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1. NHẬN DẠNG SẢN PHẨM
Tên sản phẩm :
Từ cảnh báo:
Thành phần:
Nhà sản xuất:

2.

Malcofal
Cảnh báo
Hỗn hợp nấm men bất hoạt với bột cá.
Agriance, 8 Hamelcha St. P.O. Box 8213, Netanya 42293, Israel.
Telephone : 972-9-865-6454 Facsimile: 972-9-864-4278

THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN

Thành phần:
Hỗn hợp nấm men bất hoạt với bột cá..

3.

CAS- 68602-94-8

NHẬN DẠNG ĐẶT TÍNH MỐI NGUY HIỂM CỦA SẢN PHẨM
Không phát hiện mối nguy hại

4.

BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ
Tiếp xúc mắt: Rửa mắt nhiều lần với nước. Đi gặp bác sĩ nếu cần thiết.
Nuốt phải: Trong trường hợp nuốt một lượng lớn sẽ cần sự trợ giúp y tế.
Hít phải: Cách ly khu vực và tiếp xúc với nơi có không khí trong lành.

5.

BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

Thông tin chung: Sản phẩm có thể gây ra cháy nổ nếu tiếp xúc với lửa. Sử dụng mặt nạ dưỡng khí khi có bất cứ
vấn đề về cháy nổ nào xảy ra.
Phương pháp dập lửa: Đối với đám lửa nhỏ, sử dụng vòi phun nước, bình chữa cháy…
Nguy cơ phơi nhiễm: Không

6. BIỆN PHÁP PHÕNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ
Trong trƣờng hợp bị đổ hoặc rò rỉ:

7.

Hút chân không hoặc hủy bỏ theo quy định, tránh tạo bụi.

YÊU CẦN VỀ CẤT GIỮ

Lưu trữ tại nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín miệng bao.

8.

TÁC ĐỘNG LÊN NGƢỜI VÀ YÊU CẦU THIẾT BI BẢO VỆ CÁ NHÂN

Ngu ên tắc chung:
Bảo vệ Mắt:
Bảo vệ d :
Hít phải:

9.

Tránh hít bột của sản phẩm.
Sử dụng kính bảo hộ hoặc tấp chắn mắt.
Sử dụng gang tay để tránh tiếp xúc với da.
Sử dụng khẩu trang để tránh tiếp xúc với bột của sản phẩm.

ĐẶC TÍNH LY HÓA CỦA SẢN PHẨM

Màu sắc:
Mùi:
PH:
Tỉ trọng hơi:
Đi m s i:
Đi m đ ng N ng chả :
Đ hò t n trong nƣ c:

Nâu nhạt
M i men nh
5.5-6.5
Không án dụng
Không án dụng
Không án dụng
Không án dụng
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10.

MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM
Sự ổn định và khả năng hoạt động của sản phẩm trong điều
ụi, trực tiếp. tiếp xúc với ánh năng, quá lạnh hoặc quá nóng!
Không
có báo cáo
condition
Không có báo cáo

Phòng ngừ :
Vật liệu cần tránh:
Sản phẩm phân hủ đ c hại :

11.

THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Kích ứng mắt
Kích ứng da:
Miệng :
Hít:

12.

:

ụi có thể là nguy n nhân d n đến kích ứng mắt
Tiếp xúc nhiều lấn có thể gây ra kích ứng da
Không
Không

THÔNG TIN VỀ SINH THÁI
Nguy n liệu được phân hủy sinh học. Không có ảnh hưởng sinh thái bất lợi

13.

YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

Ngường sử dụng phải vứt bỏ tất cả những túi không sử dụng theo khuyến cáo ngoài bao, và không sử dụng lại sản phẩm. ứt bỏ túi
chứa chất thải, dư lượng etc theo quy định sức khỏe và mội trường hiện hành.

14.

YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN
Không án dụng

Số UN:

15.

QUY CHUẨN KĨ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THEO
Không áp dụng

16.

THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Thông tin và khuyến cáo tr n dựa tr n dữ liệu được cho là chính xác. Tuy nhi n, không đảm bảo hay bảo hành dưới bất kỳ hình thức
nào

