
 
 
 

 

Material Safety Data Sheet 
Bảng thành phần của vật liệu 
DOW CHEMICAL SILICONES KOREA LTD. 

 
Tên sản phẩm: DOWSIL XX-9103 Sản phẩm phát triển Issue Date: 2019.01.09 

Ngày in: 2019.01.10 
DOW CHEMICAL SILICONES KOREA LTD.  

Chúng tôi khuyến khích và mong rằng, các bạn hãy đọc để hiểu toàn bộ bảng thành phần của vật liệu này, có rất 

nhiều những thông tin quan trọng trong tài liệu này. Sau khi đọc hiểu, chúng tôi hy vọng các bạn hãy tuân thủ 

những tiêu chuẩn khi sử dụng sản phẩm để có thể đạt được hiệu quả bà sự an toàn một cách cao nhất. 

 
 

1.Nhận dạng sản phẩm của công ty 
 
Tên sản phẩm: DOWSIL Sản phẩm phát triển mẫu XX-9103  

 
Khuyễn cáo sử dụng và hạn chế sử dụng 
Công dụng : Chất kết dính, chất gắn kết  
Khuyên sử dụng : Chúng tôi khuyến khích khách hàng nên sử dụng sản phẩm này theo công dụng mà chúng tôi đã nêu trên, 
nếu mục đích sử dụng của khách hàng không phù hợp với công dụng của sản phẩm đã nêu trên, xin vui lòng liên hẹ với đại diện 
của phòng dịch vụ kỹ thuật hoặc bộ phận bán hàng. 
Xác nhận tên công ty và địa chỉ công ty 

DOW CHEMICAL SILICONES KOREA LTD. 
520, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU 
5TH FLOOR, I-PARK TOWER 
SEOUL TEUGBYEOLSI 06170 
SOUTH KOREA 
Số điện thoại thông tin khách hàng: +82-(0)2-3490-0700 

SDSQuestion@dow.com

Số điện thoại liên lạc khẩn cấp 
Liên hệ khẩn cấp 24h : 080-369-2436 
Liên hệ khẩn cấp khu vực: 080-369-2436 

 

2. NHẬN DIỆN THÀNH PHẦN NGUY HIỂM HAZARDS IDENTIFICATION 

  Phân loại GHS 

Vật liệu này không được xếp vào những vật liệu nguy hiểm theo điều 39 khoản 1 của luật sức khỏe và an toàn 

công nghiệp (ISHA). Điều này không được quy định đối với việc tạo và dán nhãn MSDS theo quy định tại Điều 41 

Khoản 1 của ISHA 

  Các yếu tố nhãn GHS

 Chữ tượng hình nguy hiểm 

 Tín hiệu từ 

 Báo cáo nguy hiểm 

 Báo cáo phòng ngừa

: 

: 

: 

: 

Không áp dụng 

Không áp dụng  

Không áp dụng  

Không áp dụng

Thương hiệu của Công ty hóa chất Dow ("Dow") hoặc một chi nhánh 

công ty của Dow



Tên sản phẩm: DOWSIL XX-9103 Sản phẩm phát triển Issue Date: 2019.01.0

Các mối nguy hiểm khác 

Không có dữ liệu 

3. THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN 
 

Sản phẩm này là một hỗn hợp

2,2-Dimethoxy-1 
 
 

 

Polysiloxane 

Không có dữ liệu 

 
 

Không có dữ liệu 

24650-42-8 
 
 
 

Trade 

>= 0.25 - <= 1.0 % 
 
 
 

>= 80.0 - <= 90.0 % 

 
 
 
 

- 

 
secret 

 
Dimethyldimethoxysilan Không có dữ liệu 1112-39-6 >= 0.55 - <= 0.6 % KE-11059 

 
e 

 
Mercaptosiloxane Không có dữ liệu Not >= 6.0 - <= 8.0 % - 

 
available 

 
Diethoxydimethylsilane Không có dữ liệu 78-62-6 >= 3.0 - <= 4.0 % 2005-3- 

 
3180 

Không chứa thành phần độc hại theo GHS 
 

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU 

Mô tả các biện pháp sơ cứu 

Khuyến cáo: 
Nếu có khả năng phơi nhiễm, hãy tham khảo Mục 8 để biết thiết bị bảo vệ cá nhân cụ thể. 
Hít phải: Di chuyển người đến nơi thoáng khí; nếu tác dụng xảy ra, tham khảo ý kiến bác sĩ. 

Tiếp xúc với da: Rửa sạch với nhiều nước. 

Tiếp xúc với mắt: Rửa mắt kỹ với nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng sau 1-2 phút ban đầu và tiếp tục xả nước trong vài phút 

nữa. Nếu tác dụng khác xảy ra, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ, tốt nhất là bác sĩ nhãn khoa  

Nuốt phải: Không cần điều trị y tế khẩn cấp. 

Các triệu chứng và tác dụng quan trọng nhất, cả cấp tính và chậm trễ: 

Ngoài các thông tin được tìm thấy trong Mô tả các biện pháp sơ cứu (ở trên) và Chỉ định chăm sóc y tế ngay lập 

tức và điều trị đặc biệt cần thiết (bên dưới), bất kỳ triệu chứng và tác dụng quan trọng nào khác được mô tả trong 

Phần 11: Thông tin về độc tính. 

Chỉ định của bất kỳ chăm sóc y tế ngay lập tức và điều trị đặc biệt cần thiết 

 Lưu ý cho bác sĩ: Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị phơi nhiễm nên được hướng vào việc kiểm soát các triệu 

chứng và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. 
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5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY 

Phương tiện chữa cháy phù hợp: Xịt nước Bọt chống cồn Carbon dioxide (CO2) Hóa chất khô 

Phương tiện dập tắt không phù hợp: Không biết. 

Các mối nguy hiểm đặc biệt phát sinh từ các chất hoặc hỗn hợp 

Các sản phẩm đốt cháy nguy hiểm: Silicon oxides Carbon oxides Sulphur oxides Formaldehyde 

Nguy cơ cháy nổ bất thường: Tiếp xúc với các sản phẩm đốt có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.. 

Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa 

Quy trình chữa cháy: Dư lượng cháy và nước chữa cháy bị ô nhiễm phải được xử lý theo quy định của địa phương. 

Sử dụng các biện pháp dập tắt phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh. Sử dụng nước 

phun để làm mát các thùng chứa chưa mở. Thu gom nước chữa cháy bị ô nhiễm riêng. Không được xả vào cống. 

Loại bỏ các container không bị hư hại khỏi khu vực cháy nếu an toàn để làm như vậy. Di tản khu vực. 

Thiết bị bảo vệ đặc biệt cho lính cứu hỏa: Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy đeo thiết bị thở độc lập. Sử dụng thiết bị 

bảo vệ cá nhân. 
 

6. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ TAI NẠN 

Phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo vệ và quy trình khẩn cấp: Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân. Thực hiện theo lời khuyên 

xử lý an toàn và đề xuất thiết bị bảo vệ cá nhân 

 Phòng ngừa môi trường: Phải tránh xả thải vào môi trường. Ngăn chặn rò rỉ hoặc tràn thêm nếu an toàn để làm như 

vậy. Ngăn chặn lây lan trên một khu vực rộng (ví dụ: bằng cách ngăn chặn hoặc rào cản dầu). Giữ lại và xử lý nước rửa 

bị ô nhiễm. Chính quyền địa phương nên được thông báo nếu không thể ngăn chặn được sự cố tràn đáng kể 

Các loại vật liệu và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch: Ngâm với vật liệu thấm trơ. Làm sạch các vật liệu còn lại với chất 

hấp thụ phù hợp. Các quy định của địa phương hoặc quốc gia có thể áp dụng cho việc xử lý tài liệu này, cũng như 

những tài liệu và vật phẩm được sử dụng trong việc dọn dẹp. Cần phải xác định những quy định được áp dụng. Đối với 

sự cố lớn, cung cấp hoặc dùng các biện pháp ngăn chặn để giữ cho vật liệu không bị lây lan. Nếu vật liệu nhuộm có thể 

được bơm, Phần 13 và 15 của SDS này cung cấp thông tin liên quan đến một số địa phương hoặc quốc gia 

yêu cầu. 

Xem các phần: 7, 8, 11, 12 và 13. 
 

7. XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN 

Thận trọng để xử lý an toàn: Tránh hít phải hơi hoặc sương mù. Không nuốt. Tránh tiếp xúc với mắt. Tránh tiếp xúc lâu dài 

hoặc lặp đi lặp lại với da. Cẩn thận để ngăn chặn sự cố tràn, lãng phí và giảm thiểu phát hành ra môi trường. Xử lý theo 

thực hành vệ sinh an toàn công nghiệp tốt. 

Chỉ sử dụng với thông gió đầy đủ. Xem các biện pháp Kỹ thuật trong phần KIỂM SOÁT TIẾP XÚC / BẢO VỆ CÁ NHÂN.
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Điều kiện để lưu trữ an toàn: Giữ trong thùng chứa có nhãn đúng. Cửa hàng bị khóa. Lưu trữ theo quy định quốc gia 

cụ thể. 

Không lưu trữ với các loại sản phẩm sau: Chất oxy hóa mạnh. 

Vật liệu không phù hợp cho container: Không biết. 
 

8. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC / BẢO VỆ CÁ NHÂN 

thông số điều khiển 

Nếu giới hạn phơi nhiễm tồn tại, chúng được liệt kê dưới đây. Nếu không có giới hạn phơi sáng được hiển thị, thì không 

có giá trị nào áp dụng

Mặc dù một số thành phần của sản phẩm này có thể có hướng dẫn phơi sáng, nhưng không có sự phơi nhiễm nào 

được cho trong điều kiện xử lý thông thường do trạng thái vật lý của vật liệu. 

Các chất sau đây, có (các) Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (OEL), có thể được hình thành trong quá trình xử lý 

hoặc xử lý: Ethanol 

Kiểm soát phơi sáng 

Kiểm soát kỹ thuật: Sử dụng thông gió khí thải cục bộ hoặc kiểm soát kỹ thuật khác để duy trì mức độ không khí dưới 

mức yêu cầu hoặc hướng dẫn giới hạn phơi nhiễm. Nếu không có yêu cầu hoặc hướng dẫn giới hạn phơi nhiễm áp 

dụng, thông gió chung phải đủ cho hầu hết các hoạt động. Thông gió khí thải cục bộ có thể cần thiết cho một số hoạt 

động. 

Biện pháp bảo vệ cá nhân 

Bảo vệ mắt / mặt: Sử dụng kính an toàn (có tấm chắn bên). 
Bảo vệ da 

Bảo vệ tay: Sử dụng găng tay kháng hóa chất với vật liệu này. Ví dụ về vật liệu rào cản găng tay ưa thích bao gồm: Cao su 

butyl. Neoprene. Cao su nitrile / butadien ("nitrile" hoặc "NBR"). Ethyl vinyl laminate ("EVAL"). Rượu polyvinyl ("PVA"). 

Polyvinyl clorua ("PVC" hoặc "vinyl"). Viton. Ví dụ về vật liệu rào cản găng tay chấp nhận được bao gồm: Cao su tự nhiên 

("latex"). THÔNG BÁO: Việc lựa chọn găng tay cụ thể cho một ứng dụng cụ thể và thời gian sử dụng tại nơi làm việc cũng 

cần tính đến tất cả các yếu tố liên quan đến nơi làm việc như, nhưng không giới hạn ở: Các hóa chất khác có thể được xử lý, 

yêu cầu vật lý (bảo vệ cắt / đâm ,Khéo léo, bảo vệ nhiệt), phản ứng cơ thể tiềm năng đối với vật liệu găng tay, cũng như các 

hướng dẫn / thông số kỹ thuật được cung cấp bởi nhà cung cấp găng tay.
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Bảo vệ khác: Sử dụng quần áo bảo hộ chống hóa chất với vật liệu này. 
Lựa chọn các mặt hàng cụ thể như khiên mặt, ủng, tạp dề hoặc bộ đồ toàn thân sẽ phụ thuộc vào nhiệm vụ. 
Bảo vệ hô hấp: Nên bảo vệ đường hô hấp khi có khả năng vượt quá các yêu cầu hoặc hướng dẫn giới hạn 

phơi nhiễm. Nếu không có yêu cầu hoặc hướng dẫn giới hạn phơi nhiễm áp dụng, hãy mặc đồ bảo vệ hô hấp khi có 
tác dụng phụ, chẳng hạn như kích thích hoặc khó chịu đường hô hấp, hoặc được chỉ định bởi quy trình đánh giá rủi ro 
của bạn. Đối với hầu hết các điều kiện không cần bảo vệ hô hấp; tuy nhiên, nếu cảm thấy khó chịu, hãy sử dụng mặt 
nạ làm sạch không khí được phê duyệt. 

Sau đây nên là loại mặt nạ làm sạch không khí hiệu quả: Hộp hơi hữu cơ. 
 
 

9. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC 

Xuất  hiện
 

Tình trạng thể chất  

Màu 

Mùi  

Ngưỡng mùi 

pH 

Điểm nóng chảy, phạm vi 

Điểm đóng băng 

Điểm sôi (760 mmHg) 

Điểm sáng 

Tốc độ bay hơi (Butyl Acetate 
= 1) 

Tính dễ cháy (solid, gas) 

Gioi hạn nổ thấp hơn 

Gioi hạn nổ trên 

Áp suất hơi 

Mật độ tương đối (không khí = 1) 

Mật độ tương đối (nước = 1) 

Độ hòa tan trong nước 

Hệ số phân vùng : n- 
octanol/ nước 

Nhiệt độ tự bốc cháy 

Nhiệt độ phân hủy 

Độ nhớt động học 

Tính chất nổ 

Tính oxy hóa 

Trọng lượng phân tử 

   Kích thước hạt

Chất lỏng nhớt 

Rõ ràng đến hơi mờ, không màu 

Nhẹ 

Không có dữ liệu 

Không có dữ liệu 

Không có dữ liệu 

Không có dữ liệu 

> 35 °C 

Seta closed cup 206 °C 

Không có dữ liệu 
 

Không áp dụng 

Không có dữ liệu 

Không có dữ liệu 

Không có dữ liệu 

Không có dữ liệu 

0.98 

Không có dữ liệu 

Không có dữ liệu 
 

Không có dữ liệu 

Không có dữ liệu 

350 mm2/s at 25 °C 

Không nổ 

Các chất hoặc hỗn hợp không được phân loại là oxy hóa.. 

Không có dữ liệu 

Không áp dụng 
LƯU Ý: Dữ liệu vật lý được trình bày ở trên là các giá trị tiêu biểu và không nên được hiểu là một đặc điểm kỹ 
thuật. 
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10. ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG 

Khả năng phản ứng: Không được phân loại là nguy cơ phản ứng 

 Ổn định hóa học: Ổn định trong điều kiện bình thường 

 Khả năng phản ứng nguy hiểm: Có thể phản ứng với các tác nhân oxy hóa mạnh.Conditions to avoid: None known. 

Vật liệu không tương thích: Chất oxy hóa 
Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Formaldehyd. Ethanol. 

 

11. THÔNG TIN ĐỘC TÍNH  
 

Thông tin độc tính xuất hiện trong phần này khi dữ liệu đó có sẵn. 

Thông tin về lộ trình có khả năng bị phơi nhiễm 

Vui lòng tham khảo thông tin dưới đây. 
Độc tính cấp tính 
Nhiễm độc miệng cấp tính 

Độc tính rất thấp nếu nuốt phải. Tác dụng có hại không lường trước được từ việc nuốt một lượng nhỏ. 

Là sản phẩm: LD50 liều đơn chưa được xác định. 

Dựa trên thông tin cho (các) thành phần: 

LD50, Rat,> 5.000 mg / kg Ước tính. 

Nhiễm độc da cấp tính 

Tiếp xúc với da kéo dài không có khả năng dẫn đến việc hấp thụ lượng có hại. 

Là sản phẩm: LD50 hạ bì chưa được xác định. 

Dựa trên thông tin cho (các) thành phần: 

LD50,> 2.000 mg / kg Ước tính. 

Nhiễm độc đường hô hấp cấp tính 

Tiếp xúc ngắn (phút) không có khả năng gây ra tác dụng phụ. Tiếp xúc quá mức có thể 

gây kích thích đường hô hấp trên (mũi và cổ họng). 

Là sản phẩm: LC50 chưa được xác định. 

Ăn mòn / kích ứng da 

Tiếp xúc ngắn có thể gây kích ứng da nhẹ với đỏ da cục bộ. 

Tổn thương mắt nghiêm trọng / kích ứng mắt 

Có thể gây kích ứng mắt nhẹ. 

Chấn thương giác mạc là không thể. 

Có thể gây khó chịu mắt nhẹ. 

   Nhạy cảm với da và hô hấp
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   Đối với mẫn cảm da: 

Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Đối với nhạy cảm hô hấp: 

Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Độc tính hệ thống cơ quan đích cụ thể (Phơi nhiễm đơn) 

Đánh giá dữ liệu có sẵn cho thấy rằng vật liệu này không phải là chất độc STOT-  

SE.Specific Target Organx Độc tính hệ thống (Phơi nhiễm nhiều lần) 

Dựa trên dữ liệu có sẵn, phơi nhiễm lặp đi lặp lại không được dự đoán sẽ gây ra tác dụng phụ đáng kể. 

Chứa một (các) thành phần bổ sung được / được gói gọn trong sản phẩm và không được mong đợi 

được phát hành trong điều kiện xử lý bình thường hoặc khẩn cấp có thể thấy trước. 

Gây ung thư 

Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Độc tính gây quái thai 

Chứa (các) thành phần gây ra dị tật bẩm sinh ở động vật thí nghiệm. 

Độc tính sinh sản 

Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Gây đột biến 

Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Nguy hiểm 

Dựa trên tính chất vật lý, không có khả năng là một mối nguy hiểm khát vọng. 

CÁC THÀNH PHẦN ĐỘC ĐỘC LẬP: 

Phản ứng hexamethyldisilazane với Silica 

 Nhiễm độc đường hô hấp cấp tính 

LC50 chưa được xác định. 

Polysiloxane 

 Nhiễm độc đường hô hấp cấp tính 

 LC50 chưa được xác định. 

Dimethyldimethoxysilane 

Nhiễm độc đường hô hấp cấp tính 

LC50, Chuột, 4 giờ, hơi,> 4,7 mg / l 

Mercaptosiloxane 

Nhiễm độc đường hô hấp cấp tính 

LC50 chưa được xác định. 

Diethoxydimethylsilane 

Nhiễm độc đường hô hấp cấp tính 

LC50, Rat, 8 giờ, hơi,> 20 mg / l
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12. THÔNG TIN VỚI HỆ SINH THÁI  
 

Thông tin về tác động với hệ sinh thái xuất hiện dựa trên dữ liệu chi tiết bên dưới 

Độc tính sinh thái 

 

Polysiloxan 

Độc tính cấp tính cho cá 

Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Dimethyldimethoxysilane 

Độc tính cấp tính cho cá 

Vật liệu thực tế không độc hại đối với các sinh vật dưới nước trên cơ sở cấp tính 

(LC50 / EC50 / EL50 / LL50> 100 mg / L ở những loài nhạy cảm nhất được thử nghiệm). 

Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự 

LC50, Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng), 96 giờ,> 126 mg / l, Hướng dẫn kiểm tra OECD 203 

Độc tính cấp tính đối với động vật không xương sống dưới nước 

EC50, Daphnia magna (Bọ nước), 48 giờ,> 119 mg / l, Hướng dẫn kiểm tra OECD 202 

Độc tính cấp tính đối với tảo / thực vật thủy sinh 

Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự 

EC50, Pseudokirchneriella subcapitata (tảo xanh), 72 giờ,> 118 mg / l, Thử nghiệm OECD 

Hướng dẫn 201 

Độc tính với vi khuẩn 

Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự 

EC50, 3 giờ,> 100 mg / l, Hướng dẫn kiểm tra OECD 209 

Mercaptosiloxan 

Độc tính cấp tính cho cá 

Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự 

LC50, 96 giờ,> 100 mg / l 

Độc tính cấp tính đối với động vật không xương sống dưới nước 

Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự 

EC50, 48 giờ,> 100 mg / l 

Diethoxydimethylsilane 

Độc tính cấp tính cho cá 

Vật liệu thực tế không độc hại đối với các sinh vật dưới nước trên cơ sở cấp tính 

(LC50 / EC50 / EL50 / LL50> 100 mg / L ở những loài nhạy cảm nhất được thử nghiệm) 
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Độ bền và bào mòn  

Phản ứng hexamethyldisilazane với Silica 

Khả năng phân hủy sinh học: Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Polysiloxan 

Khả năng phân hủy sinh học: Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Dimethyldimethoxysilane 

Khả năng phân hủy sinh học: Đối với (các) vật liệu tương tự: Vật liệu không dễ phân hủy sinh học theo 

Hướng dẫn của OECD / EEC. 

Cửa sổ 10 ngày: Thất bại 

Phân hủy sinh học: 0% 

Thời gian tiếp xúc: 28 ngày 

Ổn định trong nước (1/2 đời) 

, DT50, <0,6 giờ, pH 7 

tiềm năng tích tụ sinh học 

Phản ứng hexamethyldisilazane với Silica 

Tích lũy sinh học: Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Polysiloxan 

Tích lũy sinh học: Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Dimethyldimethoxysilane 

Tích lũy sinh học: Khả năng cô đặc sinh học thấp (BCF <100 hoặc Log Pow <3). 

Hệ số phân chia: n-octanol / nước (log Pow): Pow: 2 ước tính 

  

Yếu tố tập trung sinh học (BCF): 3.16 

  

Dự tính. 

  

Diethoxydimethylsilane 

Tích lũy sinh học: Khả năng cô đặc sinh học thấp (BCF <100 hoặc Log Pow <3). 

Hệ số phân chia: n-octanol / nước (log Pow): ước tính 1,57 

Hệ số tập trung sinh học (BCF): Ước tính 3.16. 

Tính di động trong đất 

 

Phản ứng hexamethyldisilazane với Silica 

Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Polysiloxan 

Không tìm thấy dữ liệu liên quan. 

Dimethyldimethoxysilane 

Tiềm năng di chuyển trong đất là trung bình (Koc trong khoảng từ 150 đến 500). 

Hệ số phân vùng (Koc): 168,6 Ước tính. 

Diethoxydimethylsilane 

Tiềm năng di chuyển trong đất thấp (Koc trong khoảng từ 500 đến 2000). 
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Hệ số phân vùng (Koc): Ước tính 560.1. 

Kết quả đánh giá PBT và vPvB 

Phản ứng hexamethyldisilazane với Silica 

Chất này chưa được đánh giá về tính bền bỉ, tích lũy sinh học và độc tính (PBT). 

Polysiloxan 

Chất này chưa được đánh giá về tính bền bỉ, tích lũy sinh học và độc tính (PBT). 

Dimethyldimethoxysilane 

Chất này chưa được đánh giá về tính bền bỉ, tích lũy sinh học và độc tính (PBT). 

Mercaptosiloxan 

Chất này chưa được đánh giá về tính bền bỉ, tích lũy sinh học và độc tính (PBT). 

Tác dụng phụ khác 

Phản ứng hexamethyldisilazane với Silica 

Chất này không có trong danh sách Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone. 

Polysiloxan 

Chất này không có trong danh sách Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone. 

Dimethyldimethoxysilane 

Chất này không có trong danh sách Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone. 

Mercaptosiloxan 

Chất này không có trong danh sách Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone. 

 
 
 
 
 
 

13. CÂN NHẮC KHI SỬ DỤNG  

Phương pháp xử lý: KHÔNG DUMP VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO, TRÊN NHÓM, HOẶC VÀO BẤT CỨ CƠ THỂ 

CỦA NƯỚC. Tất cả các hoạt động xử lý phải tuân thủ tất cả Liên bang, Tiểu bang / Tỉnh và địa phương 

pháp luật và các quy định. Quy định có thể khác nhau ở các địa điểm khác nhau. Đặc tính chất thải và 

tuân thủ luật pháp hiện hành là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra chất thải. NHƯ BẠN 

NHÀ CUNG CẤP, CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ KIỂM SOÁT VỀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ HOẶC 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CÁC BÊN XỬ LÝ HOẶC SỬ DỤNG VẬT LIỆU NÀY. CÁC 

THÔNG TIN TRÌNH BÀY TẠI ĐÂY CHỈ DÀNH CHO SẢN PHẨM NHƯ ĐƯỢC SHIPPED TRONG ITS 

ĐIỀU KIỆN TÍCH HỢP NHƯ MÔ TẢ TRONG PHẦN MSDS: Thông tin thành phần. CHO 

SẢN PHẨM UNUSED & UNCONTAMINATED, các tùy chọn ưu tiên bao gồm gửi đến một giấy phép, 

được phép: Lò đốt hoặc thiết bị phá hủy nhiệt khác. Để biết thêm thông tin, tham khảo: 

Xử lý và lưu trữ thông tin, MSDS Phần 7 Thông tin ổn định và phản ứng, MSDS Mục10 

Thông tin quy định, MSDS Phần 15 

Biện pháp phòng ngừa: Các thùng rỗng nên được tái chế hoặc xử lý theo cách khác được phê duyệt 

cơ sở quản lý chất thải. Đặc tính chất thải và tuân thủ pháp luật hiện hành là 

trách nhiệm duy nhất của người tạo ra chất thải. Không sử dụng lại container cho bất kỳ mục đích nào. 

Bao bì nhiễm bẩn: Tất cả các thực hành xử lý phải tuân thủ với tất cả Liên bang, 

Luật pháp và quy định của tiểu bang / tỉnh và địa phương 
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14.  THÔNG TIN VAN CHUYEN 
 
Phân loại vận chuyển ROAD và đường sắt: 

Số UN 

 Không áp dụng 

 Tên vận chuyển đúng Không quy định cho vận chuyển 

Lớp học 

Không áp dụng 

Nhóm đóng gói Không áp dụng 

Nguy hiểm môi trường Không áp dụng 

Phòng ngừa đặc biệt cho Không có dữ liệu có sẵn. 

người dùng 

Phân loại cho vận tải biển (IMO-IMDG): 

 Số UN 

 Không áp dụng 

 Tên vận chuyển đúng Không quy định cho vận chuyển 

 Lớp học 

Không áp dụng 

Nhóm đóng gói Không áp dụng 

Ô nhiễm biển 

Phòng ngừa đặc biệt cho Không có dữ liệu có sẵn. 

người dùng 

Vận chuyển hàng loạt Tham khảo quy định IMO trước khi vận chuyển hàng loạt đại dương 

theo Phụ lục I hoặc II 

của MARPOL 73/78 và 

Mã IBC hoặc IGC 

Phân loại vận chuyển hàng không (IATA / ICAO): 

Số UN 

Không áp dụng 

Tên vận chuyển đúng Không quy định cho vận chuyển 

Lớp học 

 Không áp dụng 

 Nhóm đóng gói Không áp dụng 

Phòng ngừa đặc biệt cho Không có dữ liệu có sẵn. 

người dùng 

Thông tin này không nhằm truyền đạt tất cả các quy định hoặc hoạt động cụ thể 

yêu cầu / thông tin liên quan đến sản phẩm này. Phân loại vận chuyển có thể thay đổi theo container 

khối lượng và có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong khu vực hoặc quốc gia trong các quy định. Bổ sung 

thông tin hệ thống giao thông có thể được lấy thông qua bán hàng được ủy quyền hoặc dịch vụ khách hàng 

Tiêu biểu. Trách nhiệm của tổ chức vận tải là tuân theo tất cả các luật hiện hành, 

quy định và quy tắc liên quan đến việc vận chuyển vật liệu. 
 
 
 
15. THÔNG TIN VỀ CÁC QUY ĐỊNH  
 
Quy định theo Luật Sức khỏe và An toàn Lao động 

Sản phẩm không thuộc nhóm hàng nguy hiểm bởi ISHL tại Hàn Quốc. 
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Các chất gây hại bị cấm sản xuất 

Không áp dụng 

Các chất có hại Giấy phép cần thiết cho sản xuất 

Không áp dụng 

Các tác nhân gây hại được giữ dưới giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp 

Không áp dụng 

Đại lý có hại Bắt buộc phải được giữ dưới mức Cấp phép 

Không áp dụng 

Các chất độc hại cần quản lý 

Không áp dụng 

Các chất được kiểm soát theo dõi môi trường 

Không áp dụng 

Các chất được kiểm soát theo kiểm tra sức khỏe 

Không áp dụng 

Quy định trong Đạo luật kiểm soát hóa chất 

Hóa chất độc hại 

Không áp dụng 

Hóa chất hạn chế 

Không áp dụng 

Hóa chất cấm 

Không áp dụng 

Hóa chất phòng ngừa tai nạn 

Không áp dụng 

Đạo luật quản lý an toàn các chất nguy hiểm 

Phân loại 

Thứ hạng nguy hiểm 

Số lượng chỉ định 

Cảnh báo an toàn 

Nhóm 4, chất lỏng dễ cháy, dầu mỏ loại 4 

Hạng III nguy hiểm 

6000 lít 

Tránh xa lửa 

 

 

 

 

Luật quản lý chất thải 

Chất thải công nghiệp 

Thực hiện theo điều 13 của hành động để xử lý chất thải sản phẩm 

Các yêu cầu khác ở trong nước và các nước khác 

Hàn Quốc. Hàng tồn kho hóa chất hiện có của Hàn Quốc (KECI): 

Sản phẩm có chứa một thành phần có chủ ý bị hạn chế. Sản xuất và / hoặc sử dụng là 

giới hạn bởi các điều kiện hạn chế. 
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16. THÔNG TIN KHÁC 

CÁC THÔNG TIN KHÁC 

Không có  

Xếp hàng mức độ nguy hiểm 

 
 
 

 
Sửa đổi 
Số nhận dạng: 4137799 / A723 / Ngày phát hành: 2019.01.09 / Phiên bản: 1.0 
Hầu hết các sửa đổi gần đây được ghi chú bằng các thanh in đậm, gấp đôi ở lề trái trong suốt phần này 
tài liệu. 
Ngày phát hành đầu tiên: 2019.01.09 

 
 
AICS - Kiểm kê các chất hóa học của Úc; ANTT - Cơ quan giao thông quốc gia bằng đường bộ 
của Brazil; ASTM - Hiệp hội thử nghiệm vật liệu Hoa Kỳ; bw - Trọng lượng cơ thể; CMR - Chất gây ung thư, 
Mutagen hoặc chất độc sinh sản; CPR - Quy định về sản phẩm được kiểm soát; DIN - Tiêu chuẩn của 
Viện Tiêu chuẩn Đức; DSL - Danh sách các chất trong nước (Canada); ECx - Nồng độ 
liên kết với phản ứng x%; ELx - Tốc độ tải liên quan đến phản hồi x%; EmS - Cấp cứu 
Lịch trình; ENCS - Các chất hóa học hiện có và mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan 
với đáp ứng tốc độ tăng trưởng x%; ERG - Hướng dẫn ứng phó khẩn cấp; GHS - Hài hòa toàn cầu 
Hệ thống; GLP - Thực hành phòng thí nghiệm tốt; IARC - Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế; IATA 
- Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế; IBC - Mã quốc tế về xây dựng và thiết bị 
của tàu chở hóa chất nguy hiểm với số lượng lớn; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa một nửa; ICAO - 
Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế; IECSC - Tồn kho các chất hóa học hiện có ở Trung Quốc; 
IMDG - Hàng hóa nguy hiểm hàng hải quốc tế; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc tế; ISHL - 
Luật An toàn và Sức khỏe Công nghiệp (Nhật Bản); ISO - Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế; KECI - 
Hàng tồn kho hóa chất hiện có của Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ Lethal đến 50% dân số thử nghiệm; LD50 - 
Liều lượng Lethal đến 50% dân số thử nghiệm (Liều lượng trung bình Lethal); MARPOL - Công ước quốc tế về 
Phòng chống ô nhiễm từ tàu; n.o.s. - Không được chỉ định khác; Nch - Tiêu chuẩn Chile; 
NO (A) EC - Không tập trung hiệu ứng quan sát (bất lợi); KHÔNG (A) EL - Không ảnh hưởng (bất lợi) 
Cấp độ; NOELR - Không có tốc độ tải hiệu ứng có thể quan sát được; NOM - Tiêu chuẩn Mexico chính thức; NTP - 
Quốc gia 
Chương trình chất độc; NZIoC - Kiểm kê hóa chất New Zealand; OECD - Tổ chức cho 
Hợp tác và phát triển kinh tế; OPPTS - Văn phòng An toàn và Ô nhiễm Hóa chất 
Phòng ngừa; PBT - Chất dai dẳng, tích lũy sinh học và chất độc; PICCS - Philippines Hàng tồn kho của 
Hóa chất và hóa chất; (Q) SAR - Mối quan hệ hoạt động cấu trúc (định lượng); CHẠM TỚI 
- Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến 
Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; SADT - Tự tăng tốc 
Nhiệt độ phân hủy; SDS - Bảng dữ liệu an toàn; TCSI - Kiểm kê chất hóa học Đài Loan; 
TDG - Vận chuyển hàng nguy hiểm; TSCA - Đạo luật kiểm soát chất độc hại (Hoa Kỳ); Liên hợp quốc 
- Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về vận chuyển nguy hiểm 
Các mặt hàng; vPvB - Tích lũy rất bền và rất sinh học; WHMIS - Vật liệu nguy hiểm tại nơi làm việc 
Hệ thống thông tinInformation System 
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ACGIH                         USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV) 
Dow IHG                      Dow Industrial Hygiene Guideline 
KR OEL                       Harmful Agents to be kept below Occupational Exposure Limits 
STEL                            Short-term exposure limit 
TWA Time weighted average 

Sức khỏe                Cháy nổ                       Chỉ số bất ổn đ 
0 1 0 
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Nguồn thông tin và tài liệu tham khảo 

SDS này được chuẩn bị bởi Dịch vụ điều tiết sản phẩm và các nhóm truyền thông nguy hiểm từ 

thông tin được cung cấp bởi các tài liệu tham khảo nội bộ trong công ty chúng tôi. 

 
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÀN QUỐC (DOW). kêu gọi mỗi khách hàng hoặc người nhận SDS (M) này nghiên cứu 

nó cẩn thận và tham khảo ý kiến chuyên môn phù hợp, khi cần thiết hoặc phù hợp, để nhận thức và 

hiểu dữ liệu chứa trong (M) SDS này và mọi mối nguy hiểm liên quan đến sản phẩm. Các 

thông tin trong tài liệu này được cung cấp với thiện chí và được cho là chính xác kể từ ngày có hiệu lực 

ở trên. Tuy nhiên, không có bảo hành, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra. Yêu cầu quy định phải tuân theo 

thay đổi và có thể khác nhau giữa các địa điểm khác nhau. Trách nhiệm của người mua / người dùng là đảm bảo rằng 

các hoạt động của ông tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, tỉnh hoặc địa phương. Thông tin được trình bày ở đây 

chỉ liên quan đến sản phẩm như vận chuyển. Vì điều kiện sử dụng sản phẩm không thuộc 

kiểm soát của nhà sản xuất, nhiệm vụ của người mua / người dùng là xác định các điều kiện cần thiết cho 

sử dụng an toàn sản phẩm này. Do sự phổ biến của các nguồn thông tin như nhà sản xuất- 

(M) SDS cụ thể, chúng tôi không và không thể chịu trách nhiệm cho (M) SDS thu được từ bất kỳ nguồn nào khác 

hơn chính chúng ta Nếu bạn đã nhận được (M) SDS từ một nguồn khác hoặc nếu bạn không chắc chắn rằng 

(M) SDS bạn có hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phiên bản mới nhất. 
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