Miệng) của hỗn hợp: 11116.668 mg/kg 

LD50 (Da) của hỗn hợp: 55.556 mg/kg  

THỦY NGÂN (II) IỐT 

LD50 (Miệng)                                                              18 mg/kg Chuột 

LD50 (Da)                                                                    75 mg/kg Chuột 

LC50 (Hít phải)                                                            0,051 mg/l 4 giờ 

KALI IỐT 

LD50 (Miệng)                                                              1000 mg/kg Chuột 

NATRI HYDROXIT 

LD50 (Miệng)                                                              1350 mg/kg Chuột 

LD50 (Da)                                                                    1350 mg/kg Chuột 

 

ĂN MÒN / KÍCH ỨNG DA. 

Ăn mòn da. 

TỔN HẠI / KÍCH ỨNG MẮT NGHIÊM TRỌNG. 

Gây tổn thƣơng mắt nghiêm trọng. 

MẪN CẢM VỚI HÔ HẤP HOẶC DA. 

Không đáp ứng tiêu chí phân loại cho loại nguy hại này. 

ĐỘT BIẾN TẾ BÀO MẦM. 

Không đáp ứng tiêu chí phân loại cho loại nguy hại này. 

KHẢ NĂNG GÂY UNG THƢ. 

Không đáp ứng tiêu chí phân loại cho loại nguy hại này. 

ĐỘC TÍNH VỚI HỆ SINH SẢN. 

Không đáp ứng tiêu chí phân loại cho loại nguy hại này. 

STOT - PHƠI NHIỄM MỘT LẦN 

Không đáp ứng tiêu chí phân loại cho loại nguy hại này. 

STOT - PHƠI NHIỄM NHIỀU LẦN 

Không đáp ứng tiêu chí phân loại cho loại nguy hại này. 

NGUY HẠI VỚI HỆ HÔ HẤP 

     Không đáp ứng tiêu chí phân loại cho loại nguy hại này. 

PHẦN 12. Thông tin sinh thái học 

Sản phẩm này nguy hiểm đối với môi trƣờng và độc tính cao đối với vi sinh vật thủy sinh. 

Sản phẩm này nguy hiểm đối với môi trƣờng và độc tính đối với vi sinh vật thủy sinh. Trong thời gian dài, có ảnh hƣởng 

tiêu cực đối với môi trƣờng thủy sinh. 

12.1. Độc tính 

KALI IỐT 

Độc tính với nhện nƣớc và các động vật giáp xác thủy sinh khác, EC50, Nhện nƣớc: 2.7 mg/l – 24 giờ 

THỦY NGÂN (II) IỐT 

LC50 – Cá             0,13 mg/l/96 giờ Leuciscus idus 

EC50 – Giáp xác   0,052mg/l/48 giờ Nhện nƣớc 

KALI IỐT 

LC50 – Cá             2190 mg/l/96 giờ Oncorhynchus mykiss 

NATRI HYDROXIT 

LC50 – Cá             45,4 mg/l/96 giờ Oncorhynchus mykiss 

EC50 – Giáp xác   40,38 mg/l/48 giờ Nhện nƣớc 
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12.2. Độ bền và khả năng phân hủy. 

KALI IỐT 

Tan trong nƣớc > 10000 mg/l 

Phân hủy sinh học nhanh 

NATRI HYDROXIT 

Tan trong nƣớc. > 10000 mg/l 

Khả năng phân hủy sinh học: Không có thông tin 

 

12.3. Khả năng tích lũy sinh học. 

KALI IỐT 

Hệ số phân tách: n-octanol/nƣớc: 0-,958 

BCF 2,268 

  

12.4. Tính lưu động trong đất. 

 Không có thông tin. 

 

12.5. Kết quả đánh giá PBT và vPvB. 

     Trên cơ sở dữ liệu có sẵn, sản phẩm không chứa PBT hoặc vPvB với phần trăm quá 0.1%. 

 

12.6. Các tác động tiêu cực khác. 

THỦY NGÂN (II) I ỐT. 

Nghiêm cấm xả thải vào môi trƣờng 

NATRI HYDROXIT 

Tác động có hại do chuyển pH. Hình thành hỗn hợp ăn mòn với nƣớc nếu bị hòa tan. Trung hòa tại nhà máy xử lý nƣớc thải. 

Nghiêm cấm xả thải vào môi trƣờng. 

PHẦN 13. Các lưu ý tiêu hủy 

13.1. Các biện pháp xử lý chất thải. 

Tái sử dụng, khi có thể. Cần xem các dƣ chất của sản phẩm là chất thải đặc biệt không nguy hiểm. Phải thực hiện tiêu hủy 

thông qua một công ty quản lý chất thải đƣợc ủy quyền, tuân thủ các quy định quốc gia và địa phƣơng.  

BAO BÌ NHIỄM BẨN 

     Phải thu hồi hoặc tiêu hủy bao bì nhiễm bẩn tuân thủ các quy định quản lý chất thải quốc gia. 

PHẦN 14. Thông tin vận chuyển 

14.1. Mã LHQ 

ADR/RID, IMDG, IATA: 2922 

 

14.2. Nhãn vận chuyển hợp lệ của LHQ. 

ADR/RID: CHẤT LỎNG ĂN MÒN, ĐỘC HẠI, N.O.S (NATRI HYDROXIT, THỦY NGÂN II IỐT) HỖN HỢP 

IMDG: CHẤT LỎNG ĂN MÒN, ĐỘC HẠI, N.O.S (NATRI HYDROXIT, THỦY NGÂN II IỐT) HỖN HỢP 

IATA: CHẤT LỎNG ĂN MÒN, ĐỘC HẠI, N.O.S (NATRI HYDROXIT, THỦY NGÂN II IỐT) HỖN HỢP  

 

14.3. (Các) loại nguy hại vận chuyển. 

ADR/RID: Nhóm 8 Nhãn: 8 (6.1) 

 

 

IMDG: Nhóm 8 Nhãn: 8 (6.1)  

 

 

IATA: Nhóm 8 Nhãn: 8 (6.1)  
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14.4. Nhóm đóng gói. 

ADR/RID, IMDG, IATA: II 

 

14.5. Nguy hại môi trường. 

ADR/RID: KHÔNG 

IDDG: KHÔNG 

IATA: KHÔNG 

 

14.6. Biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho người dùng. 

ADR/RID: HIN – Kemler: 86       Số lƣợng giới hạn: 1 L       Mã hạn chế trong đƣờng hầm: (E) 

                  Quy định đặc biệt 

IMDG:       EMS: F-A, S-B           Số lƣợng giới hạn: 1 L        

IATA:        Hàng hóa:                    Số lƣợng tối đa: 30 L           Hƣớng dẫn đóng gói: 855 

                   Thông quan:                Số lƣợng tối đa: 1 L             Hƣớng dẫn đóng gói: 851 

                   Hƣớng dẫn đặc biệt     A3, A803 

 

14.7. Vận chuyển số lượng lớn theo Phụ lục II Marpol và Quy tắc IBC. 

Không có thông tin liên quan. 

PHẦN 15. Thông tin pháp luật 

15.1. Các quy định/ pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường cụ thể cho hóa chất hoặc hỗn hợp. 

 

     Quy định của Liên bang Mỹ 

     TSCA: 

     Tất cả các thành phần đƣợc liệt kê trên Danh mục TSCA 

Đạo luật Không khí sạch Phần 112(b):  

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

Đạo luật Không khí sạch Phần 602 Nhóm I Hóa chất:  

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

Đạo luật Không khí sạch Phần 602 Nhóm II Hóa chất:  

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

Đạo luật Nƣớc sạch – Chất gây ô nhiễm ƣu tiên: 

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

Đạo luật Nƣớc sạch – Chất gây ô nhiễm độc hại: 

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

Hóa chất DEA Loại I (Tiền chất):  

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

Hóa chất DEA Loại II (Hóa chất thiết yếu):  

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

Danh mục EPA:  

Phần 313 Bộ danh mục: 

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

EPCRA 302 EHS TPQ: 

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

EPCRA 304 EHS RQ: 

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

CERCLA RQ: 

1310-73-2         NATRI HYDROXIT 
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EPCRA 313 TRI: 

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

Bộ luật RCRA: 

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

CAA 112 (r) RMP TQ: 

Không có (các) thành phần nào đƣợc liệt kê. 

Quy định của Tiểu bang.  

Massachussetts:  

1310-73-2         NATRI HYDROXIT 

Minnesota: 

1310-73-2         NATRI HYDROXIT 

New Jersey: 

1310-73-2         NATRI HYDROXIT 

New York: 

1310-73-2         NATRI HYDROXIT 

Pennsylvania:  

1310-73-2         NATRI HYDROXIT 

California: 

1310-73-2         NATRI HYDROXIT 

Đề luật California 65:  

Sản phẩm này không chứa hóa chất đƣợc biết tại Tiểu bang California gây ra ung thƣ, có hại đối với sinh sản hoặc quái thai. 

 

Quy định quốc tế 

Hóa chất theo báo cáo xuất khẩu căn cứ Quy định (EC) 649/2012: 

Không có. 

Hóa chất theo Công ƣớc Rotterdam:  

THỦY NGÂN (II) IỐT – (HỢP CHẤT THỦY NGÂN0 

Hóa chất theo Công ƣớc Stockholm:  

Không có. 

WHMIS của Canada:  

Không có thông tin. 

 

 

 

 PHẦN 16. Thông tin khác 

Ăn mòn kim loại 1                Hóa chất hoặc hỗn hợp ăn mòn kim loại, loại 1 

Độc tính cấp tính 1/2 Độc tính cấp tính, loại 1/2 

Độc tính cấp tính 1                Độc tính cấp tính, loại 1 

Độc tính cấp tính 2                Độc tính cấp tính, loại 2 

Độc tính cấp tính 3                Độc tính cấp tính, loại 3 

Độc tính cấp tính 4    Độc tính cấp tính, loại 4 

STOT RE 1                Độc tính cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm lặp lại, loại 1  

STOT RE 2                Độc tính cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm lặp lại, loại 2  

Ăn mòn da 1A                Ăn mòn da, loại 1A 

Tổn thương mắt 1                Tổn thƣơng mắt nghiêm trọng, loại 1 

Kích ứng da 2                Kích ứng da, loại 2 

          Cấp tính thủy sinh 1 Nguy hại đến môi trƣờng thủy sinh, độc tính cấp tính, loại  1 

          Mãn tính thủy sinh 1 Nguy hại đến môi trƣờng thủy sinh, độc tính mãn tính, loại  1  

          H290                              Có thể ăn mòn kim loại 

          H300+H310                           Tử vong nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với da 

H300                                       Tử vong nếu nuốt phải 

H310                                       Tử vong nếu tiếp xúc với da 

          ọng  
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     H330                                            Tử vong nếu hít phải 

     H302                                            Độc hại nếu hít phải 

     H372                                            Gây tổn hại đến các cơ quan thông qua phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp lại 

     H373                                            Có thể gây tổn thƣơng các cơ quan khi tiếp xúc kéo dài hoặc lặ lại 

     H314                                           Gây bỏng da và tổn thƣơng mắt nghiêm trọng 

     H318                                           Gây tổn thƣơng mắt nghiêm trọng 

     H315                                           Gây kích ứng da 

     H400                Rất độc đối với đời sống thủy sinh. 

H411                                           Độc hại đối với đời sống thủy sinh với tác dụng kéo dài 

 

CHÚ THÍCH: 

- PHẦN 313 BỘ DANH MỤC: Đạo luật Quyền đƣợc biết về Cộng đồng & Kế hoạch Khẩn cấp Phần 313 Bộ danh mục 

- ADR: Hiệp định Châu Âu về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đƣờng bộ 

- CAA 112 ® RMP TQ: Số lƣợng ngƣỡng của Kế hoạch quản lý rủi ro (Đạo luật Không khí sạch Phần 112®) 

- SỐ CAS: Số Dịch vụ Tóm tắt Hóa chất 

- CE50: Nồng độ tác động (cần thiết để gây tác động 50%) 

- CERCLA RQ: Số lƣợng có thể báo cáo (Đạo luật về Trách nhiệm pháp lý, Bồi thƣờng và Phản ứng toàn diện về môi 

trƣờng) 

- CLP: Quy định EC 1272/2008 

- DEA: Lực lƣợng chống ma túy 

- EmS: Lịch trình khẩn cấp 

- EPA: Cơ quan bảo vệ môi trƣờng Hoa Kỳ 

- EPCRA: Đạo luật Quyền đƣợc biết về Cộng đồng & Kế hoạch Khẩn cấp 

- EPCRA 302 EHS TPQ: Số lƣợng kế hoạch ngƣỡng Hóa chất cực kỳ nguy hiểm (Phần 302 Bộ danh mục) 

- EPCRA 304 EHS RQ: Số lƣợng có thể báo cáo Hóa chất cực kỳ nguy hiểm (Phần 304 Bộ danh mục) 

- EPCRA 313 TRI: Danh mục thống kê phát thải độc hại (Phần 313 Bộ danh mục) 

- GHS: Hệ thống Hài hòa Toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn Hóa chất 

- IATA DGR: Quy định hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế 

- IC50: Nồng độ cố định 50% 

- IMDG: Bộ luật Hàng hải quốc tế về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm 

- IMO: Tổ chức Hàng hải Quốc tế 

- LC50: Nồng độ gây chết ngƣời, 50% 

- LD50: Liều dùng gây chết ngƣời, 50% 

- OEL: Mức phơi nhiễm nghề nghiệp 

- PEL: Mức phơi nhiễm đƣợc dự đoán 

- Bộ luật RCRA: Bộ luật Thu hồi và Bảo tồn tài nguyên 

- REL: Giới hạn phơi nhiễm đƣợc khuyến nghị 

- RID: Quy định về Vận tải Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đƣờng sắt Quốc tế 

- TLV: Giá trị giới hạn ngƣỡng 

- TLV CEILING: Nồng độ không đƣợc vƣợt quá trong thời gian phơi nhiễm nghề nghiệp. 

- TSCA: Luật kiểm soát chất độc hại 

- TWA STEL: Giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn 

- TWA: Giá trị giới hạn ngƣỡng cho thời gian trung bình 8 giờ một ngày 

- VOC: Hợp chất hữu cơ bay hơi 

- WHMIS: Hệ thống thông tin Hóa chất nguy hiểm tại nơi làm việc. 

 

THƢ MỤC THAM KHẢO CHUNG: 

- GHS sửa đổi lần 3 

- Chỉ mục Merck. Ấn bản lần thứ 10 

- Xử lý an toàn hóa chất 

- Niosh - Cơ quan đăng ký Ảnh hƣởng độc hại của Hóa chất 
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- INRS - Fiche Toxicologique (phiếu độc tính) 

- Patty - Vệ sinh và Độc tính công nghiệp 

- N.I. Sax - Tính chất nguy hiểm của Hóa chất công nghiệp -7, Ấn bản 1989 

- Trang web của ECHA 

- 6 NYCRR phần 597 

- Trang web Cal/OSHA 

- Đạo Luật Thực thi Nƣớc uống và Độc tố an toàn California 

- Trang web của EPA 

- Tiêu chuẩn Khuyến cáo thông tin an toàn hóa chất (HCS 2012) 

- Trang web của IARC 

- Danh mục EPA: Danh mục hóa chất hợp nhất căn cứ theo EPCRA, CERCLA và Phần 112® của Đạo luật Không khí sạch 

- Massachussetts 105 CMR Bộ Y tế 670.000: "Quyền đƣợc biết” 

- Minensota Chƣơng 5206 Bộ Lao động và Công nghiệp Hóa chất nguy hiểm, "Quyền đƣợc biết" của Ngƣời lao động. 

- Đạo luật Quyền đƣợc biết về Cộng đồng và Ngƣời lao động New Jersey N.J.S.A. 

- NTP. 2011. Báo cáo về Chất gây ung thƣ, Ấn bản lần thứ 12. 

- Trang web của OSHA 

- Pennsylvania, Danh mục hóa chất nguy hiểm, Chƣơng 323 

 

Lƣu ý đối với ngƣời dùng: 

Thông tin đƣợc cung cấp trong Phiếu an toàn hóa chất này dựa trên kiến thức của chúng tôi tại ngày công bố. Ngƣời dùng 

phải xác nhận sự phù hợp và hoàn chỉnh của thông tin đƣợc cung cấp theo từng cách dùng sản phẩm cụ thể. 

Tài liệu này không đƣợc xem là bảo đảm cho tính chất cụ thể của sản phẩm. 

Việc sử dụng sản phẩm này không thuộc kiểm soát trực tiếp của chúng tôi, vì thế ngƣời dùng phải, trong phạm vi trách 

nhiệm của mình, tuân thủ luật và quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp hiện hành. Nhà sản xuất đƣợc miễn trách 

nhiệm phát sinh từ việc sử dụng không đúng quy cách. 

Nhân sự bổ nhiệm đƣợc đào tạo về cách thức sử dụng các sản phẩm hóa học. 

 

Thay đổi đối với lần đánh giá trƣớc: 

Các phần sau đã đƣợc thay đổi: 

- 01/02/03/04/05/08/09/10/11/12/13/14 

TLV thay đổi trong phần 8.1 đối với các quốc gia sau: 

 

 

 

 

 


