
PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Theo (các) tiêu chuẩn liệt kê ở trên, phải cung cấp Phiếu An Toàn Hóa Chất (SDS) cho các chất hoặc hỗn hợp nguy hại. Sản phẩm
này không thỏa mãn tiêu chí phân loại theo (các) tiêu chuẩn này. Do vậy, tài liệu đó không thuộc phạm vi của (các) tiêu chuẩn
này và yêu cầu của từng mục sẽ không được áp dụng.

1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT

Tên sản phẩm: CAB-O-SILÒ CLARUS 3160

Mã sản phẩm: EH3160

Từ Đồng Nghĩa: Silicon Dioxide, Silica Vô Định Hình Tổng Hợp, Silica Vô Định Hình Hỏa Sinh (Kết Tủa Từ
Khói)

Mục đích sử dụng được đề nghị: Chất tăng cường trong:, Silicone Elastomer

Các hạn chế về sử dụng: Không Áp Dụng

Nhà cung cấp:

Số Điện Thoại Khẩn Cấp: Phục vụ 24/7
CHEMTREC Trung Quốc: 4001-204937
ĐỨC: CHEMTREC 0800-181-7059
CHEMTREC quốc tế: +1 703-741-5970 hoặc +1-703-527-3887
Vương Quốc Anh: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
VIỆT NAM: CHEMTREC: (+84)-444581938
Hoa Kỳ: CHEMTREC: +1-703-527-3887 hoặc 1-800-424-9300

2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

Phân loại GHS 
Not a hazardous substance according to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling (GHS)

Các Thành Phần Của Nhãn: 

Biểu đồ pictogram: Không có

Từ Cảnh Báo: Không có

Cảnh báo nguy cơ: Không có

Thông tư của Việt Nam số 32/2017/TT-BCT Ngày sửa dổi:03-Thg12-2018

Asia Pacific Business Service Center (Trung Tâm Dịch Vụ Kinh Doanh Châu Á - TBD)
và các Trụ Sở Khu Vực
Cabot China Ltd
558 Shuangbai Road
Minhang District
Shanghai 201108, China
ĐT: +86 21 5175 8800
Fax: +86 216434 5532
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Biện pháp phòng ngừa: Không có

Nguy cơ nếu không được phân loại khác (HNOC) 

Không có.

Tác dụng có thể gặp cho sức khỏe  

Những Đường Tiếp Xúc Chính: Hít phải, Tiếp Xúc Với Da, Tiếp xúc với mắt

Tiếp Xúc Với Mắt: Có thể gây kích ứng cơ học. Tránh tiếp xúc với mắt.

Tiếp Xúc Với Da: Có thể gây kích ứng cơ học và khô da. Tránh tiếp xúc với da. Không có báo cáo nào về
trường hợp bị mẫn cảm ở người.

Hít phải: Bụi có thể gây kích ứng đường hô hấp. Cung cấp phương tiện hút thoát khí phù hợp tại
máy móc và những nơi có khả năng sinh bụi. Xem thêm Mục 8.

Ăn phải: Dự kiến sẽ không có tác dụng bất lợi cho sức khỏe. Xem Mục 11.

Khả năng gây ung thư: Không chứa bất cứ chất nào cao hơn 0,1% có trong danh mục của IARC (Cơ Quan Nghiên
Cứu Ung Thư Quốc Tế), NTP (Chương Trình Chất Độc Quốc Gia), OSHA (Cơ Quan Quản Lý
An Toàn Lao Động và Sức Khỏe Nghề Nghiệp), ACGIH (Hội Nghị Chuyên Gia Vệ Sinh Công
Nghiệp của Chính Phủ Hoa Kỳ) hay EU (Liên Hiệp Châu Âu). Xem thêm Mục 11.

Tác Dụng Trên Cơ Quan Mục Tiêu: Phổi, Xem Mục 11

Các Bệnh Sẽ Nặng Thêm khi Tiếp Xúc:Hen Suyễn, Rối loạn hô hấp

Tác Dụng Có Thể Gặp Với Môi
Trường:

Chưa được biết. Xem Mục 12.

3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Chemical name CAS No % trọng lượng
Silica Hỏa Sinh, Vô Định Hình Tổng Hợp 112945-52-5 > 99.9

Regulatory information is found under the general silica: CAS RN 7631-86-9, EINECS RN 231-545-4

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

Tiếp Xúc Với Da Rửa cẩn thận bằng xà phòng và nước. Tìm y tế chăm sóc nếu xuất hiện triệu chứng.

Tiếp xúc với mắt Rửa mắt ngay bằng nhiều nước trong 15 phút. Tìm y tế chăm sóc nếu xuất hiện triệu
chứng.

Hít phải Nếu bị ho, hụt hơi hoặc biến cố hô hấp khác, chuyển ra nơi thoáng khí. Tìm y tế chăm sóc
nếu các triệu chứng không giảm. Nếu cần, làm hô hấp nhân tạo thông thường theo các
cách sơ cứu thông thường.

Ăn phải Không gây nôn. Nếu còn tỉnh, cho uống vài ly nước. Không bao giờ cho vào miệng người
bất tỉnh bất cứ thứ gì.
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Các triệu chứng và tác dụng quan trọng nhất, cả cấp tính và chậm xuất hiện

Triệu chứng: Các triệu chứng và tác dụng đã biết quan trọng nhất được trình bày tại Mục 2 và/hoặc tại
Mục 11.

Dấu hiệu cần phải được y tế chăm sóc ngay và điều trị đặc biệt

Bác sĩ cần lưu ý: Điều trị triệu chứng.

5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

Chất Chữa Cháy Phù Hợp:
Silica is non-combustible, therefore no extinguishing media needs to be identified.

Chất Chữa Cháy Không Phù Hợp:
Không có.

Nguy cơ đặc biệt phát sinh từ hóa chất:
Không có.

Sản phẩm cháy nguy hại:
Không có.

Trang bị bảo hộ và biện pháp đề phòng cho nhân viên chữa cháy:
Sử dụng trang bị bảo hộ thích hợp. Trong trường hợp cháy, sử dụng thiết bị thở độc lập.

Nguy Cơ Nổ Bụi:
Không Áp Dụng.

6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

Các biện pháp phòng ngừa cho người, trang bị bảo hộ và quy trình xử lý khẩn cấp  

Các biện pháp phòng ngừa cho
người:

Tránh tạo thành bụi. Bảo đảm thông khí đầy đủ. Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Xem
thêm Mục 8.

Cho các nhân viên cấp cứu: Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân theo đề nghị ở Mục 8.

Các Biện Pháp Phòng Ngừa Cho Môi Trường:  

Các Biện Pháp Phòng Ngừa Cho Môi
Trường:

Ngăn chặn sản phẩm bị tràn đổ trên đất, nếu được. Phải thông báo cho các cơ quan có
thẩm quyền biết khi có sự cố tràn đổ đáng kể mà không thể ngăn chặn được.

Các phương pháp và vật liệu dùng để ngăn chặn và làm sạch  

Các phương pháp ngăn chặn: Ngăn ngừa tiếp tục rò rỉ hoặc tràn đổ thêm nếu thực hiện được an toàn.

Các phương pháp làm sạch: Làm sạch ngay bằng cách hút chân không. Nên sử dụng máy hút chân không có bộ lọc hạt
trong không khí có hiệu quả cao (HEPA). Không gây sinh bụi do dùng chổi hay khí nén. Thu
gom và chuyển vào thùng đựng có dán nhãn thích hợp. Xem Mục 13.

7. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

Các biện pháp đề phòng cho thao tác an toàn

Hướng dẫn thao tác an toàn: Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh tạo thành bụi. Không hít bụi. Cung cấp phương tiện
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hút thoát khí phù hợp tại máy móc và những nơi có khả năng sinh bụi. Không gây sinh bụi
do dùng chổi hay khí nén.

Sử dụng các biện pháp đề phòng phóng tĩnh điện. Tất cả các bộ phận kim loại của thiết bị
trộn và xử lý đều phải được nối/tiếp đất. Bảo đảm tất cả mọi thiết bị đều được tiếp
đất/kết nối chống phóng điện trước khi tiến hành các công việc vận chuyển. Bụi mịn có
thể xâm nhập vào thiết bị điện và có thể gây đoản mạch.

Xem xét về vệ sinh tổng thể: Thao tác theo tiêu chuẩn thực hành vệ sinh và an toàn công nghiệp tốt.

Các điều kiện cất giữ an toàn, kể cả mọi tính chất tuơng kỵ

Các Điều Kiện Cất Giữ: Giữ dụng cụ đựng thật kín ở nơi khô và thông khí tốt. Không cất giữ chung với hóa chất dễ
bay hơi vì chúng có thể được hấp thụ vào sản phẩm. Cất giữ ở điều kiện môi trường. Bảo
quản trong dụng cụ đựng có dán nhãn phù hợp.

Vật liệu tương kỵ: Chưa được biết.

8. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

Hướng dẫn về tiếp xúc: Bảng dưới đây là thông tin tóm tắt. Xin xem luật cụ thể để biết thông tin đầy đủ.

Silica vô định hình, các giới hạn tiếp
xúc quy định được tìm trong phần
silica nói chung, số CAS 7631-86-9:

Úc: 2 mg/m³, TWA, Có thể hít vào phổi
Áo MAK4 mg/m³, TWA, Phần có thể hít vào miệng - mũi
Phần Lan: 5 mg/m³
Đức TRGS 900: 4 mg/m³, TWA, Phần có thể hít vào miệng - mũi
Ấn Độ:10 mg/m³, TWA
Ireland: 2,4 mg/m³, TWA, Bụi có thể hít vào phổi
Na Uy: 1,5 mg/m³, TWA, Bụi có thể hít vào phổi
Thụy Sĩ: 4 mg/m³, TWA
Anh Quốc WEL: 6 mg/m³, TWA, Phần có thể hít vào miệng - mũi
2,4 mg/m³, TWA, Phần có thể hít vào phổi
OSHA Hoa Kỳ PEL: 6mg/m³ (54 FR2701)

Bụi, hoặc Hạt Nếu Không Có Mô Tả
Khác:

Bỉ: 10 mg/m³, TWA, Có thể hít vào miệng - mũi
3 mg/m³ TWA, Có thể hít vào phổi

Trung Quốc:8 mg/m³, TWA
mg/m³, STEL

Pháp:10 mg/m³, TWA Bụi có thể hít vào miệng - mũi
mg/m³, TWA Bụi có thể hít vào phổi

Ý:10 mg/m³, TWA, Có thể hít vào miệng - mũi
mg/m³, TWA, Có thể hít vào phổi

Malaysia:10 mg/m³, TWA, Có thể hít vào miệng - mũi
mg/m³, TWA, Có thể hít vào phổi

Tây Ban Nha:10 mg/m³, VLA, Có thể hít vào miệng - mũi
3 mg/m³, VLA, Có thể hít vào phổi

ACGIH Hoa Kỳ- PNOS:10 mg/m³, TWA, Có thể hít vào miệng - mũi
mg/m³, TWA, Có thể hít vào phổi
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OSHA Hoa Kỳ- PEL:15 mg/m³, TWA, Tổng bụi
mg/m³, TWA, Có thể hít vào phổi

LƯU Ý:

Tại các cơ sở của mình trên toàn cầu, Tập Đoàn Cabot quản lý silica theo giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp của quy định kỹ thuật
TRGS 900 của Đức là 4 mg/m³, TWA, phần có thể hít

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Nồng Độ Tối Đa tại Nơi Làm Việc)
PEL - Giới Hạn Tiếp Xúc Cho Phép
PNOS: Hạt Nếu Không Có Mô Tả Khác
STEL: Giới Hạn Tiếp Xúc Ngắn Hạn
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Quy Định Kỹ Thuật cho Vật Liệu Nguy Hại)
TWA: Nồng Độ Bình Quân Theo Thời Gian
US ACGIH: Hội Nghị Chuyên Gia Vệ Sinh Công Nghiệp của Chính Phủ Hoa Kỳ
US OSHA: Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp của Hoa Kỳ
VLA: Valore Límite Ambientales (Giá Trị Giới Hạn Môi Trường)
WEL: Giới Hạn Tiếp Xúc Tại Nơi Làm Việc

Các Phương Tiện Kiểm Soát Bằng Kỹ
Thuật:

Bảo đảm thông khí đầy đủ để duy trì mức tiếp xúc dưới các giới hạn nghề nghiệp. Cung
cấp phương tiện hút thoát khí tại chỗ phù hợp tại máy móc và những nơi có khả năng
sinh bụi.

Trang bị bảo hộ cá nhân [PPE] 

Bảo Vệ Đường Hô Hấp: Có thể cần phải dùng khẩu trang được chấp thuận nếu phương tiện hút thoát khí tại chỗ
không thỏa đáng.

Bảo vệ tay: Sử dụng găng tay bảo hộ để phòng ngừa bị khô da. Sử dụng kem tạo lớp ngăn bảo vệ da
trước khi thao tác với sản phẩm. Rửa tay và các vùng da bị tiếp xúc khác bằng xà phòng ít
gây kích ứng và nước.

Phương Tiện Bảo Vệ Mắt/Mặt: Đeo kính mắt/kính che mặt. Đeo kính an toàn có gờ chắn bên (hoặc kính bảo hộ).

Bảo Vệ Da và Cơ Thể: Sử dụng trang phục bảo hộ thích hợp. Giặt quần áo mỗi ngày. Không được mang quần áo
làm việc ra khỏi nơi làm việc.

Khác: Thao tác theo tiêu chuẩn thực hành vệ sinh và an toàn công nghiệp tốt. Điểm rửa mắt
khẩn cấp hoặc phòng tắm an toàn phải được bố trí ở gần bên.

Các biện pháp kiểm soát tiếp xúc với
môi trường:

Phù hợp với tất cả các luật lệ của địa phương và yêu cầu cấp phép được áp dụng cho bụi.

9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng Thái Vật Lý: Chất Rắn Mùi: Không có
Ngoại quan: Bột Ngưỡng phát hiện mùi: Không Áp Dụng
Màu: Trắng

Tính chất Giá trị  Nhận Xét  • Phương pháp  
pH: 3.6-4.5 In-house testing
Điểm chảy/điểm đông: 1700  °C Hướng Dẫn Bỏ Túi của NIOSH về Nguy Cơ Hóa Chất
Điểm sôi / vùng nhiệt độ sôi: 2230  °C Hướng Dẫn Bỏ Túi của NIOSH về Nguy Cơ Hóa Chất
Tốc Độ Bay Hơi: Không Áp Dụng
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Tiêu chí đánh giá được liệt kê là "không áp dụng" do các tính chất sẵn có của chất
"Không có thông tin" tức là thử nghiệm chưa được tiến hành

10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT

Khả năng phản ứng: Không dễ phản ứng. Substance is an inert inorganic solid.

Độ bền: Bền trong điều kiện thao tác và cất giữ theo hướng dẫn.

Dữ liệu nổ Sẽ không gây nổ bụi. Xem thêm Mục 9.

Áp suất hơi: Không Áp Dụng
Tỷ Trọng Hơi: Không Áp Dụng
Tỷ Trọng: 2.2  g/cm3 @ 20 °C
Khối Lượng Riêng Thể Xốp: Không có thông tin

Trọng Lượng Riêng ở 20°C: 2.2
Độ tan trong nước: Slightly soluble According to OECD 105
(Các) độ tan: Không có thông tin
Hệ Số Phân Tách
(n-octanol/nước):

Không Áp Dụng

Nhiệt độ phân hủy: Không Áp Dụng
Độ nhớt: Không Áp Dụng
Độ nhớt động học: Không Áp Dụng
Độ nhớt động lực: Không Áp Dụng
Tính Chất Oxy Hóa: Không có các tính chất oxy hóa
Điểm hóa mềm: Không Áp Dụng
Nồng độ chất hữu cơ bay hơi
(%):

Không Áp Dụng

% Chất Dễ Bay Hơi (theo Thể
Tích):

Không Áp Dụng

% Chất Dễ Bay Hơi (theo Trọng
Lượng):

Không Áp Dụng

Sức Căng Bề Mặt: Không Áp Dụng
Tính chất nổ: Không nổ
Điểm Chớp Cháy: Không cháy
Khả năng cháy (rắn, khí): Not flammable. Sản phẩm có khả năng chống bốc cháy và không

hỗ trợ cháy lan
Giới Hạn Cháy trong Không
Khí:

Không Áp Dụng

Giới Hạn Nổ trong Không Khí - Trên (g/m3): Không Áp Dụng
Giới Hạn Nổ trong Không Khí - Dưới (g/m3): Không Áp Dụng
Nhiệt Độ Tự Bốc Cháy: Không Áp Dụng
Nhiệt Độ Bốc Cháy Tối Thiểu: Không Áp Dụng

Năng Lượng Đốt Cháy Tối Thiểu: Không Áp Dụng
Năng lượng cháy: Không Áp Dụng
Áp Suất Nổ Tuyệt Đối Tối Đa: Không Áp Dụng
Tốc Độ Tăng Áp Suất Tối Đa: Không Áp Dụng
Tốc độ cháy: Not combustible
Giá trị hằng số nổ (Kst): Không Áp Dụng
Phân Loại Nổ Bụi:
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Độ nhạy với Va Chạm Cơ Học: Không có.

Độ Nhạy với Phóng Tĩnh Điện: This material is an inorganic dust and will not create nor support conditions that would
result in a dust explosion or fire. Sử dụng các biện pháp đề phòng phóng tĩnh điện. Tránh
tạo thành bụi. Tất cả các bộ phận kim loại của thiết bị trộn và xử lý đều phải được
nối/tiếp đất. Bảo đảm tất cả mọi thiết bị đều được tiếp đất/kết nối chống phóng điện
trước khi tiến hành các công việc vận chuyển.

Khả năng gây phản ứng nguy hại: Không có trong điều kiện xử lý bình thường.

Polyme hóa nguy hại: Phản ứng polymer hóa nguy hại không xảy ra.

Các điều kiện cần tránh: Chưa được biết.

Vật liệu tương kỵ: Chưa được biết.

Sản phẩm phân hủy nguy hại: Chưa được biết.

11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Độc tính cấp tính

LD50 qua miệng: Liều bán tử LD50/đường miệng/chuột (rat) = > 5000 mg/kg. No deaths occurred and no
signs of toxicity were seen during the observation periods after single oral administration
of silica(OECD 401).

LC50 (Nồng độ bán tử) qua hô
hấp

Do các tính chất vật lý của sản phẩm, không có quy trình thử nghiệm nào thích hợp

LD50 qua da: LD50/da/thỏ = > 2000 mg/kg. Sung huyết nhất thời rất nhẹ ở một động vật. Không có dấu
hiệu nhiễm độc toàn thân hay nhiễm độc cơ quan nào (OECD 402).

Ăn mòn/kích ứng da: Chỉ số kích ứng nguyên phát =0/8 @ 24 hr. Không được phân loại là chất kích ứng (OECD
404)

Tổn thương mắt/kích ứng mắt
nghiêm trọng:

Draize score 1.0/110 @ 24 hr. Không được phân loại là chất kích ứng trong các nghiên
cứu trên thỏ (OECD 405). Nồng độ bụi cao có thể gây kích ứng cơ học.

Gây mẫn cảm: Không có dữ liệu nào về động vật thử nghiệm. Không có báo cáo nào về trường hợp bị
mẫn cảm ở người.

Khả năng gây đột biến gien: Không gây đột biến trong Thử nghiệm Ames. Negative in the unscheduled DNA synthesis
assay. Âm tính trong thử nghiệm sai lệch nhiễm sắc thể ở tế bào buồng trứng chuột
hamster Trung Quốc (CHO).

Khả năng gây ung thư: Không quan sát thấy bằng chứng gây ung thư ở nhiều loài động vật sau khi cho tiếp xúc
lặp lại với silica vô định hình qua miệng hoặc qua hô hấp. Tương tự như vậy, các nghiên
cứu dịch tễ học cũng không cho thấy bằng chứng nào về khả năng gây ung thư cho công
nhân sản xuất silica vô định hình.

ĐộcTính Sinh Sản: Không có báo cáo nào về tác dụng trên cơ quan sinh sản hoặc sự phát triển của thai nhi ở
những nghiên cứu về độc tính trên động vật.

Độc tính với cơ quan mục tiêu cụ thể
(STOT) - tiếp xúc một lần:

Based on available data, specific target organ toxicity is not expected after single oral,
single inhalation, or single dermal exposure.
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Độc tính với cơ quan mục tiêu cụ thể
(STOT) - tiếp xúc lặp lại:

Độc tính liều lặp lại: qua miệng (chuột - rat), 2 tuần đến 6 tháng, không có tác dụng bất lợi
đáng kể liên quan đến điều trị ở những liều lên đến 8% silica trong chế độ ăn.
Độc tính liều lặp lại: qua hô hấp (chuột - rat), 13 tuần, Mức tối thiểu quan sát được tác
dụng (LOEL) = 1,3 mg/m3 được dựa trên các tác dụng nhẹ có thể phục hồi được ở phổi.
Độc tính liều lặp lại: qua hô hấp (chuột - rat), 90 ngày, LOEL = 1 mg/m3 dựa trên các tác
dụng có thể phục hồi được ở phổi và các tác dụng tại khoang mũi.

Dựa trên dữ liệu sẵn có, phân loại STOT-RE (Độc Tính Cơ Quan Mục Tiêu Cụ Thể) không
được bảo đảm.

Nguy Cơ Sặc Phải: Dựa trên kinh nghiệm trong công nghiệp và dữ liệu có được, dự kiến không có nguy cơ bị
sặc phải.

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Độc Tính Cho Môi Trường Nước: Nồng độ bán tử LC50 (96 giờ) (Cá vằn Brachydanio rerio): > 10.000 mg/l; (Phương pháp:
OECD 203)
Không xảy ra tình trạng nhiễm độc cấp cho bọ nước Daphnia với EL và EL50 từ >1000 đến
10,000 mg/L (OECD 202)

VẬN MỆNH MÔI TRƯỜNG 
Độ bền và khả năng phân hủy Các phương pháp xác định khả năng phân hủy sinh học không áp dụng được cho các chất

vô cơ.

Tích lũy sinh học Dự kiến không xảy ra do tính chất lý hóa của chất.

Khả năng di chuyển: Dự kiến sẽ không di chuyển.

Phân phối vào các Khu Vực Môi
Trường:

Không có thông tin.

Đánh giá PBT (Bền, Tích Lũy Sinh Học,
và Độc) và vPvB (Rất Bền, Rất Tích
Lũy Sinh Học)

This substance is not considered to be persistent, bioaccumulating nor toxic (PBT). This
substance is not considered to be very persistent nor very bioaccumulating (vPvB).

Các tác dụng có hại khác: Không có thông tin.

13. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

Tuyên bố miễn trách: Thông tin trong mục này là của sản phẩm còn ở tình trạng như khi xuất bán trong thành phần dự định của
nó như trình bày ở Mục 3 của Phiếu An Toàn Hóa Chất này. Tình trạng ô nhiễm hay hoạt động xử lý có thể làm thay đổi các đặc
điểm và yêu cầu của chất thải. Các quy định cũng có thể được áp dụng cho dụng cụ đựng đã rỗng hết, lớp lót bên trong hay dịch
rửa. Các quy định của tiểu bang/tỉnh và/hoặc địa phương có thể khác các quy định của liên bang.

 Yêu cầu trong việc thải bỏ: Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and
regulations.

14. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN

DOT (Bộ Giao Thông Vận Tải) 
Số UN/Mã Định Danh (ID) Không được quy định
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Tên Vận Chuyển Đường Biển Không được quy định
Nhóm Nguy Cơ Không được quy định
Nhóm đóng gói Không được quy định

ICAO (Hiệp Hội Hàng Không Dân Sự 
Quốc Tế) (đường không) 
Số UN/Mã Định Danh (ID) Không được quy định
Tên Vận Chuyển Đường Biển Không được quy định
Nhóm Nguy Cơ Không được quy định
Nhóm đóng gói Không được quy định

IATA (Hiệp Hội Vận Chuyển Hàng 
Không Quốc Tế) 
Số UN/Mã Định Danh (ID) Không được quy định
Tên Vận Chuyển Đường Biển Không được quy định
Nhóm Nguy Cơ Không được quy định
Nhóm đóng gói Không được quy định

IMDG (Quy định của Liên Hiệp Quốc 
về vận chuyển đường biển hàng hóa 
gây nguy hiểm) 
Số UN/Mã Định Danh (ID) Không được quy định
Tên Vận Chuyển Đường Biển Không được quy định
Nhóm Nguy Cơ Không được quy định
Nhóm đóng gói Không được quy định

RID (Quy Định Về Việc Vận Chuyển 
Quốc Tế Hàng Nguy Hiểm theo 
Đường Sắt của châu Âu) 
Số UN/Mã Định Danh (ID) Không được quy định
Tên Vận Chuyển Đường Biển Không được quy định
Nhóm Nguy Cơ Không được quy định
Nhóm đóng gói Không được quy định

ADR (Hiệp ước châu Âu về vận 
chuyển quốc tế hàng nguy hiểm theo 
đường bộ) 
Số UN/Mã Định Danh (ID) Không được quy định
Tên Vận Chuyển Đường Biển Không được quy định
Nhóm Nguy Cơ Không được quy định
Nhóm đóng gói Không được quy định

15. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

*Regulatory information is found under the general silica: CAS RN 7631-86-9, EINECS RN 231-545-4

Hazard Classification 

Vietnam - Vietnam Circular 32/2017/TT-BCT:  Not Hazardous

Các Danh Mục Quốc Tế 
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 TSCA  - Danh Mục của Đạo Luật Kiểm Soát Chất Độc Hoa Kỳ Mục 8(b) Tuân thủ
 DSL/NDSL  - Danh Mục Hóa Chất Nội Địa/Danh Mục Hóa Chất Phi Nội Địa của Canada Tuân thủ
 EINECS/ELINCS  - Danh Mục Hóa Chất Hiện Hành của Châu Âu/Danh Mục Hóa Chất Đã
Được Thông Báo của Châu Âu

Tuân thủ

 ENCS  - Danh Mục Hóa Chất Hiện Hành và Hóa Chất Mới của Nhật Bản Tuân thủ
 IECSC  - Danh Mục Hóa Chất Hiện Hành của Trung Quốc Tuân thủ
 KECL  - Danh Mục Hóa Chất Hiện Hành và Hóa Chất Đã Đánh Giá của Hàn Quốc Tuân thủ
 PICCS  - Danh Mục Hóa Chất và Các Chất Hóa Học của Philipin Tuân thủ
 AICS  - Danh Mục Hóa Chất của Úc Tuân thủ
 NZIoC  - Danh Mục Hóa Chất của New Zealand Tuân thủ
 TCSI  - Danh Mục Hóa Chất của Đài Loan Tuân thủ

16. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Sử dụng làm dược phẩm:
Not recommended

Sử Dụng Làm Phụ Gia Thực Phẩm:
Not recommended

Nguồn thông tin tham khảo:
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, September 2005. "Silica, amorphous".  DHHS (NIOSH) Publication No. 2005-149.
National Technical Information Service, Springfield, VA. p. 277

Các trường hợp tiếp xúc:

Tuyên bố miễn trách:
Thông tin đã nêu được dựa trên những thông tin mà Tập Đoàn Cabot tin là chính xác. Không có sự bảo đảm nào, dù được diễn
tả rõ ràng hay ngụ ý, được dự định. Thông tin này được cung cấp chỉ để bạn tham khảo và xem xét và Cabot không chịu bất kỳ
trách nhiệm pháp lý nào về việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin đó. Trong trường hợp có sự không thống nhất nào giữa thông
tin trong văn bản Tiếng Anh và thông tin trong văn bản sử dụng ngôn ngữ khác Tiếng Anh, thì văn bản Tiếng Anh sẽ thay thế.

Soạn thảo: Cabot Corporation - Safety, Health and Environmental Affairs (Phòng An Toàn, Sức Khỏe
và Môi Trường)

Ngày sửa dổi: 03-Thg12-2018

Tất cả các tên có chú giải bằng ký hiệu Ò hoặc Ô đều là thương hiệu của Tập Đoàn Cabot hoặc các đơn vị liên kết của tập
đoàn này.

Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
UNITED STATES
Tel:  1-978-663-3455
Fax:  1-978-670-6955

Cabot GmbH
Kronenstrasse 2
79618 Rheinfelden
GERMANY
ĐT (+49) 7623.707.0
Fax: (+49) 7623.707.530

Cabot Carbon, Ltd.
Sully Moors Road
Sully, Glamorgan CF64 5RP
Wales,  UNITED KINGDOM
ĐT:  (+44) 1446.736999 Fax:
(+44)1446.737123

Cabot Corporation
700 E U.S. Highway 36
Tuscola, IL 61953-9643
UNITED STATES
ĐT:1-217-253-3370
Fax:  1-217-253-5530

Cabot Bluestar Ltd.
Xinghuo Industrial Garden
Yongxiu County, Jiujiang City
330319
Jiangxi Province, CHINA
ĐT:  (86-792) 3171616
Fax:  (86-792)  3170320
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Cabot Corporation
3603 South Saginaw Road
Midland, MI  48640
UNITED STATES
ĐT: 1-989-495-0030
Fax: 1-989-495-2139
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Kết thúc Phiếu An Toàn Hóa Chất
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