
1.1. Định danh sản phẩm
Tên sản phẩm    : Seal Coat SF50 / Seal Coat SF100 / Seal Coat SF150
Mã sản phẩm    : Không có
1.2. Việc sử dụng chất hoặc hỗn hợp đã được xác định có liên quan và các cách sử dụng được khuyến cáo
Sử dụng chất / hỗn hợp   : Lớp phủ chống thấm 2 thành phần gốc xi măng
1.3.  Chi tiết về nhà cung cấp bảng dữ liệu an toàn
Penetron International, Ltd.
45 Research Way, Suite 203
East Setauket, New York 11733 - USA
T +1 (631) 941-9700
info@penetron.com - penetron.com
1.4.  Số điện thoại khẩn cấp
Số khẩn cấp     : (Chemtrec): US and Canada: 1-800-424-9300; International +1 703-527-3887

PHẦN 1: Nhận diện sản phẩm và Công ty

4.1.  Biện pháp sơ cứu
Các biện pháp sơ cứu sau khi hít phải : Nếu khó thở, đưa nạn nhân đến nơi có không khí trong lành và nằm ở tư thế dễ thở.
     Đến các cơ sở tư vấn / chăm sóc y tế nếu bạn cảm thấy không tốt hơn.
Các biện pháp sơ cứu sau khi tiếp xúc với da : Trong trường hợp tiếp xúc, ngay lập tức rửa da bằng xà phòng và nước. Cởi quần áo và 
     giày dép dính hoá chất. Giặt quần áo trước khi sử dụng lại. Gọi cho bác sĩ nếu kích ứng phát 
     triển và kéo dài.
Các biện pháp sơ cứu sau khi bị dính vào mắt : Tháo kính áp tròng (nếu có). Tiếp tục xả nước. Đưa đi cơ sở y tế ngay lập tức. Giữ mắt mở
     và rửa từ từ và nhẹ nhàng với nước trong 15-20 phút
Các biện pháp sơ cứu sau khi nuốt phải : Súc miệng bằng nước. Nhận chăm sóc y tế nếu các triệu chứng xảy ra.
4.2.  Các triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng cần lưu ý, cả tức thời lẫn lâu dài
Các triệu chứng/thương tích sau khi hít phải : Có thể gây kích ứng đường hô hấp.
Các triệu chứng/thương tích sau khi tiếp xúc với da : Có thể gây kích ứng da. Các triệu chứng có thể bao gồm mẩn đỏ, khô và nứt da
Các triệu chứng/thương tích sau khi dính vào mắt : Có thể gây kích ứng mắt. Các triệu chứng có thể bao gồm khó chịu hoặc đau, 
     chớp mắt nhiều và tiết nhiều nước mắt, có thể sưng đỏ.
Các triệu chứng/thương tích sau khi nuốt phải : Có thể có hại nếu nuốt phải. Có thể gây đau bụng, buồn nôn hoặc nôn.
4.3.  Chỉ định chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt
Các triệu chứng có thể không xuất hiện ngay lập tức. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy đến các cơ 
sở y tế ngay lập tức (đưa nhãn hoặc SDS sản phẩm nếu có thể).

PHẦN 4: Sơ cứu

2.1. Phân loại vật liệu hoặc hỗn hợp
Phân loại GHS-US
Không phân loại.
2.2.  Nhãn cảnh báo
Nhãn GHS-US
Không phân loại.
2.3.  Các mối nguy hiểm khác
Không có thông tin bổ sung có sẵn.
2.4.  Độc cấp tính không xác định (GHS US)
Không có.

PHẦN 2: Xác nhận các mối nguy hiểm

3.1. Các chất
Không có.
3.2. Hỗn hợp

PHẦN 3: Thành phần cấu tạo / Thông tin về các thành phần

Không theo tiêu chí OSHA HazCom 2012
Tên Mã định danh %
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Hệ Sản Phẩm Seal Coat Part A
Thông tin an toàn
Theo tiểu chuẩn Hazard Communication (CFR29 1910.1200) HazCom 2012.

5.1. Phương tiện chữa cháy
Phương tiện chữa cháy thích hợp  : Nước. Bọt. Khí cacbonic (CO2).
Phương tiện chữa cháy không phù hợp : Không
5.2. Các nguy cơ đặc biệt phát sinh từ hoá chất hoặc hỗn hợp
Nguy cơ cháy nổ    : Sản phẩm của quá trình đốt cháy có thể bao gồm, và không giới hạn: Oxit cacbon, 
     Hydrocacbon và Oxit nitơ.
5.3. Lưu ý dành cho lính cứu hoả
Bảo vệ khi chữa cháy   : Đi theo chiều gió. Mang đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và thiết bị bảo vệ hô hấp (SCBA).

PHẦN 5: Xử lý khi xảy ra cháy nổ

6.1.  Các biện pháp phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình khẩn cấp
Các biện pháp chung   : Sử dụng biện pháp bảo vệ cá nhân được khuyến nghị trong phần 8. Không để những 
     người không trực tiếp thi công tiếp xúc với sản phẩm sau khi đã mở bao bì.
6.2.  Phương pháp, vật liệu để ngăn chặn và làm sạch
Để ngăn chặn    : Chứa hoặc hấp thụ chất tràn bằng vật liệu trơ (ví dụ như cát, vermiculite), sau đó đặt 
     vào một thùng chứa thích hợp. Không xả xuống cống rãnh hoặc chảy vào đường nước.
     Sử dụng Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE) thích hợp.
Phương pháp làm sạch   : Múc vật liệu và cho vào thùng xử lý.
6.3.  Tham khảo các phần khác
Xem phần 8 để biết thêm thông tin về quần áo và thiết bị bảo hộ và phần 13 để được tư vấn về xử lý chất thải.

PHẦN 6: Các biện pháp giảm thiểu rủi ro

7.1.  Lưu ý trong công tác bảo quản
Lưu ý trong công tác bảo quản  : Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh hít thở bụi/ khói/ khí/ sương mù/ hơi/ phun.
     Không nuốt. Xử lý và mở thùng chứa một cách cẩn thận. Khi sử dụng không ăn, uống hoặc
     hút thuốc
Các biện pháp vệ sinh   : Giặt quần áo bị dính sản phẩm trước khi sử dụng. Rửa tay trước khi ăn, uống hoặc hút thuốc
7.2.  Điều kiện lưu trữ an toàn, bao gồm cả những sự không tương thích
Điều kiện bảo quản   : Tránh xa tầm tay trẻ em. Chỉ giữ trong thùng chứa ban đầu. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
     Bảo quản ở nhiệt độ từ 41-95 ° F (5-35 ° C). Không để sản phẩm bị đóng băng. Bảo vệ khỏi ánh 
     sáng mặt trời. Tránh xa thức ăn và đồ uống. Trong quá trình bảo quản, sản phẩm không được 
     tiếp xúc với bất kỳ kim loại nào không được bảo vệ khỏi bị ăn mòn hoặc kim loại màu.
7.3.  Lưu ý khi hết sử dụng
Không có

PHẦN 7: Xử lý và lưu trữ

8.1.  Các thông số cần kiểm soát
Không có thông tin.
8.2.  Kiểm soát độ phơi nhiễm
Kiểm soát kỹ thuật   : Sử dụng hệ thống thông gió thích hợp để giữ mức phơi nhiễm (mức độ bụi, khói, hơi  
     trong không khí, v.v.) thấp hơn giới hạn phơi nhiễm khuyến nghị.
Bảo vệ tay    : Găng tay bảo hộ làm bằng cao su hoặc PVC.
Bảo vệ mắt    : Nên đeo kính hoặc kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm
Bảo vệ da và cơ thể   : Mặc quần áo bảo hộ phù hợp
Bảo vệ đường hô hấp   : Trong trường hợp thiếu gió, đeo thiết bị hô hấp thích hợp. Lựa chọn khẩu trang phải dựa 
     trên mức độ phơi nhiễm đã biết hoặc dự đoán trước, các mối nguy hiểm của sản phẩm và 
     giới hạn làm việc an toàn của khẩu trang đã chọn
Kiểm soát phơi nhiễm ngoài môi trường : Duy trì mức dưới ngưỡng bảo vệ môi trường của Quốc gia.
Thông tin khác    : Không ăn, hút thuốc hoặc uống ở nơi vật liệu được xử lý, sử dụng hoặc cất giữ. Rửa tay 
     cẩn thận trước khi ăn hoặc hút thuốc. Xử lý theo các quy định về vệ sinh công nghiệp và an toàn.

PHẦN 8: Kiểm soát sự phơi nhiễm / Bảo vệ cá nhân

9.1. Thông tin về tính chất vật lý và hoá học cơ bản
Trạng thái vật lý    : Dạng lỏng
Nhận dạng    : Dung dịch trắng đục
Màu sắc     : Trắng
Mùi     : Mùi Arcylic nhẹ

PHẦN 9: Tính chất hóa lý:
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Thông tin an toàn
Theo tiểu chuẩn Hazard Communication (CFR29 1910.1200) HazCom 2012.
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Ngưỡng mùi     : Không có thông tin
pH     : 7.5 - 9.5
Giới hạn tan     : Không có thông tin
Giới hạn đóng băng    : Không có thông tin
Giới hạn sôi     : Không có thông tin
Giới hạn sáng    : > 392 °F
Tốc độ bay hơi tương đối (butyl axetat = 1)  : Không có thông tin
Tính dễ cháy (rắn, khí)    : Không dễ cháy
Giới hạn nổ     : Không có thông tin
Đặc tính cháy nổ     : Không có thông tin
Tính oxy hóa     : Không có thông tin
Áp suất hơi     : 23 mbar
Mật độ tương đối     : 1.0-1.06 kg/l
Mật độ hơi tương đối ở 20 ° C   : Không có thông tin
Độ hòa tan     : Có thể hoà tan trong nước
Hệ số phân tán: n-octanol / nước   : 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
Độ nhớt, động học    : Không có thông tin
Độ nhớt, động lực học    : Không có thông tin
9.2. Những thông tin khác
Không có.

10.1.  Khả năng phản ứng
Không có phản ứng nguy hiểm nào được biết trong điều kiện sử dụng bình thường.
10.2.  Ổn định hoá học
Ổn định trong điều kiện lưu trữ thông thường.
10.3.  Khả năng phản ứng gây nguy hiểm
Không có phản ứng nguy hiểm nào được biết trong điều kiện sử dụng bình thường.
10.4.  Các điều kiện tác động cần tránh
Nhiệt, vật liệu không tương thích, độ ẩm.
10.5.  Vật liệu không tương thích
Các muối kim loại.
10.6.  Sản phẩm phân hủy nguy hiểm
Có thể bao gồm và không giới hạn: Oxit cacbon, Hydrocacbon và Oxit nitơ.

Ăn mòn/ kích ứng da   : Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
Kích ứng/ tổn thương mắt nghiêm trọng : Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
Nhạy cảm đường hô hấp hoặc da  : Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
Khả năng gây đột biến tế bào mầm  : Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
Khả năng gây ung thư   : Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
Độc tính sinh sản    : Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
Độc tính đối với cơ quan cụ thể (phơi nhiễm một lần): Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
Độc tính đối với cơ quan cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần): Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.

PHẦN 10: Sự ổn định và khả năng phản ứng

11.1. Thông tin về các con đường tiếp xúc có thể có
Độc cấp tính    : Không được phân loại

PHẦN 11: Thông tin độc tính

Hệ sản phẩm Seal Coat Part A
LD50 oral rat    > 2000 mg/kg
LD50 dermal rabbit   > 2000 mg/kg
LC50 inhalation rat   > 20 mg/l/4h

Hệ sản phẩm Seal Coat Part A



Nguy cơ tiềm ẩn     : Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
Các triệu chứng/ thương tích sau khi hít phải  : Có thể gây kích ứng đường hô hấp.
Các triệu chứng/ thương tích sau khi tiếp xúc với da : Có thể gây kích ứng da. Các triệu chứng có thể bao gồm mẩn đỏ, khô và nứt da
Các triệu chứng/ thương tích sau khi tiếp xúc với mắt  : Có thể gây kích ứng mắt. Các triệu chứng có thể bao gồm khó chịu hoặc đau, 
      chớp mắt nhiều và tiết nhiều nước mắt, có thể sưng đỏ.
Các triệu chứng/ thương tích sau khi nuốt phải :  Có thể có hại nếu nuốt phải. Có thể gây đau bụng, buồn nôn hoặc nôn.

12.1. Độc tính
Hệ sinh thái nói chung    : Có thể gây ra những ảnh hưởng xấu lâu dài đến môi trường nước.
12.2. Tính bền bỉ và khả năng phân huỷ
Không có thông tin
12.3.  Khả năng tích tụ sinh học
Không có thông tin
12.4.  Tính thẩm thấu trong đất
Không có thông tin
12.5.  Những tác động khác
Ảnh hưởng đến sự nóng lên toàn cầu   : Không có thiệt hại sinh thái nào được ghi nhận do sản phẩm này gây ra.

Hệ Sản Phẩm Seal Coat Part A
Thông tin an toàn
Theo tiểu chuẩn Hazard Communication (CFR29 1910.1200) HazCom 2012.

PHẦN 12: Thông tin sinh thái

13.1.  Các phương án xử lý chất thải
Khuyến nghị xử lý chất thải    : Vật liệu này phải được xử lý theo tất cả các quy định của địa phương, tiểu bang, 
      tỉnh và liên bang. Cần tránh hoặc giảm thiểu việc tạo ra chất thải nếu có thể.

PHẦN 13: Lưu ý xử lý

15.1.  Quy định trong các bang của Mỹ
Tất cả các thành phần của sản phẩm này đều được liệt kê hoặc bị loại trừ khỏi danh sách trong kho kiểm kê của Cơ quan Bảo vệ môi 
trường Hoa Kỳ về Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA) ngoại trừ:

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Chúng tôi tin rằng các tuyên bố, thông tin kỹ thuật và khuyến nghị trong tài liệu này là đáng tin cậy, nhưng chúng được đưa ra mà không có bảo hành 
hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tin trong tài liệu này áp dụng cho vật liệu cụ thể này như được cung cấp. Nó có thể không hợp lệ cho vật liệu này nếu nó được sử dụng 
kết hợp với bất kỳ vật liệu nào khác. Người dùng có trách nhiệm tự thỏa mãn về tính phù hợp và đầy đủ của thông tin này cho mục đích sử dụng cụ thể của người dùng.

15.2.  Quy định của Liên bang Hoa Kỳ

PHẦN 15: Thông tin về các Quy định

Ngày phát hành     : 14/09/2018
Ngày cập nhật      : 14/09/2018
Thông tin khác      :  Không có

PHẦN 16: Thông tin khác

14.1.  Sở giao thông vận tải (DOT)
Phù hợp với DOT
Không thuộc danh mục quản lý vận chuyển
14.2.  Thông tin khác
Thông tin khác: Không có thông tin bổ sung nào có sẵn
Các biện pháp phòng ngừa vận chuyển đặc biệt: Không xử lý cho đến khi tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn đã được đọc và hiểu.

PHẦN 14: Thông tin vận chuyển

Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone CAS No 55965-84-9
Tên Mã nhận dạng sản phẩm

Quy định của bang hoặc địa phương Sản phẩm này không chứa hóa chất đã được Tiểu bang California xác định là gây ung thư, dị tật
bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác.

Tên Mã nhận dạng sản phẩm
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1.1. Định danh sản phẩm
Tên sản phẩm    : Seal Coat SF50 / Seal Coat SF100 / Seal Coat SF150
Mã sản phẩm    : Không có
1.2. Việc sử dụng chất hoặc hỗn hợp đã được xác định có liên quan và các cách sử dụng được khuyến cáo
Sử dụng chất/ hỗn hợp   : Lớp phủ chống thấm 2 thành phần gốc xi măng
1.3.  Chi tiết về nhà cung cấp bảng dữ liệu an toàn
Penetron International, Ltd.
45 Research Way, Suite 203
East Setauket, New York 11733 - USA
T +1 (631) 941-9700
info@penetron.com - penetron.com
1.4.  Số điện thoại khẩn cấp
Số khẩn cấp     : (Chemtrec): US and Canada: 1-800-424-9300; International +1 703-527-3887

PHẦN 1: Nhận diện sản phẩm và Công ty

2.1. Phân loại vật liệu hoặc hỗn hợp
Phân loại GHS-US
Ăn mòn/ kích ứng da 2
Tổn thương mắt nghiêm trọng/  kích ứng mắt 2A
Da nhạy cảm 1
Khả năng gây ung thư 1A
Độc tính lên cơ quan cụ thể - Phơi nhiễm một lần 3
Độc tính đối với cơ quan cụ thể - Phơi nhiễm lặp lại 1
2.2.  Nhãn cảnh báo
Nhãn GHS-US
Biển cảnh báo nguy cơ (GHS-US)

Từ kí hiệu (GHS-US)   : Nguy hiểm
Báo cáo nguy hiểm (GHS-US)  : Gây kích ứng da. Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Có thể gây dị ứng da, có thể gây ung thư.
     Có thể gây kích ứng đường hô hấp. Gây tổn thương các cơ quan khi tiếp xúc lâu dài hoặc lặp đi 
     lặp lại.
Báo cáo đề phòng (GHS-US)   : Nhận hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng. Không xử lý cho đến khi tất cả các biện pháp phòng 
     ngừa an toàn đã được đọc và hiểu. Mang găng tay bảo hộ/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ 
     mặt. Rửa kỹ mặt, tay và bất kỳ vùng da nào tiếp xúc sau khi xử lý. Không được phép mang quần áo 
     lao động bị nhiễm bẩn ra khỏi nơi làm việc. Không hít thở bụi/ khói/ khí/ sương mù/ hơi. 
     Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc khu vực 
     thông gió tốt. NẾU bị phơi nhiễm hoặc lo ngại: Nhận tư vấn/ chăm sóc y tế. Điều trị cụ thể (xem 
     hướng dẫn sơ cứu bổ sung trên nhãn này). NẾU VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút.
     Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục xả. Nếu vẫn tiếp tục bị kích ứng mắt: 
     Nhận tư vấn/ chăm sóc y tế. NẾU DÍNH VÀO DA: Rửa sạch bằng nhiều nước và xà phòng. Cởi quần 
     áo bị nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại. Nếu da bị kích ứng hoặc phát ban: Tìm sự tư vấn 
     / chăm sóc y tế. NẾU HÍT PHẢI: Di chuyển người đó đến nơi có không khí trong lành và giữ cảm giác 
     thoải mái cho việc thở. Nhà kho phải được khoá kín, lưu trữ nơi thông thoáng. Giữ kín thùng chứa. 
     Bỏ bao bì/ thùng chứa đến nhà máy xử lý chất thải đã được phê duyệt
2.3. Không rõ độc tính (GHS-US) 
100% hỗn hợp bao gồm (các) thành phần không rõ độc tính

PHẦN 2: Xác nhận các mối nguy hiểm
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GHS07   GHS08

3.2. Hỗn hợp

3.1.  Các chất
Không có.

PHẦN 3: Thành phần cấu tạo / Thông tin về các thành phần

Hệ Sản Phẩm Seal Coat Part B
Thông tin an toàn
Theo tiểu chuẩn Hazard Communication (CFR29 1910.1200) HazCom 2012.
Ngày phát hành: 17/06/2007   Ngày cập nhật: 05/03/2017   Phiên bản: K02



4.1.  Biện pháp sơ cứu
Lời khuyên chung    : Xuất trình bảng dữ liệu an toàn này cho bác sĩ có mặt. Nếu bị phơi nhiễm hoặc lo ngại: Nhận tư vấn
     / chăm sóc y tế
Các biện pháp sơ cứu sau khi hít phải   : Di chuyển đến nơi có không khí trong lành. Nếu bị phơi nhiễm hoặc lo ngại: Nhận tư vấn/ chăm
      sóc y tế. Nhận chăm sóc y tế ngay lập tức nếu các triệu chứng xảy ra.
Các biện pháp sơ cứu sau khi tiếp xúc với da : Có thể gây ra phản ứng dị ứng da. Trong trường hợp kích ứng da hoặc phản ứng dị ứng, hãy đến
     gặp bác sĩ. Rửa sạch ngay lập tức bằng xà phòng và nhiều nước trong ít nhất 15 phút.
Các biện pháp sơ cứu sau khi tiếp xúc bằng mắt  : Rửa sạch ngay lập tức với nhiều nước, cũng như dưới mí mắt, trong ít nhất 15 phút. Mở to mắt
     trong khi rửa. Tháo bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục xả. Nhận chăm sóc y tế nếu 
     kích ứng phát triển và kéo dài. Không chà xát khu vực bị ảnh hưởng.
Các biện pháp sơ cứu sau khi nuốt phải  : Không gây ói mửa. Làm sạch miệng bằng nước và uống nhiều nước sau đó. Không cho bất
     cứ  gì vô miệng của một người đã bất tỉnh. Liên hệ với bác sĩ.
Tự bảo vệ của sơ cứu viên    : Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo. Mặc quần áo bảo hộ cá nhân (xem phần 8).
4.2.  Các triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng cần lưu ý, cả tức thời lẫn lâu dài
Các triệu chứng    : Ngứa, phát ban, nổi mề đay, cảm giác bỏng rát.
4.3.  Chỉ định chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt
Lưu ý với  bác sĩ     : Có thể gây mẫn cảm ở những người nhạy cảm. Điều trị theo triệu chứng

PHẦN 4: Sơ cứu
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Hệ Sản Phẩm Seal Coat Part B
Thông tin an toàn
Theo tiểu chuẩn Hazard Communication (CFR29 1910.1200) HazCom 2012.

Thạch anh
Xi măng, portland, hóa chất
Tỷ lệ phần trăm (nồng độ) chính xác của thành phần đã được giữ kín như một bí mật kinh doanh theo đoạn (i) của §1910.1200.

(Cas No) 14808-60-7
(Cas No) 65997-15-1

45-55
30-50

Tên Mã định danh %

ACGIH
OSHA

ACGIH TWA (mg/m³)
OSHA PEL (TWA) (mg/m³)

TWA: 0.025 mg/m³ (respirable fraction)
TWA: 0.1 mg/m3 (vacated)

Thạch anh (14808-60-7) Mã định danh %

5.1. Phương tiện chữa cháy
Phương tiện chữa cháy thích hợp  : Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh
Phương tiện chữa cháy không phù hợp : THẬN TRỌNG: Sử dụng vòi phun nước khi chữa cháy có thể không hiệu quả.
5.2. Các nguy cơ đặc biệt phát sinh từ hoá chất hoặc hỗn hợp
Các mối nguy hiểm cụ thể phát sinh từ hóa chất : Sản phẩm có hoặc chứa chất gây mẫn cảm. Có thể gây ra nhạy cảm khi tiếp xúc với da.
Các sản phẩm đốt độc hại   : Oxit cacbon
5.3. Lưu ý dành cho lính cứu hoả
Bảo vệ khi chữa cháy   : Nhân viên cứu hỏa nên mang thiết bị thở khép kín và đầy đủ dụng cụ chữa cháy. Sử dụng thiết bị 
     bảo vệ cá nhân.

PHẦN 5: Xử lý khi xảy ra cháy nổ

6.1.  Các biện pháp phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình khẩn cấp
Phòng ngừa cá nhân   : Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo. Đảm bảo thông gió đầy đủ. Sử dụng phương tiện bảo 
     vệ cá nhân theo yêu cầu. Sơ tán nhân viên đến các khu vực an toàn. Giữ mọi người tránh xa 
     và ngược dòng tràn/ rò rỉ.
Thông tin khác    : Tham khảo các biện pháp bảo vệ được liệt kê trong Phần 7 và 8.
Phòng ngừa cho môi trường  : Ngăn chặn rò rỉ hoặc đổ hoá chất nếu làm như vậy an toàn.
6.2.  Phương pháp, vật liệu để ngăn chặn và làm sạch
Phương pháp ngăn chặn   : Ngăn chặn rò rỉ hoặc tràn thêm nếu làm như vậy an toàn.
Phương pháp làm sạch   : Nhận và chuyển đến các thùng chứa được dán nhãn thích hợp.
Phòng ngừa các nguy cơ thứ cấp  : Làm sạch các đồ vật và khu vực bị ô nhiễm, tuân thủ triệt để các quy định về môi trường.

PHẦN 6: Các biện pháp giảm thiểu rủi ro

7.1.  Lưu ý trong công tác xử lý
Lưu ý trong công tác xử lý   : Xử lý theo quy trình, thực hành tốt vệ sinh công nghiệp và an toàn. Tránh tiếp xúc với da, mắt và
     quần áo. Đảm bảo thông gió đầy đủ. Trong trường hợp thiếu gió, đeo thiết bị hô hấp thích hợp. 
     Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. Cởi quần áo nhiễm bẩn và rửa sạch trước 
     khi tái sử dụng. Tránh hít thở hơi hoặc sương mù.
7.2. Điều kiện lưu trữ an toàn, bao gồm cả những sự không tương thích
Điều kiện bảo quản   : Đậy kín bao bì ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhà kho phải được khoá kín, tránh xa tầm tay trẻ. 

PHẦN 7: Xử lý và lưu trữ

8.1.  Các thông số cần kiểm soát
Giới hạn phơi nhiễm

PHẦN 8: Kiểm soát sự phơi nhiễm/ Bảo vệ cá nhân
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Hệ Sản Phẩm Seal Coat Part B
Thông tin an toàn
Theo tiểu chuẩn Hazard Communication (CFR29 1910.1200) HazCom 2012.

ACGIH ACGIH TWA (mg/m³)

OSHA PEL (TWA) (mg/m³)

TWA: 1 mg/m3 bụi không chứa Amiang và <1% tinh thể silica
 (respirable particulate matter)

IDLH: 5000 mg/m3
TWA: 10 mg/m3 (Nồng độ bụi toàn phần)
TWA: 5 mg/m3 (Nồng độ bụi hô hấp)

TWA: 15 mg/m3 (Nồng độ bụi toàn phần)
TWA: 5 mg/m3 (respirable fraction)
(vacated) TWA: 10 mg/m3 (Nồng độ bụi toàn phần)
(vacated) TWA: 5 mg/m3 (respirable fraction)
TWA: 50 mppcf <1% tinh thể silica

Xi măng, portland, hóa chất (65997-15-1)

OSHA

NIOSH

NIOSH NIOSH IDLH (mg/m³) IDLH: 50 mg/m3 (Nồng độ bụi hô hấp)
TWA: 0.05 mg/m3 (Nồng độ bụi hô hấp)

ACGIH TLV: Hội nghị Hoa Kỳ về các nhà vệ sinh công nghiệp thuộc chính phủ - Giá trị giới hạn ngưỡng OSHA PEL: Cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Giới hạn phơi nhiễm cho
phép NIOSH IDLH nguy hiểm ngay đến tính mạng hoặc sức khỏe

8.2.  Các thông số cần kiểm soát
Kiểm soát kỹ thuật phù hợp   : Vòi hoa sen. Hệ thống thông gió.
Bảo vệ tay    : Mang găng tay phù hợp. Găng tay không thấm nước.
Bảo vệ mắt    : Đeo kính bảo hộ có tấm chắn bên (hoặc kính bảo hộ). Nếu có khả năng xảy ra bắn tóe, hãy đeo  
     kính an toàn có tấm chắn hai bên.
Bảo vệ da và cơ thể    : Mặc quần áo bảo hộ phù hợp. Quần áo dài tay.
Bảo vệ đường hô hấp   : Không cần thiết bị bảo hộ trong điều kiện sử dụng bình thường. Nếu vượt quá giới hạn phơi  
     nhiễm hoặc có biểu hiện kích ứng, có thể phải thông gió và sơ tán.
Thông tin khác    : Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. Rửa tay trước khi nghỉ và ngay sau  
     khi xử lý sản phẩm. Mang kính thích hợp và bảo vệ mắt / mặt. Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo.

9.1. Thông tin về tính chất vật lý và hoá học cơ bản
Trạng thái vật lý     : Dạng bột
Nhận dạng     : Bột màu xám
Màu     : Xám
Mùi      : Mùi đặc trưng
Ngưỡng mùi     : Không có thông tin
pH      : Không có thông tin
Giới hạn tan     : Không có thông tin
Giới hạn đóng băng    : Không có thông tin
Giới hạn sôi    : Không có thông tin
Giới hạn sáng    : Không có thông tin
Tốc độ bay hơi tương đối (butyl axetat = 1)  : Không có thông tin
Tính dễ cháy (rắn, khí)    : Không có thông tin
Giới hạn nổ     : Không có thông tin
Đặc tính cháy nổ     : Không có thông tin
Tính oxy hóa     : Không có thông tin
Áp suất hơi     : Không có thông tin
Mật độ tương đối    : Không có thông tin
Tính hoà tan trong nước    : Hầu như không hòa tan
Mật độ hơi tương đối ở 20 ° C   : Không có thông tin
Độ hòa tan     : Không có thông tin
Hệ số phân tán: n-octanol / nước   : Không áp dụng
Nhiệt độ tự bốc cháy    : Không có thông tin
Nhiệt độ phân hủy   : Không có thông tin
Độ nhớt      : Không có thông tin
Độ nhớt, động học    : Không có thông tin
Độ nhớt, động lực học    : Không có thông tin

9.2. Thông tin khác
Không có thông tin.

PHẦN 9: Tính chất hoá lý

NIOSH IDLH (mg/m³)



VN (Viet Nam) 4/5

Hệ Sản Phẩm Seal Coat Part B
Thông tin an toàn
Theo tiểu chuẩn Hazard Communication (CFR29 1910.1200) HazCom 2012.

10.1.  Khả năng phản ứng
Không có thông tin.
10.2.  Ổn định hoá học
Ổn định trong điều kiện bình thường.
10.3.  Khả năng phản ứng gây nguy hiểm
Không có trong quá trình xử lý bình thường.
10.4.  Nguy hại từ phản ứng trùng hợp
Phản ứng trùng hợp không xảy ra.
10.5.  Các điều kiện tác động cần tránh
Không được biết dựa trên thông tin được cung cấp.
10.6. Vật liệu không tương thích
Các axit mạnh. Bazơ mạnh. Các tác nhân oxy hóa mạnh.
10.7. Sản phẩm phân hủy nguy hiểm
Có thể bao gồm, và không giới hạn: Oxit cacbon.

PHẦN 10: Sự ổn định và khả năng phản ứng

11.1. Thông tin về các con đường tiếp xúc có thể có
Hô hấp :      Dữ liệu thử nghiệm cụ thể cho chất hoặc hỗn hợp không có sẵn. Có thể gây kích ứng đường hô hấp.
Tiếp xúc với mắt     : Dữ liệu thử nghiệm cụ thể cho chất hoặc hỗn hợp không có sẵn. Gây khó chịu cho mắt. (dựa trên   
     các thành phần). Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
Tiếp xúc với da     : Có thể gây ra nhạy cảm khi tiếp xúc với da. Dữ liệu thử nghiệm cụ thể cho chất hoặc hỗn hợp   
     không có sẵn. Tiếp xúc với da nhiều lần hoặc kéo dài có thể gây ra phản ứng dị ứng với những   
     người mẫn cảm (dựa trên các thành phần). Gây kích ứng da.
Nuốt phải     : Dữ liệu thử nghiệm cụ thể cho chất hoặc hỗn hợp không có sẵn. Nuốt phải có thể gây kích ứng   
     đường tiêu hóa, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.
11.2. Thông tin về tác dụng độc học
Triệu chứng     : Ngứa. Phát ban. Tổ ong. Đỏ. Có thể gây đỏ và chảy nước mắt.
11.3. Số đo mức độ độc hại
Unknown toxicity     : 100% hỗn hợp bao gồm (các) thành phần không rõ độc tính
11.4. Các tác động chậm trễ và tức thì cũng như các tác động mãn tính do phơi nhiễm ngắn và dài hạn
Ăn mòn/ kích ứng da    : Phân loại dựa trên dữ liệu có sẵn cho các thành phần. Gây dị ứng cho da.
Tổn thương mắt nghiêm trọng/ kích ứng mắt  : Phân loại dựa trên dữ liệu có sẵn cho các thành phần. Gây khó chịu cho mắt.
Nhạy cảm đường hô hấp hoặc da   : Có thể gây ra nhạy cảm khi tiếp xúc với da.
Khả năng gây đột biến tế bào mầm   : Không có thông tin.
Khả năng gây ung thư    : Phân loại dựa trên dữ liệu có sẵn cho các thành phần. Chứa chất gây ung thư đã biết hoặc bị nghi ngờ.

PHẦN 11: Thông tin độc tính

ACGIH     A2 - Chất gây ung thư ở người bị nghi ngờ
IARC     Nhóm 1 - Gây ung thư cho người
Chương trình độc chất học quốc gia (NTP) Đã biết - Chất gây ung thư đã biết
OSHA     X- Hiện tại
Độc tính sinh sản     : Không có thông tin.
Độc tính đối với cơ quan cụ thể    : Có thể gây kích ứng đường hô hấp.
Độc tính đối với cơ quan cụ thể   : Gây tổn thương các cơ quan khi tiếp xúc lâu dài hoặc lặp đi lặp lại.
 (phơi nhiễm nhiều lần) 
Aspiration hazard     : Không có thông tin.

Thạch cao (14808-60-7)

12.1.  Độc tính
Độc tính sinh thái     : Tác động môi trường của sản phẩm này vẫn chưa được điều tra đầy đủ.
12.2.  Tính bền bỉ và khả năng phân hủy
Không có thông tin.
12.3.  Tích lũy sinh học
Không có dữ liệu cho sản phẩm này.
12.4.  Khả năng thẩm thấu trong đất
Không có thông tin.
12.5.  Các tác động phụ khác
Không có thông tin.

PHẦN 12: Thông tin sinh thái
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Hệ Sản Phẩm Seal Coat Part B
Thông tin an toàn
Theo tiểu chuẩn Hazard Communication (CFR29 1910.1200) HazCom 2012.

13.1. Giải pháp xử lý chất thải

PHẦN 13: Lưu ý xử lý

Chất thải từ dư lượng/ sản phẩm không sử dụng
Bao bì bị ô nhiễm

Vứt bỏ theo quy định của địa phương. Xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về môi trường
Không sử dụng lại các thùng rỗng.

Nguy hiểm cấp tính cho
sức khỏe

Có

Nguy hiểm mãn tính cho
sức khỏe

Có

Nguy hiểm hoả hoạn

Không

Giải phóng đột ngột nguy cơ áp suất

Không

Nguy cơ phản ứng

Không

Sản phẩm này chứa một hoặc nhiều chất được Tiểu bang California liệt kê là chất thải nguy hại.

14.1 Sở Giao thông vận tải (DOT)
Phù hợp với DOT.
Không thuộc danh mục quản lý vận chuyển
14.2. Thông tin bổ sung
Thông tin khác     : Không có thông tin bổ sung nào có sẵn.
Các biện pháp phòng ngừa vận chuyển đặc biệt  : Không xử lý cho đến khi tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn đã được đọc và hiểu.

15.2. Quy định của Liên bang Hoa kỳ
Sản phẩm này chứa các hóa chất theo Đề xuất 65 sau đây:

15.3. Quy định về Quyền được biết của Tiểu bang Hoa Kỳ
Sản phẩm này có thể chứa các chất được quản lý bởi các quy định về quyền được biết của nhà nước.

PHẦN 14: Thông tin vận chuyển

15.1. Quy định trong các bang của Mỹ
SARA 313: Mục 313 của Tiêu đề III của Đạo luật sửa đổi và cấp phép lại Superfund năm 1986 (SARA). Sản phẩm này không chứa bất kỳ hóa chất 
nào tuân theo các yêu cầu báo cáo của Đạo luật và Tiêu đề 40 của Bộ luật Quy định Liên bang, Phần 372.

CWA (Clean Water Act): Sản phẩm này không chứa bất kỳ chất nào được quy định là chất gây ô nhiễm theo Đạo luật Nước sạch (CWA) (40 CFR 
122.21 và 40 CFR 122.42).
CERCLA: Vật liệu này, như được cung cấp, không chứa bất kỳ chất nào được quy định là chất độc hại theo Đạo luật Trách nhiệm và Bồi thường đối 
với Môi trường toàn diện (CERCLA) (40 CFR 302) hoặc Đạo luật Cấp phép lại và sửa đổi Superfund (SARA) (40 CFR 355). Có thể có các yêu cầu xuất 
khẩu cụ thể ở cấp địa phương, khu vực hoặc tiểu bang liên quan đến việc phát hành tài liệu.

PHẦN 15: Thông tin về các Quy định

Thạch anh (14808-60-7) Chất gây ung thư
Tên Dự luật 65 của California

Thạch anh (14808-60-7)
Xi măng, portland, Hoá chất (65997-15-1)

X
X

Tên New Jersey
X
X

Massachusetts
X
X

Pennsylvania Rhode Island
X
Illinois

Ngày phát hành     : 17/06/2007
Ngày cập nhật      : 05/03/2017
Thông tin khác      : Không có

PHẦN 16: Thông tin khác

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Chúng tôi tin rằng các tuyên bố, thông tin kỹ thuật và khuyến nghị trong tài liệu này là đáng tin cậy, nhưng chúng được đưa ra mà không có bảo hành 
hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tin trong tài liệu này áp dụng cho vật liệu cụ thể này như được cung cấp. Nó có thể không hợp lệ cho vật liệu này nếu nó được sử dụng 
kết hợp với bất kỳ vật liệu nào khác. Người dùng có trách nhiệm tự thỏa mãn về tính phù hợp và đầy đủ của thông tin này cho mục đích sử dụng cụ thể của người dùng.


