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Information and MSDS Axit – Sulfuric 

 
 

 

 

 

 

 

Tổng quan: 

Danh pháp IUPAC Acid sulfuric 

Tên khác Dầu sulfate, Hydro sulfate 

Công thức phân tử H2SO4 

Phân tử gam 98,078 g/mol 

Biểu hiện Dầu trong suốt, không màu, không mùi 

Số CAS [7664-93-9] 

 

Thuộc tính: 

Tỷ trọng và pha 1,84 g/cm3, lỏng 

Độ hòa tan trong nước Có thể trộn lẫn(tỏa nhiệt!) 

Điểm nóng chảy 10 °C, 283 K 

Điểm sôi 338 °C (dung dịch axit 98%) 

pKa -3,0 
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pKb 2,0 

Độ nhớt 26,7 cP ở 20 °C 
 

Nguy hiểm: 

Các nguy hiểm chính Ăn mòn mạnh 

NFPA 704 

 

Điểm bắt lửa Không cháy 

Rủi ro/An toàn R: 35 S: 26, 30, 45 
Số RTECS WS5600000 
Tính chất: 

H2SO4 là một chất lỏng sánh như dầu,không màu. 

Khi làm lạnh sẽ hóa rắn thành những tinh thể, nóng chảy ở 10,490. Tuy nhiên, 
axit lỏng dễ có thể chậm đông hóa rắn ở dưới 00 

Ở 300 – 400 , bắt đầu bốc khói và đun tiếp sẽ tạo ra hơi SO3. Bắt đầu sôi ở 2900 
và nhiệt độ sẽ nâng nhanh cho tới khi ngừng giải phóng SO3. Hydrat còn lại chứa 
98,3% H2SO4  và sôi ở 3380 

H2SO4 đặc hấp thu mãnh liệt hơi ẩm và vì thế là một chất làm khô tốt, áp suất 
hơi nước trên H2SO4 là 0,003mmHg. 

Trạng thái: 

Axit sulfuric tinh khiết hoàn toàn không được tìm thấy trên Trái Đất, do áp lực 
rất lớn giữa axít sulfuric và nước. Ngoài ra, axít sulfuric là thành phần của mưa axít, 
được tạo thành từ điôxít lưu huỳnh trong nước bị ôxi hoá, hay là axít sulfuric bị ôxi 
hoá. Điôxít lưu huỳnh được sản xuất khi nhiên liệu chứa lưu huỳnh (than đá hoặc dầu) 
bị đốt cháy. 
Axít sulfuric được tạo thành trong tự nhiên bởi quá trình ôxi hoá quặng pyrit, ví dụ 
như quặng pirit sắt. Phân tử ôxy ôxi hoá quặng pirit sắt (FeS2) thành ion sắt (II) hay 
Fe2+: 
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2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2Fe2+ + 4SO4

2- + 4H+ 
Fe2+ có thể bị ôxi hoá lên Fe3+: 

4Fe2+ + O2 + 4H+ → 4 Fe3++ 2H2O 
và Fe3+ tạo ra có thể kết tủa dưới dạng hiđrôxit. Phương trình tạo thành hiđrôxit là 

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3  + 3H+ 
Ion sắt (III) cũng có thể ôxi hóa pirit. Khi sắt (III) xuất hiện, quá trình có thể trở nên 
nhanh chóng. 

Các thuộc tính vật lý:  
Các dạng của axít sulfuric: 

Mặc dù có thể sản xuất axít sulfuric 100%, nhưng nó sẽ mất SO3 ở điểm sôi để 
tạo ra axít 98,3%. Axít 98% cũng ổn định hơn khi lưu trữ, vì nó là dạng thông thường 
của axít sulfuric đậm đặc. Các nồng độkhác của axít sulfuric được sử dụng cho các 
mục đích khác nhau. Một số nồng độ phổ biến là: 

• 10%, axít sulfuric loãng dùng trong phòng thí nghiệm. 
• 33,5%, axít cho ắc quy (sử dụng trong các ắc quy axít-chì) 
• 62,18%, axít trong bể (chì) hay để sản xuất phân bón 
• 77,67%, axít trong tháp sản xuất hay axít Glover. 
• 98%, đậm đặc 

Cũng có nhiều loại cấp độ tinh khiết khác nhau. Loại H2SO4 kỹ thuật là không 
tinh khiết và thường có màu, nhưng nó thích hợp cho việc sản xuất phân bón. Loại tinh 
khiết như loại US Pharmacopoeia (USP) được sử dụng để sản xuất các loại dược 
phẩm và thuốc nhuộm. 

Khi có SO3(khí) nồng độ cao được bổ sung vào axít sulfuric, thì H2S2O7 được 
tạo ra. Nó được gọi là axít sulfuric bốc khói hay ôleum, hoặc ít thông dụng hơn là axít 
Nordhausen. Nồng độ của ôleum hoặc được biểu diễn theo % SO3 (gọi là % ôleum) 
hoặc như là "% H2SO4(lượng được tạo thành nếu đã bổ sung thêm nước H2O); các 
nồng độ chủ yếu là 40% ôleum (109% H2SO4) và 65% ôleum (114,6% H2SO4). 
H2S2O7 tinh khiết trên thực tế là một chất rắn có nhiệt độ nóng chảy là 36 °C. 
Tính phân cực và tính dẫn điện: 

H2SO4 khan là một chất lỏng phân cực, với hằng số điện môi khoảng 100. Điều 
này là do nó có thể phân ly bằng cách tự proton hóa chính nó, một quá trình được biết 
đến như là tự proton hóa. 



         CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ HOÀN HẢO 

         Địa chỉ: Số 25 ngõ 42 phố Đức Giang, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP Hà Nội 

                  Điện thoại: 0912822608; Email: info@hoanhaochemical.com;haochemco@gmail.com 

 
2 H2SO4 → H3SO4

+ + HSO4
− 

Hằng số cân bằng của quá trình này là 
K(25 °C) = [H3SO4

+][HSO4
-] = 2.7 × 10−4. 

So với hằng số cân bằng của quá trình phân li nước, hằng số cân bằng của quá 
trình này gấp 10 tỉ lần. Dù axít có độ nhớt, sự phân li tạo H3SO4

+ và HSO4
- vẫn cao. Vì 

vậy axít sulfuric là một chất dẫn điện tốt. Nó cũng là một dung môi rất tốt cho nhiều 
phản ứng. 

Trên thực tế, cân bằng hóa học phức tạp hơn so với điều nêu trên. 100% 
H2SO4 chứa các loại ion sau ở trạng thái cân bằng (số được nêu tính theo milimol trên 
1 kg dung môi): HSO4

− (15,0), H3SO4
+(11,3), H3O+ (8,0), HS2O7

− (4,4), H2S2O7 (3,6), 
H2O (0,1). 

Thuộc tính hóa học: 
Phản ứng với nước: 

Phản ứng ngậm nước (hyđrat hóa) của axít sulfuric là một phản ứng tỏa 
nhiệt cao. Nếu nước được thêm vào axít sulfuric đậm đặc thì nó bị sôi và bắn ra rất 
nguy hiểm. Do vậy, khi pha loãng axít phải thêm axít vào nước chứ không phải 
thêm nước vào axít. Hiện tượng này xảy ra là do tỷ trọng tương đối của hai chất lỏng, 
trong khi nước có tỷ trọng thấp hơn axít sulfuric nên sẽ có xu hướng nổi lên trên. Phản 
ứng này nói chính xác hơn là phản ứng tạo ra các ion hiđrôni, như sau: 

H2SO4 + H2O → H3O+ + HSO4
-. 

Sau đó: 
HSO4

- + H2O → H3O+ + SO4
2- 

Do sự hyđrat hóa của axít sulfuric là phản ứng thuận xét theo nhiệt động lực 
học (ΔH = 880 kJ/mol), axít sulfuric là một chất hấp thụ nước rất tốt, và nó được sử 
dụng trong sản xuất nhiều loại hoa quả khô. Ái lực của axít sulfuric đối với nước là đủ 
mạnh để chiếm lấy các nguyên tử hiđrô và ôxy từ các hợp chất chứa chúng; ví dụ, 
đường glucoza(C6H12O6) sẽ bị axít sulfuric đậm đặc hút nước tạo ra cacbon nguyên tố 
và dung dịch axít sẽ loãng ra một chút: C6H12O6 → 6C + 6H2O. 
Các phản ứng khác: 

Mang tính chất của một axít, axít sulfuric phản ứng với phần lớn cácbazơ để tạo 
ra muối sulfat tương ứng. Ví dụ, sulfat đồng(II), một muối màu xanh lam quen thuộc 
của đồng được sử dụng trong mạ điện và làm thuốc diệt nấm, được điều chế bằng phản 
ứng của ôxít đồng (II)với axít sulfuric: 
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CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 

Axít sulfuric cũng có thể sử dụng để đẩy các axít yếu hơn ra khỏi muối của 
chúng, ví dụ natri axetat tạo ra axít axetic: 

H2SO4 + CH3COONa → NaHSO4 + CH3COOH 
Tương tự, phản ứng của axít sulfuric với kali nitrat có thể sử dụng để sản xuất 

axít nitric, cùng với sự tạo thành của bisulfat kali. Với chính bản thân axít nitric thì 
axít sulfuric có phản ứng như là một axít cũng như là một chất khử nước, tạo ra các 
ion nitronium NO2

+, là quan trọng trong các phản ứng nitrat hóa có diễn ra thay thế 
vòng thơm ái lực điện tử. Loại phản ứng này có sự proton hóa diễn ra trên nguyên tử 
ôxy, là quan trọng trong nhiều phản ứng của hóa hữu cơ, chẳng hạn este hóa 
Fischer và khử nước của rượu. 

Axít sulfuric phản ứng với phần lớn các kim loại trong phản ứng thế đơn để tạo 
ra khí hiđrô và muối sulfat của kim loại. Axít H2SO4 loãng phản ứng 
với sắt, nhôm, kẽm, mangan và niken, nhưng thiếc và đồngthì cần phải dùng axít đặc 
nóng. Chì và vonfram lại có khả năng chống lại sự ăn mòn của axít sulfuric. Phản ứng 
của sắt chỉ ra dưới đây là phổ biến cho nhiều kim loại, nhưng phản ứng với thiếc là 
không bình thường trong đó điôxít lưu huỳnh (sulfur điôxít) được tạo ra chứ không 
phải hiđrô. 

Fe(r) + H2SO4(dd) → H2(k) + FeSO4(dd) 
Sn(r) + 2 H2SO4(l) → SnSO4 + 2 H2O + SO2 

Chì khó tham gia phản ứng với H2SO4 loãng nhưng tan trong axit H2SO4 đặc 
nóng theo phản ứng: 

Pb + 3H2SO4đđ → Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O 

Sử dụng: 
Axít sulfuric là hóa chất thương mại rất quan trọng, và thực vậy sản lượng axít 

sulfuric của một quốc gia là một chỉ số tốt về sức mạnh công nghiệp của quốc gia đó. 
Sử dụng chủ yếu của axít sulfuric (60% sản lượng toàn thế giới) là trong "phương 
pháp ướt" của việc sản xuất axít phốtphoric, là chất được sử dụng để sản xuất các 
loại phân hóa học phốtphat cũng như natri triphốtphat để làm bột giặt. Trong phương 
pháp này đá phốtphat được sử dụng, và hơn 100 triệu tấn được sản xuất hàng năm. 
Nguyên liệu thô được chỉ ra dưới đây làfloro-apatit, mặc dù thành phần chính xác có 
thể dao động nhiều. Nó được xử lý bằng axít sulfuric 93% để tạo ra sulfat canxi, hiđrô 
florua(HF) và axít phốtphoric. HF được loại ra trong dạng axít florosilicic. Quy trình 
tổng quan có thể biểu diễn như sau: 
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Ca5F(PO4)3 + 5 H2SO4 + 10 H2O → 5 CaSO4·2 H2O + HF + 3H3PO4 

Các loại phân bón sulfat như amoni sulfat được sản xuất từ axít sulfuric, mặc dù với 
sản lượng ít hơn so với các phốtphat. 

Một ứng dụng quan trọng khác của axít sulfuric là để sản xuất nhôm sulfat, còn 
được biết như là phèn làm giấy. Nó có thể phản ứng với một lượng nhỏ xà phòng trên 
các sợi bột giấy nhão để tạo racacboxylat nhôm dạng giêlatin, nó giúp làm đông lại các 
sợi bột giấy thành bề mặt cứng của giấy. Nó cũng được sử dụng để sản xuấtnhôm 
hiđrôxít, là chất được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước đểlọc các tạp chất, cũng 
như để cải thiện mùi vị của nước. Sulfat nhôm được tạo ra từ phản ứng của bô xít với 
axít sulfuric: 

Al2O3 + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2O 
Axít sulfuric cũng được sử dụng cho các mục đích khác trong công nghiệp hóa 

chất. Ví dụ, nó là chất xúc tác axít thông thường để chuyển 
hóa cyclohexanoneoxim thành caprolactam, sử dụng để sản xuất nylon (nilông). Nó 
cũng được sử dụng để sản xuất axít clohiđrictừ muối ăn bằng công nghệ Mannheim. 
Phần nhiều H2SO4 được sử dụng trong công nghiệp hóa dầu để tinh luyện dầu mỏ, ví 
dụ làm chất xúc tác cho phản ứng của isobutan với isobutylen để tạo ra isooctan, là 
hợp chất làm tăng chỉ số octan của xăng. Axít sulfuric cũng là quan trọng cho sản xuất 
các loại thuốc nhuộm. 

Hỗn hợp của axít sulfuric với nước được sử dụng làm chất điện giải trong hàng 
loạt các dạng ắc quy axít-chì trong đó nó tham gia vào phản ứng thuận nghịch 
để chì (Pb) và chì điôxít (PbO2) chuyển hóa thành chì(II) sulfat. Axít sulfuric cũng là 
thành phần cơ bản của một số chất làm sạch các cống rãnh, được sử dụng để làm sạch 
các vật cản có chứa giấy, giẻ rách và các vật liệu khác mà không dễ làm sạch bằng các 
dung dịch xút ăn da. 

Hằng năm sản xuất 160 triệu tấn H2SO4. Axit sunfuric là hóa chất hàng đầu 
trong nhiều ngành sản xuất 

• Phẩm nhuộm 2% 
• Luyện kim 2% 
• Chất dẻo 5% 
• Chất tẩy rửa 14% 
• Giấy, sợi 8% 
• Sợi visco 
• Sợi axetat 
• Sơn 11 % 



         CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ HOÀN HẢO 

         Địa chỉ: Số 25 ngõ 42 phố Đức Giang, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP Hà Nội 

                  Điện thoại: 0912822608; Email: info@hoanhaochemical.com;haochemco@gmail.com 

 
• Phân bón 30% 
• Phân lân 
• Amoni sunfat 
• Phân NPK 
• Những ứng dụng khác 28% 
• Dầu mỏ 
• Thuốc nổ 
• Acquy 
• Dược phẩm 
• Thuốc trừ sâu 

Nguy hiểm: 
Sự sôi của axít sulfuric khi thêm nước vào thường sinh ra các đám khói chứa 

hơi axít sulfuric, hơi này cực nóng cũng như có tính axít cao. Các đám cháy gần nơi có 
axít sulfuric thông thường được dập bằng các loại bình bọt hay các chất đất khô để 
tránh khả năng làm sôi axít. Ở những chỗ bắt buộc phải dùng nước thì mục tiêu là phải 
đổ nước thật nhiều và thật nhanh để có thể làm nguội nhanh nhiệt do phản ứng sinh ra. 

Những người chữa cháy phải mặc quần áo chống bắn tóe khi làm việc với axít 
sulfuric, để bảo vệ chính họ chống lại cả hơi và sự bắn tung tóe hay lan tràn. 

Cảnh báo: 
Khi cần phải trộn axít với nước thì axít sulfuric cần phải được thêm vào nước, 

không bao giờ làm ngược lại. Xem trên đây để có thêm thông tin. Là một axít và một 
chất ôxi hóa mạnh, axít sulfuric cần được bảo quản xa nơi chứa các bazơ và các chất 
khử. Nó là một chất ăn mòn mạnh thậm chí ngay cả khi bị pha loãng, nó ăn mòn nhiều 
kim loại chẳng hạn như sắt và nhôm. 

Găng tay và kính cần phải được sử dụng khi tiếp xúc với H2SO4loãng, và khi 
tiếp xúc với axít đậm đặc thì phải có các tấm bảo vệ mặt và tạp dề PVC. 
Thông tin về độc tính: 

Tuyến đường xâm nhập: hấp thụ qua da. Da tiếp xúc. Tiếp xúc mắt. Khi hít phải. 
Nuốt phải.  

Độc tính đối với động vật:  

Chú ý: GIÁ TRỊ LC50 ĐƯỢC QUI ƯỚC VỀ CƠ SỞ 4 giờ TIẾP XÚC.  

Độc cấp tính qua miệng (LD50): 2.140 mg/kg [chuột]. 
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 Độ độc cấp tính dạng hơi (LC50): 320 mg/m3 2 giờ [chuột].  

Ảnh hưởng mãn tính về con người:Tác dụng gây ung thư: Phân loại 1 (Đã được 
kiểm chứng cho con người.) bởi IARC + (Proven.) bởi OSHA. Phân loại A2 (Nghi 
ngờ cho con người.) bởi ACGIH. Có thể gây ra thiệt hại cho các cơ quan sau đây: 
thận, phổi, tim, hệ thống tim mạch, đường hô hấp trên, mắt, răng.  

Ảnh hưởng độc hại khác về con người: Vô cùng nguy hiểm trong trường hợp của 
đường hô hấp ( ăn mòn phổ). Rất nguy hiểm trong trường hợp tiếp xúc với da (ăn 
mòn, gây kích thích, thẩm thấu), tiếp xúc bằng mắt (ăn mòn), nuốt .  

Các chú thích đặc biệt về ảnh hưởng mãn tính đến con người: Đặc tính gây đột 
biến: Phân tích di truyền tế bào: Hamster, buồng trứng = 4mmol / L. Ảnh hưởng sinh 
sản: Có thể gây ra tác dụng phụ sinh sản dựa trên dữ liệu động vật. Phát triển bất 
thường (cơ xương) ở thỏ với liều 20 mg/m3 cho 7 giờ (RTECS). Sự gây quái thai: 
không gây xẩy thai, hư thai, cũng không gây quái ở chuột và thỏ với liều hít .  

Các chú thích đặc biệt về các hiệu ứng độc hại khác trên con người:  

- Các ảnh hưởng cấp tính sức khỏe tiềm năng:  

- Da: Nguyên nhân gây kích ứng da và bỏng nặng. Tiếp xúc liện tục có thể gây hoại tử 
mô.  

- Mắt: Nguyên nhân gây kích ứng mắt và bỏng nghiêm trọng. Có thể gây ra thương 
tích cho mắt không thể chữa được.  

- Nuốt phải: Có hại nếu nuốt phải. Có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho đường tiêu 
hóa. Nguyên nhân bỏng đường tiêu hóa. Có thể gây thủng dạ dày, chảy máu tiêu hóa, 
phù nề hoại tử, thanh môn và để lại sẹo, và sự sụp đổ đột ngột tuần hoàn (tương tự như 
đường hô hấp cấp tính). Nó cũng có thể gây nhiễm độc toàn thân do nhiễm axít.  

- Hít phải: Có thể gây ra dị ứng nghiêm trọng của đường hô hấp và các màng nhầy với 
đau họng, ho, khó thở, phù phổi bị trì hoãn. Nguyên nhân bỏng hóa học đường 
repiratory. Hít phải có thể gây tử vong như là kết quả của co thắt, phù nề, viêm thanh 
quản và phế quản, viêm phổi hóa học, và phù phổi. Nguyên nhân hành động ăn mòn 
màng nhầy. Có thể ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch (hạ huyết áp, trầm cảm, tim ra, 
nhịp tim chậm). Trụy tuần hoàn với da clammy, xung yếu và nhanh, thở nông, và nước 
tiểu ít ỏi có thể làm theo. Tuần hoàn sốc thường là nguyên nhân tử vong ngay lập tức. 
Cũng có thể ảnh hưởng đến răng (thay đổi trong răng và các cấu trúc hỗ trợ - xói mòn, 
sự đổi màu).  

- Ảnh hưởng mãn tính sức khỏe tiềm năng: Hít phải: hít phải nhiều lần hoặc trong một 
thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hành vi (co cơ, co cứng), hệ thống tiết niệu (thận), 
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và hệ thống tim mạch, tim (leisons tim thiếu máu cục bộ), và hệ thống hô hấp / phổi 
(phù phổi, tổn thương phổi), răng (nha khoa sự đổi màu, xói mòn). - Da: da tiếp xúc 
kéo dài hoặc lặp đi lặp lại có thể gây viêm da, một phản ứng dị ứng da. 

Thông tin về sinh thái: 

Tác động độc hại: tác động độc hại trong nước (LC50): 49 mg/l 48 giờ [ cá thái 
dương]. 

BOD5 và COD: Không có sẵn. 

Sản phẩm phân hủy sinh học: Các sản phẩm phân hủy ngắn hạn có thể gây nguy 
hiểm là không thể xảy ra. Tuy nhiên, sản phẩm phân hủy dài hạn có thể phát sinh. 

Độc tính của các sản phẩm phân hủy sinh học: Các sản phẩm của suy thoái là ít độc 
hại hơn các sản phẩm riêng của mình. 

Các chú thích đặc biệt trên các sản phẩm phân hủy sinh học: Không có. 

Xử lý chất thải:Axit sulfuric có thể được đặt trong hộp kín hoặc được hấp thụ bởi 
khoáng, cát khô, đất, hoặc vật liệu tương tự. Nó cũng có thể được pha loãng và trung 
hòa. Để chắc chắn phải tham khảo ý kiến với chính quyền địa phương hoặc khu vực 
quản lý chất thải trước khi bất kỳ xử lý. Xử lý chất thải phải được xử lý theo quy định 
của liên bang, bang và địa phương quy định về kiểm soát môi trường. 

Biện pháp sơ cứu về y tế: 

1.Tiếp xúc mắt: Kiểm tra và tháo bỏ kính sát tròng. Trong trường hợp tiếp xúc, ngay 
lập tức rửa mắt với nhiều nước trong vòng ít nhất 15 phút. Có thể sử dụng nước lạnh . 
Chăm sóc y tế ngay lập tức.  

2. Tiếp xúc da: Trong trường hợp tiếp xúc, ngay lập tức rửa da với nhiều nước trong ít 
nhất 15 phút trong lúc đó thay quần áo và giày bị ô nhiễm. Phủ da bị kích thích với 
chất làm mềm. Có thể sử dụng nước lạnh .Wash quần áo trước khi tái sử dụng. Triệt 
để làm sạch giày trước khi tái sử dụng. Chăm sóc y tế ngay lập tức.  

3. Tiếp xúc da nghiêm trọng:Rửa sạch với xà phòng thuốc tẩy uế và phủ lớp da bị ô 
nhiễm với kem chống vi khuẩn. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.  

4. Hít phải: Nếu hít vào, chuyển đến nơi không khí trong lành. Nếu không thể thở, hô 
hấp nhân tạo. Nếu thở khó khăn, cung cấp oxygen. Chăm sóc y tế ngay lập tức.  

5. Ảnh hưởng nghiêm trọng qua đường hô hấp: Sơ tán các nạn nhân đến một khu vực 
an toàn càng sớm càng tốt. Nới lỏng quần áo ở cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc dây thắt 
lưng. Nếu thở khó khăn, cung cấp oxy. Nếu nạn nhân không thở, thực hiện hô hấp 
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nhân tạo. Chú ý: Nó có thể gây nguy hiểm cho người thực hiện hô hấp nhân tạo khi vật 
liệu hít phải là độc hại, lây nhiễm hay ăn mòn. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập 
tức.  

6. Sự nuốt : Không được gây nôn trừ khi được thực hiện bởi nhân viên y tế. Không 
bao giờ cung cấp cho bất cứ điều gì vào miệng nạn nhân bất tỉnh. Nới lỏng quần áo ở 
cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc dây thắt lưng. Chăm sóc y tế nếu các triệu chứng xuất 
hiện. 

Phòng ngừa và xử lý sự cố: 

1.Tràn đổ, rò rỉ diện nhỏ: 

 Pha loãng với nước và thu dọn, hoặc hấp thụ với một vật liệu khô trơ và đặt trong một 
thùng chứa xử lý chất thải phù hợp. Nếu cần thiết: Trung hòa lượng nhỏ còn lại với 
một dung dịch loãng natri cacbonat.  

2. Tràn đổ, rò rỉ diện rộng:  

Ăn mòn chất lỏng. Độc chất lỏng. Ngăn chặn rò rỉ nếu không có rủi ro. Hấp thụ với 
đất khô, cát khô hoặc vật liệu không dễ cháy khác. Không nên để nước bên trong bể 
chứa. Không chạm vào vật chất bị đổ ra. Sử dụng bức màn phun nước để chuyển 
hướng hơi trôi. Sử dụng bình phun nước để giảm hơi. Ngăn chặn xâm nhập vào hệ 
thống cống rãnh, tầng hầm hoặc các khu vực hạn chế; đê điều, nếu cần thiết. Kêu gọi 
sự hỗ trợ về việc xử lý. Trung hòa lượng còn lại với một dung dịch loãng natri 
cacbonat. 

Yêu cầu về cất giữ và bảo quản: 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm :  

- Tránh sự tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.  

- Rửa tay trước khi ăn và sau khi hoàn tất công việc.  

- Có biển cảnh báo hóa chất nguy hiểm ở khu vực có axít và tại các van thường xuyên 
thao tác.  

- Tuân thủ các qui trình, thao tác khi vận hành và khi lấy mẫu.  

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản :  



         CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ HOÀN HẢO 

         Địa chỉ: Số 25 ngõ 42 phố Đức Giang, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP Hà Nội 

                  Điện thoại: 0912822608; Email: info@hoanhaochemical.com;haochemco@gmail.com 

 
- Không để lẫn với các khử và chất có thể cháy, các chất oxy hoá mạnh, các bazơ 
mạnh, kim loại. Để trong phòng thông gió tốt. Bảo quản mát. Khô  

- Đóng gói trong bình, bao bì kín  

- Tránh để gần các loại dung dịch kiềm.  

- Vật liệu sử dụng thích hợp : vật liệu composit, thủy tinh, PVC, PE  

- Vật liệu sử dụng không tương thích : Kẽm, Thiếc, Nhôm, đồng và hợp kim của 
chúng. 

Thiết bị bảo vệ cá nhân: 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết :  

- Có biện pháp thông gió, sử dụng quạt hút hơi axít khi làm việc với axít  

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc :  

- Khẩu trang (mặt nạ phòng độc): Bảo vệ đường hô hấp khi tiếp xúc với hơi axít.  

- Bảo vệ Bàn tay : găng tay chịu được dung dịch Axít (cao su tự nhiên).  

- Bảo vệ Mắt : đeo mắt kính bảo hộ lao động 

- Bảo vệ Da : trang bị quần áo bảo hộ chống axít.  

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố : mặt nạ phòng độc có hộp lọc, 
kính bảo vệ mắt, quần áo BHLĐ, ủng, găng tay cao su, tạp dề chống hóa chất.  

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...) 

Các quy định về đóng gói, tem mác và vận chuyển. 

- Sản phẩm được đóng trong can, téc, phuy…trong điều kiện an toàn: có 
van, nắp đậy kín, khóa.. 

- Có tem mác ghi rõ ngày sản xuất, hạn sử dụng, hình ảnh cảnh báo nguy 
hiểm… 

- Vận chuyển trên xe chuyên dụng. 
 


