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 CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI (VOC) 
 

 

      

 Tên Khác Không khả dụng  Các Hợp Chất Hữu Cơ Bay Hơi là các hóa chất dễ 
dàng đi vào không khí dưới dạng khí hoặc hơi từ 
vật liệu rắn hoặc lỏng. VOC là thành phần trong 
nhiều sản phẩm thương mại, công nghiệp và gia 
dụng khác nhau.1 
 
Các Ứng Dụng Trong Chuỗi Cung Ứng 
Trong các dây chuyền cung ứng quần áo và giày dép, VOC 
được sử dụng rộng rãi trong các chế phẩm hóa học. Một số 
VOC được sử dụng trong keo dính, lớp phủ vải và da, mực 
in lụa và da tổng hợp. VOC có thể được tìm thấy như tạp 
chất trong các nhựa sử dụng polystyrene dùng trong sản 
xuất khung plastic. Ngoài ra, VOC có thể được sử dụng 
trong các quy trình như vệ sinh khô, cũng như các thao tác 
hoàn thiện và khử mỡ hoặc vệ sinh.1 

 

  

Số CAS Chất 

71-43-2 Benzen 

75-15-0 Carbon Disulfide 

56-23-5 Carbon Tetrachloride 

Danh sách tiếp theo trong phần “Thông Tin Bổ Sung”  

  

     
 Có Thể Được 

Tìm Thấy Trong 
▪ Chất kết dính và keo dán 
▪ Mực in vải 
▪ Công thức lớp phủ 
▪ Công thức hoàn thiện da 
▪ Sản phẩm plastic (ví dụ nút) 
▪ Cao su 
▪ Da tổng hợp 

  

     

  
Tại Sao VOC Bị Hạn Chế Sử Dụng 

▪ Luật pháp các thị trường lớn trên khắp thế giới hạn chế sự hiện diện của các VOC trong thành phẩm. 
▪ VOC dễ dàng trở thành khí hoặc hơi, và phơi nhiễm có thể xuất hiện khi hít phải. Chúng cũng có thể đi vào cơ 

thể nếu bạn ăn hay uống thức ăn hoặc nước nhiễm bẩn, hoặc khi chúng tiếp xúc trực tiếp với da.  
▪ VOC, nhất là các VOC bị hạn chế sử dụng, được biết là có ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe con người 

và/hoặc môi trường. 
▪ VOC có thể gây kích ứng da, mắt và hệ hô hấp. 
▪ Buồn ngủ, chóng mặt, nhức đầu, run rẩy, lú lẫn và/hoặc bất tỉnh có thể xuất hiện do phơi nhiễm ngắn hạn với 

mức VOC cao. 
▪ Phơi nhiễm lâu dài với mức VOC cao có thể dẫn đến thương tổn các cơ quan, bao gồm hệ thần kinh trung 

ương, gan và thận. 
▪ Khi ở mức cao hơn các mức phơi nhiễm nhất định, một số VOC có thể gây ung thư và tổn thương hệ sinh sản. 
▪ Một số VOC, chẳng hạn như toluen, có thể góp phần đáng kể hình thành sương mù, có tác động bất lợi đến 

sức khỏe con người và có thể làm thiệt hại rừng và cây trồng.2,3 
▪ Có thể tìm thấy thông tin về nguy hiểm hóa học ở các cơ sở dữ liệu bên ngoài sau đây: 

o Cơ Sở Dữ Liệu Hóa Chất GESTIS (GESTIS Substance Database): Ở đây (liên kết ngoài) 
o Thư Viện Y Khoa Quốc Gia Hoa Kỳ (US Natonal Library of Medicine): Ở đây (liên kết ngoài) 
o Cơ Sở Dữ Liệu Hóa Chất Trong Lao Động của US OSHA (US OSHA Occupational Chemical 

Database): Ở đây (liên kết ngoài) 
 

 

  
Tìm Nguồn Cung Ứng Các Nguyên Liệu Đúng Quy Cách Từ Các Nhà Cung Ứng Của Bạn 

▪ Liên hệ với các nhà cung ứng của bạn và giải thích rằng bạn yêu cầu các vật liệu họ sản xuất phải tuân thủ 
các giới hạn AFIRM RSL hiện hành.4 

▪ Yêu cầu các nhà cung ứng nộp giấy xác nhận tuân thủ quy định về vật liệu hoặc báo cáo kiểm tra của một 
phòng thí nghiệm bên thứ ba.  

▪ Khi nhận được vật liệu, cân nhắc tiến hành kiểm tra dựa trên rủi ro để đảm bảo đáp ứng các giới hạn AFIRM 
RSL hiện hành. 

 

https://gestis-database.dguv.de/search
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.osha.gov/chemicaldata/index.html
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▪ Chia sẻ tờ thông tin này với các nhà cung ứng vật liệu của họ để họ có thể nắm rõ và hiểu được  
các yêu cầu tìm nguồn cung ứng của bạn.  

▪ Đặc biệt chú ý đến sản phẩm nút được làm bằng nhựa dùng polystyrene. Monomeric styrene có thể chứa 
toluene, và đôi khi chứa benzene, như tạp chất trong sản xuất. 

▪ Nhiều keo dính có chứa VOC. Khi đã đủ khô, VOC trong vật liệu có thể được loại bỏ qua quá trình bay hơi. 
Biện pháp tốt nhất là hoàn toàn tránh sử dụng chúng để phòng ngừa các vấn đề về an toàn trong môi trường 
làm việc và các vấn đề môi trường. 

▪ Bất kỳ vật liệu nào có mùi hóa chất đều phải được kiểm tra hoặc giám sát khác. 
 

  
Tìm Nguồn Cung Ứng Các Công Thức Đúng Quy Cách Từ Các Nhà Cung Ứng Hóa Chất 
Của Bạn 

▪ Đối với tất cả công thức, hãy yêu cầu tài liệu SDS đáp ứng các yêu cầu GHS hiện hành. 
▪ Liên hệ với các nhà cung ứng của bạn và giải thích rằng bạn yêu cầu các công thức phải tuân thủ giới hạn 

ZDHC MRSL hiện hành khi được áp dụng. 5 
▪ Thảo luận với nhà cung ứng hóa chất của bạn về việc có bất kỳ phương án thay thế an toàn hơn nào mà phù 

hợp với nhu cầu sản xuất của bạn hay không. 
▪ Trước khi mua bất kỳ công thức nào, phải xem xét tính chất hóa học để đảm bảo rằng thiết bị bảo vệ thích 

hợp, thiết bị bảo quản hóa chất, các biện pháp kiểm soát kỹ thuật đối với cơ sở, và biện pháp xử lý/cơ sở tiêu 
hủy liên quan là thích hợp đối với (các) hóa chất. 

▪ Đặc biệt chú ý đến các công thức hóa học có khả năng chứa VOC, chẳng hạn như  
o keo dính 
o lớp phủ polyurethane 
o công thức dùng trong hoàn thiện 
o chất khử mỡ 
o hoạt động vệ sinh 
o chất vệ sinh đốm 

 

  
Các Phương Án Thay Thế An Toàn Hơn 
Các hóa chất sau đây đã được xác định là ví dụ về các phương án thay thế an toàn hơn và có thể phù hợp với các 
nhu cầu sản xuất của bạn. Bất kỳ phương án thay thế nào đã chọn phải tuân thủ ZDHC MRSL khi được áp dụng.5 

▪ Có các sản phẩm keo dính dùng nước có thể yêu cầu tốn chi phí trả trước để có được nhiệt độ sấy cao hơn, 
nhưng chúng sử dụng ít thành phần hóa học nguy hiểm hơn nhiều và là các phương án thay thế an toàn nhất. 

▪ Các sản phẩm keo dính và các công thức lớp phủ vải dùng dung môi tuân thủ ZDHC MRSL cũng có thể là các 
phương án thay thế khả thi.5 

▪ Keo dính dùng methylcyclohexane có thể được sử dụng làm chất thay thế cho keo dính chứa các VOC bị hạn 
chế sử dụng. 

▪ N-Heptane có thể được sử dụng thay thế cho benzen trong sơn, chất pha loãng sơn, nhựa tổng hợp, keo dính 
cao su và sản phẩm hoàn thiện dệt may. 
 

 

  
Thông Tin Bổ Sung 
Chất tẩy đốm có thể là nguồn VOC trong một cơ sở. Phải cân nhắc cẩn thận chất tẩy đốm đang dùng và phải nắm rõ 
thành phần của chúng để tránh các vấn đề VOC.  
 
Có nhiều định nghĩa về VOC và cách phân loại chúng.  
 

▪ Ví dụ, Liên Minh Châu Âu sử dụng điểm sôi, thay vì tính dễ bay hơi của nó trong định nghĩa VOC: “VOC là bất 
kỳ hợp chất hữu cơ nào có điểm sôi ban đầu thấp hơn hoặc bằng 250°C đo ở áp suất khí quyển tiêu chuẩn là 
101,3 kPa (1 atmosphere ở mực nước biển).” 6  

▪ Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa VOC theo mức thải dễ dàng của chúng, nhóm các hóa chất khác 
nhau theo áp suất hơi thay vì điểm sôi.7 
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Danh sách tiếp theo gồm các số CAS và tên hóa chất từ trang đầu: 
 

Số CAS Chất 
67-66-3 Chloroform 
108-94-1 Cyclohexanone 
107-06-2 1,2-Dichloroethane 
75-35-4 1,1-Dichloroethylene 
100-41-4 Ethylbenzene 
76-01-7 Pentachloroethane 
630-20-6 1,1,1,2- Tetrachloroethane 
79-34-5 1,1,2,2- Tetrachloroethane 
127-18-4 Tetrachloroethylene (PERC) 
108-88-3 Toluene 
71-55-6 1,1,1- Trichloroethane 
79-00-5 1,1,2- Trichloroethane 
79-01-6 Trichloroethylene 
1330-20-7 Xylene (meta-, ortho-, para-) bao gồm: 108-38-3, 95-47-6, 106-42-3  

Tham khảo 
 

1 Cơ Quan Đăng Ký Độc Chất và Bệnh Tật Hoa Kỳ ( United States Agency for Toxic Substances and Disease Registry). (Khác). 
Toxicological Profiles (Độc Tính): Benzene, Toluene and Xylene (Benzen, Toluen và Xylen). Truy xuất ngày 15 tháng 8 năm 2017, 
từ https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiledocs/index.html 

2 Phân Loại và Nhãn Rủi Ro Theo Quy Định CLP (Classification and Risk Phrases According to CLP Regulation) (Quy Định (EC) 
1272/2008). Truy xuất ngày 15 tháng 8 năm 2017, từ  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 

3 Chuyên Khảo của Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế (IARC) về Đánh Giá Nguy Cơ Gây Ung Thư Đối Với Con Người 
(International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans). Truy cập 
tại http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php 

4 Danh Sách Các Chất Bị Hạn Chế của Tập đoàn Quản lý RSL Quốc tế trong Giày dép và May mặc (AFIRM RSL)  
http://afirm-group.com/afirm-rsl/ 

5 Danh Sách Các Hóa Chất Bị Hạn Chế Sử Dụng Trong Sản Xuất của ZDHC (ZDHC MRSL) 
https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/ 

6 Chỉ Thị 2004/42/CE của Nghị Viện Châu Âu và Hội Đồng Châu Âu; Phòng Xuất Bản của Liên Minh Châu Âu (Directive 
2004/42/CE of the European Parliament and the Council; Publications Office of the European Union).  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08b98185-31f7-4dad-8e41-e643b82e6870/language-
en#:~:text=Rate%20this%20publication-,Directive%202004%2F42%2FCE%20of%20the%20European%20Parliament%20and%20
of,amending%20Directive%201999%2F13%2FEC  

7 Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization, WHO), tháng 11 năm 2009. “Hướng Dẫn về Chất Lượng Không Khí Trong 
Nhà của WHO:  Các Chất Gây Ô Nhiễm Được Chọn” (WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants) ISBN 978 92 
890 0213 4 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf  

https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiledocs/index.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF
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http://afirm-group.com/afirm-rsl/
https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08b98185-31f7-4dad-8e41-e643b82e6870/language-en#:%7E:text=Rate%20this%20publication-,Directive%202004%2F42%2FCE%20of%20the%20European%20Parliament%20and%20of,amending%20Directive%201999%2F13%2FEC
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https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

