
Biện pháp bảo quản oxy già

• Không được bảo quản cùng  
với chất gia tốc hoặc các  
loại hóa chất khác.

• Không được trộn oxy  
già với chất gia tốc.

• Tránh tiếp xúc với bụi,  
kim loại hoặc các loại  
hóa chất khác.

• Không được hút thuốc.
• Tránh nguồn nhiệt.
• Tránh ngọn lửa trần.
• Không bao giờ được 

làm nóng oxy già.

Biện pháp xử lý oxy già

• Đeo kính bảo hộ.
• Đeo bao tay và mặc đồ bảo hộ thích hợp.
• Ngay lập tức loại bỏ chất bị rò rỉ.
• Chỉ sử dụng loại vật liệu tương thích  

khi xử lý.

• Bảo quản trong phòng mát,  
tránh ánh nắng trực tiếp.

• Quan sát nhiệt độ bảo quản tối đa  
và tối thiểu như chỉ dẫn in trên bao bì 
và Bảng Chỉ dẫn An toàn Hóa chất.

• Để nguyên trong bao bì ban đầu.
• Đóng bao bì lại sau khi sử dụng.

Hướng dẫn 
an toàn

Biện pháp xử lý trong 
trường hợp:

Đề nghị liên hệ với đại diện Nouryon  
tại địa phương để biết thêm chi tiết. 
www.nouryon.com

Nuốt phải

Uống nhiều nước và đi khám bác sĩ 
ngay lập tức. Không được cố nôn ra.

Hỏa hoạn

Báo cho sở cứu hỏa. Dập đám cháy 
nhỏ bằng bột, hoặc cacbon dioxit  
và dùng nước.

Tiếp xúc với mắt

Đầu tiên rửa sạch bằng nước trong 
khoảng thời gian ít nhất là 15 phút. 
Phải đi khám để được chăm sóc y tế.

Rửa sạch bằng nước và xà phòng.

Tiếp xúc với da

Rò rỉ

Chất lỏng: thấm bằng vật liệu trơ  
và đổ thêm nước.  
Chất rắn/ hỗn hợp nhão: xử lý bằng 
trang bị phù hợp và đổ thêm nước.  
Di chuyển đến nơi an toàn và tổ  
chức tiêu hủy càng sớm càng tốt.

Bên cạnh các nhà cung cấp uy tín như Cadox®, Butanox®, Perkadox® và 
Trigonox® Nouryon được công nhận là đơn vị đứng đầu trên toàn thế giới 
về an toàn oxy già hữu cơ. Chúng tôi luôn đặt an toàn làm mục tiêu hàng đầu. 

Chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn là một trong những những nguồn lực quan 
trọng nhất mà chúng tôi cung cấp. Xem xét mức độ an toàn và xử lý oxy già hữu cơ 
trong phòng học, đào tạo trực tuyến, tư vấn về bảo quản và thiết bị định lượng oxy 
già cũng như thuyết minh và ấn bản chỉ dẫn sử dụng và xử lý oxy già hữu cơ an 
toàn chỉ là một số trong những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Trong trường hợp khẩn cấp, 
hãy gọi vào số điện thoại sau: 
+31 (0)570 679 211  
hoặc +1 800 424 9300

Quét mã QR để xem đoạn video ngắn 
về các dịch vụ an toàn của chúng tôi 
có thể hỗ trợ bạn như thế nào.


