TÀI LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT
TÊN HÓA CHẤT : Muối các-bo-nát can-xi
1. Tên hóa chất, xuất xứ :
Tên Hoá chất
Mã số nhận diện Hoá chất(CAS)
Nơi sản xuất

: Muối các-bo-nát can-xi
: 471-34-1
:

2. Thành phần, công thức hóa học :
#Thành phần
Số CAS
--------------------------------------- -----------Các-bo-nát can-xi
471-34-1
#Công thức Hoá học

Tỷ lệ %
-----------90-100%

Độc hại
--------Có

: CaCO3.

3. Tính chất vật lý, hóa học :
- Bột trắng mịn , không màu.
- Tan ít trong nước : 0,01g/1l nước. Tan trong axít.
- Tỷ trọng : 2,7-2,95.
- Nóng chảy ở 8250C, phóng thích ô-xít can-xi dạng bụi và khí các-bo-nít.

4. Tính ổn định và hoạt tính :
- Tính ổn định : ổn định.

5. Mức độ nguy hiểm :
-Nguy hại đối với sức khỏe
: mức độ 1 ( nhẹ).
-Khả năng phát cháy
: mức độ 1 ( nhẹ)
-Mức độ phản ứng
: mức độ 1 ( nhẹ)
-Mức độ tiếp xúc
: mức độ 1 ( nhẹ)

6. Mức độ rủi ro đối với sức khỏe :
- Hít phải bụi
: gây ho, hắt xì , chảy nước mũi.
- Nuốt phải
: không độc.
- Đụng phải
: không độc.
- Tiếp xúc với mắt : không có thông tin, tuy nhiên có thể gây xốn mắt.
- Tiếp xúc lâu dài: quá liều lượng có thể gây rối loạn can-xi.

7. Mức độ rủi ro với môi trường :
- Không.

8. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân :
- Hít phải bụi
: gây ho, hắt xì , chảy nước mũi.
- Nuốt phải
: không độc.
- Đụng phải
: không độc.
- Tiếp xúc với mắt : không có thông tin, tuy nhiên có thể gây xốn mắt.
- Tiếp xúc lâu dài: quá liều lượng có thể gây rối loạn can-xi.
- BHLĐ : kính bảo hộ, áo và yếm bảo hộ , găng tay.

9. Các biện pháp sơ / cấp cứu :
- Rửa vùng da bị tiếp xúc bằng xà bông và nước. Nếu da bị kích thích,có thể đi khám bệnh.
- Nếu vào mắt : phải rửa bằng nhiều nước sạch và khám bệnh nếu bị kích thích mắt.
- Hít phải : dời nạn nhân tới nơi thoáng khí . Nếu khó thở,đi bệnh viện.
- Nuốt phải : nếu nuốt phải quá nhiều, uống nhiều nước và đí khám bệnh.

10. Biện pháp phòng cháy chữa cháy :
- Chữa cháy bằng các phương tiện PCCC thông thường.
- Khi chữa cháy phải mặc đồ bảo hộ , mặt nạ thở.

11. Thông tin gây hại :
Không có thông tin.

12. Lưu trữ và sử dụng :
- Khi không dùng phải đậy kín.
- Tồn trữ nơi mát , khô, thoáng khí

13. Xử lý chất thải :
Không.

14. Thông tin cần biết về vận chuyển :
Không.

