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Đã thay đổi các thay đổi! lều Theo Quy định (EC) số 1907/2006 trang VI  số mặt hàng 

 
 

1 Mô tả chất hoặc hợp chất và tên công ty 

Tên thương mại 

Chất lỏng làm mát KF 23E 

Sử dụng chất / cách pha chế 

Chất chống đóng băng dành cho các hệ thống hàn EWM tương ứng 

Nhà sản xuất / nhà phân phối 

EWM AG 

Đường 

Dr. Günter Henle Str. 8 

Mã quốc gia / mã bưu điện / địa phương 

D – 56271 Mündersbach 

Địa chỉ liên hệ đối với các thông tin kỹ thuật 

Kỹ thuật ứng dụng (ĐT: +49 (0) 2680/ 181-290 

Điện thoại / fax / e-mail 

+49 (0)2680/ 181-335  / +49 (0)2680/ 181-244 / e-mail: qm@ewm.de 

Thông tin khẩn cấp 

+49 (0)30 / 19240 Đường dây nóng về ngộ độc - Viện độc học (Berlin) 
 

 
 

2 Các nguy hiểm có thể có 

Phân loại hợp chất KF 23E theo Quy định (EC) số 1272/2008 

Chất độc hại: Ethanol (cồn etyl) (Số chỉ số: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Từ tín hiệu: Chú ý 

Biểu tượng cảnh báo GHS02 

 

Chất lỏng dễ cháy, loại 3 (Flam. Liq. 3) 

H226 chất lỏng và hơi dễ cháy 

Phân loại hợp chất KF 23E theo Chỉ thị 67/548/EEC của Hội đồng: 

Biểu tượng nguy hiểm: Không được nêu 

Chất độc hại: Ethanol (cồn etyl) (CAS: 64-17-5) 

2.1 Phân loại chất hoặc hợp chất 
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2.2 Các nhãn đánh dấu 

Phân loại bao bì KF 23E theo Quy định (EC) số 1272/2008 

Chất độc hại: Ethanol (cồn etyl) (Số chỉ số: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Từ tín hiệu: Chú ý 

Biểu tượng cảnh báo GHS02 

 

Các câu tiêu chuẩn về mối nguy hiểm 

H226 chất lỏng và hơi dễ cháy 

Chỉ dẫn cách thao tác an toàn 

P210 Tránh xa nhiệt / tia lửa / ngọn lửa hở / bề mặt nóng. Không hút thuốc. 

P233 Đóng chặt thùng chứa. 

P243 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống điện tĩnh. 

P280 Găng tay bảo hộ / Quần áo bảo hộ / kính bảo hộ / bảo hộ mặt. 

Chỉ dẫn cách thao tác an toàn - phản ứng 

P303 + P361 + P353 Khi tiếp xúc với da (hoặc tóc: Lập tức cởi toàn bộ những quần áo bị nhiễm bẩn). 

Rửa sạch da / tắm. 

Chỉ dẫn cách thao tác an toàn - lưu kho 

P403 + P235 Cất giữ tại một nơi thông thoáng. Cất giữ tại nơi mát mẻ. 
 

2.3 Các nguy hiểm 

Các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe: 

Kích ứng tại chỗ da và màng nhầy. Tẩy dầu trên da, có thể gây nứt nẻ và từ đó gây nhiễm trùng. Nếu 

tiếp xúc với mắt, không loại trừ khả năng làm tổn hại mắt. Hơi bốc lên có tính chất gây mê, tùy thuộc vào 

nồng độ và thời gian phơi nhiễm. Dấu hiệu ngộ độc là cảm giác say rượu kèm theo đau đầu, sốt, áp lực 

trong mắt (và cả dạ dày), có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ. 
 

Tác động nguy hiểm đến môi trường: 

Nếu thoát ra trong một không gian thoáng, bốc hơi nhanh (đặc biệt khi nhiệt độ cao). Các hơi thoát ra 

nặng hơn không khí và có thể lan tỏa rộng ra khỏi khu vực thất thoát. Kết hợp với không khí tạo ra một 

hỗn hợp dễ nổ. Chất lỏng có thể pha trộn không giới hạn với nước. Nếu một lượng lớn chất lỏng thoát ra 

hòa vào nước, trên bề mặt nước có thể hình thành một hỗn hợp cồn và khí dễ nổ. 
 

Những tác động xấu nghiêm trọng nhất liên quan đến các tính chất lý - hóa: 

Hợp chất này được phân loại và đánh dấu là dễ cháy. Khi tiếp xúc với không khí, nó có thể tạo thành 

những hợp chất dễ cháy / nổ. Hơi bốc lên nặng hơn không khí, tập hợp lại dầy đặc trên mặt đất. Nó có 

thể lan tới những nguồn đánh lửa có thể có và phát nổ. 
 

 
 

3 Thành phần / thông tin về các thành phần 

Đặc tính hóa học 

Ethanol biến tính trong dung dịch nước 
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Các thành phần nguy hiểm 

ETHANOL; Số hiệu EC: 200-578-6; Số hiệu CAS: 64-17-5, Số chỉ số 603-002-00-5 

Tỉ lệ: < 24 %, từ đồng nghĩa: Cồn etyl, rượu etyl 

2-Metyl-1-propanol; Số hiệu EC: 201-148-0; Số hiệu CAS: 78-83-1, Số chỉ số 603-108-00-1 

Tỉ lệ: khoảng 0,45%, từ đồng nghĩa: Isobutanol, 2-metylpropan-1-ol, iso-butanol, rượu isobutyl 

NƯỚC, Số hiệu EC: 231-791-2; Số hiệu CAS: A 7732-18-5 

Tỉ lệ: khoảng 76 % 

Phân loại: không có 
 

Phân loại ethanol nguyên chất theo Quy định (EC) số 1272/2008 

Từ tín hiệu: Nguy hiểm 

Biểu tượng cảnh báo GHS02 

 

Chất lỏng dễ cháy, loại 2 (Flam. Liq. 2) 

H225 chất lỏng và hơi dễ cháy 

Phân loại iso-butanol theo Quy định (EC) số 1272/2008 

Từ tín hiệu: Nguy hiểm 

Biểu tượng cảnh báo GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Chất lỏng dễ cháy, loại 3 (Flam. Liq 3) 

Tổn hại mắt nghiêm trọng, phân loại 1 (Eye Dam. 1) 

Gây kích ứng da, phân loại 2 (Skin Irrit. 2) 

Đầu độc một cơ quan mục tiêu cụ thể (phơi nhiễm 

một lần), phân loại 3 (STOT SE 3) 

H226 chất lỏng và hơi dễ cháy 

H318 Gây tổn hại mắt nghiêm trọng 

H315 Gây kích ứng da 

H335+H336 Có thể gây kích ứng hệ hô hấp. 

Có thể gây buồn ngủ và mơ màng. 
 
 

Hỗn hợp chứa các thành phần khác với nồng độ không gây ảnh hưởng đến phân loại tổng thể của hỗn 

hợp. 
 

http://www.ewm-group.com/
mailto:info@ewm-group.com


VI 
Chất lỏng làm mát KF 23E Bảng dữ liệu an toàn 

số mặt hàng: 099-000530-SIC32 Theo Quy định (EC) số 1907/2006 
 

 

trang: 4 / 12 lều:03.08.2021 EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 ● D-56271 Mündersbach 

Fon +49 2680 181-0 ● Fax +49 2680 181-244 
www.ewm-group.com ● info@ewm-group.com  © 2021 Đã thay đổi các thay đổi! 

 

4 Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu: 

Chỉ dẫn chung: 

Ngay lập tức cởi bỏ quần áo bị dính sản phẩm. 

Nếu hít phải 

Mở thoáng khí 

Nếu các triệu chứng vẫn duy trì, tham khảo ý kiến bác sỹ. 

Nếu bất tỉnh, nằm và vận chuyển ở tư thế nghiêng ổn định. 

Sau khi tiếp xúc với da 

Lập tức xối rửa sạch bằng nước và xà phòng. 

Nếu kích ứng da không khỏi, tham khảo ý kiến bác sỹ. 

Sau khi tiếp xúc với mắt 

Xối sạch mắt trong nhiều phút trong trạng thái mắt mở dưới dòng nước chảy. 

Nếu các triệu chứng vẫn duy trì, tham khảo ý kiến bác sỹ. 

Nếu nuốt phải 

Súc miệng và uống nhiều nước. 

Nếu các triệu chứng vẫn duy trì, tham khảo ý kiến bác sỹ. 

Thông tin cho bác sỹ 

Những triệu chứng sau đây có thể xuất hiện: 

Đau đầu, mơ màng, chóng mặt, bất tỉnh, buồn nôn 
 

 
 

5 Các biện pháp cứu hỏa 

Phân loại hỏa hoạn B: chất lỏng hoặc chất chuyển sang thể lỏng, chất dập lửa phù hợp 

CO2, bột dập lửa hoặc phun xối nước. 

Nếu đám cháy to, dập lửa bằng cách phun xối nước hoặc bọt chống cồn. 

Nguy hiểm đặc biệt do chất, các sản phẩm hoặc khí sinh ra khi cháy 

Khi làm nóng hoặc trong trường hợp cháy, có thể hình thành các khí độc. (Ví dụ carbon monoxide) 

Trang bị bảo hộ đặc biệt: 

Mang thiết bị bảo vệ đường hô hấp tùy theo không khí môi trường. Mặc quần áo bảo hộ toàn thân. 
 

 
 

6 Các biện pháp khi vô ý thất thoát 

Các biện pháp đề phòng cá nhân 

Mang thiết bị bảo vệ đường hô hấp, mặc trang bị bảo hộ. Giữ người không mặc đồ bảo hộ cách xa. 

Các biện pháp bảo vệ môi trường  

Chống xâm nhập vào cống rãnh và đất. Nếu một lượng lớn xâm nhập vào nước hoặc cống rãnh, thông 

báo cho cơ quan chính quyền có trách nhiệm. 

Quy trình làm sạch/hấp thụ 

Dùng vật liệu thấm chất lỏng để hấp thụ (cát, sỏi, chất thấm axit, chất thấm đa dụng, mùn cưa). 

Xử lý loại bỏ vật liệu ô nhiễm như chất thải theo mục 13. Đảm bảo thông gió đầy đủ. 
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7 Cách xử lý và lưu trữ 

Chỉ dẫn cách thao tác an toàn 

Đóng chặt thùng chứa. 

Đảm bảo thông thoáng khí / có quạt hút khi nơi làm việc. Tránh gây hình thành sol khí. 

Chỉ dẫn về chống cháy nổ 

Tránh xa nguồn lửa – không hút thuốc. 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống điện tĩnh. 

Thông tin về điều kiện lưu kho 

Nhiệt độ lưu kho: Nhiệt độ phòng, không lưu trữ ở nhiệt độ quá 25 °C. 

Bảo vệ chống nhiệt và tia nắng trực tiếp. 

Yêu cầu đối với các phòng kho và bể chứa 

Chỉ lưu trữ trong các bể chứa tương tự như bể chứa ban đầu. Lưu trữ ở một nơi mát mẻ. 

Chỉ dẫn về việc lưu trữ chung 

Không lưu trữ chung cùng các chất axit. Lưu trữ tách riêng với những chất ô-xy hóa. 

Phân loại lưu trữ VCI: 3 

Ứng dụng được chỉ định 

Chất chống đóng băng sử dụng trong công nghiệp 
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8 Hạn chế và kiểm soát phơi nhiễm/trang bị bảo hộ cá nhân 

Giá trị giới hạn tại nơi làm việc (AGW), Đức 

Các chỉ dẫn bổ sung về việc thiết kế hệ thống kỹ thuật: 

Nếu có thể, làm việc trong một hệ thống khép kín có quạt hút khí. Nếu xử lý một số lượng lớn trong môi 

trường mở hoặc nếu hình thành các son khí, chỉ làm việc với quạt hút tại chỗ và mặt nạ bảo vệ đường hô 

hấp nếu có thể. 

ETHANOL; Số hiệu EC: 200-578-6; Số hiệu CAS: 64-17-5 

Thông số kỹ thuật: TRGS 900 – Giá trị giới hạn tại nơi làm việc (D) (Phiên bản ngày 02.07.2013) 

Giá trị: 500 ppm /  1000 mg/m3 

Giới hạn tối đa: 2 – tối đa vượt quá 2 lần AGW, 4 lần mỗi ca trong vòng 1 h 

Gây hại cho bào thai: Các chất Y, nguy cơ gây hại cho bào thai là không đáng lo ngại khi tuân 

thủ AGW và giá trị giới hạn sinh học (BGM). 

2-Metyl-1-propanol (ISOBUTANOL); Số hiệu EC: 201-148-0; Số hiệu CAS: 78-83-1 

Thông số kỹ thuật: TRGS 900 – Giá trị giới hạn tại nơi làm việc (D) (Phiên bản ngày 02.07.2013) 

Giá trị: 100 ml /  310 mg/m3 

Giới hạn tối đa: 1– tối đa vượt quá 1 lần AGW trong khoảng thời gian 15 phút, 4 lần mỗi ca,  

Khoảng cách 1 h 

Gây gại cho bào thai: Các chất C, nguy cơ gây hại cho bào thai là không đáng lo ngại khi tuân 

thủ AGW và giá trị giới hạn sinh học (BGM). 

Trang bị bảo hộ cá nhân  

Các biện pháp bảo hộ và vệ sinh cá nhân:  

Lập tức cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn. Rửa tay trước khi nghỉ giải lao và khi kết thúc công việc. 

Không hít các khí gas và hơi bốc lên/son khí. Tránh chạm vào mắt và da. 

Không ăn, uống khi làm việc. 

Bảo vệ đường hô hấp: 

Nếu không đủ khí thoáng, cần có bảo vệ đường hô hấp. Bộ lọc A 

Găng tay: 

Đeo găng tay theo DIN EN 374 (xin tư vấn của nhà sản xuất găng tay). Nếu không thể đeo găng tay vì lý 

do an toàn (ví dụ làm việc trên những máy móc quay): Sử dụng kem bảo vệ tay. Tham vấn với bác sỹ 

của nhà máy về loại kem bảo vệ tay. 

Lưu ý: Trái với thông báo 220 và REACH-V, thông tin về vật liệu găng tay chưa đầy đủ. Thời gian xuyên 

thủng găng tay không chỉ phụ thuộc vào vật liệu găng, mà còn vào phương thức sản xuất găng. Vì vậy, 

tư vấn của nhà sản xuất găng tay là rất quan trọng. 

Găng tay phù hợp nhất là loại làm bằng polychloroprene - CR (0,5mm), cao su nitril / nitril latex - NBR 

(0,35 mm), cao su butyl - butyl (0,5 mm) hoặc cao su flo - FKM (0,4 mm). Không phù hợp do biến chất, 

phồng mạnh hoặc nhanh thủng là những vật liệu găng tay sau: Cao su tự nhiên / latex tự nhiên - NR, po-

lyvinylchloride - PVC 

Bảo hộ mắt: 

Đeo kính bảo hộ che kín mắt theo EN 166:2001 

Bảo vệ thân thể: 

Quần áo bảo hộ chống dung môi 
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9 Các đặc tính lý hóa 

Bề ngoài 

Hình dạng: lỏng 

Màu sắc:  Không màu 

Mùi: mùi cồn 

Các dữ liệu liên quan đến an toàn 

Nguy cơ phát nổ: 

Sản phẩm không gây nổ, tuy nhiên có thể tạo thành hỗn hợp hơi / không khí dễ nổ. 

Giới hạn phát nổ dưới: 3,9 Vol % (Ethanol) 

Giới hạn phát nổ trên: 20,5 Vol % (Ethanol) 

Áp suất hơi: Chưa xác định 

Khối lượng riêng: (20 °C) 0,960 g/ cm³ 

Khả năng hòa tan với nước: Có thể pha trộn hoàn toàn 

Giá trị pH: Chưa xác định 

Điểm sôi: khoảng 85 °C (1013 mbar) 

Điểm bốc cháy: Khoảng 39 °C 

Nhiệt độ đánh lửa: Khoảng 570 °C 
 

Các thông tin khác 

Độ dẫn < 25 S 

Điểm nóng chảy / phạm vi nóng chảy Khoảng -10 °C 
 

Không xác định thêm các dữ liệu lý - hóa nào khác. 
 

 
 

10 Độ ổn định và độ phản ứng 

Các điều kiện cần tránh 

Tiếp xúc với ngọn lửa hở, tiếp xúc với bề mặt nóng, hình thành nồng độ cao trong giới hạn phát nổ 

Các chất cần tránh 

Nhôm, clorua axit, chất ô-xy hóa mạnh và chất khử mạnh, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, peroxit. 

Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm 

Carbon monoxide và carbon dioxide khi phân hủy do nhiệt 

Không phân hủy nếu sử dụng đúng quy định. 
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11 Thông tin về độc tính 

Thông tin sản phẩm: 

Kinh nghiệm về nhiễm độc ở người: xem chương 2.3 

Nhiễm độc cấp tính: Không có dữ liệu thử nghiệm trên động vật nào được tìm thấy cho sản phẩm. Dựa 

trên những dữ liệu thử nghiệm động vật của các thành phần thu được:  

LD50 (chuột, đường miệng): > 20 g/kg 

Theo kinh nghiệm của nhà sản xuất, không có khả năng có nguy hiểm nào khác ngoài những nguy hiểm 

được nêu trong nhãn mác 

Thông tin về thành phần 

Ethanol nguyên chất: 

Đường hấp thụ chính: Trong phơi nhiễm nghề nghiệp, chủ yếu thông qua đường hô hấp, nhưng cũng có 

một lượng nhỏ thông qua da. Trong đường tiêu hóa, ethanol được tái hấp thu hầu như 100%. 

Chuyển hóa và bài tiết: 

Ethanol tái hấp thu được phân bổ trong cơ thể chủ yếu là trong các bộ phận chứa nước. Nó thâm nhập 

vào hàng rào máu não và nhau thai. Trên 90% liều hấp thụ sẽ được chuyển hóa ở gan, phần còn lại vẫn 

ở nguyên dạng sẽ được bài tiết qua thận hoặc thở ra ngoài. 

Nhiễm độc cấp tính:  

Các tác dụng độc tính: xem chương 2.3 

Các dữ liệu thử nghiệm trên độc vật nếu phơi nhiễm một lần: 

LD50 (đường miệng, chuột) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (hít vào, chuột): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Khả năng gây ung thư: 

Việc hấp thụ lâu dài một khối lượng lớn ethanol dưới dạng đồ uống có cồn có thể gây ra các khối u trong 

khoang miệng - họng, thanh quản, thực quản, trong gan và có thể trong cả tuyến vú và ruột ở người. 

Trong phạm vi nghề nghiệp, khả năng góp vào nguy cơ ung thư là không đáng kể. 

b) Khả năng gây đột biến: 

Khi thử nghiệm trên động vật, các tác dụng gây đột biến của ethanol đã được chứng minh rõ rệt, tuy 

nhiên liều lượng nằm rõ ràng trong phạm vi độc hại. Trong phạm vi nghề nghiệp, tiềm năng gây đột biến 

là không đáng kể. 

c) Độc tính sinh sản: 

Nguy cơ gây hại cho bào thai là không đáng lo ngại khi tuân thủ giá trị MAK / BAT. Khả năng ảnh hưởng 

đến bào thai (hội chứng rượu bào thai) sau khi uống một lượng lớn đã được chứng minh rõ ràng. Tuy 

nhiên, nồng độ ethanol trong máu của người mẹ ở mức xảy ra các tác động này nằm trong một phạm vi 

liều lượng lớn không thể đạt đến khi phơi nhiễm đường hô hấp trong phạm vi nồng độ liên quan đến 

công việc. 

d) Nhạy cảm: 

Không có thông tin gì về triệu chứng nhạy cảm. 

e) Khả năng gây ung thư: 

Không có thông tin gì về khả năng gây ung thư. 

f) Khả năng gây đột biến: 

Chưa có đủ thông tin (các xét nghiệm vi sinh cho kết quả âm tính hoặc không đáng tin cậy). 

g) Độc tính sinh sản: 

Nguy cơ gây hại cho bào thai là không đáng lo ngại khi tuân thủ giá trị MAK / BAT. 

Các thông tin khác: Không có 
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12 Thông tin về độc tính sinh thái 

Sản phẩm tương đối độc hại với nước (WGK 1). 

Không có dữ liệu nào khác đối với sản phẩm. 

Đối với các thành phần nguyên chất, có các dữ liệu sau: 

Ethanol nguyên chất: 

Các độc tính với sinh thái: Dễ phân hủy sinh học. Không có khả năng tích tụ sinh học. Phân hủy vô sinh 

nhanh trong không khí. Ở nồng độ cao, gây hại cho các sinh vật dưới nước (như ở người). Nếu xử lý 

đúng cách, không có khả năng gây ra sự cố trong các nhà máy xử lý nước thải. Xem thêm chương 2.3 

Các dữ liệu về độc tính: 

Độc tính đối với cá:   

Cá:   42 - 14200 mg/ l / 96h; giá trị trung bình:  11000 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l / 48 h [Merck] 

Động vật giáp xác: LC50:1030 - 1190 mg/ l / 48h; giá trị trung bình: 1110 mg / l / 48h [GESTIS] 

Độc tính với chi Daphnia:  Daphnia:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268 - 14221 mg/l / 48 h [Merck] 

Độc tính với vi khuẩn: Pseudomonas putida:EC5:   6500 mg/l / 16 h [Merck] 

Độc tính cho tảo:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l / 7 d [Merck] 

Động vật nguyên sinh:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l / 72 h [Merck] 

Các thông tin khác (toàn bộ [Merck]): 

BSB5:   0,93 - 1,67 g/g 

CSB:   1,99 g/g 

ThSB:   2,10 g/g 

Khả năng phân hủy sinh học: 94%: dễ phân hủy sinh học (Hướng dẫn kiểm tra OECD 301E) 

Nhật ký phân phối P(o/w):  - 0,32 (Không có khả năng tích tụ sinh học.) 

WGK:   1 (tương đối có hại cho nước) VwVwS Phụ lục 1 Số hiệu 96 

Kết quả xác định thuộc tính PTB 

Không được phân loại là PBT và vPvB. 

Các ảnh hưởng gây hại khác 

Không tồn tại dữ liệu nào 

2-Metyl-1-propanol tinh khiết: 

Các độc tính với sinh thái:  

Dễ phân hủy sinh học. Không có khả năng tích tụ sinh học.  Ở nồng độ cao, gây hại cho các sinh vật 

dưới nước. Nếu xử lý đúng cách, không có khả năng gây ra sự cố trong các nhà máy xử lý nước thải. 

Các dữ liệu về độc tính: 

Độc tính đối với cá:   

Cá:   1330 - 2030 mg/ l / 96h; giá trị trung bình: 1510 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Pimephalis promelas:LC50: 1430 mg/ l / 96 h [Merck] 

Động vật giáp xác:  LC50: 3720 - 20700 mg/ l / 48h; giá trị trung bình: 9280 mg / l / 48h [GESTIS] 

Độc tính với chi Daphnia: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l / 48h[Merck]  

Độc tính với vi khuẩn:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l / 15 phút  

(Thử nghiệm Microtox) [Merck] 

Độc tính cho tảo:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l / 48h Merck] 

Động vật nguyên sinh:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l / 72 h [Merck] 

Các thông tin khác (toàn bộ [Merck]): 

BSB:   64% của ThSB / 5d 

CSB:  100% của ThSB  

ThSB:   2060 g/g 
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Khả năng phân hủy sinh học:  99% / 14d: dễ phân hủy sinh học (Kiểm tra sàng lọc OECD đã sửa đổi ) 

Nhật ký phân phối P(o/w):  0,79 (25 °C, thử nghiệm) (Không có khả năng tích tụ sinh học.) 

WGK: 1 (tương đối có hại cho nước) VwVwS Phụ lục 2 Số hiệu 131 
 

13 Chỉ dẫn xử lý hủy bỏ 

Sản phẩm: 

Đem tái chế theo các quy định của nhà nước. 

Chúng tôi khuyến nghị  bạn nên thống nhất về mã chất thải với đơn vị xử lý. 

Mã chất thải theo Pháp lệnh danh mục chất thải (AVV) 

14 06 03* 

Tên chất thải: các dung môi và hợp chất dung môi khác 

Các chất thải bị thấm sản phẩm (ví dụ vật liệu thấm hút): mã chất thải: 15 02 03 

Tên chất thải: Vật liệu thấm hút và lọc, khăn lau và quần áo bảo hộ với ngoại lệ 

những vật liệu thuộc 15 02 02* 

(Mã chất thải và tên chất thải theo AVV) 

Bao bì đã được làm sạch hoặc trút sạch hoàn toàn 

Bao bì không bị ô nhiễm và đã được làm sạch có thể đem tái chế. Chất tẩy rửa khuyến nghị: Nước. 

a) Bao bì bằng nhựa: 

Mã chất thải: 15 01 02 Tên chất thải: Bao bì bằng nhựa  

b) Bao bì bằng kim loại:  

Mã chất thải: 15 01 04 

Tên chất thải: Bao bì bằng kim loại (mã chất thải và tên chất thải theo AVV) 
 

14 Thông tin về vận chuyển 

Vận tải đường bộ ARD / RID 

Phân loại 

Phân loại: Không có Số hiệu nguy hiểm: Không có 

Số hiệu UN: Không có Mã phân loại: Không có 

Mô tả hàng hóa 

Không có 

Các thành phần nguy hiểm 

Không có 

Bao bì 

Nhóm bao bì: Không có 

Nhãn cảnh báo nguy hiểm: Không có 

Lưu ý: 

Các dung dịch nước của cồn etyl tới 24 vol % rượu không thuộc phạm vi các quy định  
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Vận tải đường biển IMDG / GGVSee  

Phân loại 

Mã IMDG: Không có EmS: Không có 

Số hiệu UN: Không có Chất gây ô nhiễm 

biển: 

Không có 

Mô tả hàng hóa 

Không có 

Các thành phần nguy hiểm 

Không có 

Bao bì 

Nhóm bao bì: Không có 

Nhãn cảnh báo nguy hiểm: Không có 

Lưu ý: 

Các dung dịch nước của cồn etyl tới 24 vol % rượu không thuộc phạm vi các quy định 
 

Vận tải hàng không ICAO- TI và IATA- DGR 

Phân loại 

Phân loại: Không có 

Số hiệu UN: Không có 

Mô tả hàng hóa 

Không có 

Các thành phần nguy hiểm 

Không có 

Bao bì 

Nhóm bao bì: Không có 

Nhãn cảnh báo nguy hiểm: Không có 

Lưu ý: 

Các dung dịch nước của cồn etyl tới 24 vol % rượu không thuộc phạm vi các quy định 
 

15 Các quy định luật pháp 

Các quy định luật pháp đối với chất hoặc hợp chất 

Quy định của Nghị viện châu Âu và Hội đồng (EC) số 1272/2008 ngày 16 tháng 12 năm 2008 về việc 

phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và về Quy định sửa đổi (EC) số 1907/2006 Quy định (EU) số 

453/2010 của Ủy ban châu Âu, để thay đổi Quy định của Nghị viện châu Âu và Hội đồng (EC) số () về 

việc đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế các hóa chất (REACH) Luật số 258/2000 thu thập về việc 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong phiên bản các quy định sau đó, nghị định Chính phủ số 361/2007 thu 

thập về việc ấn định các điều kiện để bảo vệ sức khỏe tại nơi làm việc. Luật số 356/2003 thu thập về các 

chất hóa học và các chế phẩm trong phiên bản các điều luật sau này. 
 

Đánh giá an toàn 

Chưa có đánh giá an toàn nào cho các chất trong chế phẩm này. 
 

Các quy định quốc gia Đức 

Phân loại nguy hiểm cho nước 

Phân loại (WGK): 1 tương đối nguy hiểm cho nước (tự đánh giá) 
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Hướng dẫn kỹ thuật không khí (TA-Luft) 

số 5.2.5:   Các chất hữu cơ, trừ các chất dạng bụi: 

Nồng độ khối lượng tối đa: 50 mg/m3 hoặc mật độ dòng chất tối đa: 

0,50 kg/h (tính bằng tổng lượng carbon) 
 

Pháp lệnh sự cố nguy hiểm (12. BImSchV) 

Phụ lục I - Số 7b:   Ngưỡng số lượng: Câu 1: 5.000.000 kg;  

Câu 2: 50.000.000 kg  
 

Pháp lệnh về dung môi (31. BImSchV) 

Tỉ lệ VOC <24,5% 
 

Các quy định, hạn chế và pháp lệnh cấm khác: 

Chú ý đến các hạn chế lao động theo Đạo luật bảo vệ lao động thanh thiếu niên (94/33/EC). 

Tờ thông tin BG-Chemie: BGI 621: Dung môi 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (Luật trách nhiệm pháp lý với các địa điểm bị 

ô nhiễm) 

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, chúng tôi tuyên bố rằng, sản phẩm này không chứa các chất hóa 

học nào ở mức độ cần phải báo cáo theo luật này. 

US Toxic Substances Control Act (Luật kiểm soát độc tố) 

Mọi thành phần của sản phẩm này, hoặc được nêu trong TSCA Inventory (danh mục các chất độc hại), 

được miễn các yêu cầu của TSCA Inventory theo 40 CFR 720.30 hoặc phù hợp với der PMN Polymer 

Exemption 40 CFR 723 250. 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Danh mục các chất 

hóa học hiện có của Châu Âu) 

Các thành phần của sản phẩm này được liệt kê trong danh sách các chất hóa học hiện có của Châu Âu 

hoặc được miễn các yêu cầu của danh mục này. 
 

16 Các thông tin khác 

Danh sách các cụm từ H (toàn văn) được liệt kê trong đoạn 2 của bảng dữ liệu an toàn này 

Toàn văn của các cụm từ H được liệt kê trong đoạn 2 và 3. 

Khu vực thông tin người tạo bảng dữ liệu an toàn 

Phòng QM (ĐT +49 (0) 2680 / 1810 
 

Các thông tin có trong bảng dữ liệu an toàn này chỉ liên quan đến sản phẩm được nêu và tương ứng với 

kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi vào thời điểm hiện tại và có thể chưa đầy đủ. Chúng không đảm 

bảo về các đặc tính của sản phẩm được mô tả. Trong trường hợp xảy ra những hiệu ứng hoặc tính chất 

không lường trước của sản phẩm, bảng dữ liệu an toàn không thay thế được việc tham vấn những 

chuyên gia được đào tạo. Người sử dụng chịu trách nhiệm cho việc xử lý theo pháp luật hiện hành. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng không chính xác! 
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