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Tuân thủ Chỉ thị 91/155/EEC, sửa đổi bởi 2001/58/EC

BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN
GLYCERIN

Định danh chất hoặc pha chế
Tên sản phẩm : GLYCERIN
Số CAS : 56-81-5
Mã số sản phẩm : COUPLANT B
Mô tả sản phẩm : Glycerin Cấp USP, Nguồn Trích Xuất Từ Thực Tật, Độ Tinh Khiết 99,7% Cấp Kỹ

Ca h khac để xac đinh 
lai lich
Định danh công ty/công việc

:
Thuật.
Couplant Siêu Âm Kiểm Tra Không Phá Mẫu (NDT)

Nhà cung cấp : Olympus Scientific Solutions Americas Corp.

Số điện thoại khẩn cấp :

48 Woerd Avenue
Waltham, MA 02453 USA
Tel: +1-781-419-3900 
CHEMTREC, U.S. : 1-800-424-9300 Quốc tế: +1-703-527-3887
(24/7)

Loại sản phẩm : Chất lỏng.

Chất/pha chế : Chất

Tên thành phần Số CAS % Số EC Phân loại
Glycerin 56-81-5 60 - 100 200-289-5 Không phân loại.

Với hiểu biết hiện tại của nhà cung cấp và ở mức độ cô đặc áp dụng, không có thành phần bổ sung nào bị phân loại là độc hại với sức khỏe 
và môi trường cần phải báo cáo trong phần này.

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp, nếu có, được liệt kê ở phần 8.

Sản phẩm này không bị phân loại là nguy hiểm theo Chỉ thị 1999/45/EC và các bản hiệu chỉnh.
Phân loại : Không phân loại.
Các mối nguy phụ : Không biết chất nào.
Xem phần 11 để biết thêm thông tin chi tiết về hậu quả và triệu chứng liên quan đến sức khoẻ.

Các biện pháp sơ cứu
Hít phải

Nuốt phải
Tiếp xúc ngoài da

Tiếp xúc mắt

:

:
:

:

Chuyển người bị nạn ra nơi thoáng khí và để cho nghỉ ở tư thế dễ thở.  Phải có chăm 
sóc y tế nếu xuất hiện triệu chứng.
Rửa sạch khỏi miệng bằng nước.  Phải có chăm sóc y tế nếu xuất hiện triệu chứng. 
Dùng thật nhiều nước để tẩy chỗ da bị dính chất độc.  Phải có chăm sóc y tế nếu xuất
hiện triệu chứng.
Rửa sạch mắt ngay lập tức bằng thật nhiều nước, thỉnh thoảng nhấc mí mắt trên và 
dưới để rửa.  Kiểm tra và tháo bỏ kính sát tròng.  Nhờ nhân viên y tế chăm sóc nếu 
có khó chịu.
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1. Định danh chất/pha chế và công ty/công việc

2. Thành phần/Thông tin về các chất cấu thành

3. Nhận biết các nguy hại

4. Các biện pháp sơ cứu



GLYCERIN

4. Các biện pháp sơ cứu
Bảo vệ nhân viên sơ cứu : Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu

chưa được huấn luyện thích đáng.
Bác sĩ lưu ý : Điều trị theo triệu chứng.  Hãy liên hệ ngay lập tức với chuyên gia xử lý nhiễm độc

nếu bị nuốt hoặc hít phải một lượng lớn.
Xem phần 11 để biết thêm thông tin chi tiết về hậu quả và triệu chứng liên quan đến sức khoẻ.

Mối nguy phơi nhiễm đặc 
biệt
Sản phẩm phân rã do nhiệt 
nguy hiểm
Thiết bị bảo hộ đặc biệt cho 
lính cứu hỏa

:

:

:

Dùng hóa chất khô, CO₂, bụi nước hay bọt.
Không được dùng vòi phun nước.
Quá trình sinh hoặc phun hơi nước mạnh có thể xuất hiện khi phun nước trực tiếp 
vào chất lỏng nóng.
Sự nhiệt phân của glycerine có thể sinh ra Acrolein.

Nhân viên chữa cháy phải trang bị các dụng cụ bảo hộ thích hợp và máy thở độc lập 
(SCBA), với bộ phận che mặt kín và hoạt động ở chế độ áp suất dương.  Quần áo 
cho nhân viên chữa cháy (kể cả nón bảo hộ, ủng và găng tay bảo hộ) đạt tiêu chuẩn 
Châu Âu EN 469 sẽ cho phép có được một mức độ bảo vệ cơ bản trong các sự cố 
hóa chất.

Cảnh báo cá nhân : Trang bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp (xem phần 8).
Đề phòng cho môi trường

Phương pháp chùi rửa
Đổ tràn

:

:

Tránh làm lây lan những chỗ vật liệu bị đổ trào, và không cho chúng thoát ra và tiếp 
xúc với đất, dòng nước, khu vực thoát nước và cống rãnh.  Thông báo cho nhà chức 
trách liên quan nếu sản phẩm đã gây ô nhiễm môi trường (cống rãnh, nguồn nước, 
đất hay không khí).

Ngăn không cho chảy vào đường cống, đường nước, khu hầm hoặc khu vực bị quây 
kín.  Rửa chất đổ tràn vào nhà máy xử lý chất thải hay tiến hành như sau.  Hốt và dọn 
chỗ đổ bằng chất không cháy nổ, thẩm thấu, ví dụ, cát, đất, đất cát hay đất mùn rồi 
cho vào bình chứa để xử lý theo đúng qui định của địa phương.  Xử lý thông qua nhà 
thầu xử lý chất thải có phép.

Xử lý

Lưu trữ
Chất đóng gói
Khuyến cáo

Giá trị giới hạn phơi nhiễm
Quy trình theo dõi đề nghị

Kiểm soát phơi nhiễm
Kiểm soát phơi nhiễm nghề 
nghiệp

:

:

:

:
:

:

Trang bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp (xem phần 8).  Cấm không được ăn, 
uống và hút thuốc trong khu vực xử lý, trữ và chế biến chất này.  Công nhân phải rửa 
tay và mặt trước khi ăn, uống và hút thuốc.
Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Dùng bình chứa gốc.

Không có sẵn.
Nếu sản phẩm này có những chất có giới hạn về phơi nhiễm, có thể cần theo dõi cá 
nhân, không khí nơi làm việc hay sinh học để xác định hiệu quả việc thông gió hay 
các biện pháp kiểm soát khác và/hay nhu cầu cần dùng thiết bị bảo vệ hô hấp.

Không buộc phải có điều kiện thoáng gió đặc biệt.  Nếu sản phẩm này có những chất 
có giới hạn về phơi nhiễm, hãy dùng những đồ chận khi làm, lỗ thông gió tại chỗ hoặc 
các phương tiện kiểm soát khác để giữ cho sự phơi nhiễm của công nhân dưới mức 
giới hạn đề nghị hoặc quy định.
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5. Các biện pháp chữa cháy
Phương tiện dập tắt
Thích hợp :
Không thích hợp :

6. Các biện pháp xử lý tình huống hóa chất bị xả ra bất ngờ

7. Xử lý và lưu trữ

8. Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân
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8. Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân
Biện pháp vệ sinh : Rửa bàn tay, cánh tay, và mặt cho thật sạch sau khi làm việc với hóa chất, trước khi

Bảo vệ tay

Bảo vệ mắt

:

:

ăn uống, hút thuốc và dùng nhà vệ sinh và vào lúc cuối giờ làm.  Cần đặt những trạm 
rửa mắt và phòng tắm bảo an toàn ở gần địa điểm làm việc.
Hãy dùng khẩu trang vừa vặn, lọc không khí hoặc tiếp không khí, đáp ứng tiêu chuẩn 
được công nhận, trong trường hợp một cuộc đánh giá rủi ro cho thấy điều này là cần 
thiết.
Phải luôn luôn mang bao tay kháng hóa chất, không thấm chất lỏng, phù hợp với tiêu 
chuẩn được chấp nhận khi xử lý sản phẩm có hóa chất, nếu một cuộc đánh giá rủi ro 
xác định điều này cần thiết.
Cần sử dụng kính an toàn, loại đáp ứng tiêu chuẩn được công nhận, trong trường 
hợp một cuộc đánh giá rủi ro cho thấy điều này là cần thiết để tránh bị chất lỏng hắt 
vào, sương, gas hơi khí hoặc bụi.

Bảo vệ da : Phải chọn thiết bị bảo hộ cá nhân cho cơ thể dựa vào nhiệm vụ đang thi hành và

Kiểm soát phơi nhiễm môi 
trường

Thông tin chung
Bề ngoài

nguy cơ gắn liền và phải được chuyên gia chấp thuận trước khi xử lý sản phẩm này.
: Phải kiểm tra khí thải từ ống thông gió hay thiết bị dây chuyền làm việc để bảo đảm

chúng tuân thủ yêu cầu luật lệ bảo vệ môi trường.

Tình trạng vật lý 
Màu

Mùi

:
:
:

Chất lỏng. [Nhờn.]
Trong suôt.
Có ít hoặc không có mùi.

Thông tin môi trường, an toàn và sức khỏe quan trọng
Điểm sôi
Điểm nóng chảy

:
:

290°C (554°F)
19.85°C (67.7°F)

Điểm cháy : Cốc đậy kín: 198.89°C (390°F)
Giới hạn nổ

Áp suất hơi
Tính hòa tan
Hệ số phân chia nước/ 
Octanol
Mật độ hơi

:

:
:
:

:

Thấp hơn: 2.6%
Trên: 11.3%
<0.13 kPa (<1 mm Hg) [nhiêt đô phong]
Toàn diện.
-1.76

3.1 [Không khí = 1]
Mức độ bay hơi : >1 (ête (khan) = 1)

Đô bên hoa hoc : Sản phẩm ổn định.
Tình trạng cần tránh : Không có thông tin cụ thể gì.
Những Chất cần tránh : Phản ứng hay không tương thích với các chất sau: chất oxy hóa.
Sản phẩm phân rã có mối 
nguy

: Nhiệt phân có thể sinh ra Acrolein.

Tác động sức khỏe cấp tính tiềm ẩn
Hít phải : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
Nuốt phải : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
Tiếp xúc ngoài da : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
Tiếp xúc mắt : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
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Bảo vệ hô hấp :

9. Thuộc tính lý hóa

10. Tính ổn định và độ phản ứng

11. Thông tin về độc tính
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11. Thông tin về độc tính
Độc tính cấp tính

Tên sản phẩm/thành phần Kết quả Loài Liều lượng Sự phơi nhiễm
Glycerin LD50 Ngoài da

LD50 Đường miệng
Thỏ
Chuột

>10 g/kg
12600 mg/kg

-
-

Tác động sức khỏe mãn tính tiềm ẩn
Độc tính mãn tính
Không có dữ liệu khả dụng.

Kích ứng/Ăn mòn

Chất làm nhạy
Da : 
Hô hấp :

Tính gây ung thư
Không có dữ liệu khả dụng.

Tính đột biến
Không có dữ liệu khả dụng.
Độc tính gây quái thai
Không có dữ liệu khả dụng.
Độc tính sinh sản
Không có dữ liệu khả dụng.

Hiệu quả mãn tính : 
Tính gây ung thư : 
Tính đột biến : 
Độc tính gây quái thai :

Không có dữ liệu khả dụng.
Không có dữ liệu khả dụng.

Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

Các ảnh hưởng về phát 
triển cơ thể
Ảnh hưởng khả năng sinh 
sản

: Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

: Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

Dấu hiệu/triệu chứng phơi nhiễm quá mức
Hít phải 
Nuốt phải 
Da

:
:
:

Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

Mắt : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
Cơ quan có nhắm tới : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

Độc tính sinh thái : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
Chất độc môi sinh trong nước

Tên sản phẩm/thành phần Kết quả Loài Sự phơi 
nhiễm

Glycerin Cấp tính LC50 54000 mg/L Cá 96 giờ

Thông tin sinh thái khác
Tính bền vững/độ phân rã
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Tên sản phẩm/thành phần Kết quả Loài Điêm Sự phơi 
nhiễm

Theo dõi tác 
dụng kích ứ 
ng

Glycerin Mắt - Kích ứng nhẹ
Da - Kích ứng nhẹ

Thỏ
Thỏ

-
-

24 giờ 500 mg
24 giờ 500 mg

-
-

12. Thông tin sinh thái
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12. Thông tin sinh thái
Không có dữ liệu khả dụng.

Khả năng tồn lưu

Tên sản phẩm/thành phần LogPow BCF Tiềm năng
Glycerin -1.76 - thấp

Hậu quả xấu khác : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

Các phương pháp xử lý : Cần tránh hoặc giảm thiểu tối đa việc tạo ra rác, chất thải.  Việc hủy bỏ sản phẩm 
này , các dung dịch hoặc các bán sản phẩm phải luôn tuân thủ các quy định về bảo 
vệ môi trường và luật về hủy chất thải, cũng như bất kỳ các quy định nào khác của 
nhà chức trách địa phương.  Xử lý các sản phẩm thừa hay không tái chế được bởi 
nhà thầu xử lý có phép.  Chất thải khi chưa xử lý không được vứt bỏ vào hệ thống 
thoát nước trừ khi hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của tất cả các nhà chức trách có 
thẩm quyền.

Chất thải nguy hiểm :

Quy định vận chuyển quốc tế

PG* : Nhóm đóng gói

Quy định của EU

Trong hiểu biết hiện nay của nhà cung cấp, sản phẩm này không bị xem là chất thải 
nguy hại, theo định nghĩa của Chỉ Thị EU 91/689/EEC

Cụm từ nguy cơ : Sản phẩm này không được phân loại theo luật EU.
Ứng dụng sản phẩm : Ứng dụng công nghiệp.
Các câu cảnh báo phụ : Bảng dữ liệu an toàn được cung cấp theo yêu cầu.

Phân loại chất độc (TCVN 
3164-79)

Lịch sử
Ngày phát hành  (dd/mm/ 
yyyy)

: 4

: 12/01/2016

Phiên bản : 2
(Các) Phần Đã Chỉnh Sửa : Không áp dụng.
Chuẩn bị bởi : KMK Regulatory Services Inc.

Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767) 
www.kmkregservices.com    www.askdrluc.com   www.ghsmart.com 5/6

13. Các cân nhắc khi thải bỏ

14. Thông tin vận chuyển

Thông tin quy định số UN Tên thích hợp khi 
vận chuyển bằng tàu 
thuyền

Phân loại PG* Nhãn hiệu Thông tin phụ

Phân loại ADR/RID Không quản lý. - - - -

Loại ADN Không quản lý. - - - -

Phân loại IMDG Không quản lý. - - - -

Phân loại IATA Không quản lý. - - - -

15. Thông tin quy định

16. Thông tin khác
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16. Thông tin khác
Người đọc lưu ý
Thông tin được đưa ra ở đây là chính xác dựa trên các hiểu biết của chúng tôi. Tuy nhiên, nhà cung cấp nêu tên ở trên hay các cơ sở trực 
thuộc không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin này.
Quyết định cuối cùng về sự phù hợp hay không của nguyên liệu nào là thuộc về trách nhiệm của người sử dụng. Tất cả những nguyên liệu
có thể có những nguy hại chưa được biết đến và vì vậy cần phải được sử dụng cẩn thận. Mặc dù có một vài tác động nguy hại được nêu ở 
đây nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng đây là những nguy hại duy nhất tồn tại.
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