HѬӞNG DҮN AN TOÀN HÓA CHҨT

BUTYL CELLOSOLVE
Phҫn 1 : Thông tin sҧn phҭm
Tên gӑi : Butyl cellosolve
Hӑ hóa hӑc : ether
Tên hóa hӑc : Butyl cellosolve
Công thӭc hóa hӑc : C4H9OCH2CH2OH

Phҫn 2 : Thành phҫn
Chѭa có nghiên cӭu.

Phҫn 3 : Nhұn biӃt ngӝ ÿӝc
Cách ÿi vào cѫ thӇ : qua da, hít phҧi hay uӕng phҧi.
LD50 LC50 : TLV : 25 pm (qua da).
Kích ӭng da và mҳt trung bình, ÿӝc nӃu hít hay uӕng phҧi.
TiӃp xúc thѭӡng xuyên và kéo dài có thӇ làm kích ӭng màng nhҫy.

Phҫn 4 : BiӋn pháp xӱ lý tҥi chә
NӃu tiӃp xúc vӟi mҳt thì ngay lұp tӭc rӳa bҵng nѭӟc sҥch. NӃu uӕng phҧi thì ngay lұp tӭc uӕng thұt
nhiӅu nѭӟc hoһc sӳa tѭѫi, rӗi ÿѭa ÿӃn bӋnh viӋn. Trѭӡng hӧp hít phҧi : di chuyӇn ÿӃn nѫi thoáng
khí, nӃu khó thӣ cho thӣ bҵng bình oxi, nӃu ngӯng thӣ thì tiӃn hành hô hҩp nhân tҥo, rӗi ÿѭa ÿӃn
bӋnh viӋn.

Phҫn 5 : Phòng cháy chӳa cháy
Phѭѫng tiӋn chӳa cháy : bӑt, CO2, hóa chҩt khô, nѭӟc.
Khi có cháy phҧi trang bӏ ÿҫy ÿӫ ÿӗ bҧo hӝ trѭӟc khi chӳa cháy bao gӗm cҧ thiӃt bӏ hә trӧ hô hҩp
nӃu cҫn. Dùng nѭӟc phun có thӇ giúp hҥ nhiӋt ÿӝ cӫa các thùng chӭa.
Sӵ cháy sӁ tҥo ra khói hay sҧn phҭm phân hӫy ÿӅu có ÿӝc tính, nӃu không thông khí sӁ làm tăng
nӗng ÿӝ sӁ tҥo thành hӛn hӧp nә.

Phҫn 6 : Xӱ lý sӵ cӕ
Trѭӡng hӧp có sӵ rò rӍ phҧi cách ly tҩt cҧ các nguӗn nhiӋt, thu hӗi chҩt lӓng rò rӍ (rò rӍ nhӓ dùng vұt
liӋu khô hҩp thө).

Phҫn 7 : Bҧo quҧn
Giӳ mát, khô, thoáng khí, tránh xa nguӗn nhiӋt, lӱa, ÿһc biӋt lѭu ý ÿӃn nhӳng thùng ÿã cҥn.
Ĉӕi vӟi nhӳng thùng cҥn không cҫn sӱ dөng nӳa thì phҧi rӳa thұt sҥch trѭӟc khi vӭt ÿi hay tái chӃ.

Phҫn 8 : An toàn lao ÿӝng
Trang bӏ ÿҫy ÿӫ bҧo hӝ lao ÿӝng, khӕng chӃ không cho lѭӧng chҩt ÿӝc vѭӧt quá ngѭӥng cho phép.
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Phҫn 9 : Tính chҩt lý hóa
Dҥng tӗn tҥi : chҩt lӓng trong suӕt, không màu, mùi ÿһc trѭng cӫa cellulose.
ĈiӇm bҳt lӱa : 66oC (150oF)
Giӟi hҥn cháy dѭӟi : 1.1%
Giӟi hҥn cháy trên : 10.6%
NhiӋt ÿӝ nóng chҧy : -75oC (-103oF)
Khӕi lѭӧng riêng : 0.9012
Ĉӝ tan trong nѭӟc : tan hoàn toàn.
% bay hѫi : 100

Phҫn 10 : Ĉӝ bӅn và hoҥt tính
Hӧp chҩt bӅn.
Không bӅn khi tiӃp xúc vӟi nhiӋt ÿӝ cao.
Sҧn phҭm phân hӫy : CO, CO2.

Phҫn 11 : Ĉӝ ÿӝc
Chѭa ÿѭӧc nghiên cӭu.

Phҫn 12 : Tác ÿӝng ÿӃn hӋ sinh thái
Chѭa ÿѭӧc nghiên cӭu.

Phҫn 13 : Vұn chuyӇn
Chѭa có quy ÿӏnh chung.
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