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Hóa chất Javel - NaClO – Hypochlorite 
Tổng quan: 

- Tên sản phẩm: Sodium Hypochlorite NaClO 10%  

- Tên thương mại: Sodium Hypochlorite NaCLO 10%  

- Tên khác: Javel 

- CAS-No: 7681-52-9  

- Công thức phân tử: NaClO  

- Dung dịch lỏng, trong suốt, có màu đồng nhất. 

- Hàm lượng Sodium Hypochlorite: 10.0 ± 2 

Đặc tính lý, hoá của hoá chất: 

 - Thể: lỏng  

- Màu sắc: Màu vàng  

- Mùi vị: Đặc trưng của Javel  

- Giá trị pH (200 C): 12 -13 

Công dụng: 

Javel hay là nước Javen là hỗn hợp khí sục Cl2 dư vào dung dịch NaOH. Nước 
Javel là hỗn hợp hai muối NaCl và NaClO. Muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh, do 
vậy nước Javel có tính tẩy màu và sát trùng. Do đó nó thường được dùng để tẩy trắng 
vải, sợi, giấy và tẩy uế chuồng trại vệ sinh.  Muối NaClO – muối của axit yếu 
hipoclorơ, dễ tác dụng với CO2 trong không khí tạo ra axit hipoclorơ có tính oxi hóa 
mạnh 

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O 
Nước Javel có tính tẩy màu vì nó có chứa NaClO. Tương tự như HClO, NaClO 

có tính oxi hóa rất mạnh nên phá vỡ các sắc tố màu sắc của các chất. Vì thế, Nước 
Javel được dùng làm thuốc tẩy trắng trong công nghiệp cũng như trong gia đình. 
Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hoá chất : 
 - Khi tiếp xúc với axít tạo ra khí độc. Gây bỏng  
Biện pháp sơ cứu về y tế 
 - Sau khi bị hít phải: Thở bằng không khí sạch. Gọi bác sĩ.  
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- Sau khi tiếp xúc vào da: Dùng nhiều nước để rửa sạch. Dùng polyethylene glycol 
400 xoa nhẹ vào vết thương. Ngay lập tức phải thay áo quần bị nhiễm hóa chất.  
- Sau khi bị tiếp xúc vào mắt: Mở to mí mắt và rửa mắt dưới dòng nước chảy liên tục 
ít nhất 10 phút, ngay lập tức gọi ngay bác sĩ chuyên khoa.  
- Sau khi nuốt phải: Cho nạn nhân uống thật nhiều nước (nếu cần có thể uống tới vài 
lít) tránh để nạn nhân nôn mửa (có nguy cơ gây thủng dạ dày). Gọi ngay đến bác sĩ 
chuyên khoa. Không nên cố gắng trung hòa.  
Biện pháp xử lý khi có hoả hoạn:  
- Các phương tiện dập tắt lửa thích hợp: bố trí ở những nơi lân cận chứa hóa chất.  
- Những rủi ro đặc biệt: là chất khó cháy. Khi cháy có thể tạo ra các hơi/khí độc hại.  
- Những chất sau đây có thể tăng lên khi cháy: Clo, axit clohydric. 
- Các thiết bị bảo hộ đặc biệt cho phòng chống cháy: Không được ở lại khu vực nguy 
hiểm mà không được trang bị quần áo bảo hộ hóa chất phù hợp, và bộ dụng cụ bình 
thở oxy.  
- Các thông tin khác: Không để nước dập lửa đi vào hệ thống nước bề mặt hoặc nước 
ngầm. Làm lạnh bồn chứa bằng cách phun nước từ một khoảng cách an toàn. Dùng 
nước để hấp thu các hơi khí thoát ra. 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố  
- Cách phòng ngừa đối với người: Tránh tiếp xúc với hóa chất. Không được hít 
hơi/Sol khí, đảm bảo cung cấp đầy đủ không khí sạch trong phòng chứa.  
- Không ăn uống, hút thuốc, nghỉ ngơi, hội họp ở nơi có hoá chất.  
- Cách bảo vệ môi trường: Không cho phép hóa chất chảy vào hệ thống cống rãnh. 
 - Biện pháp làm sạch: Dùng các tác nhân hấp thụ chất lỏng (ví dụ: Chemizorb), làm 
sạch các khu vực bị ảnh hưởng.  
Bảo quản và tồn trữ:  
- Bảo quản: Có thể bảo quản dưới áp suất thấp. Nhạy với ánh sáng. Phải có thời hạn 
bảo quản.  
- Tồn trữ: Đậy kín nút. Tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.  
- Có thể bị phân hủy tạo thành các sản phẩm khí, đặc biệt là khi bảo quản trong một 
thời gian dài. Đóng các bình chứa sao cho áp suất bên trong có thể thoát ra ngoài. (sử 
dụng van an toàn).  
- Không để các chất hữu cơ (rơm, vỏ bào, mùn cưa, giấy), chất oxi hoá, chất dễ cháy, 
nổ trong cùng một kho với hoá chất.  
- Yêu cầu đối với các phòng chứa và bình chứa: Bình chứa không làm bằng kim loại. 
Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân  
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- Các thiết bị bảo hộ cá nhân: Quần áo bảo hộ nên chọn phù hợp với nơi làm việc, 
phụ thuộc vào nồng độ và hàm lượng các chất độc thao tác. Độ bền với hóa chất của 
quần áo bảo hộ phải được xác định với người cung cấp.  
- Bảo vệ hô hấp:Yêu cầu thực hiện khi có sự tạo thành hơi/sol khí. 
 - Bảo vệ mắt: Yêu cầu thực hiện.  
- Bảo vệ tay: Yêu cầu thực hiện.  
- Các thiết bị bảo hộ khác: Quần áo bảo hộ thích hợp.  
- Vệ sinh công nghiệp: Thay quần áo bị nhiễm hoá chất ngay lập tức. Sử dụng kem 
bảo vệ da, rửa tay và mặt sau khi làm việc với các hoá chất. 
Thông tin về độc tính  

- Sau khi hít vào: Gây kích thích màng nhầy, gây ho.  

- Sau khi tiếp xúc với da: Gây bỏng.  

- Sau khi tiếp xúc vào mắt: gây bỏng, nguy hiểm dẫn đến mù.  

- Sau khi nuốt vào: Gây bỏng miệng, cổ họng, thực quản và thành dạ dày, ruột trên 
một diện rộng. Có thể làm thủng thực quản, dạ dày.  

- Một số dữ liệu khác: Sản phẩm nên được sử dụng cẩn thận khi làm việc với hóa 
chất.  

Thông tin về sinh thái  

- Sự thoái biến sinh học: Phương pháp xác định sự thoái biến sinh học không được 
ứng dụng đối với các hợp chất vô cơ.  

- Ảnh hưởng sinh học: Tạo thành các hỗn hợp ăn mòn với nước thậm chí nếu được 
pha loãng.  

- Ảnh hưởng ở mức độ cao đối với các sinh vật sống ở nước: Ảnh hưởng độc hại phụ 
thuộc vào chỉ số pH.  

- Dữ liệu độc tố khác: Không được phép cho vào nước, nước thải hoặc đất.  

Yêu cầu trong việc thải bỏ:  

- Sản phẩm: Không có một nguyên tắc thống nhất nào cho việc thải bỏ các hóa chất 
hoặc cặn bã. Các cặn hóa chất thường được tính như là chất thải đặc biệt. Việc loại 
bỏ gần đây được điều chỉnh lại theo nguyên tắc và luật lệ giữa các thành viên EC. 
Chúng tôi khuyến nghị bạn tiếp xúc với cơ quan có thẩm quyền phụ trách hoặc các 
công ty xử lý chất thải, các cơ quan này sẽ cho bạn lời khuyên nên hủy bỏ chất thải 
đặc biệt như thế nào.  
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- Hoá chất hết hạn hoặc mất phẩm chất phải được xử lý, nếu huỷ bỏ phải tuân thủ quy 
định nhà nước hiện hành . 

- Bao bì: Sự hủy bỏ được thực hiện theo luật định. Xử lý bao bì bị nhiễm bẩn cũng 
giống như việc xử lý bản thân hóa chất đó. Nếu các điều luật không có qui định khác 
biệt, bao bì không  nhiễm bẩn có thể xử lý giống như chất thải sinh hoạt hoặc tái sử 
dụng.  

Yêu cầu trong vận chuyển  

- Nước Javel được chứa trong các can hoặc thùng chuyên dùng không phải kim loại 
và được vận chuyển bằng các loại xe tải. Không được chở lẫn với các loại hàng khác, 
nhất là thực phẩm.  

- Không vận chuyển hoá chất nguy hiểm với người, gia súc và các hàng hoá khác.  

- Trên đường vận chuyển, chủ phương tiện không đỗ dừng phương tiện ở nơi công 
cộng, đông người 


