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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam. 

- Địa chỉ văn phòng: Đƣờng 25B, KCN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ sở: WEN WEN TSAO   

- Điện thoại  :02513569181  Fax: 02513569039 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ số 7621437027 đăng ký lần đầu ngày 08/10/2015, chứng 

nhận thay đổi lần thứ năm ngày 03/11/2021. 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 3600725684 đăng ký lần đầu ngày 30/12/2004, đăng 

ký thay đổi lần thứ 4 ngày 15/12/2020. 

2. Tên cơ sở: Công ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam. 

- Địa điểm cơ sở: Đƣờng 25B, KCN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng, phê duyệt của nhà máy nhƣ sau: 

STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

1 Giấy phép xây dựng 

Số 124./GPXD-

KCNĐN ngày 

21/07/2016 

Giây phép xây dựng 06 công trình cấp 

cho Công ty TNHH Quốc Tế Gold 

Long John Đồng Nai Việt Nam 

2 Giấy phép xây dựng 

Số 143/GPXD-

KCNĐN ngày 

14/07/2017 

Giây phép xây dựng các công trình 

nhà ăn, khu vệ sinh+ nhà nồi hơi 

3 

Văn bản thông báo 

kết quả kiểm tra công 

trình 

Số 1131/KCNĐN-

MT ngày 

20/04/2018 

Kết quả kiểm tra hiệu quả của các hệ 

thống xử lý khí thải lò hơi và lò nhiệt 

của công ty 

4 

Văn bản thông báo 

kết quả kiểm tra công 

trình 

Số 344/KCNĐN-

MT ngày 

26/01/2018 

Kết quả kiểm tra hiệu quả hệ thống xử 

lý nƣớc thải, công suất 1.000 m
3
/ngày 

5 
Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt về PCCC 

Số 233/TD-PCCC, 

ngày 09/05/2016 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC 

nhà máy sản xuất- Công ty TNHH 

Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai 

Việt Nam 

6 

Văn bản trả lời hồ sơ 

hệ thống quan trắc 

khí thải tự động, liên 

tục của công ty 

TNHH Quốc Tế Gold 

Số 6521/STNMT-

CCBVMT ngày 

29/08/2022 

- 
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Long John Đồng Nai 

Việt Nam (Xƣởng II) 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) của Nhà máy: 

Số 118/QĐ-KCNĐN ngày 21/04/2022 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng số 156/XN-KCNĐN ngày 

25/10/2018 do ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp cho dự án: ‖Đầu tƣ xây dựng nhà máy 

dệt, nhuộm vải công suất 30.000.000 m vải/năm (tƣơng đƣơng với 42.000.000 m
2
 

vải/năm)‖. 

- Quy mô của nhà máy đầu tƣ: Dự án thuộc nhóm I (thuộc cột 3, mục 5, phụ lục II 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở  

3.1. Công suất sản xuất của cơ sở:  

Công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm với công suất các loại nhƣ sau:  

STT Sản phẩm Đơn vị Công suất 

1 Dệt, nhuộm vải m vải/năm 50.000.000 

2 Gia công vải mét/năm 100.000.000 

3 
Sản xuất hạt nhựa từ vải 

polyester 
tấn sản phẩm/năm 1.800 

4 
Sản xuất và gia công túi xách 

các loại 
sản phẩm/năm 50.000 

5 
Sản xuất và gia công tấm lót 

giày 
tấn sản phẩm/năm 2.400 

6 Sản xuất và gia công quần áo sản phẩm/năm 600.000 

7 Sản xuất vải tổng hợp tấn sản phẩm/năm 2.400 

8 
Gia công dán các nguyên liệu 

cho ngành giày 
tấn sản phẩm/năm 2.400 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất dệt, nhuộm của nhà máy có bổ sung công 

đoạn in: 
Sắp tới, công ty dự kiến lắp đặt thêm máy in và sấy để bổ sung thêm công đoạn in hoa 

văn lên vải. 
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Hình 1. Quy trình công nghệ sản xuất dệt, nhuộm 

Thuyết minh công nghệ sản xuất 

 Đ nh cuộn: sợi nguyên liệu khi nhập về nhà máy đƣợc đóng thành cuộn với kích 

thƣớc đã định s n đƣợc đƣa qua hệ thống máy se để se lại cho sợi có kích thƣớc theo từng 

loại sản phẩm.  

 Dệt  i   dệt tr n: sợi sau khi đánh cuộn đƣợc đem dệt thành vải, tùy theo loại vải 

mà quá trình dệt khác nhau phù hợp với từng sản phẩm khác nhau.  

Sợi  

Đánh cuộn 

Dệt kim 

Nhuộm  

Căng khung, 

định hình  

Nƣớc thải, hơi 

thuốc nhuộm  

Dệt tròn  Bụi, ồn  

Bụi, ồn  

Nƣớc thải, nhiệt 

thừa  

 

Đóng gói 

 

In hoa văn 
Mực in, 

nƣớc 
Giẻ lau, hơi nƣớc  

Thuốc 

nhuộm 

Lò hơi, lò 

nhiệt 

Than đá 

Nhập kho  

 

Xuất hàng 
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 Nhuộm vải: Đƣợc tiến hành sau khi hoàn tất các công đoạn chuẩn bị nhuộm. Trong 

giai đoạn này ngƣời ta thƣờng sử dụng các loại hóa chất phụ trợ nhƣ: NaOH, CH3COOH, 

chất tạo ra môi trƣờng (kiềm hay axit), phẩm nhuộm, các chất hoạt động bề mặt, chất khử, 

H2O2, chất điện ly…Tại công đoạn này vải nhuộm xong sẽ đƣợc giặt, vắt ráo nƣớc sau đó 

chuyển xuống công đoạn căng khung, định hình. 

 Căng  hung  định hình: tại công đoạn này làm khô nƣớc trên bề mặt vải và định 

hình khổ vải trƣớc khi quấn cuộn chuyển qua công đoạn in hoăc quấn cuộn thành phẩm. 

Quá trình này sử dụng nhiệt cung cấp từ lò hơi, lò nhiệt của nhà máy. Tại công đoạn này có 

phát sinh hơi nhiệt thừa, công ty đã bố trí hệ thống đƣờng ống hút, thu gom, giải nhiệt, làm 

hạ nhiệt độ hơi khí nóng này sau đó phát tán ra ngoài qua ống thải. Hoàn toàn không có hệ 

thống xử lý. 

 In hoa văn: Tùy theo yêu cầu của từng đơn hàng mà sẽ có in hoặc không in. Tại 

công đoạn in, công ty sẽ dụng máy in đƣợc lập trình tự động. Cuộn vải đƣợc gắn vào máy 

có cài đặt s n, sử dụng mực in gốc nƣớc, không gây ô nhiễm môi trƣờng. Máy sẽ in hoa 

văn lên bề mặt vải sau đó sẽ đƣợc chạy trên dây chuyền qua làm khô ở nhiệt độ 100°C sau 

đó tiếp tục đƣa vào máy hấp nhiệt độ cao để làm nở sợi vải, giúp mực in thấm vào và tăng 

tốc độ lên màu (độ sáng). Sản phẩm vải đầu ra đƣợc con lăn của máy cuộn lại thành phẩm 

cuộn vải. Tại hệ thống máy in có gắn bộ phận sấy đi liền thành một dây chuyền thống nhất 

liên tục, khép kín. Nhiệt thừa phát sinh tại công đoạn này công ty sẽ bố trí hệ thống đƣờng 

ống hút, thu gom, giải nhiệt, làm hạ nhiệt độ hơi khí nóng này sau đó phát tán ra ngoài qua 

ống thải. Hoàn toàn không có hệ thống xử lý. 

Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, công đoạn kiểm tra đƣợc thực hiện và cuối cùng 

đóng gói, lƣu kho chờ xuất hàng. 

 Sơ đồ quy trình công nghệ nhuộm:  
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Hình 2. Quy trình nhuộm vải 

 

Thuyết minh quy trình nhuộm: 

Vải sau khi dệt xong sẽ đƣợc đƣa vào máy nhuộm, đối với các loại sản phẩm khác 

nhau, đòi hỏi các sản phẩm nhuộm trong môi trƣờng khác nhau, (ví dụ: nếu nhuộm sợi 

Peco, thành phần của chúng bao gồm Polyeste và cotton, do đó phải sử dụng đồng thời hai 

loại thuốc nhuộm khác nhau: Sợi Polyeste nhuộm ở điều kiện pH = 5, môi trƣờng axít, 

nhiệt độ 130
0
C, trong khoảng thời gian 30 phút; Còn sợi cotton nhuộm bằng thuốc nhuộm 

hoàn nguyên ở pH = 12, môi trƣờng kiềm với nhiệt độ 130
0
C và thời gian hấp phụ tùy 

thuộc vào từng loại thuốc nhuộm cụ thể).  

Tại máy nhộm công nhân sẽ lập trình thời gian, và nhiệt độ, chuẩn bị hóa chất, thuốc 

nhuộm phù hợp với từng loại vải theo từng mẻ. Quá trình nhuộm thực hiện trong máy 

nhuộm kín.  

Vắt khô 

Nƣớc thải 

Nƣớc thải 

Nƣớc thải 

Nƣớc 

Vải thô 

Thuốc nhuộm 

Điều chỉnh quy trình nhuộm 

Gia nhiệt để nhuộm 

Làm lạnh và kiểm tra 

Kiểm tra 

Làm nguội  

Giặt vải nhuộm 

Chuyển sang công đoạn căng 

khung, định hình  

Hơi thuốc nhuộm 

Hơi thuốc nhuộm 
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Sản phẩm sau khi nhuộm đƣợc tiến hành tẩy giặt nhằm làm sạch sản phẩm, loại bỏ các 

tạp chất, mẫu thuốc nhuộm thừa,…quy định tẩy giặt bằng xà phòng hay hóa chất giặt tổng 

hợp (giặt nóng) ở nhiệt độ khoảng 80
0
C, sau đó xả lạnh với các chất tẩy giặt thông dụng 

(xà phòng 1g/l,…). 

Sau khi giặt, vải sẽ đƣợc vắt khô sau đó chuyển sang công đoạn căng khung, định hình. 

 Quy trình sản xuất, gia công túi xách, quần áo và tấm lót giày: 

 

Hình 3. Quy trình sản xuất, gia công túi xách, quần áo và tấm lót giày 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu vải đƣợc đƣa qua bộ phận cắt theo kiểu dáng, kích thƣớc yêu cầu của các 

đơn hàng. Trong quá trình cắt đƣợc thực hiện tự động bằng máy cắt, công nhân sẽ lập trình 

kích thƣớc theo yêu cầu của từng đơn hàng. 

Sau khi cắt, các bộ phận đƣợc chuyển sang bộ phận may để may viền hoặc may ráp các 

bộ phận lại với nhau theo yêu cầu. 

Sau khi may sản phẩm sẽ đƣợc kiểm tra kích thƣớc, chất lƣợng đƣờng may (tại công 

đoạn này các sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ bị loại ra hoặc chỉnh sửa). Sản phẩm sau khi 

kiểm tra đạt yêu cầu sẽ đƣợc đóng gói và giao cho khách hàng. 

 Quy trình sản xuất vải tổng hợp: 

Bụi, vải thừa, giấy 

lót cắt vải, ống giấy 

 

ồn, bụi (không đáng 

kể), ống chỉ, chỉ 

thừa... 

 

Sản phẩm hỏng 

Bụi, CTR 

Nguyên liệu vải 

Cắt  

May 

 

Kiểm tra 

 

Đóng gói 

 

Giao hàng 
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Hình 4. Quy trình sản xuất vải tổng hợp 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên vật liệu vải thành phẩm và xơ bông tổng hợp đƣợc đƣa qua công đoạn cắt để 

cắt thành các miếng nhỏ, sau đó đƣa qua công đoạn nghiền để nghiền các nguyên vật liệu 

để tạo ra các màng xơ. 

Sau khi nghiền nhỏ các màng xơ sẽ đƣợc trộn, kéo giãn, uốn màng xơ trƣớc khi đƣợc 

đƣa vào công đoạn ép. 

Tại công đoạn ép, máy ép dùng lực và nhiệt (do máy tạo ra) để liên kết các màng xơ lại 

với nhau tạo thành vải.  

Thành phẩm sau đó đƣợc kiểm tra đạt chất lƣợng sẽ đƣợc đóng gói và giao cho khách 

hàng. Hàng không đạt chất lƣợng sẽ giao cho đơn vị thu gom mang đi xử lý. 

Nguyên liệu (Vải, xơ 

bông tổng hợp) 

Cắt 

Nghiền 

Xơ 

Trộn 

Ép 

Thành phẩm 

 

Đóng gói, nhập kho, 

xuất hàng 

 

Bụi 

Bụi 

 

Bụi 

Bụi 
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 Quy trình gia công dán các nguyên liệu cho ngành giày 

 

Hình 5. Quy trình gia công dán các nguyên liệu cho ngành giày 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu để sản xuất là vải hoặc mút đƣợc đƣa qua bộ phận cắt theo kiểu dáng, kích 

thƣớc yêu cầu của khách hàng, sau đó đƣợc đƣa qua công đoạn quét keo và dán để tạo 

thành sản phẩm.  

Tại công đoạn quét keo thực hiện tự động bằng máy. Máy đƣợc lập trình sử dụng một 

lƣợng keo vừa đủ, không gây dƣ keo thải ra môi trƣờng. 

Sản phẩm sau khi kiểm tra sẽ đƣợc đóng gói và giao cho khách hàng. Sản phẩm không 

đạt chất lƣợng giao cho đơn vị thu gom mang đi xử lý. 

 Quy trình sản xuất hạt nhựa từ vải polyester 

Nguyên liệu (vải hoặc mút lót 

giày,...theo chỉ định hoặc đƣợc 

khách hàng cung cấp) 

Quét keo 

Thành phẩm 

Dán 

Cắt 

Đóng gói, nhập kho, xuất hàng 

 

Hơi keo 

Bụi 
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Hình 6. Quy trình sản xuất hạt nhựa từ vải polyester 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu (vải và vải vụn từ sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất vải polyester của 

công ty và thu hồi vải lỗi từ khách hàng mà công ty cung cấp vải) đƣợc đƣa qua công đoạn 

cắt để cắt thành các miếng nhỏ, sau đó đƣa qua công đoạn nghiền để nghiền nát nguyên vật 

liệu tạo thành vụn vải có kích thƣớc nhỏ. 

 Sau khi nghiền vụn vải sẽ đƣợc đƣa qua công đoạn nung ở nhiệt độ khoảng 280
0
C để 

làm tan chảy vụn vải thành nhựa dạng lỏng. Nhựa lỏng sẽ theo dây chuyền chạy qua máy 

đùn để đùn thành các sợi nhựa. Sợi này theo dây chuyền chạy qua máng nƣớc sạch để làm 

nguội. Sau đó tại đoạn cuối sẽ đƣợc cắt để tạo thành các hạt nhựa. Sản phẩm sẽ đƣợc đóng 

gói, lƣu kho và giao cho khách hàng. Nƣớc làm mát nhựa đƣợc tuần hoàn, tái sử dụng, 

châm thêm khi hao hụt và không thải bỏ. 

Nguyên liệu  

(Vải, vải vụn từ sản phẩm lỗi 

trong quá trình sản xuất của 

công ty)  

Cắt vải 

Nghiền vụn vải 

Nung nóng nhiệt độ cao tan 

chảy thành nhựa 

Cắt viên 

Thành phẩm 

Đóng gói 

Bụi 

Bụi 

nhiệt, mùi nhựa 

Bụi nhựa 

Lƣu kho 

Làm nguội Nƣớc sạch 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

STT Loại sản phẩm 

1 Dệt, nhuộm vải 

2 Gia công vải 

3 Hạt nhựa từ vải polyester 

4 Túi xách các loại 

5 Tấm lót giày 

6 Quần áo 

7 Vải tổng hợp 

8 Nguyên liệu cho ngành giày 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu  điện năng  ho  chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện nƣớc của cơ sở 

4.1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu 

Bảng 1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu 
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Stt 
Nguyên liệu/hóa 

chất 
Đơn vị 

Thành phần/tính chất 
Số lƣợng 

Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử 

dụng 

A Nguyên, nhiên liệu 

I Dệt và nhuộm, in 

1 
Sợi polyester, 

Cotton 
Tấn/năm 

 
30.060 Đài Loan Phục vụ sản xuất 

2 Thuốc nhuộm  Tấn/năm 

Thành phần:  

H2O2, NaCl, Na2SO4, màu 

, hỗn hợp các dẫn xuất hidro cacbon thơm 

nhƣ: C20H13NO4, C18H10BrNO3, 

C20H16N4O4S, C20H23N5O6. 

Tính chất: 

Dạng bột, mùi hăng, có nhiều loại màu sắc, 

tan trong nƣớc, gây độc, nguy hại cho da, 

mắt khi tiếp xúc trực tiếp, độc khi nuốt 

phải. 

857 
Đài Loan, 

Việt Nam 
Phục vụ sản xuất 

3 

Chất trợ nhuộm 

(chất hồ mềm, 

chất giặt, dầu 

không khoáng,…) 

Tấn/năm 

Thành phần:  

(N,N’-(Methylenedi-4,1-phenylene)-, 

didecyldimethylammonium chloride, 

polymer phân tán. 

Tính chất:  

Chất lỏng dạng sệt màu trắng. 

Tan trong nƣớc. Nếu tiếp xúc da, mắt gây 

kích ứng, độc khi nuốt phải. 

835 
Đài Loan, 

Việt Nam 
Phục vụ sản xuất 

4 Soda Tấn/năm 
Thành phần: Na2CO3 

Tính chất: dạng bột, màu trắng, không 
84 

Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 
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Stt 
Nguyên liệu/hóa 

chất 
Đơn vị 

Thành phần/tính chất 
Số lƣợng 

Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử 

dụng 

mùi. Có thể phá hủy phần trên hệ hô hấp, 

da, mắt. Gây độc hại cho da (kích ứng), 

tiếp xúc mắt, tiêu hóa và hô hấp (kích ứng 

phổi). 

Hô hấp: làm giảm chức năng của phổi, 

sung huyết mũi, chảy máu mũi, thủng vách 

ngăn mũi. Da: viêm, loét da và những đau 

đớn ở dạ dày, ruột non. Tiếp xúc da: gây ra 

kích ứng da có thể gây bỏng phụ thuộc vào 

nồng độ, chỗ tiếp xúc (da bị ăn mòn hay da 

không bị tổn thƣơng), thời gian tiếp xúc. 

Tiếp xúc mắt: gây ra kích ứng mắt và có 

thể gây bỏng. Tiêu hóa: sodium carbonate 

có thể gây kích ứng lên hệ tiêu hóa gây ra 

các triệu chứng nhƣ buồn nôn, nôn ói, tiêu 

chảy, khát nƣớc, đau bụng phụ thuộc vào 

nồng độ nuốt vào.  

 

5 Xút Tấn/năm 

Thành phần/công thức hóa học: NaOH 

Tính chất: chất lỏng, không màu, không 

mùi, tan trong nƣớc ở 20
0
C. 

Trƣờng hợp tiếp xúc (bị văng, dây vào 

mắt): Gây bỏng mắt, nặng có thể dẫn đến 

rủi ro bị mù.  

Trƣờng hợp tiếp xúc trên da (bị dây vào 

da): Gây bỏng.  

167 

Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 
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Stt 
Nguyên liệu/hóa 

chất 
Đơn vị 

Thành phần/tính chất 
Số lƣợng 

Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử 

dụng 

Trƣờng hợp tai nạn theo đƣờng tiêu hóa 

(ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Gây kích 

thích màng nhầy trong miệng, họng, thực 

quản và dạ dày ruột. Nguy hiểm làm xuyên 

thủng dạ dày, thực quản.  

6 Oxy già Tấn/năm 

Thành phần/công thức hóa học: H2O2,  

Tính chất: là một chất oxy hóa dạng lỏng 

trong suốt, đặc tính nhớt, có các thuộc 

tính oxy hóa mạnh, là chất tẩy trắng mạnh. 

167 

Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

7 Axit trung hòa Tấn/năm 

Thành phần/công thức hóa học: C2H4O2, 

C6H8O7 

Tính chất: Axit acetic và axit citric là 2 

loại axit yếu, có tính ăn mòn và gây dị ứng 

với da và mắt khi tiếp xúc. Độc khi nuốt 

phải. 

84 

Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

8 Chất cầm màu Tấn/năm 

Thành phần: Poly dimethyl diallyl, 
aminonium chloride 

Tính chất: Là chất lỏng, trong suốt màu 

vàng đến đỏ, tan trong nƣớc, có thể gây dị 

ứng da và mắt nếu tiếp xúc. 

84 

Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

9 
Chất đều 

màu/càng hóa 
Tấn/năm 

Thành phần: polymer anion và nƣớc, muối 

acid hữu cơ.  

Tính chất: chất lỏng, trong, hơi vàng, mùi 

nhẹ, tan trong nƣớc, độc tính nhẹ. Nếu 

dính lên da và mắt phải rửa ngay với nƣớc 

sạch. 

84 

Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_oxy_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Oxy_h%C3%B3a_kh%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_t%E1%BA%A9y_tr%E1%BA%AFng&action=edit&redlink=1
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Stt 
Nguyên liệu/hóa 

chất 
Đơn vị 

Thành phần/tính chất 
Số lƣợng 

Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử 

dụng 

10 Muối công nghiệp Tấn/năm 

Thành phần/Công thức hóa học: Na2SO4 

Tính chất: chất rắn, màu trắng, tan trong 

nƣớc, độc tính nhẹ. Có thể gây hen suyễn 

hay kích ứng mắt. 

251 
Đài Loan, 

Việt Nam 
Phục vụ sản xuất 

11 Mực in  Tấn/năm 

Thành phần: additive, glycerol, nƣớc 

Tính chất: gây kích ứng da và mắt ở mức 

độ nhẹ nếu tiếp xúc trực tiếp.  

88,2 Đài Loan Phục vụ sản xuất 

II May túi xách 

1.  Vải Tấn/năm  2.500 
Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

2.  Chỉ may Tấn/năm  0,5 
Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

3.  Khóa Tấn/năm  0,1 
Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

4.  Dây kéo Tấn/năm  0,1 
Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

III May quần áo 

1 Vải Tấn/năm - 300.000 
Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

2 Nút Tấn/năm - 2 
Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

3 Chỉ Tấn/năm - 2,5 
Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

4 Khóa Tấn/năm - 2 
Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

5 Dây kéo Tấn/năm - 5 Đài Loan, Phục vụ sản xuất 
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Stt 
Nguyên liệu/hóa 

chất 
Đơn vị 

Thành phần/tính chất 
Số lƣợng 

Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử 

dụng 

Việt Nam 

IV Sản xuất hạt nhựa 

1 Vải polyester phế Tấn/năm - 1.800 

Phế liệu sản 

xuất vải 

polyester của 

công ty 

Phục vụ sản xuất 

V Sản xuất, gia công tấm lót giày 

1 Keo Seaglue Tấn/năm 

Thành phần: toluen và nhựa tổng hợp. 

Tính chất: Keo Seaglue là một loại chất 

lỏng, trong suốt, mùi dung môi, chuyên 

dụng với độ bám dính chắc, độ bền cao, 

chịu nƣớc tốt, co giãn đàn hồi tốt… 

2 
Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

2 Mút xốp Tấn/năm 
- 

2.400 
Đài Loan, 

Việt Nam 

Phục vụ sản xuất 

B Nhiên liệu 

1 Than đá Tấn/năm 
- 

51.964 
Indonesia, 

Việt Nam 

Đốt lò hơi, lò 

nhiệt 

2 Dầu DO Lít/năm 
- 

24.000 Việt Nam 
Xe nâng và động 

cơ thiết bị 

3 Ga LPG Tấn/tháng  10 Việt Nam Đốt lò hơi mới 

C Hóa chất 

1 NaOH Kg/năm NaOH 275.550 Việt Nam 
Xử lý nƣớc thải, 

khí thải 

2 H2SO4 Kg/năm H2SO4 247.160 Việt Nam Xử lý nƣớc thải 
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Stt 
Nguyên liệu/hóa 

chất 
Đơn vị 

Thành phần/tính chất 
Số lƣợng 

Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử 

dụng 

3 PAC Kg/năm PAC 1.362.720 Việt Nam Xử lý nƣớc thải 

4 Polymer Kg/năm Polymer 761.520 Việt Nam Xử lý nƣớc thải 

5 
Hóa chất các loại 

khác 
Kg/năm 

- 
1.040 

Đài loan, Việt 

Nam 

Xử lý nƣớc thải 

nhuộm 
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4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất 

Bảng 2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất 

Stt Tên thiết bị 
Số lƣợng 

(cái) 
Xuất xứ 

Công suất 

(w/h) 

Nă  sản 

xuất 

I DỆT, NHUỘM 

1.  Máy dệt kim đan tròn 240 Đài Loan 3,7 2015 

2.  Máy dệt kim đan dọc 110 Đài Loan 11,8 2015 

3.  Máy dệt kim 84 Đài Loan 3,7  2021 

4.  Máy dệt tròn 54 Đài Loan 11,8  2021 

5.  Máy quấn sợi 24 Đài Loan 30 2015 

6.  Máy nhuộm 50 kg 30 Đài loan 5 2015 

7.  Máy nhuộm 150 kg 10 Đài loan 22 2015 

8.  Máy nhuộm 300 kg 20 Đài loan 22 2015 

9.  Máy nhuộm 600 kg 20 Đài loan 45 2015 

10.  Máy nhuộm 1000 kg 02 Đài loan 75 2015 

11.  Máy định hình 06 Đài loan 50 2015 

12.  Máy tạo lông bánh răng 02 Đài loan 15 2015 

13.  
Máy tạo lông áp lực đầu 

cao tốc 

01 
Đài loan 15 2015 

14.  Máy đóng gói 16 Đài loan 25 2015 

15.  Máy tinh luyện nƣớc 06 Đài loan 15 2015 

16.  Máy tinh luyện điện 01 Đài loan 15 2015 

17.  
Máy tự điều chế lƣợng 

thuốc nhuộm LA600 

01 
Đài loan 3,5 2015 

18.  
Máy điều chế dung dịch 

chuẩn LA620 

01 
Đài loan 3,7 2015 

19.  
Máy soi màu tự động 

7000A 

01 
Đài loan 0,37 2015 

20.  
Máy đánh màu HA-R-

450 

01 
Đài loan 0,37 2015 

21.  Máy tinh luyện  01 Đài loan 5,5 2015 

22.  Máy phối vải 01 Đài loan 15 2015 

23.  Máy định viền 01 Đài loan 5,5 2015 

24.  Máy in  07 Đài loan 15 2022 

25.  Máy hấp 02 Đài loan 15 2022 

26.  
Lò hơi 20 T/h đốt than 

đá 

01 
Đài loan 20 T/h 2015 

27.  Lò hơi 15T đốt gas 01 Đài loan 15T 2021 

28.  Lò Nhiệt 5.000.000 02 Đài loan 5.000.000 2015 
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Stt Tên thiết bị 
Số lƣợng 

(cái) 
Xuất xứ 

Công suất 

(w/h) 

Nă  sản 

xuất 

Kcal Kcal 

II  SẢN XUẤT HẠT NHỰA 

1.  Máy nghiền vải 1 Đài loan 250kg/h 2022 

2.  Máy đùn nhựa 1 Đài loan 250kg/h 2022 

3.  Hệ thống gia nhiệt 1 Đài loan 15KW 2022 

III MAY QUẦN ÁO, MAY TÚI XÁCH, TẤM LÓT GIÀY 

1.  Máy may 250 Nhật Bản - 2022 

2.  Máy kiểm vải 2 Nhật Bản - 2022 

3.  Máy ép tem 8 Nhật Bản - 2022 

4.  Máy cắt vải 4 Nhật Bản - 2022 

5.  Máy kiểm kim 2 Nhật Bản - 2022 

(Nguồn: Công ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam.) 

Hiện tại nhà máy đã lắp đặt dây chuyền máy sản xuất hạt nhựa, đã hoàn thiện cải tạo 

nâng công suất HTXL nước thải lên 2.000 m
3
/ngày.đêm và đưa vào sử dụng. Các máy 

móc cho xưởng may sẽ lắp đặt khi xưởng may xây dựng xong trong thời gian sắp tới. 

Hiện tại công ty đã lắp đặt hoàn tất các công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho toàn 

nhà máy, do đó công ty lập báo cáo này để được cấp giấy phép môi trường đi vào hoạt 

động. 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

a) Nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy đƣợc lấy 

từ lƣới điện lực Quốc gia. Việc cung cấp điện do Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng 

Nai thực hiện thông qua đơn vị hạ tầng để cung cấp. 

b) Nhu cầu tiêu thụ điện 

Điện năng tiêu thụ hàng tháng của nhà máy hiện hữu khoảng 1.200.065 Kwh/tháng 

đƣợc cung cấp bởi Công ty TNHH Điện lực Đồng Nai – Điện lực Nhơn Trạch. (Theo 

trung bình hóa đơn sử dụng điện từ tháng 5,6,7/2022). 

4.4. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

a) Nguồn cung cấp nƣớc 

Nguồn nƣớc Công ty sử dụng đƣợc lấy từ hệ thống cấp nƣớc từ Công ty cấp nƣớc 

Long Thành thông qua hệ thống cấp nƣớc của KCN Nhơn Trạch 2. 

b) Nhu cầu sử dụng nƣớc 

Hiện tại năm 2022 do tình hình ảnh hƣởng chung sau đại dịch Covid, công ty đang 

hoạt động sản xuất chỉ đạt khoảng 50% công suất đã đăng ký trong ĐTM. 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc hiện nay của nhà máy: 
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Nhu cầu sử dụng nƣớc trung bình là khoảng 1.184 m
3
/ngày.đêm (tính trung bình theo 

hóa đơn từ tháng 5,6,7 năm 2022), trong đó cụ thể nhƣ sau: 

- Nƣớc cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nƣớc cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: 

Theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng về cấp nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống 

và công trình tiêu chuẩn thiết kế, bảng 3.1 và bảng 3.4, lƣợng nƣớc sử dụng 45 lít/ngƣời/ca 

với hệ số không điều hòa k = 2,5. Dự án hiện tại sử dụng 500 lao động làm việc 2 ca/ngày. 

Qsh = 2,5 × 45 lít/ngƣời/ca × 500 ngƣời/2 ca = 56 m
3
/ngàyđêm 

- Nƣớc cấp cho nấu ăn: (Theo tiêu chuẩn TCVN 4474-87), lƣợng nƣớc sử dụng cho 

nhà ăn tập thể tính cho 1 công nhân là 25 lít/ngày, nhà máy hiện hữu có 500 công nhân 

viên:  

Qna= 500 ngƣời × 25 lít/ngƣời = 12,5 m
3
/ngàyđêm 

- Nƣớc cấp cho vệ sinh máy móc thiết bị và nhà xƣởng khoảng 80 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc cấp cho quá trình giặt, nhuộm:  khoảng 600 m
3
/ngày (theo tình hình thực tế 

nƣớc cấp mới cho hoạt động nhuộm của nhà máy).  

- Nƣớc tái sử dụng cho quá trình giặt, nhuộm: khoảng 300 m
3
/ngày. (Do yêu cầu 

chất lƣợng nƣớc cho công đoạn nhuộm không cần cao, hiện công ty đang tái sử dụng nƣớc 

thải sau hệ thống xử lý phục vụ cho công đoạn này). 

- Nƣớc cấp cho l  hơi: 20 tấn/h hoạt động 2 ca 16 tiếng/ngày: 380 m
3
/ngày. (Nước 

thải xả cặn lò hơi: 2 m
3
/ngày) 

- Lƣợng nƣớc sử dụng để tƣới cây, tạo ẩm đƣờng nội bộ là 50 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc cấp cho quá trình xử lý khí thải l  hơi  lò nhiệt đốt than đá: 6 

m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc PCCC: Lƣu lƣợng cấp nƣớc cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy, số 

đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 3 đám cháy. Nƣớc PCCC khoảng 60 m
3
 (Nƣớc 

PCCC không mang tính chất sử dụng thƣờng xuyên). 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc cho toàn nhà máy  hi đi vào hoạt động ổn định 

- Nƣớc cấp sinh hoạt: Theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng về cấp 

nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, bảng 3.1 và bảng 3.4, 

lƣợng nƣớc sử dụng 45 lít/ngƣời/ca với hệ số không điều hòa k = 2,5. Dự án sử dụng 800 

lao động làm việc 1 ca/ngày. 

Qsh = 2,5 × 45 lít/ngƣời/ca × 800 ngƣời/2 ca = 90 m
3
/ngày 

- Nƣớc cấp cho nấu ăn: (Theo tiêu chuẩn TCVN 4474-87), lƣợng nƣớc sử dụng 

cho nhà ăn tập thể tính cho 1 công nhân là 25 lít/ngày, dự án có 800 công nhân viên:  

Qna= 800 ngƣời × 25 lít/ngƣời = 20 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc cấp cho vệ sinh máy móc thiết bị và nhà xƣởng khoảng 160 m
3
/ngàyđêm. 

- Nƣớc cấp sản xuất cho quá trình giặt, nhuộm khoảng 1.200m
3
/ngày. 

- Nƣớc tái sử dụng cho quá trình giặt, nhuộm: khoảng 600 m
3
/ngày.  

- Nƣớc cấp cho l  hơi: Lƣợng nƣớc sử dụng cho lò hơi là 620 m
3
/ngày. (Nước thải 

xả cặn lò hơi khoảng: 4 m
3
/ngày) 

- Nƣớc cấp cho hệ thống xử lý khí thải l  hơi  lò nhiệt: 6 m
3
/ngày.đêm đƣợc tuần 

hoàn tái sử dụng định kỳ 6 tháng/lần thải bỏ; 

- Lƣợng nƣớc sử dụng để tƣới cây, tạo ẩm đƣờng nội bộ là 50 m
3
/ngày.đêm. 
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- Nƣớc PCCC: Lƣu lƣợng cấp nƣớc cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy, số 

đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 3 đám cháy. Nƣớc PCCC khoảng 200 m
3
 (Nƣớc 

PCCC không mang tính chất sử dụng thƣờng xuyên). 

  Tổng hợp lƣợng nƣớc sử dụng toàn dự án: 

Bảng 3: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc của dự án  

STT Mục đích sử dụng 

Lƣợng nƣớc sử dụng 

 (m
3
/ngày.đê ) 

Lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày.đê ) 

Hiện trạng 

Nhà máy hoạt 

động tối đa 

công suất 

Hiện trạng 

Nhà máy 

hoạt động 

hoạt động 

tối đa công 

suất 

1.  Nƣớc cấp sinh hoạt 56 90 56 90 

2.  Nƣớc cấp nấu ăn 12,5 20 12,5 20 

3.  

Nƣớc dùng cho vệ 

sinh thiết bị, nhà 

xƣởng 

80 160 80 160 

4.  
Nƣớc cấp quá trình 

giặt, nhuộm 
600 1.200 570 1.140 (**) 

4.1 

Nƣớc tái sử dụng 

cho quá trình giặt, 

nhuộm 

300 600 285 570 (**) 

5.  Nƣớc cấp cho lò hơi 380 620 2 4 

6.  
Nƣớc cấp hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi 
6 6 6 6 

7.  
Tƣới cây, tƣới 

đƣờng 
5 5 - - 

8.  Nƣớc cấp PCCC 200 200 - - 

Tổng cộng lƣợng nƣớc sử 

dụng cấp mới tính cho ngày 

lớn nhất (không kể nước 

PCCC và nước tái sử dụng 

đầu vào) 

1.185 2.153 1.004,5 (*) 1.990 (*) 
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(*) Nước thải tính cho ngày lớn nhất đã bao gồm phần nước thải ra sau khi tái sử 

dụng. 

(**) nước thải sau công đoạn giặt, nhuộm tính bằng 95% nước cấp đầu vào. 5% thất 

thoát do vào vải và bay hơi. 

5. C c thông tin  h c liên quan đến cơ sở  

5.1.   Quy mô các hạng mục của nhà máy 

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án và công trình nhà xƣởng hiện hữu của nhà 

máy có tổng diện tích 92.512 m
2
 tại KCN Nhơn Trạch II, thị trấn Hiệp Phƣớc, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Quy mô sử dụng đất của toàn Công ty và các hạng mục công 

trình cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4: Quy mô sử dụng đất 

STT Hạng  ục công trình Diện tích ( ²) Tỷ lệ  (%) 

1 Đất xây dựng công trình 42.948 46,43 

2 Đất giao thông nội bộ, sân bãi 29.811,12 33,22 

3 Đất cây xanh, thảm cỏ 19.752,88 21,35 

Tổng diện tích 92.512 100 

Bảng 5: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình 

STT C c hạng  ục 
Diện tích 

(m
2
) 

Tình trạng Ghi chú 

I CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH 

1.  Xƣởng dệt + kho 13.500 Hiện hữu 4 tầng 

2.  Xƣởng định hình + kho  4.500 Hiện hữu  

3.  Xƣởng nhuộm 4.500 Hiện hữu  

4.  Xƣởng dệt + xƣởng may + kho 12.096 Xây mới  

II CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ 

1 Nhà ăn 1.145 Hiện hữu  

2 Nhà lò hơi + bãi than 1.516 Hiện hữu  

3 Trạm điện 480 Hiện hữu  

4 Phòng công cụ + kho tổng vụ 480 Hiện hữu  

5 Cổng + Hàng rào + Nhà bảo vệ 32 Hiện hữu  

6 Bể nƣớc sinh hoạt 200 Hiện hữu  

III CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 
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STT C c hạng  ục 
Diện tích 

(m
2
) 

Tình trạng Ghi chú 

1 Bể xử lý nƣớc thải 4.000 Hiện hữu  

2 
Khu chứa chất thải rắn thông 

thƣờng và nguy hại 
375 

Hiện hữu  

3 Khu chứa xỉ than 124 
Hiện hữu  

4 
Hệ thống thu gom, thoát nƣớc 

thải 
806 m 

-  

5 
Hệ thống thu gom thoát nƣớc 

mƣa 
775 m 

-  

Tổng diện tích đất sử dụng 42.948   

 (Nguồn: Công ty TNHH Quốc Tế GOLD LONG JOHN Đồng Nai Việt Nam) 

(Mặt bằng tổng thể, mặt bằng thoát nước mưa, nước thải của dự án đính kèm phụ lục) 

Hiện tại khu vực nhà kho trống có diện tích 400 m
2
, Công ty đã lắp đặt xong dây 

chuyền máy móc để tiến hành sản xuất hạt nhựa. 

Ngoài ra, Công ty đã hoàn thiện lắp đặt máy móc nâng công suất hệ thống xử lý nƣớc 

thải lên 2.000 m
3
/ngày.đêm. Công ty dã lắp đặt lò hơi sử dụng nhiên liệu gas và đã đƣa 

vào sử dụng. 

Khu nhà xƣởng may của nhà máy đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng khu 

nhà xƣởng mới. Nhận thấy các công trình bảo vệ môi trƣờng của nhà máy đã hoàn thiện. 

Để chính thức đi vào hoạt động và thực hiện đúng theo luật bảo vệ môi trƣờng. Công ty 

tiến hành tích hợp trong báo cáo này để đƣợc các cơ quan nhà nƣớc xác nhận. 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ  ôi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh  phân vùng  ôi trƣờng:  

 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của KCN được cơ quan nhà nước 

kiểm tra xác nhận: 

- Quyết định số 2917/QĐ-MTg ngày 21/12/1996 của Bộ trƣờng Bộ Khoa học Công 

nghệ và Môi trƣờng về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đối với dự 

án đầu tƣ KCN Nhơn Trạch II. 

- Giấy xác nhận số 42/GXN-TCMT ngày 05/03/2018 xác nhận việc đã thực hiện các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của dự án ―Xây dựng 

khu công nghiệp Nhơn Trạch II‖ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 1455/BTNMT-TCMT ngày 22/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc bổ sung ngành nghề vào KCN Nhơn Trạch II. 

KCN Nhơn Trạch 2 là khu công nghiệp đa ngành  tập trung vào các ngành 

công nghiệp hiện đại với các ngành nghề thu hút đầu tƣ nhƣ sau: 

- Các ngành công nghiệp nhẹ: Dệt nhuộm, tẩy trắng  tơ sợi; may mặc; giày, da và 

các sản phẩm chế biến từ da; các loại hình công nghiệp nhẹ khác..;  

- Các ngành cơ khí chế tạo: Chế tạo ôtô, máy móc động lực; Chế tạo thiết bị phục vụ 

ngành giao thông vận tải và xây dựng; Chế tạo máy nông nghiệp; Cơ khí chế tạo;  

- Sản xuất vật liệu xây dựng: Gạch, sành sứ, firbo cement, bê tông tƣơi và bê tông đúc 

s n; Gia công kết cấu thép, tấm lợp mạ kẽm, trang thiết bị nội thất, các sản phẩm phục vụ 

xây dựng khác;  

- SX chế biến sản phẩm gỗ;  

- Thực phẩm: Chế biến thịt, hải sản; SX rƣợu, bia, nƣớc giải khát; Chế biến thực 

phẩm khác;  

- Hoá chất, mỹ phẩm: Hoá chất cơ bản và hoá chất tiêu dùng; Hƣơng liệu; Hoá mỹ 

phẩm; Dƣợc phẩm, vật tƣ y tế;  

- Điện gia dụng, điện tử, điện lạnh;  

- Dịch vụ: Bƣu điện, ngân hàng, viễn thông; các dịch vụ giải trí; Cung ứng lƣơng 

thực, thực phẩm, xăng dầu, vật liệu xây dựng, y tế cộng đồng, xử lý chất thải, kho bãi, nhà 

xƣởng cho thuê...;  

- Bổ sung: văn phòng phẩm; bao bì carton; sản xuất sửa chữa container, rơ móc; sản 

xuất lắp ráp xe máy ô tô; chế tạo máy móc thiết bị công cụ; sx nhôm định hình; dây, cáp 

điện; chế biến gỗ, sx dăm gỗ, ván ép, đồ gỗ, sản xuất nhựa, ......; Các ngành nghề thu hút 

phải tham vấn ý kiến Bộ TNMT: sản xuất thiết bị sản phẩm chữa cháy; bê tông nhựa nóng; 

thuốc lá điếu, chế biến nguyên liệu thuốc lá, săm lốp cao su, mực in, vật liệu ngành in, sản 
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xuất gas, CO2, chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp. Giữ nguyên hiện trạng: Mạ, ắc quy, 

pin.(xem thêm VB 1455) 

- Dự án đƣợc thực hiện tại KCN Nhơn Trạch II, xã Phƣớc Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai với ngành nghề là sản xuất dệt, nhuộm, may mặc và sản xuất hạt 

nhựa. Phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tƣ của KCN Nhơn Trạch II. 

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam. đã đƣợc cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 7621437027 đăng ký lần đầu ngày 08/10/2015, chứng 

nhận thay đổi lần thứ năm ngày 03/11/2021 do Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng 

Nai cấp, nên địa điểm thực hiện dự án là phù hợp với quy hoạch phát triển của KCN Nhơn 

Trạch 2. 

2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của  ôi trƣờng:  

Dự án đƣợc thực hiện trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 2. Khu vực dự án và khu vực 

xung quanh gồm nhiều dự án đã và đang hoạt động ổn định. Khu công nghiệp đã đầu tƣ 

xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với hệ thống thu gom nƣớc mƣa, thu gom nƣớc thải đạt 

tiêu chuẩn tiếp nhận đƣợc tất cả các nguồn thải của các cơ sở sản xuất. Tất cả các nhà 

xƣởng trong khu công nghiệp đều đƣợc đấu nối trực tiếp với hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

và nƣớc thải, đảm bảo nguồn nƣớc sạch và nƣớc thải đƣợc kiểm soát chặt chẽ. 

Nƣớc thải của Nhà máy sẽ đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nƣớc thải của KCN 

Nhơn Trạch 2, sau đó cho thoát ra cống thoát nƣớc thải của KCN rồi dẫn về nhà máy xử lý 

nƣớc thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

2.1 Hiện trạng cơ sở hạ tầng và công tác bảo vệ  ôi trƣờng 

a. Hiện trạng cơ sở hạ tầng  

Dự án đƣợc thực hiện trong KCN Nhơn Trạch 2, do Công ty Cổ phần Phát triển Đô 

thị Công nghiệp số 2 làm chủ đầu tƣ hạ tầng thuộc KCN Nhơn Trạch 2, xã Phƣớc Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích KCN Nhơn Trạch 2 là 331,41 ha, 

trong đó diện tích đất dùng cho thuê là 281,72 ha, diện tích đất trồng cây xanh, thảm cỏ: 

17,295 ha, diện tích đất khác 32,4 ha. 

- Ranh giới cụ thể của KCN Nhơn Trạch 2 nhƣ sau: 

- Phía Bắc là tỉnh lộ 25B, giáp với KCN số 1. 

- Phía Đông là tỉnh lộ 319, tiếp giáp với KCN số 3. 

- Phía Nam là ranh giới thuộc phần đất của 2 xã Hiệp Phƣớc và Phú Hội. 

- Phía Tây là ranh giới thuộc xã Phú Hội. 

b. Hiện trạng nền đất  

Khu đất quy hoạch nằm hoàn toàn trên vùng đất không bị ảnh hƣởng khi triều 

cƣờng, mặt nền khu đất tƣơng đối bằng phẳng. 

c. Hiện trạng giao thông 
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Đƣờng giao thông nội bộ đã hoàn chỉnh. Lô đất xây dựng dự án có hai mặt đều tiếp 

giáp với các tuyến đƣờng của KCN Nhơn Trạch II thuận lợi cho công tác lƣu thông vận 

chuyển hàng hóa sau này. 

d. Hiện trạng cấp nước 

Dự án sử dụng nguồn nƣớc chung do KCN Nhơn Trạch 2 cung cấp. Đây là nguồn 

cấp nƣớc từ Công ty Cổ phần cấp nƣớc Nhơn Trạch. 

e. Hiện trạng cấp điện 

Nguồn cấp điện từ nguồn điện quốc gia thông qua trạm biến áp trung gian 110/22kV 

– 63MVA Phú Hội. Lƣới điện khu vực do công ty điện lực Đồng Nai đầu tƣ và cung cấp 

trực tiếp đến các nhà máy trong khu công nghiệp. 

g. Hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải 

 Hiện trạng thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải đƣợc xây dựng tách riêng hoàn toàn. 

- Mạng lƣới thu gom nƣớc mƣa của KCN đã thực hiện hoàn chỉnh, sẽ thu gom toàn 

bộ nƣớc mƣa của các nhà máy và nƣớc mƣa chảy tràn trên các trục đƣờng giao thông nội 

bộ của KCN. Ngoài ra còn thu gom nƣớc thải sau xử lý của các doanh nghiệp có hệ thống 

XLNT, không đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của KCN. Hệ thống thu gom nƣớc 

mƣa bao gồm các tuyến BTCT với tổng chiều dài 24.285 m. Nguồn tiếp nhận cuối cùng 

của KCN là sông Thị Vải. 

 Hiện trạng thoát nước thải 

Mạng lƣới thu gom nƣớc thải của KCN sẽ thu gom của các nhà máy đã đấu nối và dẫn 

về hệ thống XLNT tập trung của KCN để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq = 

0,9; Kf = 0,9) trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Thị Vải. Hệ thống thu 

gom nƣớc thải bằng cống BTCT có đƣờng kính từ 400 – 1.200 mm với tổng chiều dài 

17.133m.  

Bảng 6:  Bảng giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của HTXLNT KCN Nhơn Trạch II 

TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận 

KCN Nhơn Trạch 

II 

1  pH - 5 – 10 

2  Màu Pt- Co 150 

3  BOD5 (20
0
C) mg/l 200 

4  COD mg/l 400 

5  Chất rắn lơ lửng mg/l 200 

6  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 
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TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận 

KCN Nhơn Trạch 

II 

7  Tổng photpho mg/l 8 

8  Tổng nito mg/l 40 

9  Ammoniac (tính theo nito) mg/l 20 

10  Sulfua (S
2-

) mg/l 1 

11  Nhiệt độ mg/l 32 

12  Asen (As) mg/l 0,1 

13  Thủy ngân (Hg) mg/l 0,01 

14  Chì (Pb) mg/l 0,5 

15  Cadimi (Cd) mg/l 0,01 

16  Crom VI (Cr
6+

) mg/l 0,1 

17  Crom III (Cr
3+

) mg/l 1 

18  Đồng (Cu) mg/l 2 

19  Kẽm (Zn) mg/l 3 

20  Niken (Ni) mg/l 0,5 

21  Mangan (Mn) mg/l 1 

22  Sắt (Fe) mg/l 5 

23  Tổng xianua mg/l 0,1 

24  Tổng phenol mg/l 0,5 

25  Clo dƣ mg/l 2 

26  Tổng PCB mg/l 0,01 

27  
Tổng hóa chất BVTV: photpho 

hữu cơ 
mg/l 1 

28  Tổng hóa chất BVTV: clo hữu mg/l 0,1 
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TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận 

KCN Nhơn Trạch 

II 

cơ 

29  Florua (F
-
) mg/l 10 

30  Clorua (Cl
-
) mg/l 1000 

31  Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

32  Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

(Nguồn: Hợp đồng xử lý nước thải của Công ty TNHH Quốc Tế GOLD LONG JOHN 

Đồng Nai Việt Nam ) 

h. Hiện trạng xử lý nước thải 

Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung của KCN đƣợc xây dựng theo 3 giai đoạn với tổng 

công suất 15.000 m
3
/ngày.đêm, giai đoạn 1 HTXLNT có công suất là 5.000m

3
/ngày đêm 

với quy trình: Ngăn tiếp nhận – song chắn rác – lắng cát, Bể hóa lý, Bể lắng 1, Bể vi sinh, 

Bể lắng 2, Bể hóa lý bậc 2 của giai đoạn 2 , Hồ sinh thái – mƣơng đo lƣu lƣợng và trạm 

qian trắc tự động liên tục, Trạm bơm bùn, Bể nén bùn, Nhà đặt máy ép bùn, Nhà hóa chất 

và các hạng mục công trình phụ trợ. Giai đoạn 2 nhà máy có công suất XLNT là 5.000 

m
3
/ngày.đêm. Giai đoạn 3 công suất là 10.000 m

3
/ngày.đêm (trong đó phần xây dựng đã 

hoàn thiện 10.000 m
3
/ngày.đêm; phần lắp đặt thiết bị đã hoàn thiện 5.000 m

3
/ngày.đêm). 

Hiện nay, HTXLNT đang vận hành ổn định và đang tiếp nhận và xử lý lƣợng nƣớc thải 

đấu nối từ các doanh nghiệp trong KCN với lƣu lƣợng khoảng 7.000 m
3
/ngày.đêm, do đó 

Nhà máy vẫn đủ khả năng tiếp nhận toàn bộ nguồn nƣớc thải từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty TNHH Quốc Tế GOLD LONG JOHN Đồng Nai Việt Nam khi đấu nối 

vào KCN. Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung của KCN đảm bảo xử lý nƣớc thải đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq = 0,9; Kf = 0,9) trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận 

cuối cùng là sông Thị Vải. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện ph p tho t nƣớc  ƣa  thu go  và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu go   tho t nƣớc  ƣa 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa của nhà máy đƣợc tách riêng biệt và có hệ thống thu gom 

đấu nối với KCN Nhơn Trạch 2 tại 02 điểm đấu nối nƣớc mƣa tại đƣờng 25B và đƣờng 

7C. 

Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa gồm các cống BTLT (D =400 mm và 500 mm) và 

các hố ga có nắp đậy. Nƣớc mƣa từ các mái nhà đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC Ø220 

sau đó chảy vào các hố ga nƣớc mƣa xung quanh các công trình xây dựng. Hệ thống thu 

gom toàn bộ nƣớc mƣa trong khuôn viên Nhà máy, dẫn về hố ga đấu nối nƣớc mƣa của 

KCN. Tổng chiều dài hệ thống thoát nƣớc mƣa của nhà máy 1230m. Chi tiết vị trí đấu 

nối đƣợc thể hiện trong bản vẽ. 

1.2. Thu go   tho t nƣớc thải 

- Nƣớc thải phát sinh từ dự án (nƣớc thải vệ sinh) đƣợc xử lý sơ bộ bằng 10 bể tự 

hoại tổng thể tích 105m
3
 trƣớc khi đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ công suất 

2.000m
3
/ngày đêm của công ty để xử lý sau đó đấu nối với KCN Nhơn Trạch II. 

- Nƣớc thải từ quá trình nấu ăn đƣợc xử lý bằng bể 01 tách dầu mỡ có thể tích 9m
3
 

trƣớc khi dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ công suất 2.000m
3
/ngày đêm của công 

ty. 

Nƣớc thải từ quá trình sản xuất (quá trình vệ sinh máy móc, xả đáy lò hơi, từ HTXL 

khí thải lò hơi, lò nhiệt, nƣớc thải quá trình dệt nhuộm) sẽ đƣợc xử lý bằng hệ thống xử 

lý nƣớc thải cục bộ của công ty với công suất 2.000m
3
/ngày đêm trƣớc khi đấu nối với hệ 

thống thu gom nƣớc thải của KCN. Hiện tại công ty đã xây dựng và lắp đặt các thiết bị 

hoàn chỉnh cho HTXL nƣớc thải công suất 2.000m
3
/ngày đêm.  

Hệ thống thoát nƣớc thải của KCN Nhơn Trạch 2 đã đƣợc đầu tƣ thực hiện hoàn 

chỉnh, hiện tại công ty đã đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc chung của KCN và đƣợc dẫn 

về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Nhơn Trạch 2. 

1.3. Xử lý nƣớc thải 
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Hình 7.  Phương án thu gom và xử lý nước thải của toàn nhà máy 

 Nƣớc thải sinh hoạt 

   Hiện nay, nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án bao gồm nƣớc từ nhà 

vệ sinh đƣợc xử lý qua 10 bể tự hoại trƣớc khi đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải hiện 

hữu của công ty. Vị trí và thể tích các bể nhƣ sau: xƣởng dệt và kho: 5 bể, mối bể: 9m
3
; 

xƣởng định hình: 1 bể, 9m
3
; xƣởng nhuộm: 1 bể, 9m

3
; nhà công vụ: 1 bể, 9m

3
; nhà ăn: 1 

bể, 15m
3
; dự án mở rộng: 2 bể, 9m

3
. 

Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nƣớc vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn đƣợc 

giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dƣới ảnh hƣởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ 

hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất 

khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4,CO2, H2S,... Bùn cặn đã phân hủy trong bể tự 

hoại đƣợc lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lƣợng cặn đã lên men lại 

trong bể để làm giống men cho bùn cặn tƣơi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình phân hủy cặn. Nƣớc thải đƣợc lƣu trong ngăn lắng một thời gian dài để đảm bảo 

Vệ sinh 

máy móc, 

nhà xƣởng 

Nƣớc thải 

nhuộm 

Nƣớc thải 

xả cặn lò 

hơi 

Nƣớc thải 

sản xuất 

Nƣớc thải 

từ HTXL 

khí thải lò 

hơi, lò dầu 

HTXLNT công 

suất 

2.000m
3
/ngày 

đêm 

Hố ga đấu 

nối KCN 

Nhơn Trạch 

II 

HTXLNT tập 

trung KCN 

Nhơn Trạch 

II 

 

Nƣớc thải từ hoạt động 

sinh hoạt của công 

nhân viên 

10 bể tự 

hoại 

V=105m
3
 

Nƣớc thải nhà ăn 
01 tách mỡ 

V=9m
3
 

Nguồn tiếp 

nhận 
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hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trƣớc 

khi chảy vào hệ thống thoát nƣớc thải của công ty. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để 

giải phóng khí từ quá trình phân hủy kị khí. 

 
Hình 7. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải 

 Nƣớc thải sản xuất: 

   Hiện tại, Công ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam đã đầu tƣ hoàn 

chỉnh hệ thống công trình xây dựng của hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 2.000 m
3
/ngày 

đêm.  

   Công trình của nhà máy nhƣ sau: 
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Hình 8. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải đã được xây lắp 

Bể kị khí 

Bể lắng hóa học 

Bể xả thải 

Bể lắng bùn 

Máy ép bùn 

Bùn thải 

Vận chuyển 

Bùn chết 

Bể hiếm khí 

Bể vi sinh 

Bể lắng vi sinh 

Bể trung gian 

Bể trộn nhanh 

Bể trộn chậm 

Xả thải hoặc hồi thu 

Bể trừ màu 

Thùng trộn 

Bể tuyển nổi 

Bể điều chỉnh Nƣớc 

thải 

C
h
ất lỏ

n
g
 v

à ch
ất lọ

c ở
 trên

 ch
ảy

 x
u
ố
n
g
 b
ể đ

iều
 

ch
ỉn

h
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Thuyết minh quy trình  

1) Hố thu: Nƣớc thải từ xƣởng sản xuất thông qua các đƣờng cống đến xƣởng xử lý nƣớc 

thải, do hệ thống cống ngầm nằm sâu dƣới đất nên cần thiết kế hố thu để thu gom nƣớc 

và đƣa lên bể xử lý. 

2) Bể điều chỉnh: Chủ yếu là dùng máy sục khí đƣa không khí vào hồ, lắp đặt thiết bị tản 

khí trong hồ, lợi dụng sự khuấy trộn của không khí để chất nƣớc đƣợc đồng đều, và có 

tác dụng điều tiết lƣu lƣợng nƣớc. 

3) Bể lắng bùn: Dừng lại và lắng bùn, tầng bùn giảm xuống ép lại sẽ từ từ đƣa nƣớc lên 

cao đạt đƣợc hiệu quả lắng bùn 

4) Máy ép bùn: Hàm lƣợng nƣớc trong bùn rất nhiều, áp dụng tính chất áp lực của máy 

móc, tách riêng nƣớc và bùn để giảm thể tích và trọng lƣợng của bùn 

5) Bể vi sinh: trong hồ đặt thiết bị tản khí, sinh vật lơ lửng trong hồ hình thành màng sinh 

vật, lại có hệ thống tản khí cung cấp lƣợng dƣỡng khí cần thiết cho vi sinh vật oxy hóa 

các chất hữu cơ trong nƣớc để làm sạch nƣớc thải 

6) Bể trung gian: làm bể điều tiết của hệ thống xử lý tiếp theo. 

7) Bể trộn nhanh: sử dụng NaOH để khống chế pH nƣớc thải ở giữa 7.0 ~ 7.8, thêm vào 

PAC, với tính chất ổn định của hạt keo mang tĩnh điện trong nƣớc phân li, tầng khuếch 

tán hạt ép nhỏ, thấm hút, trung hòa điện và chức năng bắc thang, phá vỡ tính chất ổn 

định của các hạt, giảm thấp lực phân li giữa chúng, mà có khuynh hƣớng tập hợp lại với 

nhau. 

8) Bể trộn chậm: thêm Polymer, mang phân tử điện âm, tác dụng hình thành độ kết dính 

không mang điện dƣơng, vì lƣợng phần tử lớn, trong nƣớc có vật chất hình thành keo, 

tăng thêm tính chìm thấp của các hạt. 

9) Bể lắng: Keo hình thành tại bể vi sinh và bể trộn chậm, tại bể này tiến hành phân li chất 

dịch, nƣớc thải đổ vào ống trung tâm, sau khi chỉnh lƣu đƣợc phân bố đồng đều ra bốn 

góc. Những hạt ô nhiễm trong nƣớc thải vì do tỉ trọng bản thân không giống nhau, tốc 

độ chìm cũng không giống nhau, nhƣng do tác dụng trọng lực và thời gian đọng lại lâu 

dài, vật ngƣng tụ sẽ chìm dƣới đáy của bể lắng, sau đó sẽ đƣợc bơm bùn chuyển đến bể 

lắng bùn. 

 Nƣớc sau bể lắng có nồng độ các chất ô nhiễm giảm đáng kể và có độ trong cao đƣợc 

chảy qua bể chứa nƣớc tái sử dụng hoặc đấu nối KCN. Nƣớc thải sau xử lý đạt giới hạn 

tiếp nhận KCN Nhơn Trạch II. 

Bảng 7: Hạng mục công trình của hệ thống xử lý nƣớc thải đã đƣợc xây dựng, lắp đặt 

STT 
Hạng mục công 

trình 

Số 

lƣợng 

Kết cấu xây 

dựng 
Kích thƣớc 

1 Hố thu  1 Vật liệu RC, 2000cm x 2000cm x 4500cmH 
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STT 
Hạng mục công 

trình 

Số 

lƣợng 

Kết cấu xây 

dựng 
Kích thƣớc 

V=40m
3
 

2 Bể điều chỉnh 1 
Vật liệu RC, 

V=2000m
3
 

2550mm x 930cm x 600cmH 

3 Bể trộn 1 
Vật liệu SUS304, 

V=12m
3
 

2000mm x 2000mm x 

3000mmH 

4 ống keo tụ 1 Vật liệu SUS304,  Ø2000mm x 2000mmH 

5 Bể tuyển nổi 1 SUS304, V=56m
3
 Ø4000mm x 2000mH 

6 
Bể kị khí (đợt 1 và 

đợt 2) 
2 

Vật liệu bê tông 

cốt thép, V=250 

m
3
 

750mm x 600cm x 600cmH 

7 
Bể hiếm khí (đợt 1 và 

đợt 2) 
2 

Vật liệu bê tông 

cốt thép, 

V=250m
3
 

750mm x 600cm x 600cmH 

8 Bể vi sinh 5 

Vật liệu bê tông 

cốt thép, 

V=3000m
3
 

2550cm x 2410cm x 600cmH 

9 
Bể lắng vi sinh (đợt 1 

và đợt 2) 
2 

Vật liệu bê tông 

cốt thép, 

V=300m
3
 

950cm x 950cm x 600cmH 

10 Bể trung gian 1 

Vật liệu bê tông 

cốt thép, 

V=200m
3
 

1210cm x 650cm x 600cmH 

11 
Bể trộn nhanh (đợt 1 

và đợt 2) 
2 

Vật liệu bê tông 

cốt thép, 

V=16,7m
3
 

260cm x 310cm x 350cmH 

12 

Bể trộn chậm (đợt 1 

và đợt 2) 

 

2 
Vật liệu bê tông 

cốt thép, V=25m
3
  

400cm x 310cm x 350cmH 

13 

Bể lắng hóa học (đợt 

1 và đợt 2) 

 

2 

Vật liệu bê tông 

cốt thép, 

V=200m
3
 

800cm x 800cm x 600cmH 
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STT 
Hạng mục công 

trình 

Số 

lƣợng 

Kết cấu xây 

dựng 
Kích thƣớc 

14 Bể trừ màu 1 
Vật liệu bê tông 

cốt thép, V=50m
3
 

600cm x 530cm x 600cmH 

15 Bể khử trùng, xả thải 1 

Vật liệu bê tông 

cốt thép, 

V=100m
3
 

650cm x 500cm x 650cmH 

16 Bể lắng bùn 1 

Vật liệu bê tông 

cốt thép, 

V=120m
3
 

1290cm x 600cm x 600cmH 

(Nguồn: Công ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam) 

2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a) Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

Dựa trên tính chất tƣơng đồng, quy mô, công nghệ hoạt động của nhà máy hiện hữu 

và phần nâng công suất, công ty đã, đang và sẽ thực hiện áp dụng các biện pháp khống chế 

giảm thiểu nhƣ sau: 

- Khu vực văn phòng làm việc đƣợc trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ kiểm soát 

nhiệt trong môi trƣờng làm việc. 

- Khu vực nhà xƣởng đƣợc trang bị hệ thống quạt hút thông gió nhà xƣởng. 

- Định kỳ vệ sinh máy móc, thiết bị và khu vực sản xuất để trách tích tụ bụi trong 

thời gian dài. 

- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết 

cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc.  

- Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải. 

- Vệ sinh thƣờng xuyên máy móc và xƣởng sản xuất để trách tích tụ bụi. 

- Tự động hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải. 

- Kho bãi, xƣởng sản xuất đƣợc làm nền bê tông và thƣờng xuyên đƣợc vệ sinh, 

tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi 

trƣờng; 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm 

thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động; 

- Trồng cây xanh có tán, thảm cỏ trong khuôn viên nhà máy với tỷ lệ 20% diện tích 

nhằm giảm phát tán bụi, điều hòa các yếu tố vi khí hậu. 

- Khu vực nhà xƣởng sản xuất dệt vải, nhuộm vải đã đƣợc bố trí thành các phụ vực 

chuyên biệt cho từng công đoạn một cách hợp lý, vệ sinh sạch sẽ thƣờng xuyên để giảm 

thiểu phát tán bụi. 

- Sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, khép kín và dây chuyền tự động hóa từ khâu 

nhập liệu đến khâu thành phẩm. 
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 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải l  hơi, lò nhiệt đốt than đ  

 Nhƣ đã đánh giá tại phần trên, dự án có sử dụng 1 lò hơi 20 tấn và 1 lò nhiệt 5 triệu 

Kcal/h nguyên liệu đốt là than đá nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất, để giảm thiểu khí 

thải phát sinh lò hơi, lò nhiệt Công ty đã lắp đặt và đang sử dụng 2 hệ thống xử lý khí thải 

với công suất quạt hút từ 42.000 – 68.000 m
3
/h/ hệ thống. 

Quy trình xử lý khí thải lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò nhiệt nhƣ sau: 

 

Hình 9. Sơ đồ quy tr nh xử lý bụi, khí thải từ lò hơi và xử lý khí thải lò nhiệt đốt than 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khí thải l  hơi, lò tải nhiệt: 

Bụi, khí thải thoát ra từ lò hơi và lò nhiệt đƣợc hút vào thiết bị nhờ sức hút của quạt ly 

tâm. Trƣớc khi đƣa vào thiết bị hấp thụ, dòng khí đốt lò đƣợc đƣa qua thiết bị Cyclon lọc 

bụi để tách bụi tro khỏi dòng khí, tiếp theo dòng khí đƣợc dẫn vào thiết bị lọc bụi túi vải 

để tiếp tục lọc bụi. Sau đó dòng khí đƣợc dẫn vào tháp hấp thụ để hấp thụ bụi và khí thải.  

Nguyên lý của quá trình hấp thụ khí thải như sau: 

Dòng khí đi vào phần dƣới thiết bị theo phƣơng tiếp tuyến tạo ra dòng không khí 

chuyển động xoáy kết hợp với nƣớc phun dƣới dạng tia từ trên xuống nhờ hệ thống béc 

phun đặt phía trên sẽ tạo ra diện tích tiếp xúc giữa dòng khí và nƣớc. Bụi và khí độc sẽ 

đƣợc giữ lại nhờ các quá trình khuếch tán, va đập và tiếp xúc vào trong các giọt nƣớc. 

Dòng khí thải ở nhiệt độ cao vào tháp gặp dòng nƣớc phun thành tia, khói nhận nhiệt bốc 

hơi, chuyển động va đập và bám vào các hạt bụi, làm tăng trọng lƣợng và tăng độ dính 

kết các hạt bụi, kết hợp với khói bị giảm nhiệt độ đột ngột làm bụi mất động năng nên bị 

giữ lại. Mặt khác, khi dòng khói vào trong tháp nhiệt độ còn khá cao, khi chuyển động bị 

Khí thải từ l  đốt than  

Thiết bị Cyclon lọc 

bụi 

Tháp hấp thụ  

Bể lắng cặn  Thiết bị túi vải lọc bụi 

Ống khói thải ra môi 

trƣờng  

Thu gom cặn  
NaOH loãng  

Thu gom bụi  
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thay đổi dòng hoặc chuyển động xoáy mà tiếp xúc với nƣớc phun hay nƣớc bám ở thành 

thiết bị gây mất động năng, quá trình khử bụi tiếp tục tiến hành theo cơ chế trên. Lƣợng 

nƣớc phun tùy thuộc nhiệt độ và lƣợng bụi chứa trong khói. Tháp lọc bụi khử đƣợc nhiều 

loại bụi với hiệu suất khá cao có thể đạt từ 80 – 90%. Nƣớc lẫn bụi rơi xuống đáy chảy 

qua bể nhiều ngăn chứa để lắng cặn, nƣớc sau khi đƣợc lắng cặn sẽ đƣa qua ngăn chứa 

nƣớc tuần hoàn và đƣợc bơm đƣa trở lại hệ thống để tuần hoàn xử lý. Tại bể lắng dung 

dịch NaOH sẽ đƣợc bơm vào để điều chỉnh nồng độ pH cho phù hợp với quá trình xử lý 

khí thải tiếp theo. 

Quá trình hấp thụ bằng DD NaOH loãng sẽ hòa tan đƣợc khí SO2 trong dòng khí. Đối 

với chất ô nhiễm CO không bị hòa tan bởi nƣớc, sẽ đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp biến 

tần điều chỉnh chế độ đốt theo lƣu lƣợng dòng thải để giảm thiểu nồng độ CO sản phẩm 

của quá trình đốt cháy nhiên liệu.  

Khí sạch sau khi xử lý tại tháp lọc đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv = 0,8; Kp 

= 0,9) sẽ đƣợc quạt hút đẩy ra môi trƣờng thông qua ống khói cao 30m. Nƣớc sau khi xử 

lý đƣợc thu hồi vào bể lắng cặn, lƣợng bùn cặn bị lắng phía dƣới bể định kỳ đƣợc thu gom 

xử lý theo quy định, hỗn hợp nƣớc và dung dịch NaOH đƣợc tuần hoàn lại tháp hấp thụ khí 

thải, định kỳ thải bỏ 1 tuần/lần, đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy để xử lý. 

Bảng 8: Đặc tính và chức năng thiết bị xử lý khí thải 

Stt Thiết bị Quy c ch/đặc tính Số lƣợng Chức năng 

I LÒ HƠI 20 TẤN HƠI/GIỜ 

1 
Thiết bị lọc bụi 

Cyclone 

+Kích thƣớc: 

DxWxH = 2mx2mx3,2m. 

+ Vật liệu: thép không gỉ 

440, bên trong sơn chống 

ăn mòn 

02 Lọc bụi 

2 
Thiết bị lọc bụi túi 

vải 

+ Kích thƣớc: 

DxWxH = 2mx2mx3,2m. 

+ Vật liệu: thép không gỉ 

440 

+ Bên trong sơn chống 

nhiệt và ăn mòn 

04 Lọc bụi 

3 Tháp hấp thụ 

+ Đƣờng kính tháp: 2,2 m 

+ Chiều cao tháp: 12,3 m 

+ Vật liệu: Bê tông và đá 

hoa cƣơng 

01 
Hấp thụ bụi và 

khí thải 

4 
Bể lắng cặn và tuần 

hoàn nƣớc 

+ Kích thƣớc 

DxWxH: 22mx6,6mx1m 

Chia thành14 ngăn, mỗi 

ngăn có kích 

thƣớc:DxRxC:3mx3mx3m 

01  

Lắng cặn tạo 

nƣớc trong để 

tuần hoàn 

nƣớc 
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+ Vật liệu: Bê tông cốt thép 

5 Quạt hút khí thải 
+ Công suất: 90 – 125 hp 

 
01 

Hút khí thải 

thải ra bên 

ngoài môi 

trƣờng 

6 Ống khói 

+ Chiều cao: 30 m 

+ Đƣờng kính: 1,1 m 

+ Vật liệu: Thép không gỉ 

440 

01 
Thải khí thải 

ra môi trƣờng 

7 
Bơm dung dịch 

NaOH 
Công suất: 2hp 02 

Bơm dung 

dịch NaOH 

vào bể lắng để 

điều chỉnh pH 

tại bể 

8 Bơm nƣớc Công suất: 2hp 02 

Bơm nƣớc lên 

Pec phun 

sƣơng để hấp 

thụ khí thải 

9 
Thùng chứa DD 

NaOH 

+ Thể tích: 2 m
3 

+ Vật liệu: nhựa PVC 01 
Chứa dung 

dịch NaOH 

II  LÒ GIA NHIỆT DẦU 5 triệu KCAL/GIỜ 

1 
Thiết bị lọc bụi 

Cyclone 

+Kích thƣớc: 

DxWxH = 2mx2mx3,2m. 

+ Vật liệu: thép không gỉ 

440, bên trong sơn chống 

ăn mòn 

02 Lọc bụi 

2 
Thiết bị lọc bụi túi 

vải 

+ Kích thƣớc: 

DxWxH = 2mx2mx3,2m. 

+ Vật liệu: thép không gỉ 

440 

+ Bên trong sơn chống 

nhiệt và ăn mòn 

04 Lọc bụi 

3 Tháp hấp thụ 

+ Đƣờng kính tháp: 2,0 m 

+ Chiều cao tháp: 11,51 m 

+ Vật liệu: Bê tông và đá 

hoa cƣơng 

01 
Hấp thụ bụi và 

khí thải 

4 
Bể lắng cặn và tuần 

hoàn nƣớc 

+ Kích thƣớc 

DxWxH: 22mx6,6mx1m 

Chia thành14 ngăn, mỗi 

ngăn có kích thƣớc 

3mx3mx3m 

+ Vật liệu: Bê tông cốt thép 

01  

Lắng cặn tạo 

nƣớc trong để 

tuần hoàn 

nƣớc 
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5 Quạt hút khí thải 
+ Công suất: 90 – 125 hp 

 
01 

Hút khí thải 

thải ra bên 

ngoài môi 

trƣờng 

6 Ống khói 

+ Chiều cao: 30 m 

+ Đƣờng kính: 0,8 m 

+ Vật liệu: Thép không gỉ 

440 

01 
Thải khí thải 

ra môi trƣờng 

7 
Bơm dung dịch 

NaOH 
Công suất: 2hp 02 

Bơm dung 

dịch NaOH 

vào bể lắng để 

điều chỉnh pH 

tại bể 

8 Bơm nƣớc Công suất: 2hp 02 

Bơm nƣớc lên 

Pec phun 

sƣơng để hấp 

thụ khí thải 

9 
Thùng chứa DD 

NaOH 

+ Thể tích: 2 m
3 

+ Vật liệu: nhựa PVC 01 
Chứa dung 

dịch NaOH 

 

Thuyết minh:  

1. Hiệu quả thiết kế của thiết bị khử bụi này là 98%, trọng lƣợng tổng cộng của chủ thể 

khoảng 90 tấn, áp lực nƣớc theo thiết kế là 2.5kg/cm
3
, vật liệu chính là đá hoa 

cƣơng cƣờng độ chống chịu axit từ 99.5% trở lên. 

2. Thiết bị khử bụi này là để tăng thêm sức mạnh gió xoáy, áp dụng hút gió bằng loa 

ốc, đồng thời bàn phẳng thép và thang vịn đƣợc thiết kế và thi công theo nhu cầu 

của đơn vị sử dụng. 

3. Để màng nƣớc bền vững, làm mất hàm lƣợng nƣớc trong khói, bên trong thiết bị 

này áp dụng kết cấu hình con thoi ngƣợc. 

4. Tham số kỹ thuật: Lực cản của thiết bị khử bụi: 800—1200Pa; đơn vị lƣợng nƣớc 

tiêu hao: 28t/h. 

5. Công suất xử lý khí thải lò hơi 20 tấn hơi/giờ: 42.000 – 68.000 m3/h. 

6. Công suất xử lý khí thải lò gia nhiệt 5.000.000 Kcal/giờ: 42.000 – 68.000 m3/h. 

   Đối với hệ thống xử lý lò nhiệt tải nhiệt và lò hơi công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự 

động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Hình ảnh hiện trạng hệ thống xử lý khí thải của nhà máy: 
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Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò nhiệt đốt than đá 

 Biện pháp giảm thiểu tại công đoạn căng  hung  định hình 

Tại công đoạn này có phát sinh hơi, nhiệt thừa từ quá trình định hình, làm khô vải sau khi 

giặt, nhuộm. Do đó công ty có trang bị hệ thống đƣờng ống hút thu gom hơi, nhiệt thừa 

phát sinh từ dây chuyền máy định hình sau đó cho qua bộ phận giải nhiệt, hạ nhiệt độ khí 

này. Cuối cùng phát tán ra ngoài qua 1 ống thoát hơi cao 25m, đƣờng kính ống 400mm. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình dệt, quấn chỉ, cắt, may túi 

xách, may quần  o … 

- Khu vực nhà xƣởng sản xuất dệt vải, nhuộm vải đã đƣợc bố trí thành các phụ vực 

chuyên biệt cho từng công đoạn một cách hợp lý, vệ sinh sạch sẽ thƣờng xuyên để giảm 

thiểu phát tán bụi. 

- Kho bãi, xƣởng sản xuất đã đƣợc làm nền bê tông và thƣờng xuyên đƣợc vệ sinh, 

tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi 

trƣờng; 

- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết 

cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc và thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện của công nhân lao động cũng nhƣ khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

- Thƣờng xuyên quét, dọn, hút bụi trong các xƣởng dệt, không để bụi tích tụ, gây 

ảnh hƣởng đến công nhân và chất lƣợng sản phẩm. 

 Biện pháp giảm thiểu mùi nhựa phát sinh từ quá trình sản xuất hạt nhựa 
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- Kho bãi, xƣởng sản xuất đã đƣợc làm nền bê tông và thƣờng xuyên đƣợc vệ sinh, 

tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi 

trƣờng; 

- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết 

cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc và thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện của công nhân lao động cũng nhƣ khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

- Thông thoáng nhà xƣởng sản xuất hạt nhựa, trang bị quạt hút thông gió làm giảm 

mùi phát sinh trong nhà xƣởng. 

 Biện pháp giảm thiểu hơi  eo từ quá trình sản xuất nguyên liệu cho ngành 

giày 

- Công ty bố trí khu vực xƣởng sản xuất nguyên liệu cho ngành giày đảm bảo tiêu 

chuẩn phòng sạch. Các máy quét keo điều chỉnh tự động, đảm bảo tính chuẩn xác của quá 

trình quét keo và hạn chế hơi keo phát sinh ảnh hƣởng đến công nhân làm việc tại đây. 

- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết 

cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc và thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện của công nhân lao động cũng nhƣ khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

 Hơi  hí  nhiệt từ công đoạn in hoa văn lên vải (bổ sung mới) 

- Kho bãi, xƣởng sản xuất đã đƣợc làm nền bê tông và thƣờng xuyên đƣợc vệ sinh, 

tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi 

trƣờng; 

- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết 

cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc và thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện của công nhân lao động cũng nhƣ khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

- Thông thoáng nhà xƣởng sản xuất in, trang bị quạt hút thông gió làm giảm mùi 

phát sinh trong nhà xƣởng. 

- Sử dụng nguyên liệu mực in gốc nƣớc, thân thiện với môi trƣờng, hạn chế độc hại 

đến sức khỏe con ngƣời. 

- Tại công đoạn này có hơi nhiệt thừa phát sinh do đó công ty sẽ trang bị hệ thống 

đƣờng ống hút, thu gom khí nóng này qua bộ phận giải nhiệt sau đó thải ra ngoài qua ống 

thải cao 25m, đƣờng kính 400mm.  

b. Kiểm soát bụi, khí thải từ c c phƣơng tiện giao thông ra vào nhà máy 

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy đang áp dụng 

các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm: 

- Kho bãi, đƣờng giao thông nội bộ trong khuôn viên nhà máy đã đƣợc bê tông và 

đƣợc vệ sinh thƣờng xuyên; 

- Quy định cho các phƣơng tiện giao thông không đƣợc chở quá trọng tải quy định; 

- Bảo dƣỡng phƣơng tiện theo đúng định kỳ; 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng; 
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- Bê tông hóa các tuyến đƣờng giao thông bên trong Công ty, thƣờng xuyên vệ sinh 

các tuyến đƣờng. 

- Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân nhƣ khói 

bụi, khí thải, bụi do lƣu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất lƣợng xe 

đƣợc bảo dƣỡng thƣờng xuyên. 

3. Công trình biện ph p lƣu giữ, xử lý chất thải thông thƣờng 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Tại khu vực văn phòng, căn tin, nhà bảo vệ và khu vực hút thuốc đều đƣợc trang 

bị các loại thùng rác có nắp đậy: 1 thùng đựng rác tái chế, tái sử dụng nhƣ vỏ đồ hộp, các 

loại chai thủy tinh, chai nhựa; 1 thùng còn lại đựng rác còn lại, dễ phân hủy nhƣ: thức ăn 

thừa, giấy ăn, vỏ trái cây. 

- Các thùng chứa đƣợc lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau 

khi thu gom đƣợc bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải 

bị phân hủy bởi nƣớc mƣa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải 

có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan 

trong nƣớc hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm). 

Các thùng này đƣợc thu gom theo lịch trình 1 lần/ngày, định kỳ sau đó chuyển thẳng 

vào các thùng chứa rác thải sinh hoạt lớn 660 lít có nắp đậy đặt tại khu vực lƣu chứa chất 

thải rắn sinh hoạt diện tích 45m
2
 (trong tổng diện tích khu vực lƣu giữ chất thải 375 m

2
). 

Định kỳ 2 lần/ tuần, đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Hiện nay công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Hợp tác xã Hồng Hà 

để thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định. 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

 chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc Công ty thu gom, phân loại và lƣu giữ 

tại kho riêng có diện tích diện tích 270 m
2
 (trong tổng diện tích khu vực lƣu giữ chất thải 

375 m
2
). Kho chứa đƣợc bố trí nằm ngoài khu vực nhà xƣởng. 

Lƣợng bùn phát sinh từ bể tự hoại (không đƣa về khu vực lƣu giữ chất thải) đƣợc 

Công ty thuê xe hút hầm cầu đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định với tần 

suất 6 tháng/lần. 

Bảng 9. Chất thải công nghiệp thông thƣờng ƣớc tính tại nhà máy 

STT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã chất 

thải 

Hiện hữu 

(kg/nă ) 

Vận hành đạt 

tối đa công 

suất (kg/nă ) 

1.  Bao bì nilon Rắn  03 02 12 30.000 50.100 
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STT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã chất 

thải 

Hiện hữu 

(kg/nă ) 

Vận hành đạt 

tối đa công 

suất (kg/nă ) 

2.  

Giấy loại bỏ từ 

văn phòng, thùng 

carton 

Rắn 18 01 05 600 1.008 

3.  Kim loại hỏng Rắn - 2.400 4.008 

4.  

Vụn vải, vải 

hỏng từ quá trình 

dệt (trừ vải hỏng 

polyester) 

Rắn - 54.000 90.180 

5.  
Bùn thải từ bể tự 

hoại 
Bùn  - 1.200 1.500 

6.  

Bùn thải từ hệ 

thống xử lý nƣớc 

thải 

Bùn 12 06 05 486.720 812.822,4 

Tổng cộng  574.920 959.618 

(Nguồn: Công ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam) 

Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lƣợng chất thải trong kho, đơn vị thu 

gom xử lý đến nhà máy thu gom khi Công ty thông báo đến đơn vị hợp đồng yêu cầu thu 

gom, vận chuyển và xử lý. 

Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải công nghiệp thông thƣờng với Công 

ty TNHH XD TM DV Việt Xanh QN, Công ty TNHH Minh Kha đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

4. Công trình, biện ph p lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất đƣợc phân loại, bảo quản chất 

thải nguy hại (CTNH) theo từng chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì 

chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc 

phát tán ra môi trƣờng, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …); 

- Ngày bắt đầu đƣợc đóng gói, bảo quản; 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về ―Chất thải nguy hại - 

dấu hiệu cảnh báo‖. 

- Công ty đã đã đăng ký và đƣợc cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 
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56/SĐK-CCBVMT ngày 20/06/2019, mã số QLCTNH: 75.002792.T, cấp lần 1. 

- Hiện tại công ty đang sản xuất với công suất đạt 50% công suất đã đăng ký theo 

ĐTM. Dự kiến khi nhà máy hoạt động tối đa công thì lƣợng chất thải sẽ phát sinh nhƣ sau:  

Bảng 10. Danh mục các chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Hiện 

hữu 

Hoạt động 

đạt tối đa 

công suất 

Mã 

CTNH 

Kí hiệu 

phân 

loại 
kg/nă  

1.  
Bóng đèn 

huỳnh quang 
Rắn 120 200,4 16 01 06 NH 

2.  
Hộp mực in 

thải 
Rắn 60 100,2 08 02 04 KS 

3.  
Dầu tổng hợp 

thải 
Lỏng 4.200 7.014 17 02 04 NH 

4.  

Bao bì cứng 

thải bằng kim 

loại 

Rắn 40.800 68.136 18 01 02 KS 

5.  
Bao bì cứng 

thải bằng nhựa 
Rắn 9.120 15.230,4 18 01 03 KS 

6.  

Giẻ lau dính 

thành phần 

nguy hại 

Rắn 6.720 11.222,4 18 02 01 KS 

7.  Pin, ắc quy thải Rắn 12 20,04 19 06 01 NH 

8.  

Nƣớc thải có 

các thành phần 

nguy hại 

(Phẩm màu và 

chất nhuộm 

thải) 

Lỏng 1.800 3.006 19 10 01 KS 

9.  

Chất thải có các 

thành phần 

nguy hại từ quá 

trình xử lý khí 

thải 

Bùn 44.040 73.546,8 04 02 03 KS 

10.  

Tro đáy, xỉ và 

bụi lò hơi có 

các thành phần 

nguy hại từ quá 

trình đồng xử lý 

trong các cơ sở 

đốt 

Rắn 6.728.904 11.237.270 04 02 01 KS 
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STT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Hiện 

hữu 

Hoạt động 

đạt tối đa 

công suất 

Mã 

CTNH 

Kí hiệu 

phân 

loại 
kg/nă  

Tổng cộng 6.835.776 11.415.746   

Sau khi phân loại tại nguồn theo từng loại CTNH, chất thải đƣợc chứa trong các thùng 

chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải và đƣợc tập trung lƣu chứa trong kho chất 

thải nguy hại của công ty, có diện tích khoảng 60 m
2
. Kho lƣu giữ đƣợc bố trí có mái che 

và đƣợc phân chia khu vực hợp lý, tƣơng ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng 

với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng 

quy định hiện hành. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đƣợc thực hiện 

theo Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty đã và đang thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ nhà máy có kế hoạch thu gom 

thƣờng xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong 

môi trƣờng. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải đƣợc nạo vét thƣờng xuyên; 

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng chất 

thải lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nƣớc mƣa chảy vào bên trong; 

- Lập bảng kê để theo dõi tình trạng lƣu giữ chất thải; 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất 

thải tại công ty;  

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp 

đồng ký kết, Công ty tuân thủ quy định giao nhận và lƣu giữ chứng từ quản lý chất thải 

nguy hại theo đúng quy định. Trƣờng hợp chất thải tại công ty phát sinh nhiều công ty sẽ 

tăng tần suất thu gom để đảm bảo khả năng lƣu chứa tại nhà máy. 

- Toàn bộ lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy đang đƣợc thu gom và lƣu 

giữ trong kho chất thải rắn nguy hại có mái che. Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng thu 

gom chất thải nguy hại với Công ty Cổ Phần Môi Trƣờng Xanh Việt Nam và Công ty CP 

Môi trƣờng Thiên Thanh định kỳ đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

5. Phƣơng  n ph ng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi nhà máy đi vào vận hành: 

a) Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty thực hiện các biện pháp sau đây để phòng ngừa sự 

cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 

công đoạn sản xuất tại xƣởng sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, giày, găng 

tay, khẩu trang, kính mắt bảo hộ; 
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- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng 

cứu sơ bộ trƣớc khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự 

cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố; 

- Thành lập đội an toàn vệ sinh viên trong nhà máy. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phƣơng tiện thông tin, địa 

chỉ liên lạc khi có sự cố; 

- Ngƣời lao động (kể cả học nghề) trƣớc khi vào làm việc phải đƣợc khám sức khoẻ; 

chủ nhà máy phải căn cứ vào sức khoẻ của ngƣời lao động để bố trí việc làm và nghề 

nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của ngƣời lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc 

khám sức khỏe đƣợc các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại 

Thông tƣ 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hƣớng dẫn quản lý vệ 

sinh lao động và sức khỏe ngƣời lao động. 

b) Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đang đƣợc thực hiện nghiêm túc theo đúng 

Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013. Nhà máy đã và đang kết hợp với Công an PCCC 

của KCN để xây dựng các phƣơng án PCCC an toàn cho Công ty và phải đƣợc phê duyệt 

phƣơng án PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy đƣợc 

thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về ―Phòng cháy, chống cháy cho nhà và 

công trình - yêu cầu cho thiết kế‖ và TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với 

thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nƣớc sprinkler. 

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ đối với khu vực lƣu trữ hóa chất công ty đã thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Bố trí khu vực lƣu trữ riêng biệt, có mái che, khung thép đƣợc gia cố theo yêu cầu 

và đƣợc sơn chống cháy nhằm tăng thời gian chịu lửa của cấu kiện, nền đổ bê tông, mái 

lợp tôn và thiết kế thông gió phù hợp, thông thoáng cho các loại hóa chất, tránh tình trạng 

tích tụ lâu dài hơi hóa chất tạo hỗn hợp cháy nổ; 

- Các chất lỏng có tính dễ cháy (Dầu DO, dầu nhớt máy) khi tiếp xúc trực tiếp với 

nguồn lửa nên khu vực lƣu trữ đƣợc thiết kế chịu đƣợc lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng 

hóa học và không thấm chất lỏng. Tƣờng bên ngoài chịu đƣợc lửa ít nhất là 30 phút, tất 

cả các tƣờng đều không thấm nƣớc, bề mặt bên trong của tƣờng trơn nhắn, sơn chống 

cháy, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. 

- Xung quanh khu vực lƣu trữ đƣợc thiết kế các bờ bao quanh với chiều cao 0,2m, 

tránh hóa chất độc hại tràn đổ vào hệ thống thoát nƣớc của công ty cũng nhƣ KCN. 

- Bố trí các biển cảnh báo, báo cháy và thiết bị chữa cháy tại chỗ nhƣ bình chữa 

cháy dạng bột treo trần. 
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Hệ thống phòng chống sét đƣợc thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn 

cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim thu sét tích cực đƣợc 

lắp đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra điện trở đất và hệ tiếp đất đƣợc 

thiết kế, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 

- Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy đƣợc lắp đặt tại tất cả các phòng, khu 

vực trong toàn nhà máy. Các thiết bị báo cháy nhƣ: tủ trung tâm báo cháy, hệ thống 

chuông, còi, đèn, nút nhấn báo cháy, đầu dò báo khói, đầu beam báo cháy, hệ thống đèn 

thoát hiểm, chiếu sáng sự cố…Hệ thống chữa cháy gồm bể nƣớc ngầm, hệ thống cụm 

bơm nƣớc chữa cháy (bơm điện, bơm dầu và bơm bù áp), hộp chữa cháy, họng tiếp nƣớc 

chữa cháy, trụ nƣớc chữa cháy ngoài trời, …. 

c) Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu 

Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu tại khu vực Nhà máy, Chủ 

đầu tƣ đã và đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra 

nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phƣơng án ứng cứu khi xảy ra sự cố. 

Đồng thời, chủ nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố nhƣ sau: 

- Lƣu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lƣợng ít nhất (đủ dùng, lƣợng dự 

phòng khoảng 10 – 15% lƣợng cần dùng); 

- Bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng chứa 

phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng; 

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không đƣợc hút 

thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa; 

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nƣớc, bảo vệ môi 

trƣờng phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và sử 

dụng; 

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tƣ thế đứng, 

không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không đƣợc dùng bình chứa, thùng 

chứa vào các mục đích khác; 

- Thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa; 

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; 

- Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. 
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Hình 10.  Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

d) Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễ   ôi trƣờng ngừng hoạt động  

Để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm môi trƣờng 

ngừng hoạt động nhƣ hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nƣớc thải, hệ thống thoát 

nƣớc mƣa, nƣớc thải, … thực hiện các biện pháp sau: 

- Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống khống chế ô 

nhiễm. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công 

trình khống chế ô nhiễm. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống khống 

chế ô nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

- Đối với bể tự hoại: Thƣờng xuyên theo dõi hoạt động của bể, tránh tình trạng tắc 

nghẽn bồn cầu (phải thông bồn cầu và đƣờng ống dẫn), tắc đƣờng ống thoát khí bể tự 

hoại gây mùi hôi (phải thông ống dẫn khí). Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

- Đối với trƣờng hợp hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải gặp sự cố, công ty sẽ liên hệ 

với đơn vị hạ tầng KCN Nhơn Trạch 2 để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc 

phục sự cố. 

Sau khi khắc phục 

xong sự cố 

THÔNG BÁO 

- Cho mọi ngƣời 

gần khu vực xảy 

ra sự cố 

- Thông báo cho 

Đội trƣởng 

- Thông báo 

ngừng hoạt động 

khu vực xảy ra sự 

cố. 

PHÁT HIỆN 

SỰ CỐ 

- Vị trí? 

- Mức độ rò rỉ? 

- Nguyên nhân? 

- Ngƣời bị 

thƣơng? 

- … 

ĐỘI TRƢỞNG 

 

Điều hành Đội ứng 

phó sự cố, tiến 

hành cấc biện pháp 

cấn thiết để ứng 

phó sự cố 

ĐỘI ỨNG PHÓ 

SỰ CỐ 
 

- Trang bị các 

trang thiết bị 

BHLĐ ứng phó 

sự cố hóa chất. 

- Sơ tán con 

ngƣời, tài sản cần 

thiết. 

- Cấp cứu nạn 

nhân do sự cố 

hóa chất gây ra.  

- Cô lập hiện 

trƣờng xảy ra sự 

cố hóa chất 

- Khắc phục tại 

nguồn sự cố rò rỉ 

(Khống chế 

không cho cháy 

lan - Nếu có phát 

sinh đám cháy) 

- Tùy vào sự cố 

và đặc tính của 

hóa chất gây ra 

sự cố mà sử dụng 

các thiết bị ứng 

phó sự cố phù 

hợp để xử lý sự 

cố. 

- Có biện pháp 

thu gom chất thải 

nguy hại và khắc 

phục hậu quả sau 

sự cố thích hợp.  

KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

Công ty kiểm tra 

đánh giá mức độ 

ô nhiễm khu vực 

xảy ra sự cố. 

BÁO CÁO 

 

Báo cáo lãnh đạo 

về tình hình sự cố  

BAN CHỈ HUY 

CƠ QUAN CHỨC 

NĂNG 

 

- Sở Công thƣơng 

- Sở Tài nguyên môi 

trƣờng 

- sở CS PCCC tỉnh 

- UBND xã  

- Bệnh viện 

- Các lực lƣợng tiếp 

ứng khác. 

 
 

 

 

ỨNG PHÓ SỰ 

CỐ HÓA CHẤT 

Sự cố ngoài tầm 

kiểm soát 
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- Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đƣờng ống cấp thoát nƣớc: thƣờng xuyên kiểm tra các 

mối nối, van khóa trên các hệ thống cấp thoát nƣớc để phát hiện sớm các sự cố. 

Trồng cây xanh, thảm cỏ đạt tỷ lệ 20% tổng diện tích đất sử dụng để tạo mỹ quan cho 

công ty cũng nhƣ điều hòa các yếu tố vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trƣờng. 

6. Các nội dung thay đổi so với b o c o đ nh gi  t c động  ôi trƣờng:  

Công ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam. đã đƣợc Ban quản lý 

các khu công nghiệp Đồng Nai phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại quyết 

định số 118/QĐ-KCNĐN ngày 21/4/2022 cho nhà máy ―Nhà máy dệt, nhuộm vải và sợi, 

công suất 50.000.000 mét/ năm (trong đó quy mô nhuộm không vƣợt quá 30.000.000 

mét/năm); Gia công vải (trong quy trình sản xuất không có công đoạn nhuộm) với công 

suất 100.000.000 mét/năm; Sản xuất hạt nhựa từ vải polyester (từ nguồn nguyên liệu là phế 

liệu, sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất của công ty) với công suất 1.800 tấn sản 

phẩm/năm; Sản xuất và gia công túi xách các loại với công suất 50.000 sản phẩm/năm; Sản 

xuất và gia công tấm lót giày với công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất và gia công 

quần áo với công suất 600.000 sản phẩm/năm; Sản xuất vải tổng hợp với công suất 2.400 

tấn sản phẩm/năm; Gia công dán các nguyên liệu cho ngành giày với công suất 2.400 tấn 

sản phẩm/năm‖ tại Đƣờng 25B, KCN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Công ty đã đƣợc cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng số 

156/XN-KCNĐN ngày 25/10/2018 do ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp cho dự án: 

‖Đầu tƣ xây dựng nhà máy dệt, nhuộm vải công suất 30.000.000 m vải/năm (tƣơng 

đƣơng với 42.000.000 m
2
 vải/năm). 

Hiện tại khu vực nhà kho trống có diện tích 400 m
2
, Công ty đã lắp đặt xong dây 

chuyền máy móc để tiến hành sản xuất hạt nhựa. 

Ngoài ra, Công ty đã hoàn thiện lắp đặt máy móc nâng công suất hệ thống xử lý nƣớc 

thải lên 2.000 m
3
/ngày.đêm. Công ty dã lắp đặt lò hơi sử dụng nhiên liệu gas và đã đƣa 

vào sử dụng. 

Trong quá trình sản xuất công ty có thêm đơn đặt hàng đối với dòng sản phẩm vải có 

in hoa văn. Do đó, công ty muốn đầu tƣ lắp đặt thêm một số máy in để in hoa văn lên vải 

sau khi nhuộm, bổ sung công đoạn in vào quy trình sản xuất vải của nhà máy. 

Khu nhà xƣởng may dự định xây mới của nhà máy đang trong quá trình xin giấy phép 

xây dựng. Nhận thấy các công trình bảo vệ môi trƣờng của nhà máy đã hoàn thiện. Để 

chính thức đi vào hoạt động và thực hiện đúng theo luật bảo vệ môi trƣờng. Công ty tiến 

hành tích hợp trong báo cáo này để đƣợc các cơ quan nhà nƣớc xác nhận. 

 Quy trình sản xuất vải có bổ sung công đoạn in 
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Hình 11. Quy trình công nghệ sản xuất vải 

Thuyết minh công nghệ sản xuất 

 Đ nh cuộn: sợi nguyên liệu khi nhập về nhà máy đƣợc đóng thành cuộn với kích 

thƣớc đã định s n đƣợc đƣa qua hệ thống máy se để se lại cho sợi có kích thƣớc theo từng 

loại sản phẩm.  

 Dệt  i   dệt tr n: sợi sau khi đánh cuộn đƣợc đem dệt thành vải, tùy theo loại vải 

mà quá trình dệt khác nhau phù hợp với từng sản phẩm khác nhau.  

 Nhuộm vải: Đƣợc tiến hành sau khi hoàn tất các công đoạn chuẩn bị nhuộm. Trong 

giai đoạn này ngƣời ta thƣờng sử dụng các loại hóa chất phụ trợ nhƣ: NaOH, CH3COOH, 

chất tạo ra môi trƣờng (kiềm hay axit), phẩm nhuộm, các chất hoạt động bề mặt, chất khử, 

Sợi  

Đánh cuộn 

Dệt kim 

Nhuộm  

Căng khung, 

định hình  

Nƣớc thải, hơi hóa 

chất  

Dệt tròn  Bụi, ồn  

Bụi, ồn  

Nƣớc thải, hơi hóa 

chất  

 

Đóng gói 

 

In hoa văn 
Mực in, 

nƣớc 
Giẻ lau, hơi nƣớc  

Thuốc 

nhuộm 

Nhập kho  

 

Xuất hàng 
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H2O2, chất điện ly…Tại công đoạn này vải nhuộm xong sẽ đƣợc giặt, vắt ráo nƣớc sau đó 

chuyển xuống công đoạn căng khung. 

 Căng  hung  định hình: tại công đoạn này làm khô nƣớc trên bề mặt vải và định 

hình khổ vải trƣớc khi quấn cuộn chuyển qua công đoạn in hoăc quấn cuộn thành phẩm. 

Quá trình này sử dụng nhiệt cung cấp từ lò hơi, lò nhiệt của nhà máy. Tại công đoạn này có 

phát sinh hơi nhiệt thừa, công ty đã bố trí hệ thống đƣờng ống hút, thu gom, giải nhiệt, làm 

hạ nhiệt độ hơi khí nóng này sau đó phát tán ra ngoài qua ống thải. Hoàn toàn không có hệ 

thống xử lý. 

 In hoa văn: Tùy theo yêu cầu của từng đơn hàng mà sẽ có in hoặc không in. Tại 

công đoạn in, công ty sẽ dụng máy in đƣợc lập trình tự động. Cuộn vải đƣợc gắn vào máy 

có cài đặt s n, sử dụng mực in gốc nƣớc, không gây ô nhiễm môi trƣờng. Máy sẽ in hoa 

văn lên bề mặt vải sau đó sẽ đƣợc chạy trên dây chuyền qua làm khô ở nhiệt độ 100°C sau 

đó tiếp tục đƣa vào máy hấp để làm nở sợi vải, giúp mực in thấm vào và tăng tốc độ lên 

màu (độ sáng). Sản phẩm vải đầu ra đƣợc con lăn của máy cuộn lại thành phẩm cuộn vải. 

Tại hệ thống máy in có gắn bộ phận sấy đi liền thành một dây chuyền thống nhất liên tục, 

khép kín. Nhiệt thừa phát sinh tại công đoạn này công ty sẽ bố trí hệ thống đƣờng ống hút, 

thu gom, giải nhiệt, làm hạ nhiệt độ hơi khí nóng này sau đó phát tán ra ngoài qua ống thải. 

Hoàn toàn không có hệ thống xử lý. 

 Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, công đoạn kiểm tra đƣợc thực hiện và cuối 

cùng đóng gói, lƣu kho chờ xuất hàng.  
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải  

- Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

 Nguồn số 1: nƣớc thải sinh hoạt của công nhân viên và nƣớc thải nấu ăn 

khoảng 110 m
3
/ngày. 

 Nguồn số 2: nƣớc thải sản xuất (từ quá trình vệ sinh thiết bị, nhà xƣởng, nƣớc 

thải nhuộm, nƣớc thải xả đáy lò hơi, nƣớc thải từ hệ thống xử lý khí thải): 

khoảng 1.880 m
3
/ngày.  

- Lƣu lƣợng xả thải tối đa: 1.990 m
3
/ngày.đêm. 

- Dòng nƣớc thải:  

+ Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân bao gồm nƣớc từ nhà 

vệ sinh, từ khu vực rửa tay phát sinh đƣợc xử lý sơ bộ qua 10 bể tự hoại sau đó 

đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải 2.000 m
3
/ngày.đêm của công ty để xử lý sau 

đó đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc thải của khu công nghiệp.  

+ Nƣớc thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh nhà xƣởng, máy móc thiết bị, 

nƣớc thải nhuộm, nƣớc thải xả đáy lò hơi, nƣớc thải từ hệ thống xử lý khí thải 

đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải 2.000 m
3
/ngày.đêm của công ty để xử lý sau 

đó đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc thải của khu công nghiệp tại 1 hố gas trên 

đƣờng 7C. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận KCN 

Nhơn Trạch II 

1.  Lƣu lƣợng m
3
/h - 

2.  pH - 5-10 

3.  TSS mg/l 200 

4.  COD mg/l 400 

5.  BOD5 mg/l 200 

6.  Tổng N mg/l 40 

7.  Tổng P mg/l 8 

8.  Amoni mg/l 20 

9.  As  mg/l 0,1 

10.  Hg mg/l 0,01 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận KCN 

Nhơn Trạch II 

11.  Pb mg/l 0,5 

12.  Ni 
mg/l 

2 

13.  Clo dƣ 
mg/l 

2 

14.  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

15.  Crom VI 
mg/l 

0,1 

16.  Crom III 
mg/l 

1 

17.  Xianua  
mg/l 

0,1 

- Vị trí, phƣơng thức xả thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 

+ Vị trí: 01 điểm tại vị trí hố ga đấu nối vào HTXLNT của KCN Nhơn Trạch 2 (X: 

1185995; Y: 408759). 

+ Phƣơng thức xả thải: tự chảy, chảy liên tục. 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: hố ga đấu nối về hệ thống thu gom nƣớc thải tập trung 

của KCN Nhơn Trạch 2 (tại 01 điểm nằm trên đƣờng 7C). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 1: khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 42.000 - 68.000 

m
3
/giờ. Tọa độ: (X: 1186024; Y: 408760). 

+ Nguồn số 2: khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò nhiệt công suất 42.000 -

68.000 m
3
/giờ. Tọa độ: (X: 1186022; Y: 408759). 

+ Nguồn số 3: khí thải lò hơi 15 tấn/h sử dụng nhiên liệu đốt khí gas lƣu lƣợng 

khí 15.000 m
3
/giờ. (không có hệ thống xử lý khí thải): Tọa độ: (X: 1186020; Y: 

408755). 

+ Nguồn số 4: ống thoát hơi nƣớc từ chuyền in hoa văn lên vải và thoát hơi 

nóng từ máy sấy, định hình lắp mới công suất quạt hút 10.555 m
3
/giờ (không có hệ 

thống xử lý): Tọa độ: (X: 1186019; Y: 408755). 

+ Nguồn số 5: ống thoát hơi từ dây chuyền máy căng khung, định hình công 

suất quạt hút 10.555 m
3
/giờ (không có hệ thống xử lý): Tọa độ: (X: 1186015; Y: 

408758). 

- Lƣu lƣợng xả thải tối đa: 172.110 m
3
/giờ 

- Dòng khí thải:  

- 01 ống thải sau  hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi  
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- 01 ống thải sau 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò nhiệt.  

- 01 ống thải từ lò hơi đốt khí gas ( không có hệ thống xử lý khí thải).  

- 01 ống ống thoát hơi nƣớc từ chuyền in hoa văn lên vải và thoát hơi nóng từ 

máy sấy, định hình lắp mới (không có hệ thống xử lý khí thải). 

- 01 ống thoát hơi từ dây chuyền máy căng khung, định hình (cũ) (không có hệ 

thống xử lý khí thải). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép 

(QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B, Kv=0,8, Kp=  0,8) 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

2 Nhiệt độ mg/Nm
3
 - 

3 Bụi  mg/Nm
3
 128 

4 NOx mg/Nm
3
 544 

5 SO2 mg/Nm
3
 320 

6 CO mg/Nm
3
 640 

+ Phƣơng thức xả thải: khí thải phát sinh liên tục 16 giờ/ngày, thời gian xả 06 

ngày/tuần. 

+ Nguồn tiếp nhận khí thải: vùng không khí tại KCN Nhơn Trạch 2. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: 

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn trong hoạt động sản xuất phát sinh từ công đoạn dệt, đánh 

cuộn đƣợc bố trí trong một khu vực riêng biệt và trang thiết bị nút bịt tai chống ồn cho 

nhân viên làm việc tại những khu vực này. 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn 

tại nơi làm việc, và QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Cụ thể nhƣ sau: 

- Tiếng ồn: 

Thời gian tiếp xúc với 

tiếng ồn 

Giới hạn cho phép  

(dBA) 
Tên khu vực 

8 giờ 85 Khu vực  

Dệt, đánh cuộn 
4 giờ 88 
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- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

cho phép (dB) 
Tên khu vực 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ - 

1 70 60 
Khu vực  

Dệt, đánh cuộn 
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc  ôi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ đƣợc thực hiện dựa theo Quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số quyết định số 118/QĐ-KCNĐN ngày 

21/4/2022của Ban Quản Lý Các KCN Đồng Nai về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng của Nhà máy ―Nhà máy dệt, nhuộm vải và sợi, công suất 50.000.000 mét/ 

năm (trong đó quy mô nhuộm không vƣợt quá 30.000.000 mét/năm); Gia công vải 

(trong quy trình sản xuất không có công đoạn nhuộm) với công suất 100.000.000 

mét/năm; Sản xuất hạt nhựa từ vải polyester (từ nguồn nguyên liệu là phế liệu, sản 

phẩm lỗi trong quá trình sản xuất của công ty) với công suất 1.800 tấn sản 

phẩm/năm; Sản xuất và gia công túi xách các loại với công suất 50.000 sản 

phẩm/năm; Sản xuất và gia công tấm lót giày với công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm; 

Sản xuất và gia công quần áo với công suất 600.000 sản phẩm/năm; Sản xuất vải 

tổng hợp với công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm; Gia công dán các nguyên liệu cho 

ngành giày với công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm‖ của Công ty TNHH Quốc Tế Gold 

Long John Đồng Nai Việt Nam. 

1.1. Kết quả quan trắc nƣớc thải trong nă  2021 

- Thời gian quan trắc: 17/03/2021, 07/06/2021, 29/09/2021, 07/12/2021 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc, số lƣợng mẫu quan trắc:  

Bảng 11. Thống kê vị trí điểm quan trắc năm 2021 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Tọa độ vị trí lấy mẫu 

theo VN2000 

Mổ tả 

điểm 

quan 

trắc X Y 

1 

Tại hố ga 

đấu nối vào 

hệ thống 

thoát nƣớc 

thải KCN  

NT1 

17/03/2021 

1185995 408759 
Nƣớc 

đục, có 

cặn 

07/06/2021 

29/09/2021 

07/12/2021 

- Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

Bảng 15. Kết quả quan trắc năm 2021  
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả Giới hạn 

tiếp nhận 

KCN 

Nhơn 

Trạch II 

17/03 07/06 29/09 07/12 

1.  Màu Pt/co 13 83 79 13 150 

2.  pH - 6,89 7,81 7,8 7,29 5 – 10 

3.  TSS mg/l KPH 5 KPH 6 200 

4.  COD mg/l 14 64 65 44 400 

5.  BOD5 mg/l 66 33 31 21 200 

6.  Tổng N mg/l 10,4 7,91 6,98 8,54 40 

7.  Tổng P mg/l KPH <0,14 KPH <0,14 8 

8.  Amoni mg/l 0,55 0,95 0,75 0,91 20 

9.  Đồng mg/l 0,10 0,11 0,10 0,17 2 

10.  Sắt mg/l 0,15 0,31 0,20 0,22 5 

11.  Clo dƣ mg/l KPH <0,12 KPH 0,50 2 

12.  

Tổng dầu 

mỡ 

khoáng 

mg/l 3,1 2,0 1,0 2,1 10 

13.  Cr 
6+

 mg/l KPH KPH KPH KPH 0,1 

14.  Cr 
3+

 mg/l KPH KPH KPH KPH 1 

15.  Coliform 
MPN/100 

ml 
KPH 9 9 28 - 

Kết luận: dựa vào kết quả phân tích nƣớc thải ta thấy hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà 

máy đang hoạt động tốt. Kết quả quan trắc môi trƣờng đạt so với giới hạn tiếp nhận của 

khu công nghiệp Nhơn Trạch 2. Do đó nƣớc thải đầu ra tại Công ty có thể đấu nối vào hệ 

thống xử lý nƣớc thải chung của KCN Nhơn Trạch 2. 

2. Kết quả quan trắc  ôi trƣờng định kỳ đối với khí thải 

2.1. Kết quả quan trắc khí thải nă  2021 

 Số lƣợng, tên vị trí quan trắc: 

STT Tên ống thải Ký hiệu 

Tọa độ vị trí lấy mẫu theo 

VN2000 

X Y 
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STT Tên ống thải Ký hiệu 

Tọa độ vị trí lấy mẫu theo 

VN2000 

X Y 

1.  
Ống thải sau hệ thống xử khí thải lò hơi 

KT1 1186024 408760 

2.  Ống thải sau hệ thống xử sau hệ thống 

xử khí thải lò nhiệt 

KT2 
1186022 408759 

 Kết quả quan trắc: 

STT Ngày quan 

trắc 

Tên 

ống 

thải 

Chỉ tiêu 

Lƣu 

lƣợng 

(m
3
/h) 

Bụi 

(mg/Nm
3
) 

SO2 

(mg/Nm
3
) 

NOx 

(mg/Nm
3
) 

CO 

(mg/Nm
3
) 

1 17/03/2022 
KT1 22.431 62 39 129 40 

KT2 102.455 69 142 24 33 

2 07/06/2022 
KT1 9.774 116 291 116 5,7 

KT2 24.778 60,3 215 74,4 68,4 

3 29/09/2022 
KT1 9.562 66,4 285 112 KPH 

KT2 23.684 56,9 194 70,1 66,1 

4 07/12/2022 
KT1 26.625 72,5 122 49,8 145 

KT2 16.130 57,4 220 96,4 44,5 

QCVN 19:2010/BTNMT , 

Cột B, Kp= 0,8 và Kv=0,8 

- 128 320 544 640 

Kết luận: dựa vào kết quả quan trắc khí thải ta thấy các kết quả đều đạt so với QCVN 

19:2010/BTNMT, Cột B, Kp= 0,8 và Kv=0,8 hệ thống xử lý khí thải của nhà máy đang hoạt 

động tốt.  
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CHƢƠNG VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trƣờng của cơ sở, chủ nhà máy tự rà soát và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình quan trắc 

môi trƣờng trong giai đoạn vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của nhà máy 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 12. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT Tên công trình Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1.  
Hệ thống xử lý nƣớc thải 

công suất 2.000 m
3
/ngày.đêm 

Tháng 01/2023 Tháng 06/2023 

- Do 2 HTXL khí thải lò hơi của nhà máy đã đƣợc xác nhận hoàn thành các công 

trình bảo vệ môi trƣờng. Ngoài ra 2 hệ thống này đã đƣợc lắp đặt hệ thống quan trắc tự 

động và đã kết nối truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. Do đó, không vận hành 

thử nghiệm lại cho 2 hệ thống này. 

- Công suất dự kiến đạt đƣợc của Nhà máy tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành 

thử nghiệm: khi kết thúc vận hành đạt 60% công suất đã đăng ký. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải  đ nh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 
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Bảng 13: Kế hoạch về thời gian lấy các loại mẫu chất thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng  

Nội dung  

quan trắc 

Thời gian quan trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn 

 áp dụng 

Tần số  

quan trắc 

Thiết bị  

xử lý 

Tổ chức 

quan trắc 

Dự kiến 

Giai đoạn lấy mẫu điều chỉnh 

Nƣớc thải 

- Lấy mẫu lần 1 

Sau khi gửi công văn thông báo 

VHTN đến Ban quản lý các 

KCN tỉnh Đồng Nai 

- lƣu lƣợng, độ màu, 

pH, TSS, BOD5, COD, 

Tổng N, Tổng P, tổng 

dầu mỡ khoáng, amoni, 

As, Hg, Pb, Ni, Clo dƣ, 

xyanua, Zn, Ag, Cr 

(III), Cr (VI) 

Giới hạn tiếp 

nhận của KCN 

Nhơn Trạch 2 

Lấy mẫu tổ 

hợp tại 3 thời 

điểm trong 01 

ngày 

 

- 01 điểm tại 

hố thu gom 

nƣớc thải 

đầu vào. 

- 01 điểm tại 

đầu ra sau hệ 

thống xử lý. 

 

Trung 

tâm tƣ 

vấn công 

nghệ môi 

trƣờng và 

an toàn vệ 

sinh lao 

động 

- Lấy mẫu lần 2 

Cách 15 ngày sau khi lấy mẫu 

lần 1 

- Lấy mẫu lần 3: 

Cách 15 ngày sau khi lấy mẫu 

lần 2 

- Lấy mẫu lần 4: 

Cách 15 ngày sau khi lấy mẫu 

lần 3 

- Lấy mẫu lần 5: 

Cách 15 ngày sau khi lấy mẫu 

lần 4 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

 

      
64 

Nội dung  

quan trắc 

Thời gian quan trắc  

dự kiến 

Thông số  

quan trắc 

Quy chuẩn 

 áp dụng 

Tần số  

quan trắc 

Thiết bị  

xử lý 

Tổ chức 

quan trắc 

Dự kiến 

Giai đoạn lấy mẫu ổn định 

Nƣớc thải 

Lấy mẫu ngày 1 (giai đoạn ổn 

định): sau khi kết thúc 75 ngày 

lấy mẫu giai đoạn điều chỉnh. 

lƣu lƣợng, độ màu, pH, 

TSS, BOD5, COD, Tổng 

N, Tổng P, tổng dầu mỡ 

khoáng, amoni, As, Hg, 

Pb, Ni, Clo dƣ, xyanua, 

Zn, Ag, Cr (III), Cr (VI) 

Giới hạn tiếp 

nhận của KCN 

Nhơn Trạch 2 

01 ngày/lần 

01mẫu/ngày 

- 01 điểm tại 

hố thu nƣớc 

thải đầu vào 

- 01 điểm tại 

đầu ra sau hệ 

thống xử lý 

Trung 

tâm tƣ 

vấn công 

nghệ môi 

trƣờng và 

an toàn vệ 

sinh lao 

động  

Lấy mẫu 6 ngày liên tiếp giai 

đoạn ổn định: Bắt đầu lấy mẫu 

6 lần trong 6 ngày liên tiếp 

 

 

 

lƣu lƣợng, độ màu, pH, 

TSS, BOD5, COD, Tổng 

N, Tổng P, tổng dầu mỡ 

khoáng, amoni, As, Hg, 

Pb, Ni, Clo dƣ, xyanua, 

Zn, Ag, Cr (III), Cr (VI) 

Giới hạn tiếp 

nhận của KCN 

Nhơn Trạch 2 

01 ngày/lần 

01mẫu/ngày 

- 01 điểm tại 

đầu ra sau hệ 

thống xử lý 
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1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc  ôi trƣờng dự kiến phối 

hợp thực hiện 

- Tên đơn vị lấy mẫu: Trung tâ  tƣ vấn công nghệ  ôi trƣờng và an toàn vệ sinh 

lao động  

- Đia chỉ liên hệ: 286/8A Tô Hiến Thành, phƣờng 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Điện thoại: 028.38680842                             Fax: 028.38680869 

- Email: trungtamcoshet@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng số : 

VIMCERTS 026 

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đƣợc thành lập 

dựa trên Quyết đinh số 2611/QĐ-BTNMT, ngày 18/11//2014 quyết đinh về việc đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp.  

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đƣợc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng cấp Quyết định số 381/QĐ-BTNMT, ngày 21/02/20219 về việc 

điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trƣờng. 

Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động đã đƣợc Bộ 

Khoa học và Công nghệ câp quyết định số 339/QĐ-VPCNCL, ngày 19/11/2013 Quyết 

định về việc công nhận phòng thí nghiệm, đính kèm chứng chỉ công nhận mã số VILAS 

444. 

2. Chƣơng trình quan trắc  ôi trƣờng định kỳ của nhà máy 

Nội 

dung  

quan 

trắc 

Tên điểm quan 

trắc 

Thông số quan 

trắc 
Quy chuẩn áp dụng 

Tần suất  

quan trắc 

Khí 

thải 

Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi 

Lƣu lƣợng, nhiệt 

độ, bụi tổng, SO2, 

NOx, CO 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Kv= 0,8; Kp= theo lƣu 

lƣợng nguồn thải 

6 tháng/lần 

Hệ thống xử lý khí 

thải lò nhiệt 

Lƣu lƣợng,nhiệt 

độ, bụi tổng, SO2, 

NOx, CO 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Kv= 0,8; Kp= theo lƣu 

lƣợng nguồn thải 

6 tháng/lần 

mailto:trungtamcoshet@gmail.com
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Nội 

dung  

quan 

trắc 

Tên điểm quan 

trắc 

Thông số quan 

trắc 
Quy chuẩn áp dụng 

Tần suất  

quan trắc 

Nƣớc 

thải  

 

Hố ga đấu nối 

nƣớc thải với KCN 

Nhơn Trạch 2 

pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng N, 

Tổng P, tổng 

coliform 

Giới hạn tiếp nhận 

của KCN Nhơn 

Trạch 2. 

6 tháng/lần 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc  ôi trƣờng hằng nă  

Bảng 14. Bảng tổng hợp chi phí đầu tƣ cho môi trƣờng hàng năm 

STT Hạng mục Tổng vốn (VNĐ) 

1 

Chi phí cho hoạt động quản lý, giám sát môi 

trƣờng: 

 

 

- Quan trắc môi trƣờng định kỳ 200.000.000 

- Bể tự hoại 35.000.000 

- HTXL nƣớc thải 200.000.000 

- HTXL khí thải 200.000.000 

- Khu vực lƣu giữ CTR 200.000.000 

- Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn và chất thải nguy hại 
200.000.000 

2 

- Chi phí quản lý môi trƣờng: trồng và chăm 

sóc cây xanh 
100.000.000 

Tổng chi phí quản lý  gi   s t  ôi trƣờng 1.135.000.000 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ  

 

Trong quá trình hoạt động của công ty trong năm 2020 và năm 2021 của công ty tại KCN 

Nhơn Trạch 2 diễn ra hoàn toàn bình thƣờng. Không có cơ quan nhà nƣớc nào đến kiểm tra, 

thanh tra nhà máy trong vòng 2 năm gần đây. 
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CHƢƠNG VIII  

CAM KẾT CỦA CHỦ NHÀ MÁY ĐẦU TƢ 

Công ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam – Chủ nhà máy xin 

cam kết: 

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản 

nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của 

Việt Nam. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt 

động của nhà máy theo đúng phƣơng án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trƣờng này và những yêu cầu theo Giấy phép môi trƣờng.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tƣ các công trình xử lý môi trƣờng cũng nhƣ kinh phí thực 

hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng.  

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của nhà máy nằm trong giới 

hạn cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng: 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 

21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, 

QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT. 

 QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy 

hại; 

 QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

 QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

 Giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của KCN Nhơn Trạch 2. 

- Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn,  phế liệu, quy định về quản lý chất thải nguy 

hại, giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng. 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trƣờng của Nhà máy đã đƣợc phê duyệt. 

- Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng. 

- Công khai thông tin, lƣu giữ, cập nhật số liệu môi trƣờng và báo cáo về việc thực 

hiện nội dung của trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt của 

nhà máy. 

- Thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo 

vệ môi trƣờng định kỳ 01 lần/năm đến Ban quản lý các Cơ quan quản lý. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trƣờng nào phát sinh chúng tôi trình báo 

ngay với các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng và các cơ quan có chuyên môn để 

xử lý ngay nguồn ô nhiễm này./. 
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UBND TINTTI DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p  - Tir do - Hanh phñc 

   

S&44 /QD-KCNDN Dng Nai, ngày  24  tháng nàm 2022 

QUYET BJNH 
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trtro'ng dir an "Nhà may dt, nhum 

vãi Va sçri, cong suât 50.000.000 met! nám (trong do quy mô nhum không 
vtrçrt qua 30.000.000 mét/nám); Gia cong vãi (trong quy trInh san xuât không 
có cong don nhum) vri cong suât 100.000.000 mét/nàm; San xuât htt nhiya 

tfr vãi polyester (tr nguin nguyen lieu là phê lieu, san phâm lôi trong qua 
trinh san xuât cüa cOng ty) vOi cong suât 1.800 tan san phãm/nàm; San xut 

và gia cOng tüi xách các loji vri cOng suât 50.000 san phâm/nãm; San xuât và 
gia cong tam lot giày v&i cOng suât 2.400 tan san phâm/nám; San xuât và gia 

cOng qun áo vO'i cOng sut 600.000 san phâm/nàm; San xuât vãi tong hçrp vi 
cong suât 2.400 tan san phâm/näm; Gia cong dan các nguyen lieu cho ngành 

• • A A A ., A , A A A giay voi cong suat 2.400 tan san pham/nam cua Cong ty TNHH Quoc Te 
Gold Long John Bong Nai Vit Nam tii diro'ng 25B, KCN Nho'n Trich II, 

huyn  Nhffn Trch, tinh Bong Nai  

TRU'ONG BAN BAN QUAN L CAC KHU CONG NGHIP BONG NAI 

Can ct' Luçit Báo v môi tru'àng näm 2020; 

Can ct' Lut Báo v mói trzthng nám 2014, 

Can thNghj djnh so 08/2022/ND-CT ngày 10/01/2022 cza CiiInhphü quy 
dnh ye chi tiêt mt sO diêu ciia Luat  Báo vç mOi frztO'ng, 

C'àn ci Nghj djnh sO 40/2019/ND-CT ngày 13/5/2019 cia C'hInh phi tha 
dOi, bO sung m5t sO diêu cia các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hzthng dan thi hành 
Luçt Báo v mOi trztmg, 

än ct Thông tu' sl 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cia Bç5 trwO'ng B5 
Tài nguyen và MOi tru'Ong quy dfnh chi tiêt thi hành m5t sO diéu cza Nghj djnh so 

40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 cia GhInhphz tha dOi, bO sung m5t sO 
diêu cia các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hwO'ng dan thi hành Lut Báo v mOi 
truthig và quy djnh quán lj hoqt d5ng djch vy quan trác mOi lru'&ng; 

Can cz' Quyêt djnh sO' 34/2021/QD-UBND ngày 12/8/2021 cza UBND tinh 
Dóng Nai ye viçc ban hành quy djnh ye chi'c nàng, nhim vy, quyên hgn và co' 
câu tO chz'c cia Ban Quán l,3 các KCN DOng Nai, 

Can cz' Quyê't djnh sO 5062/QD-UBND ngày 31/12/2020 cia UBND tinh 
Dng Nai v vic iiy quyln Ban Quán lj các KCN DOng Nai tO cht'c thy'c hin 
thá'm djnh và phe duyt báo cáo DTM dOi vO'i các dy' an ddu tu' trong KCN trên 

a bàn tinh DOng Nai, 
Theo van bàn sO' 348/KC'NDN-MT ngày 25/01/2022 cza Ban Quán lj các 

KCN v viçc thông báo kIt qua thâm djnh báo cáo DTM dy' an cña Cong ly 
TNHH Qulc TI Gold Long John DOng Nai Vit Nam, 

S 26, throng 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên HOa, tinh Dông Nai 
DT: (0251) 3892378-234 Fax: (0251) 3892379 
Email: bqlkcndongnai.gov  .vn; diza@diza.vn Website: http ://diza.dongnai.gov.vn  

Người ký: Ban Quản lý
các Khu công nghiệp Đồng
Nai
Email:
bqlkcn@dongnai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Đồng Nai
Thời gian ký: 21.04.2022
16:30:55 +07:00
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Xét ni dung báo cáo dánh giá tác dng mói tru'dg dr an dâ du'crc chinh 
tha, bó sung gi'i'i kern van bàn giái trinh so 02/VBGT dê ngày 11/04/2022 cia 
COng ty TNHH Quóc Tê Gold Long John DOng Nai Vit Narn; 

Theo d nghj cia PhOng Quán lj Tài nguyen và MOi truthig — Ban Quán l 
các KCN DOng Nai. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trumg cüa dr an "Nhà 
may dt, nhum vâi và sqi, cong suât 50.000.000 met! nãm (trong do quy mO 
nhum không vugt qua 30.000.000 mét/nàm); Gia cong vãi (trong quy trInh san 
xuât không có cong doan  nhum) vi cOng suât 100.000.000 mét/näm; San xuât 
ht nhçra tü vái polyester (tr nguOn nguyen lieu là phê 1iu, san phâm lOi trong 
qua trInh san xuât cüa cOng ty) vó'i cong suât 1.800 tan sànphâm/nãm; San ,xuât 
và gia cOng tiii xách các lo?i  vâi cong suât 50.000 san phâm/nam; San xuât và 
gia cOng tam lot giày vi cOng suât 2.400 tan san pham!narn; San xuât và gia 
cOng quân áo vâi cong suât600.000 san phâmlnäm; San xuât vái tong hçTp vâi 
cong suât 2.400 tan san phâmlnäm; Gia cong dan các nguyen lieu cho ngành 
giày vi cong suât 2.400 tan san phâmlnàm" ti Dung 25B, KCN Nhon Trach 
II, huyn Nhan Trach, tinh DOng Nai (sau day gi là Dir an) duçc 1p bi Cong 
ty TNT{H Quôc Tê Gold Long John DOng Nai Vit Nam (sau day gçi là Chü dir 
an) vói các ni dung chinh ti Phii 1iic ban hành kern theo Quyêt dnh nay. 

Diu 2. Chü dçr an có các trách nhim thirc hin nghiêm tüc các yêu cu v 
bào v môi tnthng quy dnh ti Diêu 1 Quyêt djnh nay và các trách nhim khác 
theo quy djnh cüa pháp lut ye báo v môi truông. 

Diu 3. Quy& djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng mOi tru&ng cüa 
Dir an là can cr dê cc quan nhà nt.rc cap có thâm quyên kiêrn tra, thanh tra, 
giám sat vic thirc hin các yêu câu ye bâo v môi trrnmg cüa Dir an. 

Dieu 4. Quyt djnh nay có hiu lrc thi hành k tr ngày k và thay th 
Quyêt djnh sO 75/QD-KCNDN ngày 29/02/2016 cüa Ban quãn l các KCN 
DOng Nai./ 

Noi nhan: 
-Chñdu'án; 
- B Tài nguyen Va Môi tnrèng (d b/c); 
- UBND tinh (de b/c); 
- Si Tài nguyen và Môi truô'ng; 
- UBND huyn Nhn Trach; 
- Webs ite cüa BQL; 
- Luu VT, MT (NT). 
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Phi1i tue 

cAc NQI DUNG, YEU CAU yE BAO V MO! TRUYNG CUA Dli AN 
"Nhà may dt, nhum vái và sql, cong sut 50.000.000 met! näm (trong do quy 

mô nhum không vu'çit qua 30.000.000 mét/näm); Gia cong vãi (trong quy 
trInh san xuât không có cong don nhum) vri cong suât 100.000.000 

mét/näm; San xut ht nhiya tir vãi polyester (tü' ngun nguyen 1iu là ph 
lieu, san phâm lôi trong qua trinh san xut cüa cong ty) v&i cong sut 1.800 

tan san phâm/nàm; San xuât và gia cong tüi xách các loi vi cong suât 50.000 
san phâm/nàm; San xuât và gia cong tam lot giày v&i cong sut 2.400 tan san 

phâm/nàm; San xuâtvà gia cong quân áo vOl cong suât 600.000 san 
phãm/nàm; San xut vãi tong hqp vOl cong sut 2.400 tn san phârn/nàm; Gia 

cong dan các nguyen lieu cho ngành giày vOl cong suât 2.400 tan san 
phâm/näm" cüa Cong ty TNHH Quôc Tê Gold Long John Bong Nai Vit 

Nam tii thi*ng 25B, KCN Nho'n Trch II, huyn Nho'n Trich, tinh Bong Nai 

(Kern theo Quylt djnh so' ./QD-KCNDN ngày .21.. tháng . L/.. nárn 2022 
cia Trzthng ban Ban Quán lj các KCN DOng Nai) 

1. Thông tin ye Dir an: 
1.1. Chü Dir an: Cong ty TNT{HI Quc T Gold Long John Dng Nai Vit 

Nam. 
Dja chi lien h: Dung 25B, KCN Nhn Trch II, huyn Nhon Trach, tinh 

Bong Nai. 
1.2. Vj trI Dir an: Dung 25B, KCN NhGn Trach II, huyn Nho'n Trach, 

tinh BOng Nai. 
1.3. Din tIch dat sfr diing: 92.512 m2. 

1.4. Quy mO, cong sut cüa Dir an: 

- Nhà may dt, nhum vài và sgi, cong sut 50.000.000 met! näm (trong do 
quy mô nhum không vuçlt qua 30.000.000 mét/näm); 

- Gia cOng vài (trong quy trInh san xut không có cOng dotn nhum) vYi 
cOng suât 100.000.000 mét/näm; 

- San xut ht nh1ra tix vãi polyester (tü ngun nguyen lieu là ph lieu, san 
phâm lôi trong qua trInh san xuât cüa cOng ty) vi cOng suât 1.800 tan san 

phâmlnäm; 
- San xut và gia cOng tüi xách các 1oi vói cOng sut 50.000 san 

pham!näm; San xuât và gia cOng tam lot giày vôi cOng suât 2.400 tan san 

phamlnàm; 

- San xut và gia cong qun áo vói cong sut 600.000 san phm!näm; San 
xut vài tng hçp vâi cong suât 2.400 tan san phâm!näm; 

- Gia cOng dan các nguyen 1iu cho ngành giày vi cOng sut 2.400 thn san 

phmInám. 
1.5. COng ngh san xuât cüa Dir an: 
- Quy trInh dt, nhum vài: Sgi — dánh cun —p dt kim! dt trôn —p 



4 

nhum —p càng khung, djnh hInh —+ dóng gói— nhp kho — xuât hang. 

- Quy trInh nhum: NuOc — vài thô —p thuc nhum — diêu chinh quy 
trInh nhum — gia nhit d nhum —+ lam lanh  và kiêm tra — kiêm tra — lam 
ngui —* gi.t vai nhum —p vt khô —* chuyn sang cong don cäng khung, djnh 
hInhvãi. 

- Quy trInh san xut, gia cong tñi xách, quân áo và tam lot giày: Nguyen 
1iu vái — ct —+ may —* kim tra — dóng gói — giao hang. 

- Quy trInh san xu& vái tong hçp: Nguyen 1iu (vâi, xci, bong tong hcp) —* 
ct — nghiên —* x —> trn —ép thành phâm —p dóng gói. 

- Quy trInh gia cong dan các nguyen lieu cho ngành giày: Nguyen 1iu (vâi, 
müt lot giây,.. .theo chi djnh hoc do khách hang cung cap) — cat —* quét keo 

dan —* thành phâm —* dóng gói. 

- Quy trInh san xut hat  nhira tü vãi polyester: Nguyen lieu — Ct vâi—
nghin viin vâi —+ nung nóng nhit d cao tan chây thành nhra— lam ngui 
ct viên —* thành phâm — dióng gói —luu kho. 

1.6. Các hing mic cong trInh chInh cüa dr an: 
- Tng din tIch các hang mic cong trInh xây drng là 42.948 m2. 
- Diên tIch dAt b tn trng cay xanh, thâm cO: 19.752,88 m2, chim 21,35 

% diên tIch dat (92.5 12 m2). 
2. Các tác dng môi trtrô'ng chInh, cht thai phát sinh tà Dir an: 
2.1. Các tác Ing môi trirà'ng chInh cüa Dir an: 
- Niic thai sinh hoat cüa can b, cong nhân viên, nithc thai tir nhà an, 

nuc thai cüa qua trInh san xuât (tIi v sinh thiêt bj, nhà xtthng; ni.thc thai tü 
qua trInh nhurn vâi, nuâc thai xá day lô hoi; ni.rc thai tr h thông xir l khI 
thai là hth, lô dâu tái nhiêt dot than dá). 

- Biii và khI thai tr qua trInh hoat dng cüa các phuGng tin vn chuyn; 
Bii, khI thai tü qua trInh san xuât (Biii phát sinh tr qua trmnh dot, quân chi, cat, 
may tüi xách, may quân áo,...; Müi nhra phát sinh tü qua trInh san xuât hat 
nhçra; HGi keo tr qua trInh san xuât nguyen lieu cho ngành giày; KhI thai là 
hai, là dâu tãi nhiêt dot than dá). 

- Cht thai rn sinh hoat, cht thai rn cong nghip thông thuàng, cht thai 
nguy hai phát sinh tr hoat dng san xuât. 

2.2. Quy mô, tInh chat cüa bii, khI thai: 
- Biji, khI thai tir phuang tin vn chuyn nguyen, nhien, vt lieu va san 

phâm ra vào dr an; 

- Bui, khI thai tü qua trInh san xut: Bui phát sinh tr qua trInh dt, qun 
chi, cat, may tüi xách, may qun ao,...; Müi nhira phát sinh tü qua trinh san 
xuât hat nhçra; Hi keo tir qua trInh san xuât nguyen 1iu cho ngành giày; Khi 
thai là hoi, là dâu tai nhiêt dot than dá. 

2.3. Quy mô, tInh cht cüa ntrO'c thai: 
- Nuc thai sinh hoat: Khoàng 90 m3/ngay (800 ngithi). Thông s 0 nhim 

dc tri.rng: pET, TSS, BOD5, COD, Amoni, Tng Nito, Tng Photpho, 
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- Nuâc thai nhà an: Khoâng 20 m3/ngày (800 nguôi). Thông s ô nhiêm 
dc trilng: pH, TSS, BUD5, COD, Amoni, Tong Nito, Tong Photpho, Tong dâu 
ma. 

- Nithc thai tr qua trinh san xuât (tir qua trInh nhum, v sinh may móc 
thiêt bj, xã day lô hal, tr HTXL khi thai là hai, là dâu tãi nhit: Khoãng 1.389 
m3lngày. Thành phân ô nhiêm chInh: luu 1u'ng, pH, TSS, BUD5, COD, Tng 
N, Tong , tong dâu mO khoáng, amoni, As, Hg, Pb, Ni, Clo du, Xyanua, Zn, 
Ag, Cr (III), Cr (VI). 

2.4. Quy mô, tinh chat cüa chat thai ran cong nghip thông thirong: 

- Chit thai rn tr hot dng sinh hott cüa ngiRi lao dng trong nhà may, 
vi khôi luang phát sinh khoãng 400 kg/ngày, không mang tInh dc hai. 

- Cht thai cong nghip không nguy hi phát sinh tr hot dng san xut và 
van phàng, bao gôm viin vâi, vâi hông, v1rn nhira, giây, phê phâm, nguyen lieu 
hu hông vói khôi luçing phát sinh khoâng 12.108 kg/tháng. 

2.5. Quy mô, tInh chat cüa chat thai nguy hii: 
- Khi luçing: khoâng 1.019.047,4kg/tháng. 
- Thành phn: bong den hu9nh quang thai, hp mirc in thai; du thng hgp 

thãi;bao bI cüng bang kim 1oi thai; bao bi cirng bang nhira thai; giê lau dInh 
thành phân nguy hi thai; pin, ac quy thai; phârn màu và chat nhum thai; bun 
thai tir h thông xü 19 ni.thc thai; bun thai tü h thông xu 19 khI thai; xi than thai. 

3. Các cong trInh Va bin pháp bão v môi trirông cüa Dir an: 
3.1. Cong trInh, bin pháp thu gom, xfr 19 biii, khI thai: 
- 01 h thong xir 19 khI thai là hai, cong sut qut hut tr 42.000 — 68.000 

m3/gi. Quy trinh xü 19 nhu sau: khI thai là dot than —* thiêt bj cyclone l9c — 
thiêt bj tüi vâi icc biii —* tháp hap thçi (bang dung djch NaOH) —* Ong thai 
Môi truàng. 

- 01 h tMng xi1 19 khI thai là du tãi nhit, cong sut qut hut tr 42.000 — 
68.000 m3/h. Quy trInh xi.r 19 nhu sau: khI thai là dot than — thiêt bj cyclone lc 

thit bj tüi vâi lc biii — tháp hap thii (bang dung dch NaOH) — Ong thai 
— Môi trueing. 

- Yêu cu v bão v môi trung: 

+ Thu gom, xir 19 bi, khI thai dt Quy chun k' thu.t quc gia v khI thai 
Cong nghip di vôi bii và các chat vô co theo QCVN 19:2009/BTNMT (cot B; 
K=0,8; Kp theo tng iuu luçmg nguOn thai), Quy chuân k thut quOc gia ye khI 
thai cong nghip dôi vôi các chat hihi co theo QCVN 20:2009/BTNMT. 

+ B trI san thao tac phic vilc quan trc khI thai theo quy djnh. 

3.2. Cong trInh, bin pháp thu gom và xtr 19 ntr&c thai: 

- Nuc thai sinh hot (sau khi xir 19 so b qua b tir hoi 03 ngan), nu&c 
thai nhà an (sau khi xr 19 so b qua be tách dâu m) duc thu gom, dan ye h 
thng xir 19 nithc thai cüa Cong ty cong suât 2.000 m3/ngày de xir 19, sau do dâu 
nOi vao h thông thu gom, xü 19 nuóc thai cua KCN Nhon Trch II. 

- Nuc thai san xut (tü v sinh thit bj, nhà xung; nuc thai tr qua trInh 
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nhum vài, nithc thai xá day lô hai; nithc thai tir h thng xir 1 khI thai lô hoi, 
lô du tâi nhit dt than dá) du'çc dn v h thng xir 1 nuc thai cüa Cong ty 
cong sut 2.000m3/ngày d xü 1, sau do du nôi vão h thông thu gom, xir 
nuOc thai cüa KCN Nho'n Trach II. 

- Quy trInh h thêrng xir 1 nuc thai cüa Cong ty cOng sut2.00O rn3/ngày: 
Nuóc thai sinh hoat  (sau be tir hoai),  nuc thai nba an (sau be tách dâu mO'), 
nuO'c thai san xut - b diêu chinh - thüng trn - Be tuyên nôi - Be ky 
khI-4 B him khI -f Be vi sinh - be lang vi sinh -~ be trung,gian —bê trn 
nhanh - b trn chm— be lang hóa h9c—* be trr màu— Be xá thai —*H 
thông thu gom và thoát nuâc thai cüa KCN. 

- Bun thai tü b tir hoti và các he thng xir 1 nuâc thai diiçyc thu gom, xir 
1 theo quy djnh. 

- Yêu cu v bâo v môi truO'ng: 
+ Thuc hin tách riêng trit d tuyn thu gom, thoát ntthc mua vâ nithc thai 

cüa Dir an. 

+ Dam bâo toân b nrnrc thai duçc thu gom, xü l dt giOi han  tip nhn 
nuOc thai cüa KCN NhGn Trach  II, truc khi dâu nôi vâo Nhà may xr 1 nuOc 
thai tp trung cüa KCN Nhcm Trach II. 

+ B tn vi trI du ni nuc thai y  vi trI thuân 1çi, minh bach  cho vic kim 
tra, giám sat. 

+ K hqp dng xu 1 nuâc thai vi KCN Nhcin Trch H. 
+ Co lô trInh th1rc hin tun hoàn, tái sir dicing nilâc thai sau xir 1 cho cong 

doan san xuât theo quy djnh cüa pháp lust. 

3.3. Cong trInh, bin pháp thu gom, Itru giü', quãn 1, xfr 1 chat thai 
sinh hott, chat thai ran cong nghip thông thirô'ng: 

- B trI các thting chira chit thai rn sinh hoat t?i các khu virc có phát 
sinh, thu gom ye khu km giü chat thai ran sinh hoat din tIch 45 m. 

- Khu km giü cht thai rn cong nghip thông thi.thng din tIch 270 m2. 
- Yêu cu v bao v môi trithng: 
+ Thu gom, xi1r l các loai  chit thai phat sinh trong qua trInh thçrc hin Dir 

an darn bão các yêu câu ye an toân va v sinh môi truYng theo quy djnh tai Nghj 
djnh sO 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 cüa ChInE phü quy djnh ye chi tiêt 
mt so diêu cüa Lut Bao v môi truô'ng và Thông tu s 02/2022/TT-BTNMT 
ngay 10/01/2022 cüa BO Tai nguyen va MOi trung v quy djnh chi tit thi hânh 
mt so diêu cüa Lut Bâo v môi trithng; Co bin pháp kim soát, thu gom chat 
thai lông rô ri tai  khu vi1c hru giü. 

+ K hqp dOng v6i các do'n vj có chuc nang thu gom, vn chuyn, xir l các 
1°a chat thai ran cOng nghip thông thung theo quy djnh. 

3.4. Cong trInh, bin pháp thu gom, itru giü', xu' 1 cht thai nguy hi 
(CTNH): 

- B trI các thüng chua cho trng loai chat thai tai  khu virc chua chit thai 
nguy hai, din tIch 60 m2. 
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- Chat thai nguy hi diiçyc hap dông chuyên giao cho các dan vj có chirc 
näng thu gom, 4n chuyên và xir 1 theo dung quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

- Yêu cu v bão v môi tru?ng: 

+ Thu gom, xu 1 cac loai CTNH phát sinh trong qua trInh thrc hin Dir an 
dam bão các yêu câu ye an toân và v sinh môi tru1ng theo quy djnh ti Ng 
djnh so 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh ye chi ti& 
mt so diêu cüa Lut Bão v môi trumg và Thông tu s 02/2022/TT-BTNMT 
ngây 10/01/2022 cüa B Tài nguyen và Môi truô'ng v quy djnh chi tit thi hành 
môt so diêu cüa Luât Bão v mOi trithng; Co bin pháp kim soát, thu gom cht 
thai lông rô ri tai  khu virc lu'u gitt. 

+ K hcip dng véd các dan v có chirc näng thu gom, 4n chuyên, xi:r 1 các 
1oi chat thai ran cong nghip thông thuông theo quy djnh. 

3.5. Bin pháp giãm thiu ô nhim ting n, d rung và các ô nhim 
khác: 

- Thirc hin bin pháp giám thiu ting n và d rung: thit k các b phn 
giâm am, lap dm chông On trong qua trInh lap dt thiêt bj tai  nhâ may. 

- Trng cay xanh, thâm cô xung quanh nhà xu&ng d giãm thiu bi, ting 
on phát sinh tir hot dng san xuât tth mOi truông xung quanh. 

3.6. Cong trInh, bin pháp phông ngü'a và ñ'ng phó s1r ci môi trtrô'ng: 
- Dam bâo ngun 1rc, trang thit bj dáp üng khá näng phông ngra và img 

phó sir cô môi triiô'ng; th1rc hin quy djnh pháp lut ye an toàn phông cháy chtra 
cháy, an toàn lao dng, quân 1 tài nguyen nuóc, an toàn hóa chat và các quy 
dnh pháp 1ut có lien quan khác. 

- Yêu cu: Tru&ng hap xáy ra sr c di vi các cong trInh xir 1 cht thai, 
Cong ty phâi ngung hot dng cOng dotn san xuât phát sinh chat thai; bao cáo 
co quan nhà nithc có thm quyen ye sir cô môi truèng vá thirc hin khàc phiic 
theo quy dnh. 

4. Danh mic cong trInh bão v môi trtrrng chInh cüa Dir an: 
+ 01 h thng xir 1 khI thai lô hai (dt than dá) cOng sut qut hut tr 

42.000 — 68.000 m3/giô. 
+ 01 HTXL khI thai lô nhit (d& than dá) cong sut qut hut lii 42.0 00 — 

68.000 m3/gii. 
+ 01 h thng xr 1 nuóc thai, cOng suit thit k 2.000 m3/ngay. 

+ 01 Khu luu giü cht thai rn sinh hoat, din tIch 45 m. 
+ 01 Khu luu gicr chat thai ran Cong nghip thông thuông, din tIch 270 m2. 

+ 01 Khu luu gia cht thai nguy hi, din tIch 60 m2. 

5. Chtro'ng trInh quãn 1 vã giám sat môi trtro'ng cüa Dir an: 

5.1. Giám sat ntrcrc thai: 
- Vj trI: 01 mu tai yj trI h ga cuôi cüng truóc khi dâu nôi yào h thông 

thu gom va thoát nuôc thai cüa Khu Cong nghip. 
+ Thông s giám sat: luu lugng, pH, TSS, BOD5, COD, Tong N, Tong P, 
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tng du mO' khoáng, amoni, As, Hg, Pb, Ni, Clo du, xyanua, Zn, Ag, Cr (III), 
Cr (VI). 

- Tan sut giám sat: 03 tháng/lân. 
- Quy chun so sanE: Gid hn tip nhn cüa KCN Nho'n Trach  II theo báo 

cáo DTM cüa KCN duçc duyt. 

5.2. Giám sat khI thai: 

- Vj trI: 
+ 01 ng thai sau h thng xir l khI thai là hGi. Thông so giám sat: luu 

lucng, nhit d, bi, NOx, SO2, CO. 
+ 01 ng thai sau h thng xir l khI thai là du tái nhit. Thông s giám 

sat: Luu luçmg, Nhit d, Biñ, NOR, SO2, CO. 

- Tan sut giám sat: 03 tháng/lân. 
- Quy chun so sanE: QCVN 19:2009/BTNMT ct B, Kv=0,8, Kp theo 

tong lu'u lugng nguôn thai. 
- Thrc hin giám sat khi thai tr dng theo quy djnh tai  Phii içic XXIX ban 

hành kern theo Nghj djnh s 08/2022/ND-CP ngày 10 tháng 01 nãrn 2022 cüa 
ChInh phü, cii the: 

+ Thông s giám sat: Lu'u luçmg; Nhit d; Bii; CO; NOR; SO2; %02. 

+ Tn sut: Lien tiic và truyn s lieu v S Tài nguyen và Môi trung. 

+ Quy chun so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Cot  B vói K =0,8; K 
theo tong luu luçmg các nguôn thai). 

5.3. Giám sat cht thai ran: Giám sat khi hrcmg cht thai rn phát sinh, 
phân djrth, phân 1oi các loi chat thai ran phát sinh dê bâo quán theo quy djnE. 

6. Các diu kin có lien quan dn môi triro'ng: 
6.1. Trong giai doin xây dijng, 1p dt thit bj cüa dir an: 
Quãn l, kim soát, xr 1 nuâc thai, cht thai rn xây dirng, cht thai nguy 

hai và các loai  chat thai dam báo quy chuân k thut môi trurng, quy djnh ye 
quân 1 chat thai xây dirng theo Thông tu so 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/20 17 
cüa B Xây dirng, quy djnh ye quãn 1 chat thai nguy hai  theo Thông tu sO 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cüa B Tài nguyen vâ Môi trueing ye 
quy dinE  chi tiêt thi hành rnt so diêu cüa Lut Báo v môi tnring và các quy 
djnh phap 1ut khác có lien quan. 

6.2. Trong giai don vn hành dir an: 
- Thirc hin quan trc ngun thai, ch d báo cáo và liiu giü kt qua quan 

träc môi trung theo dang k ti Báo cáo dánh giá tác dng mOi truô'ng cüa dir 
an vâ các quy djnh pháp lut hin hành. 

- Bâo dam ngun 1irc; trang thi& bj dáp rng kha nAng phông ngra và rng 
phó sr cô mOi truà'ng; thçrc hin quy djnh pháp 1ut ye an toàn phông cháy cha 
cháy, an toan lao dng, quan l tai nguyen nithc, an toàn hóa chat va các quy 
djnh pháp 1ut có lien quan khác. 

- Dam bao t 1 din tich cay xanh dt 20% tng din tIch mtt bang theo 
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quy dnh. 

6.3. Trách nhiêm cüa Chü dir an: 

- Thirc hin cp Giy phép môi tru&ng, vn hành thir nghim cong trInh xà 
1 chat thai theo quy djnh. 

- Thirc hin dy dü trách nhim cüa Chü di,r an sau khi Báo cáo dánh giá tác 
dng môi tnrng âã diiçc phé duyt theo quy djnh ti Diêu 37 Lut Báo v môi 
tru?mg 2020. 

- Trithng hcp các quy chun, tiêu chun vá quy djnh lien quan có s1ra di, 
bô sung hoc thay the thI áp diing theo quy chuân, quy djnh mth. 

7. Lien quan diu khoãn chuyn tip 

H sci cüa Cong ty np truó'c ngây 01/01/2022 nên duçic xir 1 theo quy 
cljnh tai Khoân 1 Diêu 171 Lut Báo v môi trithng 2020 vá Diêu 168 Nghj djnh 
s 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh ye chi tiêt mt sO 
diêu cüa Lut Bâo v môi tru6ng./. 

BAN QUAN LY CAC KCN BONG NA!. 



BAN QUAN L' CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CAC KHU CONG NGHIP Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc - 

BONG NAI 1 

' - - 

GIAY CHUNG NHJN BANG KY BAU TIX 
MA so dir an: 7621437027 ij 

Chá'ng nhán ldn ddu. ngày 08 tháng 10 nám 2015 

C/ung nhán thay ddi ln th& tw: ngày 11 tháng 5 nám 2020 

Ch&ng nhn thay dói lan th& näm: ngày 03 tháng 11 nám 2021 

• ' 
Can cu Luát Dáu tu so 61/2020/QH14 ngay 17 tháng 6 nãm 2020,' " 

Gän cii' Nghj djnh sd 31/2021/ND-CT ngày 26 tháng 3 nám 2021 cia ChInh 
phü quy djnh chi tié't và htthng dán thi hành môt sc diu cüa Lut Ddu tw, 

Can c& Thông tu s 03/2021/TT-BKHDT ngày 09 tháng 4 näm 2021 cüa Bç$ 
KI hogch và Dtu tw quy djnh mJu van ban, báo cáo lien quan dén hogt dóng du 
tw tai Vit Nam, du tw tie- Viêt Nam ra nzthc ngoài và xic tién dáu tw, 

Can c& Quylt djnh sá 204/TTg ngày 06 tháng 4 nám 1995 cña Thz tzthng 
ChInh phz v vic thành 1p  Ban Quán l các Khu cOng nghip Dng Nai, 

Can ci Quj4t djnh s 34/2021/QD-UBND ngày 12 tháng 8 nám 2021 cüa 
dy ban nhán dan tinh Dng Nai ban hành quy djnh v chzc nàng, nhim vy, quyn 
hgn và cc cá'u t chác cña Ban Quán lj các Khu cOng nghip Dting Nai; 

Can th Giáy ching nh2n dãng /g du tw s 7621437027 do Ban Quán l•j các 
Khu cong nghip Dng Nai chzng nhin thay ddi lcn thi hr ngày 11 tháng 5 nám 
2020; 

Can ci van ban d nghj diu chinh Gi4 ching nhn dàng kj du hr và ha 

se kern theo do CONG TY TNHH QUOC TE GOLD LONG JOHN DONG NAI WET 
NAMnç3p ngày 20 tháng 9 nám 2021 và ha sd bd sung ngày 13 tháng 10 näm 2021, 

BAN QUAN LY CAC iuu CONG NGHIEP BONG NM 

Chtng nhn: 

Dr an dâu tu N}I MAY SAN XUAT CUA CONG TY TNHH QUOC iE GOLD 
LONG JOHN DONG NA! VIIT NAM TiM KCN NHON TRACH II, HUYN NI-ION 
TR4CH, TINH DONG NA!; mA so dr an 7621437027 do Ban Quan 1 các Khu cong 

nghip Dng Nai chimg nhn thay di 1n thu tu ngày 11 tháng 5 nAm 2020; 

Duqc dang k: 
- Cp nht thông tin NhA dAu tu, diu chinh thông tin ngithi di din cüa Nhà 

du tu. 
- Bô sung miic tiêu hott dng: San xut ht nhira tr vái Polyester vâi quy 

mO 1.800 tAn san phAmlnäm. 



7621437027 

Thông tin v dir an du tir sau khi diu chinh nhu' sau: 
Nhà du tir dng thôi là To chtrc kinh t thrc hin dir an dãu tir: 
CONG TY TNHH QUOC TE GOLD LONG JOHN BONG NA! VIET NAM; 

Giy chirng nhn däng k doanh nghip s 3600725684 do Phông Däng k kinh 
doanh - S& K hoch và Du ti.r tinh Dng Nai cp lAn dAu ngày 30 tháng 12 näm 
2004, dang k thay di lAn thu nám ngày 18 tháng 8 näm 2021. 

Dja chi tr11 si chInh: Duông 5A, Khu cong nghip Nhan trach  II, xA Phü 
Hôi, huyên Nhcrn Trach, tinh Dng Nai, Vit Nam. 

Nguii d?i  din: Ong WEN WEN TSAO; sinh ngày 27 tháng 11 näm 1963; 
quc tjch: Trung Quc (Dai Loan); h chiu s& 353631872 cAp ngày 12 tháng 10 
näm 2020 tai  Trung Quc (Dai Loan); dja chi thiiông trü: 5-2, Lane Shui-Ching, 
Shang-Jian Road, Ping Ho Will., She-Tou, Chang-Hwa, Taiwan; chtrc vv: Tng 
Giám d&. 

Däng k thirc hin dir an dAu tii vâi ni dung nhir sau: 
.4 \-,.; 

Biu 1: Ni dung dr an dAu tir: 
1. Ten dr an dâu tu: NHA MAY SAN XUAT CUA CONG TY TNHH QUOC 

TE GOLD LONG JOHN BONG NAI VIET NAM Td KCN NH€N TR&CH II, 
HUYN NHN TR4CH, TINH BONG NA!. 

2. Dja dim thirc hin dr an, mic tiêu và quy mO cüa d1r an: 
* Dja dim thu nhAt: Dithng 25B, Khu cOng nghip Nho'n Trach  II, huyn 

Nhcin Trch, tinh Dng Nai. 
- Din tich dat sir diing: 63 .418 m2. 
- Miic tiêu và quy mO: 

Ma ngành 
STT Miic tiêu hoat dng Quy mô 

theo VSIC 

50.000.000 mét/näm 
(trongdoquymOnhum 1313 

01 Det, nhuom vai va sal. 
khongviiçrtqua 1391 

30.000.000 mét/näm) 

02 
Gia cong vãi (trong quy trInh san 
xuât khOng co cong don nhuçm). 

100.000.000mét/näm 1391 

03 San xuAt day dai massage. 

20.000 san phâmlnäm, 
tixang di.rang 1399 

40 tAn san phAmlnam 

Thirc hin quyên xuât khâu và 

04 
quyn phân ph6i ban buôn (không 
thânh lap co s ban buôn) các mt 
hang có ma HS: 32041190, 3809. 

4669 

2 
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05 

San xut hat  nhra tr vái Polyester 
(tr nguôn nguyen lieu  là phê lieu, 

. 

san pham loi trong qua trinh san 
xut cüa Cong ty). 

- 

. 

1.800 tan san pham/nam \2O - 

'- 

= 

* Dja dim thu hai: Dithng 7C, Khu cong nghip Nhcin Trach II, huyn 
Nhm Trach,  tinh Dng Nai.

'

:i 

- Din tIch d.t su dung: 29.094 m2. ?~jY4 
- Mic tiêu và quy mô: 

STI' 
'- > 

Miic lieu hoat dng 
<
-'' 

Quy môJJ 
Ma nganh 
theo VSIC 

01 San xut và gia cong tti xách cac loai.  50.000 san phmInäm 1512 

02 San xut và gia cong tAm lot giày. 2.400 tan san phâmlnam 
1410 

03 San xuât và gia cong quân áo. 600.000 san phâmlnàm 

04 San xuAt vái thng hcip. 2.400 tAn san phAm/nam 1391 

05 
Gia cong dan các nguyen lieu cho 

. 

nganh giay. 
2.400 tan san pham/nam 2220 

3. Tng vn dAn tu cüa dir an: 1.027.650.000.000 
mi.rcii bay ti', sáu tram näm muth triu) dng, 
lam triêu) do la M9.

:-' 

Trong dO, vn gop d thrc hin dr 
ti', bay tram näm muai triu) dng, tuang 
chim t l 11,11% tong von dâu tu, do CONG 
JOHN DONG NAI V11T NAM gOp; tiên d gop 

4. Thai hn hoat dng cüa dr an: 50 
10 näm 2015. 

5. Tin d thuc hin dir an dAn tu: 
- Dja dim thu nhAt: Di vào hot dng 
- Dja dim thu hai: Dir kin di vào hoat 

Diu 2: Các iru dãi, h trq dAu tir: 
1 Thuê thu nhâp doanh nghiêp Theo 

nghip và các van bàn huOng dn cO lien quan. 
2. Thu nhp khAu và các loai thu khác: 

Diu 3: Các quy dnh di vói Nhà dAn 
1. Thirc hin thu tic däng k cAp tài 

quc gia v dAn tu theo quy djnh cüa pháp lut. 

(met nghIn không 
ti.rclng diicmg 45.000.000 

an: 108.750.000.000 (met 
dixng 5.000.000 (näm triu) 

tram hai 
(bn mucii 

tram lé tam 
do la Ms'; 

LONG 

08 tháng 

nhâp doanh 

np thue. 

hin dir an: 
thông tin 

TY TNHFI QUOC iE GOLD 
vn: Dã gop dü. 

(näm muoi) näm k tir ngày 

tr tháng 11 näm 2017. 
dng tir tháng 01 näm 2022. 

quy dinh ye Luât Thuê thu 

Theo quy djnh t?i  thai diem 

tir, T ch.rc kinh t thi,rc 
khoân su ding tren H thng 



2. Trin khai dr an du ti.r theo m11c tiêu, ni dung, tin d dã cam kêt vâ 
tuân thu các quy djnh ti Giy chirng nhn däng k du tu, các quy djnh pháp lut 
v& dt dai, môi truäng, lao dng và pháp lut có lien quan trong qua trInh trin khai 
dr an Mu tix. 

3. DM v9i nhthig hang hóa thuc din quân 1 chuyên ngành hoc kinh 
doanh có diu kin, Cong ty chi duçic thirc hin quyn XULt khu và quyn phân 
phi sau khi duçc co quan quân 1 chuyên ngành cp gi.y phép kinh doanh, giy 
ti có giá trj tucmg duong vàJho.c dü diu kin kinh doanh theo quy djnh cüa pháp 
luât 

4. Di vâi mvc  tiêu san xu.t ht nhra tir vãi Polyester: Cong ty chi duqc sir 
diing nguyen lieu là ph 1iu, san phm li tir qua trInh san xut cüa Cong ty d san 
xu.t, không ducic nhp khAu, thu mua ph 1iu tü ben ngoài, và phãi hoàn tt thU 
tic môi truông theo quy djnh truâc khi trin khai hot dng. 

-T Diu 4: Giây chirng nhn dàng k dâu tt.r nay có hiu lirc kê tU' ngày k và 
thay th Giy chimg nhn dãng k9 Mu tu s 7621437027 do Ban Quãn 1 các Khu 
cong nghip Dng Nai chirng nhn thay di 1n thU tu ngày 11 tháng 5 nàm 2020. 

Diu 5: Giy chirng nhn däng k Mu tix nay dixçic 1p thành 02 (hai) bàn 
gôc; CONG TY TNHH QUOC TE GOLD LONG JOHN DONG NAI VIT NAM &rçrc 
c.p 01 (met)  bàn, 01 (met)  bàn li.ru tti Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng 
Nai Va duçyc dàng tãi len H thng thông tin quôc gia ye dâu ti.r. .,. 
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t.'t]\t) nNIt I)ON(; NAt
BAN QUAN Li'

cA(_KrlrrlenicxGHtEp

so,Il {l<;pxo-rctNr)N

coN(; HoA xA Hqlr cnrl Nclria vrE.r.NAM
Dg g -Up :-Iu_4g: H aU -utll.

txrg !\tai, ngdvr:).Lthring ,ff na* 20 t(t

GIAY PHEP xAy DU'NG

I. C.6P ChO: C6NG TY TNHH QUOC TE GOLD LONG JOHN DONC NAIVIET NAM.

Dia chi: KCN Nhon 'll'ach II, huy6n Nhcrn Trach, tinh D6ng Nai.
2. Du'oc phep xay dung c6c c6ng kinh thu6c du 6n Nhd mriy d6t, nhu6m vii.

r , ^ 
- T6ng sd c6ng trinh: 06 c6ng trinh vd c6c cong trinh phu trcy ha tArrg k!tlruSt.

- l'rdn 16 d6t c6 t6ng.dign tich: 63.41g,00 m2.
- Do: c6ng,I c9 phan Xdy dmg so z pong Nai lap thiet ke.- chi gi6i xay dylg^' c6c c6ng trinh chinh x6y aung cach ruong rao xung

cluanh 16 ddt tOi UriOu 6,0b m, phn hqp quy hoach KCN.
- Mflt dQ x6y dung: 36,29 yo.

- 1-hi6t k6 co ky hiOu: theo b6n ve thi6t k6 xin phdp x6y dung dinh kdrn.
- Tai: KCN Nhon Trach II, huy6n Nhon T'rac[ tintr o-ong xli.
2.1. Xu'6.ng der + kho:

dyY

[*tt
0xo
$\ltla

+ DiQn tich x6y dgng: 13.500,00 m2"
+ T6ng di6n tich sdn: 43.325,00 m2p

VAN pHiIxC CoNC cH[fNc+ chiAu cao tdng l: 4,60 m" I .-.,Yi::,1:l:Y TI::I::I:,, ^r .r ^ " . 1- - -" LKHAI NGUYEN - TINH DONC NAI

I Eli'ff".:ff,?,HlT;ff*: ' lsotjHrflr; t"uq ;Ai ii,,
+ Mdu sic .On"g trinh: ,urfr, oann I OUXG VOI HAN CHfXU

2.2. Xvbng ilinh hinh + kho: lsd:....0...0. ,0. 3 .5..t .......,1u1in: 0ttsyttBS
+ DiQn tich x6y dyng: 4.500,00 m2.lxga),:..............,
+ T6ng diQn tich ran] ro.or d,oo *j
+ Chi6u cao tAng l:4,60 m.
+ Chi6u.cao c6ng trinh: + t9,Zlm. 56 ,a"l{4AO;;;;.))l,li-
+ Cdt n6n cdng trinh: + 0,40 m. \\r\'fHArNCUyiN /-oll ,

+ l\4du sdc c6ng trinh: xanh, tr6ng. MNc cuUxc vrEn

:'1"h"'a

z.:. {ytrng nhuQm: xqryi,ri" vun Tuon+ DiQn tich x6y dgng: 4.500,00 m2.
+ T'6ng di6n tich sdn: 5.500,50 m2.
+ ChiAu cao tAng l: 4,80 m.

1 9li6r^.ao 
cdng trinh: + t3,20 m. 56 tAng: 02 (Ol tr6r, 01 lung).

+ Cot ndn cdng trinh: "f 0,40 m.
J Mdu sdc c6ng trinh: xanh, tring. .

VAN PHONG

20Nc cnrfu.rcl*

.,!nfuNotlyiu/*9w



l.J. 'l'ram di$n:
' I)iQn tic:h xAy c1u'ng: 480,00 nr;'.

' [-on*u dien tich sdn: 960,00 mr.
. ('hi0u cao tAng 1: 4,20 m.
- Chi0u cao cdng trinh: + 8,00 m. 56 tang: 02.

--: : ^' ('ot ncn cong trinlr: + 0.20 m.
,!

- Mau sdc c6ng trinh: xanh, trdng.
2.5 Nhe c6ng vB + kho tSng vg:

+ DiQn tich x6y dg'ng: 480,00 m2.
+ T6ng di$n tich sdn: 480,00 m2.
+ Chi6u cao cdng trinh: + 4,20 m. 56 tAng: 0l .

+ C6t ndn cdng trinh: + 0,20 m.
+ Mdu sdc c6ng trinh: xanh, trdng.

2.6 Nhi b6o vQ:

+ DiQn tfch xAy dyng: 32,00 m2.
-+'T6ng di6n tich sdn: 32,00 m2.
+ Chidu cao c6ng trinh: + 4,50 m. 56 tAng: 0l.
+ COt ndn c6ng trinh: * 0,20 m.
+ Miu sdc c6ng trinh: xanh, trdng.

2.7. Chc c6ng trinh phg trq, h4 ting kf thuflt:
+ COng, tudng rho.
+ B0 nu6c sinh ho4t 560,00 m3.

+ f 19 th6ng giao th6ng nQi b0.
r' He th6ng cdp, thoitnudc.
I i-Iq th6ng c6p di6n, PCCC, ch6ng s6t.

3. Gi6y to v6 qryAn su dqng d6t: Hqp d6ng thud lai A6t sO I3IIJD-TLI)
ngey l5101 12015 ky ket giira COng ty INH}I Qu6c fO CotO l,ong John D0ng
Nai ViQt Nam voi COng ty C6 phAn Ph6t tri6n DO thi C6ng nghi6p s6 2, di6n tich
khu dAt xAy dung: 63.418,00 m2.

4. Ghi nhAn c6c cdng trinh d6 khoi cdng: chua c6.

5. Gi6y phdp ndy co hi6u luc khoi c6ng xAy dmg trong tho'i han 12 thing kC tu
ngdy c6p; qud thoi han tr6n phAi cl6 nghi gia han giAy ph6p xAy dUng./.

rnUONc Bty, */'
U

Noi nhQn:
- Nhu nruc l;
- Luu VT, QHXD (T'h).

g

(

I

;



ct{ti DAU TIJ'THU'C IITEN c;Ac; Ngt Dtr.NG sAU *rAv:

1. I'}hai hoan toan chiu tr6oh nhi6m truoc phap lu6t neu xam pham cac quydn
hcrp phap cua c6c chu scr hiru liAn k6.

2. Phai. thuc hi6n d0ng c6c quy dinh cira phrlp lu6t vC d6t dai, vd dAu ftr x6y
dUng va Gi6y ph6p x6y dung niry.

3. Phai th6ng b6o cho co quan c6p ph6p x6y. dyng d6n ki6m rra khi dinh vi
cong trinh, xay m6ng vd c6ng trinh ngAm (nhu hAm v6 sinh tg hoai, xu ly nu6c
thai...).

4- Xu6r trinh Gi6y ph6q {lr dyng cho chinh qryAn so @i tru6c khi khoi c6ng
x6y dung vd treo bi6n b6o tai dia dicm x6y dyng theo quy dinh.

5. Khi diAu chinh thiet rc ldm thay aoi ngi .drng gi6y ph6p xay dr,mg ph6i d6
nghi di6u chinh gi6y ph6p xay dqng vd cho quyct dfnh cira co quan .a;;t; ;h;;
xAy dung.

6. T'huc hiQn dAy dir c6c n6i dung vA phong ch6y chfr a chdy vd bio ve rnoi
trucrng theo quy ilinh.

$
)NG

Hrlxo
GUTTI{



t .,

UBND TiNH DoNG NAI
BAN euAN ri'

cAc KHU cONc NGHTEP

ceNG HoA xA Hgr cHU Ncnia vrET NAM
DQc lflp - Tg do - H4nh phrlc

Eing Nai, ngdyt\ thang ] ndm 2017.
s6: ll j /GPXD-KCNDN

GIAY PHEP xAy DTING

t. C6p cho: CONG Ty rNHH euoc rn corD LoNG JoHN oONc
NAI VIET NAM.

Dia chi: KCN Nhcrn Trach II, huy6n Nhon Trach, tinh D6ng Nai.

2. Dugc ph6p x6y dtmg c6ng trinh: Nhd 6n + khu vC sinh, nhA n6i hoi.

- Do: C6ng ty C6 phAn X0y dpg Sti Z OOng Nai l4p thi6t k6.

. - Tr6n 16 d6t co diQn tich:63.418,00 m2.

- Chi gi6i x6y dpg: khoring lui c6ng trinh phu hqp quy chuAn quy hoach

xAy dmg; khoing cdch an toirn phdng ch6y c6ng trinh dd dugc Canh s6t PC&CC

tinh D6ng Nai thAm duyQt.

- Mat dQ xdy dWg: 41,46 oh.

-A 
A

- TOng s6 c6ng trinh: 02.

- Theo thi6t k6 co ky hiQu: BAn vE xin c6p ph6p x6y dpg dinh kdm.

2.1. NhA in * khu vQ sinh:

+ DiQn tich xAy dtmg: 1.145,40 m2;

+ T6ng diQn tfch sdn:2.249,40 m2;

+ ChiAu cao tAng 1: + 4,05 m;

+ Chi6u cao c6ng trinh: + 14,35 m; sO tdng: 02

+ COt n6n x6y dpg: * 0,45 m (so v6i c6t nAn duhng nOi b0);

+ Mdu slc c6ng trinh: Tring, xanh.

2.2. Nhn niii hcrit

+ DiQn tfch xdy dpng: 1.656,00 m2;

+ T6ng dien tfch sdn: 1.656,00 m2;

+ ChiAu cao cdng trinh: + 14,00 m; s6 tAng: 01;

+ C6t ndn x6y dpg: + 0,00 m (so v6i c6t ndn duong nOi b0);

+ Mdu slc c6ng trinh: Tring, xanh.

3. Gi6y to vd quyAn sri dung d6t: Hqp d6ng thu6 lqi d6t sO I3/HD-TLD ngdy

l5l}ll2}l5 ky ktit giira C6ng ty C6 phAn Ph6t tri6n DO thi COng nghiQp SO Z va

C6ng ty TNHH Quiic tti Cold Long John D6ng Nai ViQt Nam.

v3
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4. G,hi nh4n c5c c6ng trinh da khdi c6ng: Theo bin vE mat bing t6ng rh6 dfnh
kdm.

5. GiSy phep ndy c6 hiQu luc khoi c6ng x6y dtmg trong thcri hpn 12 th6ng kC
.,(tir ngdy c6p; qu6 thoi han tr6n phii dC ngh! gia hpn giey phep.l.

Nai nhQn:
- Nhu muc l;
- Luu VT, QHXD (Tuan).

G BAN

Ph4m Vin Culng

.t/

2t3
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cHU DAU rU rsVc HrEN cAc Ner DUNG sAu oAy:

1. Phai hodn todn chlu tr5ch nhiQm tru6c ph6p lupt n6u x6m phpm c6c quy6n
hgp ph6p ctra c6c chu so hiru liAn k6.

2. Phei thgc hiQn dring c6c quy dinh ctia ph6p luat vd d6t dai, uA aa., tu xdy
dung vn Gi6y phdp xAy dpg ndy.

3. Phei th6ng b6o bing vdn bin vA ngdy khoi c6ng cho co quan c6p ph6p x6y
dgng tru6c khi kh0i c6ng x6y dpg c6ng trinh.

4. Xu6t trinh Gi6y ph6p xdy dmg cho co quan c6 th6m quyAn khi duoc y6u

cAu theo quy cllnh cira ph6p luQt vd treo bi6n b6o t4i <tia di6m xdy dpg theo quy
dinh.

5. Khi di6u chinh thi6t t<6 tam thay d6i mQt trong c6c nQi dung quy dinh tpi
KhoAn I Ei6u 98 Lu4t X6y dpg 2Ol4 thi phii de nghi di6u chinh gi6y ph6p xdy

ar
dgng vd cho quy6t dfnh cria co quan cdp ph6p.

6. Phei thgc hiQn dAy dt c5c nQi dung y6u cAu vO phdng chdy chCra chdy vd
b6o vQ m6i trucrng theo quy d!nh.
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Safety data sheet 

according to 1907/2006/EC, Article 31 

Printing date 07.07.2020 Version: 1 Revision: 07.07.2020 
 

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 
1.1 Product identifier 

   Trade name:         DDDDIIIISPERSESPERSESPERSESPERSE    DDDDYEYEYEYE    forforforfor    LFLFLFLF_CL(V3)_CL(V3)_CL(V3)_CL(V3) 
1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against· 

Material of Use: Industrial applications: Inkjet ink for drop-on-demand digital printing process. 

1.3 SDS No. 

1.4 Details of the supplier of the safety data sheet 

Manufacturer/Supplier: Jetbest Corporation 

Address: No.173-2, Dahu Road, Hsinchu, 30093, Taiwan 

Phone: +886-518-1666 

e-mail: sales@jetbest.com 

   Only Representative 

Address: Instituto Suizo para el Fomento de la Seguridad - Swissi España S.L.U Calle Lope de Vega 30 Entlo. 

E-08005 Barcelona 

e-mail: reach@swissiesp.com 

   Emergency telephone number: 

Manufacturer: +886-913-323-577 (24hours) 

 

2. Hazards identification 
2.1 Classification of the substance or mixture 

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008. 

This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC. 
 

2.2 Label elements 

The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws. 
 

2.3 Other hazards 
This mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very 

persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. 

3. Composition/information on ingredients 
Chemical characterization: Mixture 

Ingredients CAS No. EC No. 
EU registration 

No. 

% by 

Weight 
Classification 

67/548/EEC EC No. 1272/2008 

Additives Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
4.0~12.0 - - 

Glycerol 56-81-5 200-289-5 
Not available for 

the moment 
20.0~50.0 - - 

Water 7732-18-5 231-791-2 
Not available for 

the moment 
Balance - - 

 

4. First aid measures 
4.1 Description of first aid measures 

Eye:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Hold eyelids 

open during flushing. Call a physician. 

Skin: In case of contact, immediately flush with plenty of water while removing contaminated clothing and 

shoes. Call a physician. Wash contaminated clothing before reuse. 

Inhalation: If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 

oxygen. Call a physician. 

Ingestion: If swallowed, DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical advice. 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed. 

Eye:  Contact with eye may be mildly irritating. 
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Skin: Contact with skin may cause irritation, swelling or redness. 

Inhalation: Exposure to vapors (mist) will cause respiratory irritation and anesthesia. 

Ingestion: May cause upset stomach. 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

5. Fire-fighting measures 
5.1 Extinguishing media 

Suitable extinguishing media 

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water spray. 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 
Not Flammable, Flash Point: > 93 °C 

As the product contains combustible organic components, fire will produce dense black smoke containing hazardous 

products of combustion. Exposure to decomposition products may be a hazard to health. Cool closed containers 

exposed to fire with water spray. Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be 

discharged into drains. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance 

with local regulations. Carbon oxides 

5.3 Advice for firefighters 
Wear self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective equipment. 

Applying direct water may be dangerous because fire may expand to surroundings. 

5.4 Further information 
Use water spray to cool unopened containers 

6. Accidental release measures 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all 

sources of ignition. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low 

areas. 

6.2 Environmental precautions 

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Soak up with sand or earth. Sweep up material and dispose as waste following local regulations. Scrub contaminated 

area with detergent and water. 

6.4 Reference to other sections 

For disposal see section 13. 

 

7. Handling and storage 
7.1 Handling 

Avoid exceeding of the given occupational exposure limits (see section 8). Use only in area provided with 

appropriate exhaust ventilation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Smoking, eating and drinking should be 

prohibited in the application area. 

Avoid inhalation of vapour or mist. For personal protection see section 8. Thoroughly mix before using. After using, 

store in a well-sealed container. 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Observe label precautions. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent 

leakage. 

Store in accordance with the particular national regulations. Store between 5°C and 40°C, 40 ~ 85%RH, and away 

from source of heat, ignition and direct sunlight. No smoking. Electrical installations / working materials must 

comply with the technological safety standards. Keep away from oxidizing agents and strongly acid or alkaline 

materials. 

7.3 Specific end uses 

Inkjet printing 
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8. Exposure controls/personal protection 
8.1 Control parameters 

Components with workplace control parameters 

8.2 Exposure controls 

Components OSHA: PEL ACGIH: TLV TWA 

Glycerol 15mg/m3 10mg/m3 10mg/m3 

Appropriate engineering controls 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of 

workday. 

Personal protective equipment 

Eye/face protection 

Face shield and safety glasses Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government 

standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). 

Skin protection 

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching 

glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance 

with applicable laws and good laboratory practices. 

Wash and dry hands. 

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and the standard EN 
374 derived from it. 

Body Protection 

Complete suit protecting against chemicals, The type of protective equipment must be selected according to the 

concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace. 

Respiratory protection 

Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multi-purpose 

combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the 

respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components 

tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU). 

 

9. Physical and chemical properties 

1 Color Colorless 

2 Odor Slight odor 

3 Boiling point/boiling range of ink No data available 

4 Melting Point/Melting Range No data available 

5 Flash point of ink > 100 °C 

6 Auto-Ignition Temperature No data available 

7 Flammability(solid, gas) No data available 

8 Explosive Properties No data available 

9 Vapor Pressure No data available 

10 Specific Gravity 1.10 ± 0.05(25℃) 

11 Solubility No data available 

12 Water solubility Soluble 

13 Viscosity 4.5 ± 0.5 cps(25℃) 

14 pH Not applicable 

15 Oxidizing properties No data available 

16 Vapor Density No data available 

The Physical and chemical data given in Section 9 are typical values for this product and are not intended to 
be product specifications. 

 



4 

 

10. Stability and reactivity 
10.1 Reactivity 

No data available 

10.2 Chemical stability 

Stable under normal temperature 

10.3 Possibility of hazardous reactions 

No data available 

10.4 Conditions to avoid 

Heat. 

It is advisable to leave the product in its original packaging thus avoiding transferring it.  

10.5 Incompatible materials 

Strong oxidizing agents, Strong bases 

10.6 Hazardous decomposition products 
Other decomposition products - no data available 

 

11. Toxicological information 
11.1 Routes of Overexposure:  Eye, skin, inhalation, and oral ingestion 

11.2 Health Hazards: 

Acute Health Hazards:  Overexposure of the eye surface to ink may be mildly irritating.  Overexposure of ink 

contact with the skin may cause irritation and in some people, swelling and redness.  Intentional inhalation to ink 
vapors may result in respiratory tract irritation.  Intentional or accidental oral ingestion may cause an upset 

stomach. 

Chronic Health Hazards:  No information available 

Mutagenicity: No information available 

Carcinogenicity: No information available 

11.3 Toxicity: 

Acute Toxicity Data: 

Glycerol: 
LD50 Oral, Rat: 12,600 mg/kg 

LD50 Oral, Mouse: 4,090 mg/kg 

LD50 Oral, Rabbit: 27,000 mg/kg 

 

Inhalation: 

Not available 

Irritating:   

Glycerol: 
Skin, Rabbit: Mild skin irritation - 24 h 

Eyes, Rabbit: Mild eye irritation - 24 h 

Polyethylene glycol: 

Eye irritating: rabbit - Mild eye irritation 

Skin irritating: rabbit - No skin irritation - 4 h 

Sensitization:  
Not available 

Reproduction 

The information shown in SECION 3, Hazards identification, is based on toxicity profiles of similar materials or on 

the components present in this material. 

 

12. Ecological information 
12.1 Toxicity 

Aquatic toxicity: No further relevant information available. 

12.2 Persistence and degradability: No further relevant information available. 

12.3 Bioaccumulative potential: No further relevant information available. 

12.4 Mobility in soil: No further relevant information available. 

12.5 Results of PBT and vPvB assessment 

Not applicable. 

12.6 Other adverse effects: No further relevant information available. 

 

13. Disposal considerations 
13.1 Waste treatment methods 
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Product 

This combustible material may be burned in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber. Offer 

surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal 

service to dispose of this material. 

Contaminated packaging 

Dispose of as unused product. 

 

14. Transport information 
14.1 UN number  

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.2 UN proper shipping name 

ADR/RID: Not dangerous goods 

IMDG: Not dangerous goods 

IATA: Not dangerous goods 

14.3 Transport hazard class(es) 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

Transported by AIR, as a non-hazardous material under the current 58th edition 2017 of the IATA 

Dangerous Goods Regulations. 

14.4 Packaging group 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.5 Environmental hazards 

ADR/RID: no       IMDG Marine pollutant: no      IATA: no 

14.6 Special precautions for user 
Transport and storage of the product in accordance with general precautions and instructions 

mentioned in this SDS. 

 

15. Regulatory information 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

EU Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulations) 
REACH Status: In compliance. 

Pre-registration status: All components are listed or exempted. 

Annex XIV - List of substances subject to authorization 

Substances of very high concern 

None of the components are listed. 

Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, 

mixtures and articles 

Not applicable. 

15.2 Chemical Safety Assessment 

No data available 

15.3 Other information 

US Regulation: 
    TSCA Section 4(a) Final Test Rules Regulated: Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR): Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Inventory Update Rule: All components on TSCA INVENTORY 

TSCA Section 8(d) Health and Safety Study Reporting: Not regulated. 

    TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated: Not regulated. 

    California Proposition 65: Not regulated. 

 

16. Other information 
The data in this Material Safety Data Sheet relates only to the specific material designated herein and does not relate to 

use in combination with any other material or in any process. 

This information is based upon technical information believed to be reliable. It is subject to revision as additional 

knowledge and experience is gained. 
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Safety data sheet 

according to 1907/2006/EC, Article 31 

Printing date 07.07.2020 Version: 1 Revision: 07.07.2020 
 

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 
1.1 Product identifier 

   Trade name:         Disperse Dye LF18Disperse Dye LF18Disperse Dye LF18Disperse Dye LF18----04C04C04C04C(V2)(V2)(V2)(V2)----BLBLBLBL 
1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against· 

Material of Use: Industrial applications: Inkjet ink for drop-on-demand digital printing process. 

1.3 SDS No. 

1.4 Details of the supplier of the safety data sheet 

Manufacturer/Supplier: Jetbest Corporation 

Address: No.173-2, Dahu Road, Hsinchu, 30093, Taiwan 

Phone: +886-518-1666 

e-mail: sales@jetbest.com 

   Only Representative 

Address: Instituto Suizo para el Fomento de la Seguridad - Swissi España S.L.U Calle Lope de Vega 30 Entlo. 

E-08005 Barcelona 

e-mail: reach@swissiesp.com 

   Emergency telephone number: 

Manufacturer: +886-913-323-577 (24hours) 

 

2. Hazards identification 
2.1 Classification of the substance or mixture 

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008. 

This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC. 
 

2.2 Label elements 

The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws. 
 

2.3 Other hazards 
This mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very 

persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. 

3. Composition/information on ingredients 
Chemical characterization: Mixture 

Ingredients CAS No. EC No. 
EU registration 

No. 

% by 

Weight 
Classification 

67/548/EEC EC No. 1272/2008 

Disperse Dye Blue Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
3.0~8.0   

Additives Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
4.0~12.0 - - 

Glycerol 56-81-5 200-289-5 
Not available for 

the moment 
20.0~30.0 - - 

Water 7732-18-5 231-791-2 
Not available for 

the moment 
Balance - - 

 

4. First aid measures 
4.1 Description of first aid measures 

Eye:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Hold eyelids 

open during flushing. Call a physician. 

Skin: In case of contact, immediately flush with plenty of water while removing contaminated clothing and 

shoes. Call a physician. Wash contaminated clothing before reuse. 

Inhalation: If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 

oxygen. Call a physician. 

Ingestion: If swallowed, DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical advice. 
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4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed. 

Eye:  Contact with eye may be mildly irritating. 

Skin: Contact with skin may cause irritation, swelling or redness. 

Inhalation: Exposure to vapors (mist) will cause respiratory irritation and anesthesia. 

Ingestion: May cause upset stomach. 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

5. Fire-fighting measures 
5.1 Extinguishing media 

Suitable extinguishing media 

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water spray. 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 

Not Flammable, Flash Point: > 93 °C 
As the product contains combustible organic components, fire will produce dense black smoke containing hazardous 

products of combustion. Exposure to decomposition products may be a hazard to health. Cool closed containers 

exposed to fire with water spray. Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be 

discharged into drains. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance 

with local regulations. Carbon oxides 

5.3 Advice for firefighters 
Wear self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective equipment. 

Applying direct water may be dangerous because fire may expand to surroundings. 

5.4 Further information 

Use water spray to cool unopened containers 

6. Accidental release measures 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all 

sources of ignition. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low 

areas. 

6.2 Environmental precautions 

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 
Soak up with sand or earth. Sweep up material and dispose as waste following local regulations. Scrub contaminated 

area with detergent and water. 

6.4 Reference to other sections 

For disposal see section 13. 

 

7. Handling and storage 
7.1 Handling 

Avoid exceeding of the given occupational exposure limits (see section 8). Use only in area provided with 

appropriate exhaust ventilation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Smoking, eating and drinking should be 

prohibited in the application area. 

Avoid inhalation of vapour or mist. For personal protection see section 8. Thoroughly mix before using. After using, 

store in a well-sealed container. 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 
Observe label precautions. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent 

leakage. 

Store in accordance with the particular national regulations. Store between 5°C and 40°C, 40 ~ 85%RH, and away 

from source of heat, ignition and direct sunlight. No smoking. Electrical installations / working materials must 

comply with the technological safety standards. Keep away from oxidizing agents and strongly acid or alkaline 

materials. 

7.3 Specific end uses 
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Inkjet printing 

 

8. Exposure controls/personal protection 
8.1 Control parameters 

Components with workplace control parameters 

8.2 Exposure controls 
Components OSHA: PEL ACGIH: TLV TWA 

Glycerol 15mg/m3 10mg/m3 10mg/m3 

Appropriate engineering controls 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of 

workday. 

Personal protective equipment 

Eye/face protection 

Face shield and safety glasses Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government 

standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). 

Skin protection 

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching 

glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance 

with applicable laws and good laboratory practices. 
Wash and dry hands. 

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and the standard EN 

374 derived from it. 

Body Protection 

Complete suit protecting against chemicals, The type of protective equipment must be selected according to the 

concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace. 

Respiratory protection 

Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multi-purpose 

combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the 

respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components 

tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU). 

 

9. Physical and chemical properties 

1 Color Bluish purple 

2 Odor Slight odor 

3 Boiling point/boiling range of ink No data available 

4 Melting Point/Melting Range No data available 

5 Flash point of ink > 100 °C 

6 Auto-Ignition Temperature No data available 

7 Flammability(solid, gas) No data available 

8 Explosive Properties No data available 

9 Vapor Pressure No data available 

10 Specific Gravity 1.10 ± 0.05(25℃) 

11 Solubility No data available 

12 Water solubility Soluble 

13 Viscosity 6.0 ± 0.5 cps(25℃) 

14 pH Not applicable 

15 Oxidizing properties No data available 

16 Vapor Density No data available 

The Physical and chemical data given in Section 9 are typical values for this product and are not intended to 
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be product specifications. 

 

10. Stability and reactivity 
10.1 Reactivity 

No data available 

10.2 Chemical stability 

Stable under normal temperature 

10.3 Possibility of hazardous reactions 

No data available 

10.4 Conditions to avoid 

Heat. 

It is advisable to leave the product in its original packaging thus avoiding transferring it.  

10.5 Incompatible materials 
Strong oxidizing agents, Strong bases 

10.6 Hazardous decomposition products 

Other decomposition products - no data available 

 

11. Toxicological information 
11.1 Routes of Overexposure:  Eye, skin, inhalation, and oral ingestion 

11.2 Health Hazards: 
Acute Health Hazards:  Overexposure of the eye surface to ink may be mildly irritating.  Overexposure of ink 

contact with the skin may cause irritation and in some people, swelling and redness.  Intentional inhalation to ink 

vapors may result in respiratory tract irritation.  Intentional or accidental oral ingestion may cause an upset 

stomach. 

Chronic Health Hazards:  No information available 

Mutagenicity: No information available 

Carcinogenicity: No information available 

11.3 Toxicity: 

Acute Toxicity Data: 

Glycerol: 
LD50 Oral, Rat: 12,600 mg/kg 

LD50 Oral, Mouse: 4,090 mg/kg 

LD50 Oral, Rabbit: 27,000 mg/kg 

 

Inhalation: 

Not available 

Irritating:   

Glycerol: 
Skin, Rabbit: Mild skin irritation - 24 h 

Eyes, Rabbit: Mild eye irritation - 24 h 

Polyethylene glycol: 
Eye irritating: rabbit - Mild eye irritation 
Skin irritating: rabbit - No skin irritation - 4 h 

Sensitization:  

Not available 

Reproduction 

The information shown in SECION 3, Hazards identification, is based on toxicity profiles of similar materials or on 

the components present in this material. 

 

12. Ecological information 
12.1 Toxicity 

Aquatic toxicity: No further relevant information available. 

12.2 Persistence and degradability: No further relevant information available. 

12.3 Bioaccumulative potential: No further relevant information available. 

12.4 Mobility in soil: No further relevant information available. 

12.5 Results of PBT and vPvB assessment 

Not applicable. 

12.6 Other adverse effects: No further relevant information available. 
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13. Disposal considerations 
13.1 Waste treatment methods 

Product 

This combustible material may be burned in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber. Offer 

surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal 

service to dispose of this material. 

Contaminated packaging 

Dispose of as unused product. 

 

14. Transport information 
14.1 UN number  

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.2 UN proper shipping name 

ADR/RID: Not dangerous goods 

IMDG: Not dangerous goods 

IATA: Not dangerous goods 

14.3 Transport hazard class(es) 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

Transported by AIR, as a non-hazardous material under the current 58th edition 2017 of the IATA 

Dangerous Goods Regulations. 

14.4 Packaging group 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.5 Environmental hazards 

ADR/RID: no       IMDG Marine pollutant: no      IATA: no 

14.6 Special precautions for user 

Transport and storage of the product in accordance with general precautions and instructions 

mentioned in this SDS. 

 

15. Regulatory information 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

EU Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulations) 

REACH Status: In compliance. 

Pre-registration status: All components are listed or exempted. 

Annex XIV - List of substances subject to authorization 

Substances of very high concern 

None of the components are listed. 
Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, 

mixtures and articles 

Not applicable. 

15.2 Chemical Safety Assessment 

No data available 

15.3 Other information 

US Regulation: 

    TSCA Section 4(a) Final Test Rules Regulated: Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR): Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Inventory Update Rule: All components on TSCA INVENTORY 

TSCA Section 8(d) Health and Safety Study Reporting: Not regulated. 
    TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated: Not regulated. 

    California Proposition 65: Not regulated. 

 

16. Other information 
The data in this Material Safety Data Sheet relates only to the specific material designated herein and does not relate to 

use in combination with any other material or in any process. 

This information is based upon technical information believed to be reliable. It is subject to revision as additional 
knowledge and experience is gained. 
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Safety data sheet 

according to 1907/2006/EC, Article 31 

Printing date 07.07.2020 Version: 1 Revision: 07.07.2020 
 

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 
1.1 Product identifier 

   Trade name:         Disperse Dye LF29Disperse Dye LF29Disperse Dye LF29Disperse Dye LF29----03V03V03V03V(V2)(V2)(V2)(V2)----M(Vi)M(Vi)M(Vi)M(Vi) 
1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against· 

Material of Use: Industrial applications: Inkjet ink for drop-on-demand digital printing process. 

1.3 SDS No. 

1.4 Details of the supplier of the safety data sheet 

Manufacturer/Supplier: Jetbest Corporation 

Address: No.173-2, Dahu Road, Hsinchu, 30093, Taiwan 

Phone: +886-518-1666 

e-mail: sales@jetbest.com 

   Only Representative 

Address: Instituto Suizo para el Fomento de la Seguridad - Swissi España S.L.U Calle Lope de Vega 30 Entlo. 

E-08005 Barcelona 

e-mail: reach@swissiesp.com 

   Emergency telephone number: 

Manufacturer: +886-913-323-577 (24hours) 

 

2. Hazards identification 
2.1 Classification of the substance or mixture 

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008. 

This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC. 
 

2.2 Label elements 

The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws. 
 

2.3 Other hazards 
This mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very 

persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. 

3. Composition/information on ingredients 
Chemical characterization: Mixture 

Ingredients CAS No. EC No. 
EU registration 

No. 

% by 

Weight 
Classification 

67/548/EEC EC No. 1272/2008 

Disperse Dye Violet Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
3.0~8.0   

Additives Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
4.0~12.0 - - 

Glycerol 56-81-5 200-289-5 
Not available for 

the moment 
20.0~30.0 - - 

Water 7732-18-5 231-791-2 
Not available for 

the moment 
Balance - - 

 

4. First aid measures 
4.1 Description of first aid measures 

Eye:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Hold eyelids 

open during flushing. Call a physician. 

Skin: In case of contact, immediately flush with plenty of water while removing contaminated clothing and 

shoes. Call a physician. Wash contaminated clothing before reuse. 

Inhalation: If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 

oxygen. Call a physician. 

Ingestion: If swallowed, DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical advice. 
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4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed. 

Eye:  Contact with eye may be mildly irritating. 

Skin: Contact with skin may cause irritation, swelling or redness. 

Inhalation: Exposure to vapors (mist) will cause respiratory irritation and anesthesia. 

Ingestion: May cause upset stomach. 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

5. Fire-fighting measures 
5.1 Extinguishing media 

Suitable extinguishing media 

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water spray. 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 

Not Flammable, Flash Point: > 93 °C 
As the product contains combustible organic components, fire will produce dense black smoke containing hazardous 

products of combustion. Exposure to decomposition products may be a hazard to health. Cool closed containers 

exposed to fire with water spray. Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be 

discharged into drains. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance 

with local regulations. Carbon oxides 

5.3 Advice for firefighters 
Wear self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective equipment. 

Applying direct water may be dangerous because fire may expand to surroundings. 

5.4 Further information 

Use water spray to cool unopened containers 

6. Accidental release measures 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all 

sources of ignition. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low 

areas. 

6.2 Environmental precautions 

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 
Soak up with sand or earth. Sweep up material and dispose as waste following local regulations. Scrub contaminated 

area with detergent and water. 

6.4 Reference to other sections 

For disposal see section 13. 

 

7. Handling and storage 
7.1 Handling 

Avoid exceeding of the given occupational exposure limits (see section 8). Use only in area provided with 

appropriate exhaust ventilation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Smoking, eating and drinking should be 

prohibited in the application area. 

Avoid inhalation of vapour or mist. For personal protection see section 8. Thoroughly mix before using. After using, 

store in a well-sealed container. 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 
Observe label precautions. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent 

leakage. 

Store in accordance with the particular national regulations. Store between 5°C and 40°C, 40 ~ 85%RH, and away 

from source of heat, ignition and direct sunlight. No smoking. Electrical installations / working materials must 

comply with the technological safety standards. Keep away from oxidizing agents and strongly acid or alkaline 

materials. 

7.3 Specific end uses 
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Inkjet printing 

 

8. Exposure controls/personal protection 
8.1 Control parameters 

Components with workplace control parameters 

8.2 Exposure controls 
Components OSHA: PEL ACGIH: TLV TWA 

Glycerol 15mg/m3 10mg/m3 10mg/m3 

Appropriate engineering controls 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of 

workday. 

Personal protective equipment 

Eye/face protection 

Face shield and safety glasses Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government 

standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). 

Skin protection 

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching 

glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance 

with applicable laws and good laboratory practices. 
Wash and dry hands. 

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and the standard EN 

374 derived from it. 

Body Protection 

Complete suit protecting against chemicals, The type of protective equipment must be selected according to the 

concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace. 

Respiratory protection 

Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multi-purpose 

combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the 

respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components 

tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU). 

 

9. Physical and chemical properties 

1 Color Blue 

2 Odor Slight odor 

3 Boiling point/boiling range of ink No data available 

4 Melting Point/Melting Range No data available 

5 Flash point of ink > 100 °C 

6 Auto-Ignition Temperature No data available 

7 Flammability(solid, gas) No data available 

8 Explosive Properties No data available 

9 Vapor Pressure No data available 

10 Specific Gravity 1.10 ± 0.05(25℃) 

11 Solubility No data available 

12 Water solubility Soluble 

13 Viscosity 6.0 ± 0.5 cps(25℃) 

14 pH Not applicable 

15 Oxidizing properties No data available 

16 Vapor Density No data available 

The Physical and chemical data given in Section 9 are typical values for this product and are not intended to 
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be product specifications. 

 

10. Stability and reactivity 
10.1 Reactivity 

No data available 

10.2 Chemical stability 

Stable under normal temperature 

10.3 Possibility of hazardous reactions 

No data available 

10.4 Conditions to avoid 

Heat. 

It is advisable to leave the product in its original packaging thus avoiding transferring it.  

10.5 Incompatible materials 
Strong oxidizing agents, Strong bases 

10.6 Hazardous decomposition products 

Other decomposition products - no data available 

 

11. Toxicological information 
11.1 Routes of Overexposure:  Eye, skin, inhalation, and oral ingestion 

11.2 Health Hazards: 
Acute Health Hazards:  Overexposure of the eye surface to ink may be mildly irritating.  Overexposure of ink 

contact with the skin may cause irritation and in some people, swelling and redness.  Intentional inhalation to ink 

vapors may result in respiratory tract irritation.  Intentional or accidental oral ingestion may cause an upset 

stomach. 

Chronic Health Hazards:  No information available 

Mutagenicity: No information available 

Carcinogenicity: No information available 

11.3 Toxicity: 

Acute Toxicity Data: 

Glycerol: 
LD50 Oral, Rat: 12,600 mg/kg 

LD50 Oral, Mouse: 4,090 mg/kg 

LD50 Oral, Rabbit: 27,000 mg/kg 

 

Inhalation: 

Not available 

Irritating:   

Glycerol: 
Skin, Rabbit: Mild skin irritation - 24 h 

Eyes, Rabbit: Mild eye irritation - 24 h 

Polyethylene glycol: 
Eye irritating: rabbit - Mild eye irritation 
Skin irritating: rabbit - No skin irritation - 4 h 

Sensitization:  

Not available 

Reproduction 

The information shown in SECION 3, Hazards identification, is based on toxicity profiles of similar materials or on 

the components present in this material. 

 

12. Ecological information 
12.1 Toxicity 

Aquatic toxicity: No further relevant information available. 

12.2 Persistence and degradability: No further relevant information available. 

12.3 Bioaccumulative potential: No further relevant information available. 

12.4 Mobility in soil: No further relevant information available. 

12.5 Results of PBT and vPvB assessment 

Not applicable. 

12.6 Other adverse effects: No further relevant information available. 
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13. Disposal considerations 
13.1 Waste treatment methods 

Product 

This combustible material may be burned in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber. Offer 

surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal 

service to dispose of this material. 

Contaminated packaging 

Dispose of as unused product. 

 

14. Transport information 
14.1 UN number  

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.2 UN proper shipping name 

ADR/RID: Not dangerous goods 

IMDG: Not dangerous goods 

IATA: Not dangerous goods 

14.3 Transport hazard class(es) 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

Transported by AIR, as a non-hazardous material under the current 58th edition 2017 of the IATA 

Dangerous Goods Regulations. 

14.4 Packaging group 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.5 Environmental hazards 

ADR/RID: no       IMDG Marine pollutant: no      IATA: no 

14.6 Special precautions for user 

Transport and storage of the product in accordance with general precautions and instructions 

mentioned in this SDS. 

 

15. Regulatory information 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

EU Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulations) 

REACH Status: In compliance. 

Pre-registration status: All components are listed or exempted. 

Annex XIV - List of substances subject to authorization 

Substances of very high concern 

None of the components are listed. 
Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, 

mixtures and articles 

Not applicable. 

15.2 Chemical Safety Assessment 

No data available 

15.3 Other information 

US Regulation: 

    TSCA Section 4(a) Final Test Rules Regulated: Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR): Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Inventory Update Rule: All components on TSCA INVENTORY 

TSCA Section 8(d) Health and Safety Study Reporting: Not regulated. 
    TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated: Not regulated. 

    California Proposition 65: Not regulated. 

 

16. Other information 
The data in this Material Safety Data Sheet relates only to the specific material designated herein and does not relate to 

use in combination with any other material or in any process. 

This information is based upon technical information believed to be reliable. It is subject to revision as additional 
knowledge and experience is gained. 

 

 

 



6 

 

Safety data sheet 

according to 1907/2006/EC, Article 31 

Printing date 26.04.2019 Version: 1 Revision: 26.04.2019 
 

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 
1.1 Product identifier 

   Trade name: Disperse Dye LF05Disperse Dye LF05Disperse Dye LF05Disperse Dye LF05----03Y03Y03Y03Y----YYYY 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against· 

Material of Use: Industrial applications: Inkjet ink for drop-on-demand digital printing process. 

1.3 SDS No. 

1.4 Details of the supplier of the safety data sheet 

Manufacturer/Supplier: Jetbest Corporation 

Address: No.173-2, Dahu Road, Hsinchu, 30093, Taiwan 

Phone: +886-518-1666 

e-mail: sales@jetbest.com 

   Only Representative 

Address: Instituto Suizo para el Fomento de la Seguridad - Swissi España S.L.U Calle Lope de Vega 30 Entlo. 

E-08005 Barcelona 

e-mail: reach@swissiesp.com 

   Emergency telephone number: 

Manufacturer: +886-913-323-577 (24hours) 

 

2. Hazards identification 
2.1 Classification of the substance or mixture 

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008. 
This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC. 

 

2.2 Label elements 

The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws. 
 

2.3 Other hazards 

This mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very 

persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. 

3. Composition/information on ingredients 
Chemical characterization: Mixture 

Ingredients CAS No. EC No. 
EU registration 

No. 

% by 

Weight 
Classification 

67/548/EEC EC No. 1272/2008 

Disperse Dye Yellow Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
3.0~8.0 - - 

Additives Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
5.0~15.0 - - 

Glycerol 56-81-5 200-289-5 
Not available for 

the moment 
20.0~30.0 - - 

Propylene glycol 57-55-6 200-338-0 
Not available for 

the moment 
10.0~20.0 - - 

Water 7732-18-5 231-791-2 
Not available for 

the moment 
Balance - - 

 

4. First aid measures 
4.1 Description of first aid measures 

Eye:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Hold eyelids 

open during flushing. Call a physician. 

Skin: In case of contact, immediately flush with plenty of water while removing contaminated clothing and 

shoes. Call a physician. Wash contaminated clothing before reuse. 

Inhalation: If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 
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oxygen. Call a physician. 

Ingestion: If swallowed, DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical advice. 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed. 

Eye:  Contact with eye may be mildly irritating. 

Skin: Contact with skin may cause irritation, swelling or redness. 

Inhalation: Exposure to vapors (mist) will cause respiratory irritation and anesthesia. 

Ingestion: May cause upset stomach. 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

5. Fire-fighting measures 
5.1 Extinguishing media 

Suitable extinguishing media 

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water spray. 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 

Not Flammable, Flash Point: > 93 °C 

As the product contains combustible organic components, fire will produce dense black smoke containing hazardous 

products of combustion. Exposure to decomposition products may be a hazard to health. Cool closed containers 

exposed to fire with water spray. Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be 

discharged into drains. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance 
with local regulations. Carbon oxides 

5.3 Advice for firefighters 

Wear self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective equipment. 

Applying direct water may be dangerous because fire may expand to surroundings. 

5.4 Further information 
Use water spray to cool unopened containers 

6. Accidental release measures 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all 

sources of ignition. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low 

areas. 

6.2 Environmental precautions 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Soak up with sand or earth. Sweep up material and dispose as waste following local regulations. Scrub contaminated 

area with detergent and water. 

6.4 Reference to other sections 
For disposal see section 13. 

 

7. Handling and storage 
7.1 Handling 

Avoid exceeding of the given occupational exposure limits (see section 8). Use only in area provided with 
appropriate exhaust ventilation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Smoking, eating and drinking should be 

prohibited in the application area. 

Avoid inhalation of vapour or mist. For personal protection see section 8. Thoroughly mix before using. After using, 

store in a well-sealed container. 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Observe label precautions. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent 

leakage. 

Store in accordance with the particular national regulations. Store between 5°C and 40°C, 40 ~ 85%RH, and away 
from source of heat, ignition and direct sunlight. No smoking. Electrical installations / working materials must 
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comply with the technological safety standards. Keep away from oxidizing agents and strongly acid or alkaline 

materials. 

7.3 Specific end uses 
Inkjet printing 

 

8. Exposure controls/personal protection 
8.1 Control parameters 

Components with workplace control parameters 

8.2 Exposure controls 

Components  TWA 

Propylene glycol  10mg/m3 

Components OSHA: PEL ACGIH: TLV TWA 

Glycerol 15mg/m3 10mg/m3 10mg/m3 

Appropriate engineering controls 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of 

workday. 

Personal protective equipment 

Eye/face protection 

Face shield and safety glasses Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government 
standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). 

Skin protection 

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching 

glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance 

with applicable laws and good laboratory practices. 

Wash and dry hands. 

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and the standard EN 

374 derived from it. 

Body Protection 

Complete suit protecting against chemicals, The type of protective equipment must be selected according to the 

concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace. 

Respiratory protection 
Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multi-purpose 

combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the 

respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components 

tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU). 

 

9. Physical and chemical properties 

1 Color Yellow 

2 Odor Slight odor 

3 Boiling point/boiling range of ink No data available 

4 Melting Point/Melting Range No data available 

5 Flash point of ink > 100 °C 

6 Auto-Ignition Temperature No data available 

7 Flammability(solid, gas) No data available 

8 Explosive Properties No data available 

9 Vapor Pressure No data available 

10 Specific Gravity 1.1 ± 0.1 (25℃) 

11 Solubility No data available 

12 Water solubility Soluble 

13 Viscosity 6.0 ± 0.5 cps (25℃) 
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14 pH Not applicable 

15 Oxidizing properties No data available 

16 Vapor Density No data available 

The Physical and chemical data given in Section 9 are typical values for this product and are not intended to 
be product specifications. 

 

10. Stability and reactivity 
10.1 Reactivity 

No data available 

10.2 Chemical stability 

Stable under normal temperature 

10.3 Possibility of hazardous reactions 

No data available 

10.4 Conditions to avoid 

Heat. 

It is advisable to leave the product in its original packaging thus avoiding transferring it.  

10.5 Incompatible materials 

Strong oxidizing agents, Strong bases 

10.6 Hazardous decomposition products 

Other decomposition products - no data available 

 

11. Toxicological information 
11.1 Routes of Overexposure:  Eye, skin, inhalation, and oral ingestion 

11.2 Health Hazards: 

Acute Health Hazards:  Overexposure of the eye surface to ink may be mildly irritating.  Overexposure of ink 

contact with the skin may cause irritation and in some people, swelling and redness.  Intentional inhalation to ink 

vapors may result in respiratory tract irritation.  Intentional or accidental oral ingestion may cause an upset 

stomach. 
Chronic Health Hazards:  No information available 

Mutagenicity: No information available 

Carcinogenicity: No information available 

11.3 Toxicity: 

Acute Toxicity Data: 

Glycerol: 
LD50 Oral, Rat: 12,600 mg/kg 

LD50 Oral, Mouse: 4,090 mg/kg 

LD50 Oral, Rabbit: 27,000 mg/kg 

Propylene Glycol: 
LD50 Oral, rat: 20,000 mg/kg 

LD50 Dermal, rabbit: 20,800 mg/kg 
Inhalation: 

Not available 

Irritating:   

Glycerol: 
Skin, Rabbit: Mild skin irritation - 24 h 

Eyes, Rabbit: Mild eye irritation - 24 h 

Sensitization:  

Not available 

Reproduction 

The information shown in SECION 3, Hazards identification, is based on toxicity profiles of similar materials or on 

the components present in this material. 
 

12. Ecological information 
12.1 Toxicity 

Aquatic toxicity: No further relevant information available. 

12.2 Persistence and degradability: No further relevant information available. 

12.3 Bioaccumulative potential: No further relevant information available. 

12.4 Mobility in soil: No further relevant information available. 
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12.5 Results of PBT and vPvB assessment 

Not applicable. 

12.6 Other adverse effects: No further relevant information available. 

 

13. Disposal considerations 
13.1 Waste treatment methods 

Product 

This combustible material may be burned in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber. Offer 

surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal 

service to dispose of this material. 

Contaminated packaging 

Dispose of as unused product. 

 

14. Transport information 
14.1 UN number  

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.2 UN proper shipping name 

ADR/RID: Not dangerous goods 

IMDG: Not dangerous goods 

IATA: Not dangerous goods 

14.3 Transport hazard class(es) 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

Transported by AIR, as a non-hazardous material under the current 58th edition 2017 of the IATA 

Dangerous Goods Regulations. 

14.4 Packaging group 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.5 Environmental hazards 

ADR/RID: no       IMDG Marine pollutant: no      IATA: no 

14.6 Special precautions for user 
Transport and storage of the product in accordance with general precautions and instructions 

mentioned in this SDS. 

 

15. Regulatory information 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

EU Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulations) 

REACH Status: In compliance. 
Pre-registration status: All components are listed or exempted. 

Annex XIV - List of substances subject to authorization 

Substances of very high concern 

None of the components are listed. 

Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, 

mixtures and articles 

Not applicable. 

15.2 Chemical Safety Assessment 

No data available 

15.3 Other information 

US Regulation: 
    TSCA Section 4(a) Final Test Rules Regulated: Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR): Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Inventory Update Rule: All components on TSCA INVENTORY 

TSCA Section 8(d) Health and Safety Study Reporting: Not regulated. 

    TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated: Not regulated. 

    California Proposition 65: Not regulated. 

 

16. Other information 
The data in this Material Safety Data Sheet relates only to the specific material designated herein and does not relate to 

use in combination with any other material or in any process. 

This information is based upon technical information believed to be reliable. It is subject to revision as additional 

knowledge and experience is gained. 
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Safety data sheet 

according to 1907/2006/EC, Article 31 

Printing date 26.04.2019 Version: 1 Revision: 26.04.2019 
 

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 
1.1 Product identifier 

   Trade name: Disperse Dye LF99Disperse Dye LF99Disperse Dye LF99Disperse Dye LF99----04R04R04R04R----RRRR 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against· 

Material of Use: Industrial applications: Inkjet ink for drop-on-demand digital printing process. 

1.3 SDS No. 

1.4 Details of the supplier of the safety data sheet 

Manufacturer/Supplier: Jetbest Corporation 

Address: No.173-2, Dahu Road, Hsinchu, 30093, Taiwan 

Phone: +886-518-1666 

e-mail: sales@jetbest.com 

   Only Representative 

Address: Instituto Suizo para el Fomento de la Seguridad - Swissi España S.L.U Calle Lope de Vega 30 Entlo. 

E-08005 Barcelona 

e-mail: reach@swissiesp.com 

   Emergency telephone number: 

Manufacturer: +886-913-323-577 (24hours) 

 

2. Hazards identification 
2.1 Classification of the substance or mixture 

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008. 
This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC. 

 

2.2 Label elements 

The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws. 
 

2.3 Other hazards 

This mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very 

persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. 

3. Composition/information on ingredients 
Chemical characterization: Mixture 

Ingredients CAS No. EC No. 
EU registration 

No. 

% by 

Weight 
Classification 

67/548/EEC EC No. 1272/2008 

Disperse Dye Red Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
3.0~8.0 - - 

Additives Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
4.0~12.0 - - 

Glycerol 56-81-5 200-289-5 
Not available for 

the moment 
20.0~30.0 - - 

Propylene glycol 57-55-6 200-338-0 
Not available for 

the moment 
10.0~20.0 - - 

Water 7732-18-5 231-791-2 
Not available for 

the moment 
Balance - - 

 

4. First aid measures 
4.1 Description of first aid measures 

Eye:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Hold eyelids 

open during flushing. Call a physician. 

Skin: In case of contact, immediately flush with plenty of water while removing contaminated clothing and 

shoes. Call a physician. Wash contaminated clothing before reuse. 

Inhalation: If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 
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oxygen. Call a physician. 

Ingestion: If swallowed, DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical advice. 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed. 

Eye:  Contact with eye may be mildly irritating. 

Skin: Contact with skin may cause irritation, swelling or redness. 

Inhalation: Exposure to vapors (mist) will cause respiratory irritation and anesthesia. 

Ingestion: May cause upset stomach. 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

5. Fire-fighting measures 
5.1 Extinguishing media 

Suitable extinguishing media 

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water spray. 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 

Not Flammable, Flash Point: > 93 °C 

As the product contains combustible organic components, fire will produce dense black smoke containing hazardous 

products of combustion. Exposure to decomposition products may be a hazard to health. Cool closed containers 

exposed to fire with water spray. Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be 

discharged into drains. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance 
with local regulations. Carbon oxides 

5.3 Advice for firefighters 

Wear self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective equipment. 

Applying direct water may be dangerous because fire may expand to surroundings. 

5.4 Further information 
Use water spray to cool unopened containers 

6. Accidental release measures 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all 

sources of ignition. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low 

areas. 

6.2 Environmental precautions 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Soak up with sand or earth. Sweep up material and dispose as waste following local regulations. Scrub contaminated 

area with detergent and water. 

6.4 Reference to other sections 
For disposal see section 13. 

 

7. Handling and storage 
7.1 Handling 

Avoid exceeding of the given occupational exposure limits (see section 8). Use only in area provided with 
appropriate exhaust ventilation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Smoking, eating and drinking should be 

prohibited in the application area. 

Avoid inhalation of vapour or mist. For personal protection see section 8. Thoroughly mix before using. After using, 

store in a well-sealed container. 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Observe label precautions. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent 

leakage. 

Store in accordance with the particular national regulations. Store between 5°C and 40°C, 40 ~ 85%RH, and away 
from source of heat, ignition and direct sunlight. No smoking. Electrical installations / working materials must 
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comply with the technological safety standards. Keep away from oxidizing agents and strongly acid or alkaline 

materials. 

7.3 Specific end uses 
Inkjet printing 

 

8. Exposure controls/personal protection 
8.1 Control parameters 

Components with workplace control parameters 

8.2 Exposure controls 

Components  TWA 

Propylene glycol  10mg/m3 

Components OSHA: PEL ACGIH: TLV TWA 

Glycerol 15mg/m3 10mg/m3 10mg/m3 

Appropriate engineering controls 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of 

workday. 

Personal protective equipment 

Eye/face protection 

Face shield and safety glasses Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government 
standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). 

Skin protection 

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching 

glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance 

with applicable laws and good laboratory practices. 

Wash and dry hands. 

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and the standard EN 

374 derived from it. 

Body Protection 

Complete suit protecting against chemicals, The type of protective equipment must be selected according to the 

concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace. 

Respiratory protection 
Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multi-purpose 

combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the 

respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components 

tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU). 

 

9. Physical and chemical properties 

1 Color Red 

2 Odor Slight odor 

3 Boiling point/boiling range of ink No data available 

4 Melting Point/Melting Range No data available 

5 Flash point of ink > 100 °C 

6 Auto-Ignition Temperature No data available 

7 Flammability(solid, gas) No data available 

8 Explosive Properties No data available 

9 Vapor Pressure No data available 

10 Specific Gravity 1.1 ± 0.1 (25℃) 

11 Solubility No data available 

12 Water solubility Soluble 

13 Viscosity 6.0 ± 0.5 cps (25℃) 
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14 pH Not applicable 

15 Oxidizing properties No data available 

16 Vapor Density No data available 

The Physical and chemical data given in Section 9 are typical values for this product and are not intended to 
be product specifications. 

 

10. Stability and reactivity 
10.1 Reactivity 

No data available 

10.2 Chemical stability 

Stable under normal temperature 

10.3 Possibility of hazardous reactions 

No data available 

10.4 Conditions to avoid 

Heat. 

It is advisable to leave the product in its original packaging thus avoiding transferring it.  

10.5 Incompatible materials 

Strong oxidizing agents, Strong bases 

10.6 Hazardous decomposition products 

Other decomposition products - no data available 

 

11. Toxicological information 
11.1 Routes of Overexposure:  Eye, skin, inhalation, and oral ingestion 

11.2 Health Hazards: 

Acute Health Hazards:  Overexposure of the eye surface to ink may be mildly irritating.  Overexposure of ink 

contact with the skin may cause irritation and in some people, swelling and redness.  Intentional inhalation to ink 

vapors may result in respiratory tract irritation.  Intentional or accidental oral ingestion may cause an upset 

stomach. 
Chronic Health Hazards:  No information available 

Mutagenicity: No information available 

Carcinogenicity: No information available 

11.3 Toxicity: 

Acute Toxicity Data: 

Glycerol: 
LD50 Oral, Rat: 12,600 mg/kg 

LD50 Oral, Mouse: 4,090 mg/kg 

LD50 Oral, Rabbit: 27,000 mg/kg 

Propylene Glycol: 
LD50 Oral, rat: 20,000 mg/kg 

LD50 Dermal, rabbit: 20,800 mg/kg 
Inhalation: 

Not available 

Irritating:   

Glycerol: 
Skin, Rabbit: Mild skin irritation - 24 h 

Eyes, Rabbit: Mild eye irritation - 24 h 

Sensitization:  

Not available 

Reproduction 

The information shown in SECION 3, Hazards identification, is based on toxicity profiles of similar materials or on 

the components present in this material. 
 

12. Ecological information 
12.1 Toxicity 

Aquatic toxicity: No further relevant information available. 

12.2 Persistence and degradability: No further relevant information available. 

12.3 Bioaccumulative potential: No further relevant information available. 

12.4 Mobility in soil: No further relevant information available. 
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12.5 Results of PBT and vPvB assessment 

Not applicable. 

12.6 Other adverse effects: No further relevant information available. 

 

13. Disposal considerations 
13.1 Waste treatment methods 

Product 

This combustible material may be burned in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber. Offer 

surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal 

service to dispose of this material. 

Contaminated packaging 

Dispose of as unused product. 

 

14. Transport information 
14.1 UN number  

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.2 UN proper shipping name 

ADR/RID: Not dangerous goods 

IMDG: Not dangerous goods 

IATA: Not dangerous goods 

14.3 Transport hazard class(es) 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

Transported by AIR, as a non-hazardous material under the current 58th edition 2017 of the IATA 

Dangerous Goods Regulations. 

14.4 Packaging group 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.5 Environmental hazards 

ADR/RID: no       IMDG Marine pollutant: no      IATA: no 

14.6 Special precautions for user 
Transport and storage of the product in accordance with general precautions and instructions 

mentioned in this SDS. 

 

15. Regulatory information 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

EU Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulations) 

REACH Status: In compliance. 
Pre-registration status: All components are listed or exempted. 

Annex XIV - List of substances subject to authorization 

Substances of very high concern 

None of the components are listed. 

Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, 

mixtures and articles 

Not applicable. 

15.2 Chemical Safety Assessment 

No data available 

15.3 Other information 

US Regulation: 
    TSCA Section 4(a) Final Test Rules Regulated: Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR): Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Inventory Update Rule: All components on TSCA INVENTORY 

TSCA Section 8(d) Health and Safety Study Reporting: Not regulated. 

    TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated: Not regulated. 

    California Proposition 65: Not regulated. 

 

16. Other information 
The data in this Material Safety Data Sheet relates only to the specific material designated herein and does not relate to 

use in combination with any other material or in any process. 

This information is based upon technical information believed to be reliable. It is subject to revision as additional 

knowledge and experience is gained. 
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Safety data sheet 

according to 1907/2006/EC, Article 31 

Printing date 26.04.2019 Version: 1 Revision: 26.04.2019 
 

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 
1.1 Product identifier 

   Trade name: Disperse Dye LF56Disperse Dye LF56Disperse Dye LF56Disperse Dye LF56----01Gr01Gr01Gr01Gr----GRGRGRGR 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against· 

Material of Use: Industrial applications: Inkjet ink for drop-on-demand digital printing process. 

1.3 SDS No. 

1.4 Details of the supplier of the safety data sheet 

Manufacturer/Supplier: Jetbest Corporation 

Address: No.173-2, Dahu Road, Hsinchu, 30093, Taiwan 

Phone: +886-518-1666 

e-mail: sales@jetbest.com 

   Only Representative 

Address: Instituto Suizo para el Fomento de la Seguridad - Swissi España S.L.U Calle Lope de Vega 30 Entlo. 

E-08005 Barcelona 

e-mail: reach@swissiesp.com 

   Emergency telephone number: 

Manufacturer: +886-913-323-577 (24hours) 

 

2. Hazards identification 
2.1 Classification of the substance or mixture 

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008. 
This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC. 

 

2.2 Label elements 

The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws. 
 

2.3 Other hazards 

This mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very 

persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. 

3. Composition/information on ingredients 
Chemical characterization: Mixture 

Ingredients CAS No. EC No. 
EU registration 

No. 

% by 

Weight 
Classification 

67/548/EEC EC No. 1272/2008 

Disperse Dye Green Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
3.0~8.0 - - 

Additives Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
4.0~12.0 - - 

Glycerol 56-81-5 200-289-5 
Not available for 

the moment 
20.0~30.0 - - 

Propylene glycol 57-55-6 200-338-0 
Not available for 

the moment 
10.0~20.0 - - 

Water 7732-18-5 231-791-2 
Not available for 

the moment 
Balance - - 

 

4. First aid measures 
4.1 Description of first aid measures 

Eye:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Hold eyelids 

open during flushing. Call a physician. 

Skin: In case of contact, immediately flush with plenty of water while removing contaminated clothing and 

shoes. Call a physician. Wash contaminated clothing before reuse. 

Inhalation: If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 
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oxygen. Call a physician. 

Ingestion: If swallowed, DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical advice. 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed. 

Eye:  Contact with eye may be mildly irritating. 

Skin: Contact with skin may cause irritation, swelling or redness. 

Inhalation: Exposure to vapors (mist) will cause respiratory irritation and anesthesia. 

Ingestion: May cause upset stomach. 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

5. Fire-fighting measures 
5.1 Extinguishing media 

Suitable extinguishing media 

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water spray. 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 

Not Flammable, Flash Point: > 93 °C 

As the product contains combustible organic components, fire will produce dense black smoke containing hazardous 

products of combustion. Exposure to decomposition products may be a hazard to health. Cool closed containers 

exposed to fire with water spray. Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be 

discharged into drains. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance 
with local regulations. Carbon oxides 

5.3 Advice for firefighters 

Wear self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective equipment. 

Applying direct water may be dangerous because fire may expand to surroundings. 

5.4 Further information 
Use water spray to cool unopened containers 

6. Accidental release measures 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all 

sources of ignition. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low 

areas. 

6.2 Environmental precautions 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Soak up with sand or earth. Sweep up material and dispose as waste following local regulations. Scrub contaminated 

area with detergent and water. 

6.4 Reference to other sections 
For disposal see section 13. 

 

7. Handling and storage 
7.1 Handling 

Avoid exceeding of the given occupational exposure limits (see section 8). Use only in area provided with 
appropriate exhaust ventilation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Smoking, eating and drinking should be 

prohibited in the application area. 

Avoid inhalation of vapour or mist. For personal protection see section 8. Thoroughly mix before using. After using, 

store in a well-sealed container. 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Observe label precautions. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent 

leakage. 

Store in accordance with the particular national regulations. Store between 5°C and 40°C, 40 ~ 85%RH, and away 
from source of heat, ignition and direct sunlight. No smoking. Electrical installations / working materials must 
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comply with the technological safety standards. Keep away from oxidizing agents and strongly acid or alkaline 

materials. 

7.3 Specific end uses 
Inkjet printing 

 

8. Exposure controls/personal protection 
8.1 Control parameters 

Components with workplace control parameters 

8.2 Exposure controls 

Components  TWA 

Propylene glycol  10mg/m3 

Components OSHA: PEL ACGIH: TLV TWA 

Glycerol 15mg/m3 10mg/m3 10mg/m3 

Appropriate engineering controls 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of 

workday. 

Personal protective equipment 

Eye/face protection 

Face shield and safety glasses Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government 
standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). 

Skin protection 

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching 

glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance 

with applicable laws and good laboratory practices. 

Wash and dry hands. 

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and the standard EN 

374 derived from it. 

Body Protection 

Complete suit protecting against chemicals, The type of protective equipment must be selected according to the 

concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace. 

Respiratory protection 
Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multi-purpose 

combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the 

respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components 

tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU). 

 

9. Physical and chemical properties 

1 Color Blue 

2 Odor Slight odor 

3 Boiling point/boiling range of ink No data available 

4 Melting Point/Melting Range No data available 

5 Flash point of ink > 100 °C 

6 Auto-Ignition Temperature No data available 

7 Flammability(solid, gas) No data available 

8 Explosive Properties No data available 

9 Vapor Pressure No data available 

10 Specific Gravity 1.1 ± 0.1 (25℃) 

11 Solubility No data available 

12 Water solubility Soluble 

13 Viscosity 6.0 ± 0.5 cps (25℃) 
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14 pH Not applicable 

15 Oxidizing properties No data available 

16 Vapor Density No data available 

The Physical and chemical data given in Section 9 are typical values for this product and are not intended to 
be product specifications. 

 

10. Stability and reactivity 
10.1 Reactivity 

No data available 

10.2 Chemical stability 

Stable under normal temperature 

10.3 Possibility of hazardous reactions 

No data available 

10.4 Conditions to avoid 

Heat. 

It is advisable to leave the product in its original packaging thus avoiding transferring it.  

10.5 Incompatible materials 

Strong oxidizing agents, Strong bases 

10.6 Hazardous decomposition products 

Other decomposition products - no data available 

 

11. Toxicological information 
11.1 Routes of Overexposure:  Eye, skin, inhalation, and oral ingestion 

11.2 Health Hazards: 

Acute Health Hazards:  Overexposure of the eye surface to ink may be mildly irritating.  Overexposure of ink 

contact with the skin may cause irritation and in some people, swelling and redness.  Intentional inhalation to ink 

vapors may result in respiratory tract irritation.  Intentional or accidental oral ingestion may cause an upset 

stomach. 
Chronic Health Hazards:  No information available 

Mutagenicity: No information available 

Carcinogenicity: No information available 

11.3 Toxicity: 

Acute Toxicity Data: 

Glycerol: 
LD50 Oral, Rat: 12,600 mg/kg 

LD50 Oral, Mouse: 4,090 mg/kg 

LD50 Oral, Rabbit: 27,000 mg/kg 

Propylene Glycol: 
LD50 Oral, rat: 20,000 mg/kg 

LD50 Dermal, rabbit: 20,800 mg/kg 
Inhalation: 

Not available 

Irritating:   

Glycerol: 
Skin, Rabbit: Mild skin irritation - 24 h 

Eyes, Rabbit: Mild eye irritation - 24 h 

Sensitization:  

Not available 

Reproduction 

The information shown in SECION 3, Hazards identification, is based on toxicity profiles of similar materials or on 

the components present in this material. 
 

12. Ecological information 
12.1 Toxicity 

Aquatic toxicity: No further relevant information available. 

12.2 Persistence and degradability: No further relevant information available. 

12.3 Bioaccumulative potential: No further relevant information available. 

12.4 Mobility in soil: No further relevant information available. 
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12.5 Results of PBT and vPvB assessment 

Not applicable. 

12.6 Other adverse effects: No further relevant information available. 

 

13. Disposal considerations 
13.1 Waste treatment methods 

Product 

This combustible material may be burned in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber. Offer 

surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal 

service to dispose of this material. 

Contaminated packaging 

Dispose of as unused product. 

 

14. Transport information 
14.1 UN number  

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.2 UN proper shipping name 

ADR/RID: Not dangerous goods 

IMDG: Not dangerous goods 

IATA: Not dangerous goods 

14.3 Transport hazard class(es) 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

Transported by AIR, as a non-hazardous material under the current 58th edition 2017 of the IATA 

Dangerous Goods Regulations. 

14.4 Packaging group 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.5 Environmental hazards 

ADR/RID: no       IMDG Marine pollutant: no      IATA: no 

14.6 Special precautions for user 
Transport and storage of the product in accordance with general precautions and instructions 

mentioned in this SDS. 

 

15. Regulatory information 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

EU Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulations) 

REACH Status: In compliance. 
Pre-registration status: All components are listed or exempted. 

Annex XIV - List of substances subject to authorization 

Substances of very high concern 

None of the components are listed. 

Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, 

mixtures and articles 

Not applicable. 

15.2 Chemical Safety Assessment 

No data available 

15.3 Other information 

US Regulation: 
    TSCA Section 4(a) Final Test Rules Regulated: Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR): Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Inventory Update Rule: All components on TSCA INVENTORY 

TSCA Section 8(d) Health and Safety Study Reporting: Not regulated. 

    TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated: Not regulated. 

    California Proposition 65: Not regulated. 

 

16. Other information 
The data in this Material Safety Data Sheet relates only to the specific material designated herein and does not relate to 

use in combination with any other material or in any process. 

This information is based upon technical information believed to be reliable. It is subject to revision as additional 

knowledge and experience is gained. 
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Safety data sheet 

according to 1907/2006/EC, Article 31 

Printing date 26.04.2019 Version: 1 Revision: 26.04.2019 
 

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 
1.1 Product identifier 

   Trade name: Disperse Dye LF79Disperse Dye LF79Disperse Dye LF79Disperse Dye LF79----04Y04Y04Y04Y----FYFYFYFY 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against· 

Material of Use: Industrial applications: Inkjet ink for drop-on-demand digital printing process. 

1.3 SDS No. 

1.4 Details of the supplier of the safety data sheet 

Manufacturer/Supplier: Jetbest Corporation 

Address: No.173-2, Dahu Road, Hsinchu, 30093, Taiwan 

Phone: +886-518-1666 

e-mail: sales@jetbest.com 

   Only Representative 

Address: Instituto Suizo para el Fomento de la Seguridad - Swissi España S.L.U Calle Lope de Vega 30 Entlo. 

E-08005 Barcelona 

e-mail: reach@swissiesp.com 

   Emergency telephone number: 

Manufacturer: +886-913-323-577 (24hours) 

 

2. Hazards identification 
2.1 Classification of the substance or mixture 

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008. 
This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC. 

 

2.2 Label elements 

The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws. 
 

2.3 Other hazards 

This mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very 

persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. 

3. Composition/information on ingredients 
Chemical characterization: Mixture 

Ingredients CAS No. EC No. 
EU registration 

No. 

% by 

Weight 
Classification 

67/548/EEC EC No. 1272/2008 

Disperse Dye Yellow Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
3.0~8.0 - - 

Additives Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
4.0~12.0 - - 

Glycerol 56-81-5 200-289-5 
Not available for 

the moment 
20.0~30.0 - - 

Propylene glycol 57-55-6 200-338-0 
Not available for 

the moment 
10.0~20.0 - - 

Water 7732-18-5 231-791-2 
Not available for 

the moment 
Balance - - 

 

4. First aid measures 
4.1 Description of first aid measures 

Eye:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Hold eyelids 

open during flushing. Call a physician. 

Skin: In case of contact, immediately flush with plenty of water while removing contaminated clothing and 

shoes. Call a physician. Wash contaminated clothing before reuse. 

Inhalation: If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 
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oxygen. Call a physician. 

Ingestion: If swallowed, DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical advice. 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed. 

Eye:  Contact with eye may be mildly irritating. 

Skin: Contact with skin may cause irritation, swelling or redness. 

Inhalation: Exposure to vapors (mist) will cause respiratory irritation and anesthesia. 

Ingestion: May cause upset stomach. 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

5. Fire-fighting measures 
5.1 Extinguishing media 

Suitable extinguishing media 

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water spray. 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 

Not Flammable, Flash Point: > 93 °C 

As the product contains combustible organic components, fire will produce dense black smoke containing hazardous 

products of combustion. Exposure to decomposition products may be a hazard to health. Cool closed containers 

exposed to fire with water spray. Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be 

discharged into drains. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance 
with local regulations. Carbon oxides 

5.3 Advice for firefighters 

Wear self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective equipment. 

Applying direct water may be dangerous because fire may expand to surroundings. 

5.4 Further information 
Use water spray to cool unopened containers 

6. Accidental release measures 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all 

sources of ignition. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low 

areas. 

6.2 Environmental precautions 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Soak up with sand or earth. Sweep up material and dispose as waste following local regulations. Scrub contaminated 

area with detergent and water. 

6.4 Reference to other sections 
For disposal see section 13. 

 

7. Handling and storage 
7.1 Handling 

Avoid exceeding of the given occupational exposure limits (see section 8). Use only in area provided with 
appropriate exhaust ventilation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Smoking, eating and drinking should be 

prohibited in the application area. 

Avoid inhalation of vapour or mist. For personal protection see section 8. Thoroughly mix before using. After using, 

store in a well-sealed container. 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Observe label precautions. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent 

leakage. 

Store in accordance with the particular national regulations. Store between 5°C and 40°C, 40 ~ 85%RH, and away 
from source of heat, ignition and direct sunlight. No smoking. Electrical installations / working materials must 



28 

 

comply with the technological safety standards. Keep away from oxidizing agents and strongly acid or alkaline 

materials. 

7.3 Specific end uses 
Inkjet printing 

 

8. Exposure controls/personal protection 
8.1 Control parameters 

Components with workplace control parameters 

8.2 Exposure controls 

Components  TWA 

Propylene glycol  10mg/m3 

Components OSHA: PEL ACGIH: TLV TWA 

Glycerol 15mg/m3 10mg/m3 10mg/m3 

Appropriate engineering controls 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of 

workday. 

Personal protective equipment 

Eye/face protection 

Face shield and safety glasses Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government 
standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). 

Skin protection 

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching 

glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance 

with applicable laws and good laboratory practices. 

Wash and dry hands. 

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and the standard EN 

374 derived from it. 

Body Protection 

Complete suit protecting against chemicals, The type of protective equipment must be selected according to the 

concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace. 

Respiratory protection 
Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multi-purpose 

combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the 

respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components 

tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU). 

 

9. Physical and chemical properties 

1 Color Yellow 

2 Odor Slight odor 

3 Boiling point/boiling range of ink No data available 

4 Melting Point/Melting Range No data available 

5 Flash point of ink > 100 °C 

6 Auto-Ignition Temperature No data available 

7 Flammability(solid, gas) No data available 

8 Explosive Properties No data available 

9 Vapor Pressure No data available 

10 Specific Gravity 1.1 ± 0.1 (25℃) 

11 Solubility No data available 

12 Water solubility Soluble 

13 Viscosity 6.0 ± 0.5 cps (25℃) 
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14 pH Not applicable 

15 Oxidizing properties No data available 

16 Vapor Density No data available 

The Physical and chemical data given in Section 9 are typical values for this product and are not intended to 
be product specifications. 

 

10. Stability and reactivity 
10.1 Reactivity 

No data available 

10.2 Chemical stability 

Stable under normal temperature 

10.3 Possibility of hazardous reactions 

No data available 

10.4 Conditions to avoid 

Heat. 

It is advisable to leave the product in its original packaging thus avoiding transferring it.  

10.5 Incompatible materials 

Strong oxidizing agents, Strong bases 

10.6 Hazardous decomposition products 

Other decomposition products - no data available 

 

11. Toxicological information 
11.1 Routes of Overexposure:  Eye, skin, inhalation, and oral ingestion 

11.2 Health Hazards: 

Acute Health Hazards:  Overexposure of the eye surface to ink may be mildly irritating.  Overexposure of ink 

contact with the skin may cause irritation and in some people, swelling and redness.  Intentional inhalation to ink 

vapors may result in respiratory tract irritation.  Intentional or accidental oral ingestion may cause an upset 

stomach. 
Chronic Health Hazards:  No information available 

Mutagenicity: No information available 

Carcinogenicity: No information available 

11.3 Toxicity: 

Acute Toxicity Data: 

Glycerol: 
LD50 Oral, Rat: 12,600 mg/kg 

LD50 Oral, Mouse: 4,090 mg/kg 

LD50 Oral, Rabbit: 27,000 mg/kg 

Propylene Glycol: 
LD50 Oral, rat: 20,000 mg/kg 

LD50 Dermal, rabbit: 20,800 mg/kg 
Inhalation: 

Not available 

Irritating:   

Glycerol: 
Skin, Rabbit: Mild skin irritation - 24 h 

Eyes, Rabbit: Mild eye irritation - 24 h 

Sensitization:  

Not available 

Reproduction 

The information shown in SECION 3, Hazards identification, is based on toxicity profiles of similar materials or on 

the components present in this material. 
 

12. Ecological information 
12.1 Toxicity 

Aquatic toxicity: No further relevant information available. 

12.2 Persistence and degradability: No further relevant information available. 

12.3 Bioaccumulative potential: No further relevant information available. 

12.4 Mobility in soil: No further relevant information available. 
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12.5 Results of PBT and vPvB assessment 

Not applicable. 

12.6 Other adverse effects: No further relevant information available. 

 

13. Disposal considerations 
13.1 Waste treatment methods 

Product 

This combustible material may be burned in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber. Offer 

surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal 

service to dispose of this material. 

Contaminated packaging 

Dispose of as unused product. 

 

14. Transport information 
14.1 UN number  

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.2 UN proper shipping name 

ADR/RID: Not dangerous goods 

IMDG: Not dangerous goods 

IATA: Not dangerous goods 

14.3 Transport hazard class(es) 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

Transported by AIR, as a non-hazardous material under the current 58th edition 2017 of the IATA 

Dangerous Goods Regulations. 

14.4 Packaging group 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.5 Environmental hazards 

ADR/RID: no       IMDG Marine pollutant: no      IATA: no 

14.6 Special precautions for user 
Transport and storage of the product in accordance with general precautions and instructions 

mentioned in this SDS. 

 

15. Regulatory information 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

EU Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulations) 

REACH Status: In compliance. 
Pre-registration status: All components are listed or exempted. 

Annex XIV - List of substances subject to authorization 

Substances of very high concern 

None of the components are listed. 

Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, 

mixtures and articles 

Not applicable. 

15.2 Chemical Safety Assessment 

No data available 

15.3 Other information 

US Regulation: 
    TSCA Section 4(a) Final Test Rules Regulated: Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR): Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Inventory Update Rule: All components on TSCA INVENTORY 

TSCA Section 8(d) Health and Safety Study Reporting: Not regulated. 

    TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated: Not regulated. 

    California Proposition 65: Not regulated. 

 

16. Other information 
The data in this Material Safety Data Sheet relates only to the specific material designated herein and does not relate to 

use in combination with any other material or in any process. 

This information is based upon technical information believed to be reliable. It is subject to revision as additional 

knowledge and experience is gained. 
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Safety data sheet 

according to 1907/2006/EC, Article 31 

Printing date 26.04.2019 Version: 1 Revision: 26.04.2019 
 

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 
1.1 Product identifier 

   Trade name: Disperse Dye LF10Disperse Dye LF10Disperse Dye LF10Disperse Dye LF10----03R03R03R03R----FMFMFMFM 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against· 

Material of Use: Industrial applications: Inkjet ink for drop-on-demand digital printing process. 

1.3 SDS No. 

1.4 Details of the supplier of the safety data sheet 

Manufacturer/Supplier: Jetbest Corporation 

Address: No.173-2, Dahu Road, Hsinchu, 30093, Taiwan 

Phone: +886-518-1666 

e-mail: sales@jetbest.com 

   Only Representative 

Address: Instituto Suizo para el Fomento de la Seguridad - Swissi España S.L.U Calle Lope de Vega 30 Entlo. 

E-08005 Barcelona 

e-mail: reach@swissiesp.com 

   Emergency telephone number: 

Manufacturer: +886-913-323-577 (24hours) 

 

2. Hazards identification 
2.1 Classification of the substance or mixture 

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No. 1272/2008. 
This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC. 

 

2.2 Label elements 

The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws. 
 

2.3 Other hazards 

This mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very 

persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. 

3. Composition/information on ingredients 
Chemical characterization: Mixture 

Ingredients CAS No. EC No. 
EU registration 

No. 

% by 

Weight 
Classification 

67/548/EEC EC No. 1272/2008 

Disperse Dye Red Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
3.0~8.0 - - 

Additives Trade secret Trade secret 
Not available for 

the moment 
4.0~12.0 - - 

Glycerol 56-81-5 200-289-5 
Not available for 

the moment 
20.0~30.0 - - 

Propylene glycol 57-55-6 200-338-0 
Not available for 

the moment 
10.0~20.0 - - 

Water 7732-18-5 231-791-2 
Not available for 

the moment 
Balance - - 

 

4. First aid measures 
4.1 Description of first aid measures 

Eye:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Hold eyelids 

open during flushing. Call a physician. 

Skin: In case of contact, immediately flush with plenty of water while removing contaminated clothing and 

shoes. Call a physician. Wash contaminated clothing before reuse. 

Inhalation: If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 
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oxygen. Call a physician. 

Ingestion: If swallowed, DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical advice. 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed. 

Eye:  Contact with eye may be mildly irritating. 

Skin: Contact with skin may cause irritation, swelling or redness. 

Inhalation: Exposure to vapors (mist) will cause respiratory irritation and anesthesia. 

Ingestion: May cause upset stomach. 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

5. Fire-fighting measures 
5.1 Extinguishing media 

Suitable extinguishing media 

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water spray. 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 

Not Flammable, Flash Point: > 93 °C 

As the product contains combustible organic components, fire will produce dense black smoke containing hazardous 

products of combustion. Exposure to decomposition products may be a hazard to health. Cool closed containers 

exposed to fire with water spray. Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be 

discharged into drains. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance 
with local regulations. Carbon oxides 

5.3 Advice for firefighters 

Wear self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective equipment. 

Applying direct water may be dangerous because fire may expand to surroundings. 

5.4 Further information 
Use water spray to cool unopened containers 

6. Accidental release measures 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all 

sources of ignition. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low 

areas. 

6.2 Environmental precautions 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Soak up with sand or earth. Sweep up material and dispose as waste following local regulations. Scrub contaminated 

area with detergent and water. 

6.4 Reference to other sections 
For disposal see section 13. 

 

7. Handling and storage 
7.1 Handling 

Avoid exceeding of the given occupational exposure limits (see section 8). Use only in area provided with 
appropriate exhaust ventilation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Smoking, eating and drinking should be 

prohibited in the application area. 

Avoid inhalation of vapour or mist. For personal protection see section 8. Thoroughly mix before using. After using, 

store in a well-sealed container. 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Observe label precautions. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent 

leakage. 

Store in accordance with the particular national regulations. Store between 5°C and 40°C, 40 ~ 85%RH, and away 
from source of heat, ignition and direct sunlight. No smoking. Electrical installations / working materials must 
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comply with the technological safety standards. Keep away from oxidizing agents and strongly acid or alkaline 

materials. 

7.3 Specific end uses 
Inkjet printing 

 

8. Exposure controls/personal protection 
8.1 Control parameters 

Components with workplace control parameters 

8.2 Exposure controls 

Components  TWA 

Propylene glycol  10mg/m3 

Components OSHA: PEL ACGIH: TLV TWA 

Glycerol 15mg/m3 10mg/m3 10mg/m3 

Appropriate engineering controls 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of 

workday. 

Personal protective equipment 

Eye/face protection 

Face shield and safety glasses Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government 
standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). 

Skin protection 

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching 

glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance 

with applicable laws and good laboratory practices. 

Wash and dry hands. 

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and the standard EN 

374 derived from it. 

Body Protection 

Complete suit protecting against chemicals, The type of protective equipment must be selected according to the 

concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace. 

Respiratory protection 
Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multi-purpose 

combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the 

respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components 

tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU). 

 

9. Physical and chemical properties 

1 Color Red 

2 Odor Slight odor 

3 Boiling point/boiling range of ink No data available 

4 Melting Point/Melting Range No data available 

5 Flash point of ink > 100 °C 

6 Auto-Ignition Temperature No data available 

7 Flammability(solid, gas) No data available 

8 Explosive Properties No data available 

9 Vapor Pressure No data available 

10 Specific Gravity 1.1 ± 0.1 (25℃) 

11 Solubility No data available 

12 Water solubility Soluble 

13 Viscosity 6.0 ± 0.5 cps (25℃) 
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14 pH Not applicable 

15 Oxidizing properties No data available 

16 Vapor Density No data available 

The Physical and chemical data given in Section 9 are typical values for this product and are not intended to 
be product specifications. 

 

10. Stability and reactivity 
10.1 Reactivity 

No data available 

10.2 Chemical stability 

Stable under normal temperature 

10.3 Possibility of hazardous reactions 

No data available 

10.4 Conditions to avoid 

Heat. 

It is advisable to leave the product in its original packaging thus avoiding transferring it.  

10.5 Incompatible materials 

Strong oxidizing agents, Strong bases 

10.6 Hazardous decomposition products 

Other decomposition products - no data available 

 

11. Toxicological information 
11.1 Routes of Overexposure:  Eye, skin, inhalation, and oral ingestion 

11.2 Health Hazards: 

Acute Health Hazards:  Overexposure of the eye surface to ink may be mildly irritating.  Overexposure of ink 

contact with the skin may cause irritation and in some people, swelling and redness.  Intentional inhalation to ink 

vapors may result in respiratory tract irritation.  Intentional or accidental oral ingestion may cause an upset 

stomach. 
Chronic Health Hazards:  No information available 

Mutagenicity: No information available 

Carcinogenicity: No information available 

11.3 Toxicity: 

Acute Toxicity Data: 

Glycerol: 
LD50 Oral, Rat: 12,600 mg/kg 

LD50 Oral, Mouse: 4,090 mg/kg 

LD50 Oral, Rabbit: 27,000 mg/kg 

Propylene Glycol: 
LD50 Oral, rat: 20,000 mg/kg 

LD50 Dermal, rabbit: 20,800 mg/kg 
Inhalation: 

Not available 

Irritating:   

Glycerol: 
Skin, Rabbit: Mild skin irritation - 24 h 

Eyes, Rabbit: Mild eye irritation - 24 h 

Sensitization:  

Not available 

Reproduction 

The information shown in SECION 3, Hazards identification, is based on toxicity profiles of similar materials or on 

the components present in this material. 
 

12. Ecological information 
12.1 Toxicity 

Aquatic toxicity: No further relevant information available. 

12.2 Persistence and degradability: No further relevant information available. 

12.3 Bioaccumulative potential: No further relevant information available. 

12.4 Mobility in soil: No further relevant information available. 
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12.5 Results of PBT and vPvB assessment 

Not applicable. 

12.6 Other adverse effects: No further relevant information available. 

 

13. Disposal considerations 
13.1 Waste treatment methods 

Product 

This combustible material may be burned in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber. Offer 

surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal 

service to dispose of this material. 

Contaminated packaging 

Dispose of as unused product. 

 

14. Transport information 
14.1 UN number  

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.2 UN proper shipping name 

ADR/RID: Not dangerous goods 

IMDG: Not dangerous goods 

IATA: Not dangerous goods 

14.3 Transport hazard class(es) 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

Transported by AIR, as a non-hazardous material under the current 58th edition 2017 of the IATA 

Dangerous Goods Regulations. 

14.4 Packaging group 

ADR/RID: －      IMDG: －                    IATA: － 

14.5 Environmental hazards 

ADR/RID: no       IMDG Marine pollutant: no      IATA: no 

14.6 Special precautions for user 
Transport and storage of the product in accordance with general precautions and instructions 

mentioned in this SDS. 

 

15. Regulatory information 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

EU Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulations) 

REACH Status: In compliance. 
Pre-registration status: All components are listed or exempted. 

Annex XIV - List of substances subject to authorization 

Substances of very high concern 

None of the components are listed. 

Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, 

mixtures and articles 

Not applicable. 

15.2 Chemical Safety Assessment 

No data available 

15.3 Other information 

US Regulation: 
    TSCA Section 4(a) Final Test Rules Regulated: Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR): Not regulated. 

    TSCA Section 8(a) Inventory Update Rule: All components on TSCA INVENTORY 

TSCA Section 8(d) Health and Safety Study Reporting: Not regulated. 

    TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated: Not regulated. 

    California Proposition 65: Not regulated. 

 

16. Other information 
The data in this Material Safety Data Sheet relates only to the specific material designated herein and does not relate to 

use in combination with any other material or in any process. 

This information is based upon technical information believed to be reliable. It is subject to revision as additional 

knowledge and experience is gained. 
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1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

· Product identifier

· Trade name: Jinsperse DS-316
· Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Dispersing agent . Not fit for human and animal consumption。

· Application of the substance / the mixture Mixture

· Details of the supplier of the safety data sheet
· Manufacturer, importer or supplier
JINTEX Corporation Ltd.
No.7, Min-Chuan Rd., Ta-Yuan Ind. Park
Taoyuan City 33759 TAIWAN

· Further information obtainable from: Department of  Safety and Health
· Emergency telephone number: +886 (0) 3 386 99 68

2 Hazards identification

· Classification of the substance or mixture
· Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008
The product is not classified, according to the CLP regulation.

· Label elements
· Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 Void
· Hazard pictograms Void
· Signal word Void
· Hazard statements Void
· Other hazards
· Results of PBT and vPvB assessment
· PBT: Not applicable.
· vPvB: Not applicable.

3 Composition/information on ingredients

· Chemical characterisation: Mixtures
· Description: Mixture of substances listed below with nonhazardous additions.

· Dangerous components: Void

· Non-Dangerous Component

CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2

Water 59-61%

CAS: 26353-67-3 Naphtahlenesulfonate-formaldehyde condensate 39-41%

· Additional information: For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

4 First aid measures

· Description of first aid measures
· General information: No special measures required.
· After inhalation: Supply fresh air; consult doctor in case of complaints.
· After skin contact: Generally the product does not irritate the skin.
· After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water.
· After swallowing: If symptoms persist consult doctor.

(Contd. on page 2)
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· Information for doctor:
· Most important symptoms and effects, both acute and delayed
No further relevant information available.

· Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
No further relevant information available.

5 Firefighting measures

· Extinguishing media
· Suitable extinguishing agents: Use fire extinguishing methods suitable to surrounding conditions.
· Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
· Advice for firefighters
· Protective equipment: No special measures required.

6 Accidental release measures

· Personal precautions, protective equipment and emergency procedures Not required.
· Environmental precautions:
Dilute with plenty of water.
Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.

· Methods and material for containment and cleaning up:
Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

· Reference to other sections
See Section 7 for information on safe handling.
See Section 8 for information on personal protection equipment.
See Section 13 for disposal information.

7 Handling and storage

· Handling:
· Precautions for safe handling No special measures required.
· Information about fire - and explosion protection: No special measures required.

· Conditions for safe storage, including any incompatibilities
· Storage:
· Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements.
· Information about storage in one common storage facility: Not required.
· Further information about storage conditions: None.
· Specific end use(s) No further relevant information available.

8 Exposure controls/personal protection

· Additional information about design of technical facilities: No further data; see item 7.

· Control parameters
· Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:
The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be
monitored at the workplace.

· Additional information: The lists valid during the making were used as basis.

· Exposure controls
· Personal protective equipment:
· General protective and hygienic measures:
The usual precautionary measures are to be adhered to when handling chemicals.

· Respiratory protection: Not required.
(Contd. on page 3)
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· Protection of hands:
The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the
preparation.
Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the
preparation/ the chemical mixture.
Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the
degradation

· Material of gloves
The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks
of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several
substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore
to be checked prior to the application.

· Penetration time of glove material
The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and
has to be observed.

· Eye protection: Goggles recommended during refilling

9 Physical and chemical properties

· Information on basic physical and chemical properties
· General Information
· Appearance:

Form: Liquid
Colour: Dark brown

· Odour: Light
· Odour threshold: Not determined.

· pH-value at 20 °C: 6-8 (10%)

· Change in condition
Melting point/freezing point: Undetermined.
Initial boiling point and boiling range: >105 °C

· Flash point: >100 °C

· Flammability (solid, gas): Not applicable.

· Ignition temperature: >250 °C

· Decomposition temperature: Not determined.

· Auto-ignition temperature: Product is not selfigniting.

· Explosive properties: Product does not present an explosion hazard.

· Explosion limits:
Lower: Not determined.
Upper: Not determined.

· Vapour pressure: Not determined.

· Density at 20 °C: 1.18-1.24 g/cm³
· Relative density Not determined.
· Vapour density Not determined.
· Evaporation rate Not determined.

· Solubility in / Miscibility with
water: Fully miscible.

· Partition coefficient: n-octanol/water: Not determined.

· Viscosity:
Dynamic: Not determined.

(Contd. on page 4)
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Kinematic: Not determined.

· Solvent content:
Water: 59-61 %

Solids content: 39-41 %

· Other information No further relevant information available.

10 Stability and reactivity

· Reactivity No further relevant information available.
· Chemical stability
· Thermal decomposition / conditions to be avoided:
No decomposition if used according to specifications.

· Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.
· Conditions to avoid No further relevant information available.
· Incompatible materials: No further relevant information available.
· Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

11 Toxicological information

· Information on toxicological effects
· Acute toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.

· LD/LC50 values relevant for classification:

Oral LD50 >5,000 mg/Kg (rat)

· Primary irritant effect:
· Skin corrosion/irritation Based on available data, the classification criteria are not met.
· Serious eye damage/irritation Based on available data, the classification criteria are not met.
· Respiratory or skin sensitisation Based on available data, the classification criteria are not met.
· Additional toxicological information:
· CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)
· Germ cell mutagenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
· Carcinogenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
· Reproductive toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.
· STOT-single exposure Based on available data, the classification criteria are not met.
· STOT-repeated exposure Based on available data, the classification criteria are not met.
· Aspiration hazard Based on available data, the classification criteria are not met.

12 Ecological information

· Toxicity

· Aquatic toxicity:

EC50 (48 h) 10-100 mg/L (Daphnia magna)

LC50 (96 h) 10-100 mg/L (Fish)

· Persistence and degradability
Biodegradable
Biodegradability: > 80%
COD: 621 mg/g

· Behaviour in environmental systems:
· Bioaccumulative potential No further relevant information available.
· Mobility in soil No further relevant information available.

(Contd. on page 5)
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· Ecotoxical effects:
· General notes:
Water hazard class 1 (German Regulation) (Self-assessment): slightly hazardous for water
Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or
sewage system.

· Results of PBT and vPvB assessment
· PBT: Not applicable.
· vPvB: Not applicable.
· Other adverse effects No further relevant information available.

13 Disposal considerations

· Waste treatment methods
· Recommendation Smaller quantities can be disposed of with household waste.

· Uncleaned packaging:
· Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.
· Recommended cleansing agents: Water, if necessary together with cleansing agents.

14 Transport information

· UN-Number
· ADR, ADN, IMDG, IATA not regulated

· UN proper shipping name
· ADR, ADN, IMDG, IATA not regulated

· Transport hazard class(es)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Class not regulated

· Packing group
· ADR, IMDG, IATA not regulated

· Environmental hazards: Not applicable.

· Special precautions for user Not applicable.

· Transport in bulk according to Annex II of
Marpol and the IBC Code Not applicable.

· UN "Model Regulation": not regulated

15 Regulatory information

· Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or
mixture

· Directive 2012/18/EU
· Named dangerous substances - ANNEX I None of the ingredients is listed.
· Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee
for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

· Department issuing SDS: Intellectual Property Section
(Contd. on page 6)
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· Contact: Mary Lin
· Abbreviations and acronyms:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 

1.1 Product identifier: 

Substance name: 

Disperse Cyan KD1, Disperse Black KD1, 

Disperse Magenta KD1, Disperse Yellow KD1, 

Disperse LK KD1, Disperse LC KD1, 

Disperse LM KD1, Disperse Orange KD1, 

Disperse Red KD1, Disperse Blue KD1, 

Disperse Violet KD1, Disperse Magenta(F) KD1, 

Disperse Yellow(F) KD1, Disperse Cleaner KD1 

Disperse Magenta(F)-H KD1, Disperse Magenta(F)-Y KD1 

Other name: - 

REACH Registration No.: Not available 

Recommended use of the chemical 

and restrictions on use: 
Dye industrial; 

1.2 Manufacturer or supplier information 

Company name: Double Bond Chemical Ind. Co., Ltd. 

Address: 
4F, 959, JUNGJENG RD. JUNGHE DISTRICT,  

NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C 

Emergency contact person: Shari Huang 

Emergency phone/ fax number: +886-2-8228-1168/ +886-2-8228-1818 

Emergency contact Email: techdata@dbc.com.tw 

2. HAZARDS IDENTIFICATION 

2.1 Classification of the substance or mixture: 

2.1.1 Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Acute Tox. 4, H302 

Skin Sens. 1, H317 

2.1.2 Additional information 

No other information. 

2.2 Label elements: 

Symbols:  

 

 

 

Signal word: Warning 

Hazard substance: Disperse dye 

Hazard statement:  

H302 Harmful if swallowed 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

Precautionary statements: 



 
    

DOUBLE BOND CHEMICAL IND. CO., LTD 
 

SAFETY DATA SHEET 
 

 

In accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH), Annex II-Europe 
 

 

Product name: Disperse KD1 series 

Date of issue: May 26, 2022 Version: 1 Page 2 of 8 

 

P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. 

P314 Get medical advice/attention if you feel unwell. 

P331 Do NOT induce vomiting. 

P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. 

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin 

with water/shower. 

P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. 

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if 

present and easy to do. Continue rinsing. 

P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapor/spray. 

P270 Do not eat, drink or smoke when using this product. 

P280 Wear protective gloves. 

P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. 

P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. 

P363 Wash contaminated clothing before reuse. 

P501 Dispose of contents/ container in accordance with regional/ international regulations. 

2.3 Other hazards: 

None to our knowledge. 

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 

 

Chemical name CAS No. EC No. 
Weight % 

content 

Classification according to 

Regulation (EC) 

No 1272/2008 

Disperse dye Proprietary Proprietary <50% 
Acute Tox. 4, H302 

Skin Sens. 1, H317 

Water 7732-18-5 231-791-2 Balance to 100% 
Not classified as  

hazard substance 

4. FIRST-AID MEASURES 

Eye contact: 

Immediately wash eyes with plenty of running water for at least 15 

minutes minimum. Remove contact lenses after the initial 1-2 

minutes and continue flushing for several additional minutes. 

Occasionally lift the upper and lower eyelids. Seek medical advice 

if irritation develops and persists. 

Skin contact: 

Wash affected skin area with plenty of water and soap for at least 

15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. Seek 

medical advice if irritation develops and persists. 

Ingestion: 

Seek medical advice if the victim feels unwell. Wash out mouth 

with plenty of water and give 2-4 cupful of water or milk to drink. 

Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not 

induce vomiting. 
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Inhalation: 

Remove the victim from exposure into fresh air if adverse effects 

(e.g. dizziness, drowsiness or respiratory irritation) occur. If not 

breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 

oxygen. Seek medical advice if cough or other symptoms appear. 

The most important symptoms and 

hazardous effects: 

See Section 11 for more detailed information on effects and 

symptoms. 

5. FIRE-FIGHTING MEASURES 

Suitable extinguishing media: 

Water fog or fine spray, dry chemical fire, carbon dioxide 

extinguishers and foam; alcohol resistant foam (ACT type) are 

preferred; general purpose synthetic foams (including AFFF) or 

protein foams may function but will be less effective. 

Unsuitable extinguishing media: Direct water stream. 

Exposure hazards 

(combustion products): 

During a fire, smoke may contain the original material in addition to 

combustion products of varying composition which may be toxic 

and/ or irritating. Combustion products may include and are not 

limited to: Carbon oxides. 

Unusual fire and explosion hazards: 

Container may rupture from gas generation in a fire situation. 

Violent steam generation or eruption may occur upon application of 

direct water stream to hot liquids. Vapours are heavier than air and 

may travel a long distance and accumulate in low lying areas. 

Ignition and/or flash back may occur.  

Special protective equipment for 

firefighters: 

Wear positive-pressure self-contained breathing apparatus 

(SCBA) and protective firefighting clothing (includes firefighting 

helmet, coat, trousers, boots, and gloves). If protective equipment 

is not available or not used, fight fire from a protected location or 

safe distance. 

Special methods/instructions: 

Keep people away. Isolate fire and deny unnecessary entry. Stay 

up wind. Keep out of low areas where gases (fumes) can 

accumulate. Water may not be effective in extinguishing fire. Use 

water spray to cool fire exposed containers and fire affected zone 

until fire is out and danger of reignition has passed. Fight fire from 

protected location or safe distance. Immediately withdraw all 

personnel from the area in case of rising sound from venting safety 

device or discoloration of the container. Burning liquids may be 

extinguished by dilution with water. Do not use direct water stream. 

May spread fire. Eliminate ignition sources. Move container from 

fire area if this is possible without hazard. Burning liquids may be 

moved by flushing with water to protect personnel and minimize 

property damage. 

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

Personal precautions: 

Wear appropriate personal protective equipment (see section 8) 

during cleaning. Avoid contact with eyes and skin. Avoid inhalation. 

No smoking in the area. Eliminate all sources of ignition in vicinity 

of spill or released vapour to avoid fire or explosion. Check area 

with combustible gas detector before re-entering area.  

Environmental precautions: 
Prevent the material from entering surface water or sanitary sewer 

system. Do not discharge directly to a water source. If accidental 
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spillage or washings enter drains or watercourses contact local 

Environment Agency. 

Methods for cleaning up: 

Pick up with absorbent material. Sweep up absorbed substance, 

place in suitable and properly labelled waste containers for later 

disposal. Residual trace can be wiped away. Prevent entry into 

sewers and waterways. For large spills: Contain spilled material if 

possible. Ground and bond all containers and handling equipment. 

Pump with explosion-proof equipment. If available, use foam to 

smother or suppress. 

7. HANDLING AND STORAGE 

7.1 Handling 

Personal precautions: 

Wear personal protective equipment (see section 8). Avoid contact 

with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Avoid 

breathing vapour. No smoking, open flames or sources of ignition 

in handling and storage area.  

Technical measures/ Precautions: 

Provide good ventilation (local exhaust) of the working area, safety 

showers and eye wash station near the workplace. Use 

explosion-proof electrical equipment. Use only non-sparking tools. 

7.2 Storage 

Technical measures 

Storage conditions: 

Keep in the original container. Keep container tightly closed in a 

cool, dry, well-ventilated place. Keep product away from heat, 

sparks, flame and other sources of ignition and out of direct 

sunlight and away from incompatible materials. Store at room 

temperature. Check inhibitor space often and add inhibitor to bulk 

liquid if needed. Maintain head space in storage containers to 

support oxygen requirements of the inhibitor(s). Prevent materials 

from freezing (inhibitor can separate from product as a solid). Store 

below 90°F (32°C) and away from heat sources, strong oxidizers, 

radiation and other initiators. 

Incompatible products: Strong oxidizing agents, alkaline and aqueous acids. 

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 

8.1 Occupational exposure limits 

8.1.1 Control parameters 

8 hours time weighted average exposure limits (TWA): Data not yet available. 

8.2 Exposure controls 

8.2.1 Technical measures: 

Use only with adequate ventilation. Use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering 

controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any recommended or statutory limits. The 

engineering controls also need to keep gas, vapor or dust concentrations below any lower explosive limits. Use 

explosion-proof ventilation equipment. 

8.2.2 Organisational measures: 

Only personnel who have received appropriate training and are authorized allowed to handle the substance. 

Organize regular exposure monitoring to check that exposure levels of operators stay beyond exposure limit. 

Sampling and analysis should be carried out according to accepted methods. 

8.3 Personal protective equipment 

Respiratory protection: Recommended: NIOSH-approved respirator with minimum APF 10 
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For emergency conditions, use an approved positive-pressure 

self-contained breathing apparatus. Use the following CE approved 

air-purifying respirator: Organic vapor cartridge, type A (boiling point >65 

ºC). 

Hand protection: 

When prolonged or frequently repeated contact may occur, a glove with a 

protection class of 5 or higher (breakthrough time greater than 240 minutes 

according to EN 374) is recommended. When only brief contact is 

expected, a glove with a protection class of 1 or higher (breakthrough time 

greater than 10 minutes according to EN 374) is recommended. After 

contamination with product change the gloves immediately and dispose 

them off according to relevant national and local regulations. 

Eye protection: Safety goggles should be consistent with EN 166 or equivalent.  

Skin and body protection: Wear chemical-resistant protective clothing. 

8.4 Hygiene measures 

Keep away from foodstuffs, drinks and tobacco. Wash hands, forearms and face thoroughly after handling 

chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. 

Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Wash contaminated 

clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation 

location. 

8.5 Environmental exposure controls: 

Procedural and/or control technologies are used to minimize emissions and the resulting exposure during 

cleaning and maintenance procedures. 

Transfer waste gases to a combustion unit or to a powder separator. 

Do not apply industrial sludge to natural soils. Sealing of all relevant soil surfaces in the facility. 

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

Appearance: Liquid 

Odour: Odourless 

Odour threshold: No data available 

pH: 7.0-9.0 

Melting/Freezing temperature: No data available 

Boiling point: No data available 

Flashpoint: No data available 

Evaporation rate: No data available 

Auto ignition temperature: No data available 

Decomposition temperature: No data available 

Flammability:  No data available 

Upper/lower flammability or explosive 

limits: 
No data available 

Explosive properties: No data available 

Oxidizing properties: No data available 

Vapour pressure: No data available 

Vapour density: No data available 

Relative density: No data available 
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Solubility in water: No data available 

Viscosity: 5.0-6.5 cps @ 32℃ 

Specific gravity: No data available 

Partition coefficient of n-octanol/water 

（log Pow）: 
No data available 

10. STABILITY AND REACTIVITY 

Chemical Stability: Stable under normal conditions and recommended use. 

Conditions to be avoided: 
Static discharges. Keep product away from heat, sparks, flame 

and other sources of ignition. Avoid direct sunlight and UV light. 

Materials to be avoided: Strong oxidizing agents, alkaline and strong acids. 

Hazardous polymerization Will not occur. 

Hazardous decomposition products: 
Thermal decomposition and burning may produce carbon oxides 

and other toxic gases and vapors. 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

Routes of exposure:  Skin, inhalation, ingestion, eyes. 

ACUTE TOXICITY  

Acute oral toxicity, LD50: No data available 

Acute dermal toxicity, LD50: No data available 

Acute inhalation toxicity, LC50: No data available 

LOCAL EFFECTS  

Skin irritation: No data available 

Eye irritation: No data available 

Skin sensitization: No data available 

OTHER  

Repeated dose toxicity: No data available 

Mutagenicity: No data available 

Reproductive toxicity: No data available. 

Carcinogenicity: No data available 

12. ECOLOGICAL INFORMATION 

ACUTE TOXICITY  

LC50-Fish-96h: No data available 

EC50-Algae-72h:  No data available 

IC50-Bacteria-3h: No data available 

EC50-Invertebrate-48h: No data available 

  

OTHER  

Biodegradation: No data available 

Bioaccumulation No data available 

Inhibition of microbial activity: No data available 
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Adsorption coefficient: No data available 

Results of PBT and vPvB assessment:  No data available 

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 

Waste from residues: 

Any disposal practices must in compliance with all national and 

provincial laws and any municipal or local by-laws governing 

hazardous waste. For used, contaminated and residual materials 

additional evaluations may be required. Do not dump into any 

sewers, on the ground, or into any body of water. 

Container: 

Containers should be cleaned by appropriate method and then 

re-used or disposed by landfill or incineration as appropriate, in 

accordance with local and national regulations. Do not remove 

label until container is thoroughly cleaned.  

14. TRANSPORT INFORMATION  

United nations number (UN No.): Not classified as hazard transport goods. 

Transport hazardous class: Not classified as hazard transport goods. 

UN Proper shipping name: Not classified as hazard transport goods. 

Marine pollutant (YES/NO): Not classified as hazard transport goods. 

ADR/RID: Not classified as hazard transport goods. 

IMDG/IMO: Not classified as hazard transport goods. 

IATA/ICAO: Not classified as hazard transport goods. 

Specific transport measures and 

precautionary conditions: 
Not classified as hazard transport goods. 

 

15. REGULATORY INFORMATION 

HMIS Classification 

Health Hazard: 1   Flammability:1   Physical Hazards: 0   Personal Protection: J 

NFPA Classification 

Health Hazard: 1   Flammability: 1   Instability: 0 

16. OTHER INFORMATION 

Shelf life 1 year  

Reference  

documents  
European Chemicals Agency (ECHA) 

SDS 

prepared by  

Company name DOUBLE BOND CHEMICAL IND. CO., LTD. 

Address 
4F, 959, JUNGJENG RD., JUNGHE DISTRICT, NEW TAIPEI 

CITY, 23544 TAIWAN, R.O.C 

TEL. / FAX. +886-2-82281168 / +886-2-82281818 

Title / Name (signature) Technical Data Administrator / Shari Huang 
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The data given here is based on current knowledge and experience. The purpose of this Safety Data Sheet is to 

describe the products in terms of their safety requirements. The above details do not imply any guarantee 

concerning composition, properties or performance. 
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