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物質安全資料表 
BẢNG AN TOÀN HÓA CHẤT  

1、物品與廠商資料: Sản phẩm và thông tin công ty 

物品名稱：WR-991 

Tên sản phẩm: WR-991 

製造商或供應商名稱、地址及電話 

Địa chỉ, điện thoại nhà sản xuất và nhà cung cấp 

東莞瑞安高分子樹脂有限司  東莞市長安鎮霄邊工業區雙龍北街 14 號  

DONG GUAN RAYAN POLYMER CO .,LTD  
No.14 Shuang Long N. St., Xiao Bian Industrial 2

nd
 

Dist., Chang An Town, Dong Guan City 
 

緊急連絡電話/傳真電話  

Trường hợp khẩn cấp liên hệ: 
  Tel: +86-769-85533620  Fax:+86-769-85844758 

2、成份辨識資料:Thông tin về thành phần 

        GHS    

混合物 Hỗn hợp 

化學成份 

Thành phần hóa học 

濃度或濃度範圍(成分百分比) 

Nồng độ(%thành phần) 

危害物質分類及圖式 

Phân loại các chất độc hại 

聚苯乙烯羥基亞克力樹脂 
Nhựa Hidroxit Acrylic polystyrene 

Styrene/Hydroxylacrylate polymer 

43~45% 無 NO 

乳化劑 

Chất nhũ hóa 
1% 

          無 NO 

水 

Nước 
54~56% 

          無 NO 

 

3、危害辨識資料 Tài liệu nhận biết nguy hiểm 

最重要危害效應 

Những nguy hại nghiêm trọng nhất 

  ★健康危害效應：吞食或吸入對人體有害。 

    Nguy hại đến sức khỏe: Gây hại cho người nếu nuốt hoặc hít phải 
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  ★環境影響：對水中生物具毒性。 

  Tác động môi trường: độc hại cho sinh vật dưới nước 

  ★物理性及化學性危害：不易燃 

  Tác hại về mặt vật lý và hóa học: không dễ cháy 

  ★特殊危害：無 

  Tác hại đặc biệt: Không 

主要症狀：輕微刺激皮膚、眼睛。 

Các triệu chứng chính: kích ứng nhẹ cho da, mắt 

物品危害分類：無 

Phân loại nguy hiểm: Không 

 

4、急救措施 Các phương pháp sơ cứu 

不同暴露途徑之急救方法 Các phương pháp cấp cứu trong các tình huống tiếp xúc khác nhau 

‧吸入：將患者移至新鮮空氣處，上身直立，解開衣服。若呼吸困難，施行人工呼吸。讓患者儘 

速送醫。 

Người hít phải: Di chuyển đến nơi có không khí thoáng mát, để thân trên thẳng đứng, cởi bỏ quần áo, nếu 

thở khó khăn cần hồi sức nhân tạo. Mau chóng đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. 

‧皮膚接觸：立刻用肥皂和水沖洗污染物。 

Nếu tiếp xúc với da: rửa ngay bằng xà phòng và tẩy rửa chỗ ô nhiễm 

‧眼睛接觸：用大量的水沖洗眼睛 15分鐘，立即就醫。 

Nếu tiếp xúc với mắt: Rửa mắt với nhiều nước trong vòng 15 phút, lập tức đưa đi bệnh viện 

‧食入：不要催吐以免吸入肺部，用水漱口，儘速送醫。不要經口給予意識不清者任何飲食。 

Nếu nuốt phải: Không gây nôn để tránh hít vào phổi, súc miệng bằng nước, mau chóng đưa đi bệnh viện.  

Không cho người đang mấy ý thức ăn hoặc uống bất cứ thứ gì qua đường miệng. 

最重要症狀及危害效應：無 NO 

Các triệu chứng và tác động nguy hại: Không 

對急救人員之防護：戴防護手套，以免接觸污染物。 

Bảo hộ đối với nhân viên cấp cứu: mang găng tay để tránh tiếp xúc với chất độc hại 

對醫師之提示：小量食入時不需洗胃，大量食入時因可能經由腸胃吸收而中毒，建議洗胃。 

Lưu ý đối với bác sĩ: Khi nuốt phải lượng nhỏ thì không cần rửa dạ dày, khi nuốt phải lượng lớn có khả 

năng trúng độc do hấp thụ qua dạ dày, cần phải rửa dạ dày. 

 

5、滅火措施 Các biện pháp phòng cháy chữa cháy 

適用滅火劑：化學乾粉、泡沫、二氧化碳。 

Phương tiện chữa cháy: bột chữa cháy, bọt chữa cháy, Cacbondioxit 

滅火時可能遭遇之特殊危害：無 NO 

Những tác hại có thể gặp phải khi chữa cháy: Không 
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特殊滅火程序：用水噴灑冷卻火焰觸及的表面，並保護人員安全，切斷“燃料源” 

Quy trình chữa cháy đặc biệt: Phun nước để làm mát các bề mặt tiếp xúc với lửa, bảo vệ an toàn cho nhân 

viên, cắt đứt “nguyên liệu gây cháy” 

消防人員之特殊防護設備：滅火時，配戴含面罩之正壓式或自動供氣式空氣呼吸器及防護衣。 

Thiết bị bảo hộ đặc biệt cho nhân viên cứu hoả: Khi chữa cháy phải đeo mặt nạ có khả năng cung cấp oxi 

và quần áo bảo vệ. 

 

6、洩漏處理方法 Các biện pháp xử lý 

個人應注意事項：Phòng ngừa cá nhân:  

1.禁止閒雜人員進入洩漏區。 

Cấm nhân viên không liên quan đi vào khu vực bị rò rỉ hóa chất 

2.穿戴適當的個人防護裝備（口罩，橡膠手套，護目鏡） 

Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp (khẩu trang, găng tay cao su, kính bảo hộ) 

環境注意事項：Chú ý về môi trường: 

1.對該區域進行通風換氣 Tiến hành thông gió thông thoáng cho khu vực có hóa chất 

2.避免流入下水道 Tránh để hóa chất chảy vào ống thoát nước 

3.勿讓洩漏物進入下水道或污染水源及土壤 

Không cho hóa chất bị rò rỉ chảy vào cống hoặc gây ô nhiễm cho đất và nguồn nước 

4.重大洩漏發生時必須報告政府安全衛生與環保相關單位 

Khi bị rò rỉ lớn phải báo cho cơ quan có chức năng về vấn đề an toàn và môi trường 

清理方法：用砂、泥土或其他不與洩漏物質反應之吸收物質來圍堵、吸收洩漏物。已污染的吸收物

質和外洩物須置於加蓋並標示清楚的適當容器裡。不要將洩漏物沖入下水道。 

Phương pháp vệ sinh: dùng cát, đất hay vật liệu khác không phản ứng với chất bị rò rỉ để chứa, ngăn cách 

và hấp thụ chất bị rò rỉ. Vật liệu hấp thụ đã bị ô nhiễm và chất rò rỉ phải được được cho vào 

thùng chứa phù hợp, đậy nắp và dán nhãn rõ ràng. Không để chất rò rỉ chảy vào cống thoát 

nước. 

 

7、安全處置與儲存方法 Phương pháp xử lý và lưu trữ an toàn 

處置：1. 工作區域保持通風良好，遠離易燃物質。 

2. 使用或搬運時必須閱讀並遵守標籤上的警告訊息和注意事項。 

3. 穿戴適當的個人防護設備以避免因噴濺而接觸到皮膚和眼睛，勿戴隱形眼鏡工作。 

Xử lý: 1. Bảo vệ khu vực làm việc thông gió tốt và tránh xa các chất dễ cháy.  

       2. Phải đọc và tuân thủ các cảnh báo và biện pháp phòng ngừa trên nhãn khi sử dụng hay vận chuyển.  

       3. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp để tránh bị hóa chất bay vào và tiếp xúc với da và mắt, 

không đeo kính áp tròng khi làm việc. 

儲存：1. 容器不可受損。貯存在陰涼、乾燥、通風良好的地方。 

2. 遠離熱源、發火源或可能發生火災的地方。 
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3. 貯存區和使用區須標示禁煙。 

Lưu trữ: 1. Thùng chứa không bị hư hỏng. Lưu trữ tại nơi khô ráo, thoáng mát. 

       2. Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa hoặc nơi có khả năng xảy ra hỏa hoạn.  

       3 . Khu vực lưu trữ và sử dụng phải được cảnh báo không hút thuốc. 

 

8、暴露預防措施 Biện pháp phòng ngừa tiếp xúc 

工程控制：必須安裝中央控制式或局部排氣裝置。局部排氣較佳，因可就地制發生源，避免擴散到 

其他區域。 

Kiểm soát kỹ thuật: Cần lắp đặt thiết bị hút mùi tập trung hoặc cục bộ. Hệ thống hút mùi cục bộ sẽ hiệu  

quả hơn, vì có thể hút tại nguồn phát sinh, tránh lây lan sang các khu vực khác. 

控制參數：Các thông số kiểm soát: 無 Không có 

個人防護設備 Thiết bị bảo hộ cá nhân 

‧呼吸防護：戴口罩  

‧Bảo vệ hô hấp: đeo khẩu trang 

‧手部防護：橡膠手套 

‧Bảo vệ tay: găng tay cao su 

‧眼睛防護：化學安全護目鏡、護面罩 

‧Bảo vệ mắt: kính an toàn hóa chất hay tấm che kín mặt 

‧皮膚及身體防護：防護衣、工作靴 

Bảo vệ da và cơ thể : quần áo bảo hộ, ủng làm việc. 

衛生措施：工作後、進食前洗手。儘速脫掉污染之衣物並放在密閉容器內，洗淨後才可再穿戴或丟 

棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。 

Các biện pháp vệ sinh : rửa tay sau khi làm việc và trước khi ăn. Cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm và phải bỏ 

vào vật chứa kín, sau khi làm sạch mới được phép mặc lại hoặc bỏ đi, đồng thời phải cảnh báo cho nhân 

viên giặt đồ về tính nguy hại của hóa chất. 

 

9、物理及化學性質 Đặt tính vật lý hóa học 

物質狀態：液體 

Trạng thái: chất lỏng 

形狀：液體 

Dạng: lỏng 

顏色：乳白色 

Màu : Trắng sữa 

氣味：微量有機物的氣味 

Mùi: mùi chất hữu cơ nhẹ 

pH 值：6-7 

pH value：6-7 

沸點/沸點範圍：100℃ 

Điểm sôi: 100℃ 

自燃溫度：無(水溶性系統) 

Nhiệt độ tự bốc cháy: Không có (hòa tan 

trong nước) 

閃火點：無(水溶性系統) 

Điểm chớp cháy: Không có (hòa tan trong nước ) 
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10、安定性及反應性 Tính ổn định và độ phản ứng 

安定性：正常狀況下安定。 

Tính ổn định: ổn định dưới điều kiện bình thường 

特殊狀況下可能之危害反應：無 

Phản ứng nguy hại theo điều kiện cụ thể : Không 

應避免之狀況：火花、靜電、熱、引火源、不相容物質。 

Điều kiện cần tránh : tia lửa, tĩnh điện , nhiệt, nguồn lửa, vật liệu không tương thích. 

應避免之物質：強鹼及強酸 

Vật liệu không tương thích : kiềm mạnh và axit mạnh 

危害分解物：無 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Không 

11、毒性資料 Thông tin độc hại 

急毒性 Độc tính cấp tính： 

吸入：輕微刺激呼吸道 

Hít phải: kích thích nhẹ đường hô hấp 

皮膚：其液體會輕微刺激皮膚. 

Tiếp xúc da: kích ứng nhẹ đến da 

眼睛：刺激眼睛,接觸會破壞角膜。 

Tiếp xúc mắt: gây kích ứng mắt có thể gây ra tổn thương giác mạc 

食入：造成腹痛,倒吸入肺會引起嚴重的肺部傷害，其他症狀和吸入類似。 

Khi nuốt phải: có thể gây đau bụng, hít vào phổi có thể gây tổn thương phổi nặng và các triệu chứng khác  

tương tự khi hít phải. 

局部效應：無  

Hiệu ứng cục bộ : Không 

致敏感性：無 

Gây dị ứng: Không 

慢毒性或長期毒性：長期或頻繁接觸可造成皮膚乾裂或皮膚炎。 

Độc mãn tính hoặc độc tính dài hạn : thường xuyên tiếp xúc có thể gây khô da hoặc viêm da 

特殊效應： 無 

Hiệu ứng đặc biệt: Không có 

12、生態資料 Thông tin sinh thái 

可能之環境影響/環境流佈：對水中生物具危害性、避免洩漏至土壤及水源或下水道。 

Khả năng tác động môi trường / Di chuyển: nguy hại cho sinh vật dưới nước, tránh rò rỉ vào đất và nguồn 

nước hoặc hệ thống thoát nước. 

13、廢棄處置方法 Phương pháp xử lý chất thải 

廢棄處置方法：將容器密閉以避免洩漏，並於容器外觀標示清楚，依據『有害事業廢棄物清理法』

交合格的廢棄物清理公司處理。 

Phương pháp xử lý chất thải : các thùng chứa đóng kín để tránh rò rỉ, và dán tem nhãn rõ ràngbên ngoài, 

xử lý theo „Luật xử lý chất thải công nghiệp nguy hại‟ và chỉ tìm kiếm các công ty xử lý chất thải đủ điều 
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kiện để xử lý. 

14、運送資料 Thông tin vận chuyển 

國際運送規定：Quy định vận chuyển quốc tế    

1.將之列為非易燃液體，包裝等級Ⅲ。 

2.分級：一般貨物，無特別要求  

3.分級：一般貨物，無特別要求 

1. Phân loại là chất lỏng không cháy, đóng gói cấp Ⅲ 

2. Phân cấp: hàng hóa thông thường, không có yêu cầu đặc biệt 

3 Phân cấp: hàng hóa thông thường, không có yêu cầu đặc biệt 

聯合國編號：無 

Mã Liên Hiệp Quốc: Không 

國內運輸規定：Quy định vận chuyển trong nước : 

1.道路交通安全規則 Quy tắc an toàn giao thông 

2.船舶危險品裝載規則 Quy tắc vận tải hàng hóa nguy hiểm đường biển 

特殊運送方法及注意事項：無 

Phương thức vận chuyển và lưu ý đặc biệt: Không 

15、法規資料 Thông tin Quy định 

適用法規 Căm cứ quy định: 

勞工安全衛生設施規則                       危險物及有害物通識規則 

有機溶劑中毒預防規則                       勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準 

道路交通安全規則                           事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 

Quy tắc An toàn vệ sinh lao động           Quy tắc chung về chất nguy hại 

Quy tắc phòng chống ngộ độ chất hữu cơ    Tiêu chuẩn nồng độ chất nguy hại cho phép trong môi 

trường lao động 

Quy tắc an toàn giao thông đường bộ        Tiêu chuẩn về phương pháp và thiết bị lưu trữ, xử lý 

chất thải 

16、其他資料 Thông tin khác 

製表者單位 

Đơn vị biên soạn 

名稱：東莞瑞安高分子樹脂有限公司   

Tên：DONG GUAN RAYAN POLYMER CO .,LTD 

地址/電話：東莞市長安鎮霄邊工業區  0769-85533620 

Địa chỉ/Tel: Dongguan, ChangAn Town, Xiaobian, Guangdong Province, China  

製表人 

Người lập biểu 

職稱：經理 

Chức vụ: Giám Đốc 

姓名：李少杰 

Tên: LI SHAO JIE 

製表日期 

Ngày biên soạn 
2019/3/4 

 

 




