
 

Tài liệu này được dịch sang tiếng việt bởi: 

 

Tìm bản gốc tại thư mục này (copy link và dán hoặc nhấn Ctrl+Click): 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4rAPqlxIMRDSFE2RXQ2N3FtdDA&usp=sharing 

Liên hệ để mua: 

thanhlam1910_2006@yahoo.com hoặc frbwrthes@gmail.com hoặc số 0168 8557 403 (gặp Lâm) 

Giá tiền: 1 nghìn /trang đơn (trang không chia cột); 500 VND/trang song ngữ  

Dịch tài liệu của bạn: http://www.mientayvn.com/dich_tieng_anh_chuyen_nghanh.html 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4rAPqlxIMRDSFE2RXQ2N3FtdDA&usp=sharing
mailto:thanhlam1910_2006@yahoo.com
mailto:frbwrthes@gmail.com
http://www.mientayvn.com/dich_tieng_anh_chuyen_nghanh.html


THÔNG TIN SẢN PHẨM TLF89082 

Ứng dụng  Phù hợp trong hoạt động ép phun / thổi nhựa 

Mã màu  TLF89082 

Khối lượng riêng (g/cm
3
) 1.1 

Liều lượng  2.0% 

Mô tả phụ gia  Chống dính 

Tóm tắt ứng dụng (chuẩn ứng dụng) Sản phẩm PE 

Chất mang MB   PE 

M.F.I của chất mang (g/10 phút) 25 

Chống quang hóa * - 

Tính ổn định nhiệt của phụ gia ** 280oC, 5 phút 

Chống phong hóa *** - 

Chuyển vị  - 

Dung nạp chất màu Cao 

Điện trở suất khối  - 

Chuẩn tiếp xúc thực phẩm Bao bì chứa các chất màu/phụ gia tuân theo chuẩn JHOSPA – Quy 

Định về Tiếp Xúc Thực Phẩm về giới hạn mức kim loại nặng và các amin thơm, về thuốc màu cho 

nhựa có tiếp xúc với thực phẩm. 

Chống kiềm  - 

Chống acid  - 

Mã lô   - 

Bảo quản và đóng gói Sản phẩm nên sử dụng trong vòng 6 tháng 

25kg/túi dệt 

Số lượng  - 

Ngày sản xuất  11-2013 

Số viên trên gam 45 

Mẫu màu  - 

Mẫu này là mẫu màu chuẩn. Nếu đây là mẫu màu đúng, vui lòng ký vào xác nhận này 

và ký lên mẫu màu và trả lại một trong hai tờ xác nhận lại cho Nuplex. 

Ký duyệt màu: 
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Tên… Ngày… 

*/**/** Dữ liệu được trích dẫn từ số liệu của nhà sản xuất phụ gia. Mức chống quang hóa tốt nhất là 

8. Mức chống phong hóa tốt nhất là 5. 

LƯU Ý 

Mọi thông tin, khuyến cáo hay đề xuất liên quan đến sản phẩm và công dụng được coi là đáng tin cậy. Tuy nhiên, Nuplex 
Resins không đảm bảo về tính chính xác, hoàn thiện hay phù hợp cho một mục đích cụ thể nào. Người sử dụng có trách 
nhiệm xác định độ phù hợp khi sử dụng sản phẩm. Nuplex Resins không chịu trách nhiệm (trực tiếp hay gián tiếp) với việc 

sử dụng sản phẩm đựơc mô tả. Ngưởi sử dụng tự chịu trách nhiệm đảm bảo tính tuân thủ luật pháp địa phương cũng như 
việc xin các giấy phép và chứng chỉ cần thiết. Mọi đơn đặt hàng đều theo điều kiện chung của Nuples Resins, các thông tin 
này có thể tải về từ www.nuplexresins.com. Nuples Resins sở hữu bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác về nội dung 
của tài lịêu này. Việc tái sản xuất hoặc tái phân phối là không được phép. 

Nuplex Resins bv, P.O. box 79, 4600 AB Bergen op Zoom, Hà Lan. Điện thoại +31 164 276 911, fax +31 164 276 258. 

http://www.nuplexresins.com/


DỮ LIỆU AN TOÀN VẬT LIỆU 

 

 

1. NHẬN DẠNG VẬT LIỆU VÀ NHÀ CUNG CÂP 

1.1 Tên sản phẩm: chất chống dính – JHOSPA – Japan Food Contact Act – hạn chế kim loại nặng. 

(Loại hạt nhựa được pha trộn từ chất bột màu kết hợp với polime và chất phụ gia tạo nên một chất rắn 
cô đặc không bụi) 

1.2 Dạng: hạt nhỏ. 

1.3 Tên công ty: Nuplex Resins Vietnam. Tên thương hiệu: Nuplex Masterbatch 

1.4 Địa chỉ: số 15, đường số 6, KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
1.5 Điện thoại/Fax: +84 (0) 613 514 444/+84 (0) 613 514 730 

1.6 Đường dây nóng: +84 (0) 918 068 656 

1.7 Khuyến cáo sử dụng: hạt nhựa dùng trong xử lí chất dẻo. 
1.8 Các tên khác: chưa liệt kê 

 

2. NGUY CƠ ĐỘC HẠI 

Vật liệu được phân loại không độc hại theo tiêu chuẩn an toàn lao động của Úc (NOHSC) 

 

3. CẤU TẠO/THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN 

Thông tin về cấu tạo: Chất chống dính – JHOSPA – Japan Food Contact Act – hạn chế kim loại 

nặng. 

Thành phần: 
Tên vật liệu Nhà sản xuất CAS Tỉ lệ 

-  -  - - 

-  -  - - 
-  -  - - 

-  -  - - 

-  -  - - 

 

4. BIỆN PHÁP AN TOÀN 

Đề phòng chung: Đeo đầy đủ thiết bị bảo vệ hô hấp và quần áo bảo hộ để giảm thiểu tiếp xúc với da 

và mắt. Dọn sạch vật liệu nhằm tránh gây bụi, hoặc làm ẩm vật liệu bị tràn ra ngoài bằng nước để 

tránh bụi trong không khí, sau đó chuyển tới bao thích hợp. 

 

5. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG HỎA HOẠN 

5.1 Đổ tràn: Dọn sạch sản phẩm và làm theo hướng dẫn ở mục 4. 

5.2 Lửa: Vật liệu này dễ bắt lửa, có thể nỏng chảy và chảy lan ra trong trường hợp hỏa hoạn. Khi cháy 
sẽ giải phóng khói có chứa các oxit của carbon và các chất hữu cơ như methane, ethane, aldehydes, 

ketones và acrolens. Bản chất chính xác của các sản phẩm phân hủy sẽ phụ thuộc điều kiện tiếp xúc 

như nhiệt độ, nồng độ oxi và sự hiện diện của các chất khác. Phân hủy bởi nhiệt sẽ giải phóng khí độc 
hại. Lính cứu hỏa phải mang bình thở nếu có nguy cơ tiếp xúc với hơi hay sản phẩm của vụ cháy. 

5.3 Các phương tiện chữa cháy: vòi phun nước, phun sương nước, CO2, bọt, bột hóa chất khô. 

 

Ngày 26 tháng 12 năm 2013 

Mã màu: TLF89082 

 



6. BIỆN PHÁP CỨU THƯƠNG 

Da: Rửa với xà phòng và nước, chăm sóc y tế. 

Mắt: Rửa mắt với nhiều nước và cần tìm tư vấn y tế. 
Thở: Thoát ra vùng khí sạch, cần được chăm sóc y tế. 

Nuốt : Nếu nuốt phải sản phẩm, cần tư vấn y tế ngay lập tức. 

Dành cho bác sĩ : chăm sóc theo triệu chứng. 

 

7. CHUYÊN CHỞ VÀ BẢO QUẢN 

7.1. Quy định chung: Tránh xa nguồn nhiệt, lửa và tia lửa. 

7.2. Chuyên chở: Nối đất và buộc các bao khi chuyển vật liệu. 
7.3. Bảo quản: Sản phẩm này có thể phản ứng với các chất oxi hóa mạnh, do đó không nên để gần 

những vật liệu tương tự. Bảo quản các bao và thùng vật liệu ở những nơi có thiết bị chữa cháy tự 

động. 

7.4. Nhiệt độ bảo quản: Tối đa 60
o
C (140

o
F) 

7.5. Lưu ý nhiệt độ bảo quản: Bảo quản ở nơi mát, nhiệt độ dưới 60
o
C, 140

o
F. 

7.6. Nguy cơ tích điện: Vật liệu có thể tích điện trong quá trình vận chuyển. Nối đất và buộc các thùng 

chứa khi chuyển vật liệu. 

 

8. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC / BẢO HỘ CÁ NHÂN 

8.1. Kiểm soát kĩ thuật: Cung cấp đủ không gian thoáng gió. Cung cấp đủ hệ thống thông gió cho đầu 

máy ép để giảm thiểu tiếp xúc với hơi nước. Loại bỏ các nguồn phát lửa trong quá trình sửa chữa và 
bảo trì. 

8.2. Thiết bị bảo hộ cá nhân: 

 Mắt và mặt: Đeo kính an toàn có tấm chắn hai bên (hay kính bảo hộ). 

 Da: Khi thao tác hoặc xử lí nhựa nhân tạo ở nhiệt độ cao hay ở trạng thái nóng chảy, nên mặc 
đồ bảo vệ che kín da để tránh tiếp xúc. 

8.3. Hô hấp: Phải tuân thủ chương trình bảo vệ hô hấp theo tiêu chuẩn OSHA 1910.134, ANSI Z88.2 

và/hoặc CSA Z94.4-93 bất cứ khi nào  điều kiện công việc yêu cầu phải sử dụng mặt nạ phòng độc 
8.4. Quần áo bảo hộ: Khi thao tác và xử lí nhựa nhân tạo ở nhiệt độ cao hay ở trạng thái nóng chảy, 

nên mặc đồ bảo vệ che kín da để tránh tiếp xúc. 

8.5 Các khuyến cáo khác: Nên đặt các vòi rửa mắt và vòi sen an toàn ở nơi dễ tiếp cận. 

 

 

9. CÁC ĐẶC TÍNH LÍ HÓA 

9.1. Trạng thái vật lí: Rắn 

9.2. Mùi: Mùi sáp nhẹ 
9.3. Hình dạng: Viên 

9.4. Màu sắc: Trong mờ đến trắng 

9.5. Điểm nóng chảy: >120
o
C (248

o
F) 

9.6. Trọng lượng riêng: 0.88 đến 0.92 

9.7. Ghi chú: Phần trăm bay hơi: <0.4%;  

                      Khả năng tan trong nước: không đáng kể 

 

10. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG: 

10.1. Ổn định: Có 

10.2. Nguy cơ polime hóa: Không 

10.3. Các điều kiện cần tránh: Tránh xa nguồn nhiệt, lửa và tia lửa. 



10.4. Polime hóa: sản phẩn này sẽ không xảy ra quá trình polime hóa. 

10.5. Những sản phẩm phân li nguy hại: Ở nhiệt độ cao, vật liệu sẽ bắt đầu phân li, sinh ra hơi chứa 
carbon dioxide, carbon monoxide, ketones, acrolein, aldehydes, và các hợp chất hữu cơ không xác 

định. 

10.6. Vật liệu không tương thích: Các vật liệu oxi hóa. 

 

11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC HẠI 

Ghi chú chung: chưa có ghi nhận 

 

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI: 

12.1 Dữ liệu môi trường: <chưa có> 
12.2 Thông tin độc hai cho sinh thái: <chưa có> 

12.3 Sự phân bố: <chưa có> 

12.4 Ảnh hưởng hóa học: không dễ bị thối rửa. 

 

13. CÂN NHẮC KHI TIÊU HỦY 

Việc tiêu hủy cần tuân theo chính sách liên bang, EPA và quy định của nhà nước. 

 

14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN 

Không phân loại là hàng hóa nguy hiểm hay độc hại theo luật vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng 
đường bộ, đường sắt, và đường không của Úc; hay NZS 5433:1999 Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

trên mặt đất. 

 

15.  THÔNG TIN PHÁP LÝ 

Mọi thông tin, khuyến cáo hay đề xuất liên quan đến sản phẩm và công dụng được coi là đáng tin cậy. 

Tuy nhiên, Nuplex Resins không đảm bảo về tính chính xác, hoàn thiện hay phù hợp cho một mục 

đích cụ thể nào. Người sử dụng có trách nhiệm xác định độ phù hợp khi sử dụng sản phẩm. Nuplex 
Resins không chịu trách nhiệm (trực tiếp hay gián tiếp) với việc sử dụng sản phẩm đựơc mô tả. Ngưởi 

sử dụng tự chịu trách nhiệm đảm bảo tính tuân thủ luật phát địa phương cũng như việc xin các giấy 

phép và chứng chỉ cần thiết. 

 

16. THÔNG TIN KHÁC 

Ngày chuẩn bị hay bản chỉnh sửa cuối cùng của MSDS: MSDS được tạo: tháng 8 năm 2004; MSDS 

được duyệt: tháng 12 năm 2010. 

 
Nuplex Resins bv, P.O. Box 79, 4600 AB Bergen op Zoom, The Netherlands. Tel. +31 164 276 911, fax +31 

164 276 258 
 

 




