Phiếu An Toàn Hóa chất
AXETONE - CH3COCH3
Số CAS: 67-64-1
Số UN: 1090
Số đăng ký EC: 200-662-2
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại: 3
Số đăng ký quốc gia: chưa có thông tin
I. Nhận dạng hóa chất
Mã sản phẩm

Tên thường gọi của chất: Axêton
-Tên thương mại: Axêton
-Tên khác(không là tên khoa học):
-Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu:

Liên hệ trong trường hợp khẩn
cấp:

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: Công ty Xilong, Quảng
Châu, Trung Quốc
- Mục đích sử dụng: Hóa chất cơ bản, dùng cho nhiều
mục đích khác nhau
II. Thông tin về thành phần các chất

Tên thành phần nguy hiểm
Axêton

Cas
67-64-1

Công thức hóa học Hàm lượng (% theo tl)
CH3COCH3
99%

III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

1.Mức xếp loại nguy hiểm:
- Phân loại theo Nghị định 104/2009/NĐ-CP : Nhóm 3 là các chất dễ cháy.
2. Cảnh báo nguy hiểm.
- Hoá chất dễ cháy nổ
- Không được nhỏ mắt, uống Axêton
- Không đổ hoá chất vào môi trường
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng:
- Đường mắt: Đỏ mắt, đau không nhìn rõ có thể gây tổn hạn mắt.
- Đường thở: Cảm giác khó thở
- Đường da: Gây dị ứng với da, không tiếp xúc trực tiếp.
- Đường tiêu hoá: Gây hôn mê, co giật, nôn mửa có thể gây tử vong.
IV Biện pháp sơ cứu y tế

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: Rửa bằng nhiều nước, sau đó đưa đi
bác sĩ
2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da: Rửa bằng nhiều nước, sau đó thay quần áo và
rửa lại, rồi tham khảo ý kiến của bác sĩ.
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp: Chuyển ngay đến chỗ thoáng, nghỉ
ngơi. Nếu vẫn khó thở thì hô hấp nhân tạo và đưa đi bác sĩ.
4.Tai nạn theo đường tiêu hoá: Uống nhiều nước, nôn cưỡng bức( chỉ làm với người
tỉnh táo) sau đó đưa đi bác sĩ.
5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có): chưa có thông tin

V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

1. Xếp loại về tính cháy: Hoá chất dễ cháy
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: CO2,CO hơi nước
3. Các tác nhân gây cháy, nổ: nhiệt độ cao, va đập mạnh, lửa, các chất dễ cháy (Xenlulo,
than, lưu huỳnh, photpho…)
4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết
hợp khác: dùng nước, CO2 hoặc bột chữa cháy.
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Mặt nạ, găng tay, quần áo
bảo hộ lao động
6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ: Axêton là hoá chất dễ cháy giới hạn cháy nổ của nó
rất thấp, cần cách ly với nguồn nhiệt và nguồn nóng.
- Hơi này nặng hơn không khí, có thể bay là là dưới mặt đất có khả năng bắt cháy từ xa.
VI. Biện pháp ứng phó khi có sự cố

1. Khi tràn đổ, dò rỉ mức độ nhỏ:
- Cách ly chai bị dò rỉ ra khỏi chai chưa bị dò rỉ và cách ly với nguồn nhiệt sau đó
dùng vôi bột hoặc than hoạt tính để hấp phụ dùng quạt quạt gió cho bay hết mùi sau đó
rửa sạch bằng nước.
2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng: cảnh báo nguy hiểm, tham khảo ý kiến chuyên
gia.
VII. Yêu cầu về cất giữ

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hoá chất nguy hiểm:
- Tránh để hoá chất tiếp xúc trực tiếp vào người, dùng các dụng cụ chuyên dụng để
lấy hoá chất, không được hút hoá chất bằng miệng.
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản:
- Để ở nơi khô ráo thoáng mát, nơi có gió thổi và thật thoáng
- Là hoá chất dễ cháy nên khi cất giữ mình cần đảm bảo nơi cách xa nguồn nhiệt
và không để tiếp xúc với ngọn lửa trần.
VIII. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết.
Làm việc trong điều kiện thông thoáng, nếu trong phòng thí nghiệm thì phải có
quạt thông gió, tủ hút hoá chất, dùng các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc.
- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ bảo vệ mắt đồng thời bảo vệ đường hô hấp
- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động
- Bảo vệ tay: Găng tay
- Bảo vệ chân: Giầy, ủng
3. Các phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố.
- Ngoài các phương tiện bảo hộ cá nhân kèm theo mặt nạ phòng độc
4. Các biện pháp vệ sinh. Vệ sinh sạch sẽ nơi để hoá chất
- Tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với hoá chất
IX. Đặc tính lý, hóa của hoá chất

Trạng thái vật lý: Chất lỏng
Mầu sắc: không mầu
Mùi đặc trưng: Mùi thơm rất nhẹ
áp suất hoá hơi(mmHg) ở dktc: 24
Tỷ trọng hơi ở nhiệt độ tc: 2.0 g/cm3

Điểm sôi (0C): 560C
Điểm nóng chẩy: -950C
Điểm bùng cháy(0C): -180C
Nhiệt độ tự cháy: 4650C
Giới hạn nồng độ cháy nổ trên: 13

Độ hoà tan trong nước: có thể trộn lẫn
Độ PH: 5-6 (395g/l,H2O)
Khối lượng riêng(kg/m3): 0,79

Giới hạn nồng độ cháy nổ dưới: 2,2
Tỷ lệ hoá hơi:
Các tính chất khác nếu có:

X. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hoá chất

1. Tính ổn định: ổn định ở điều kiện khô ráo thoáng mát
2. Khả năng phản ứng:
- Chất này có thể tạo thành các peroxit nổ khi phản ứng với các chất oxh mạnh
như (KMnO4,KClO3,KClO4,H2O2)…Ngoài ra còn phản ứng với clrofom và brômfom
trong điều kiện cơ bản gây ra nguy cơ cháy nổ. Phản ứng với chất dẻo.
- Phản ứng với các bazo như NaOH, KOH…
XI. thông tin về độc tính

Tên thành
phần

Loại ngưỡng

LD50 là liều lượng
làm chết 50% sinh
vật

CH3COCH3

LC50
OSHA PEL:
Giới hạn phơi
nhiễm cho phép

Kết quả

Đường tiếp
xúc

Sinh vật thử

5800mg/kg thể
trọng

ăn uống

Chuột

20000mg/kg

Tiếp xúc qua
da

Thỏ

50000mg/m3

Hô hấp

Chuột

750ppm(TWA)

Giới hạn phơi
nhiễm ngắn hạn
1000ppm(STEL)
cho phép
1. Các ảnh hưởng mãn tính với người: gây ung thư, và ảnh hưởng đến sinh sản chưa có
thông tin
2. Các ảnh hưởng độc khác: chưa có thông tin
XII. Thông tin về sinh thái

1. Độc tính với sinh vật.
Tên thành phần Loại sinh vật
Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả
CH3COCH3
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
2. Tác động trong môi trường: Chưa có thông tin
XIII. Yêu cầu trong việc thải bỏ

1. Thông tin quy định tiêu huỷ: : Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14-4- 2011 của
Bộ Tài nguyên và môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Loại nguy hiểm: Đ, ĐS theo Thông tư
12/2011/TT-BTNMT ngày 14-4- 2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường về quản lý chất
thải nguy hại.
3. Biện pháp tiêu hủy : Đưa ra không gian thoáng, rồi kích thích phân hủy từng lượng
nhỏ hóa chất bằng cách đốt cháy, sản phẩm của quá trình đốt cháy là CO2 và H2O không
ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người.

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: H2O và CO2 , trong không gian
thoáng.
XIV. Yêu cầu trong vận chuyển

Tên
vận
chuyển
đường
biển

Loại,
nhóm
hàng
nguy
hiểm

1090 Axêton

3
Hoá
chất
dễ
cháy

Số
UN

Tên quy định
Quy định về vận
chuyển hàng nguy
hiểm của Việt Nam
- Nghị định số
104/2009NĐ-CP
ngày 09/11/2009 của
CP quy định danh
mục hàng nguy hiểm
và vận chuyển hàng
nguy hiểm bằng
phương tiện giao
thông cơ giới đường
bộ;
- Nghị định số
29/2005NĐ-CP ngày
10/3/2005 của CP
quy định danh mục
hàng hoá nguy hiểm
và việc vận tải hàng
hoá nguy hiểm trên
đường thuỷ nội bộ

Quy cách
đóng gói

Nhãn vận
chuyển

Chai
thủy tinh
0.5 Lít
trong
thùng các
tông
5lít
- Phi
160kg

Thông tin
bổ xung

Xếp hàng
đứng theo
chiều mũi
tên

Code
Quy định về vận
3/II
chuyển hàng nguy
1090 acetone theo
hiểm quốc tế của EU,
IMDG
USA….
Code
XV.Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ

1. Liên hợp quốc, EC, các tổ chức quốc tế Mỹ, Anh, Nhật …về sản xuất, kinh doanh, vận
tải sản phẩm Axêton đã có quy định pháp lý về khai báo MSDS.
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: 3 hoá chất dễ cháy
3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: Chưa có thông tin

XVI. Thông tin cần thiết khác

Ngày tháng năm biên soạn Phiếu: ngày 21 tháng 11 năm 2011
Ngày tháng sửa đổi bổ xung gần nhất: Chưa có
Tên tổ chức cá nhân soạn thảo:
Lưu ý người đọc:
Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các
kiến thức mới nhất về hoá chất nguy hiểm và được dùng để thực hiện các biện pháp
phòng ngừa rủi ro, tai nạn.
Hoá chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ
thuộc cách thức, điều kiện sử dụng và tiếp xúc với hóa chất.
Phụ trách nhập khẩu

Phụ trách an toàn hóa chất

Giám đốc

