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SÁ NG TẠO, UY TÍN, QUAN TÂM, TIẾT KIỆM
1975

1996

Tổng công ty Đài Loan

2018
Cty hóa phẩm Việt Liên
Cty sơn hóa chất TE-1 thành lập
cty Hóa phẩm Việt Liên tại
KCN Nam Tân Uyên VN, năm
2018 bắt đầu vận hành sản xuất

Cty sơn hóa chất TE-1 được
thành lập bên Đài Trung

Cty sơn hóa chất TE-1 Việt Nam
Thành lập tại KCN Bình Chiểu,
Thủ Đức, HCM, VN

PRESENT

HÀM LƯỢNG CHÌ VƯỢT QUÁ TIÊU CHUẨN
Sự việc
đồ nội thất

3 kiện
 Bàn kim loại chứa chì
có thể dẫn đến trẻ em
tiếp xúc phải
 Lớp sơn ghế có hàm
lượng chì vượt tiêu
chuẩn
 Sơn bên trong ghếđàn
piano chứa quá nhiều
chì

2 kiện
 Bàn ăn chứa hàm lượng
chìvi phạm tiêu chuẩn
 Lớp sơn trên vòng kim
loại chứa hàm lượng chì
vượt quá tiêu chuẩn

1 kiện
 Bề mặt lớp sơn
chân ghế hàm lượng
chìquá nhiều

2012

2013

2014

2 kiện
 Sơn kim loại màu hồng
có chứa hàm lượng chì
vượt tiêu chuẩn
 Sơn màu đỏ đồ gia dụng
ngoài trời có chứa hàm
lượng chì vượt tiêu
chuẩn

2015

2017

1 kiện
 Lớp sơn màu xám
trên đồ nội thất và
nôi em bé có hàm
lượng chì vượt quá
tiêu chuẩn

2018

1 kiện
 Trong lớp sơn ghế
tựa và ghế dài có
hàm lượng chì
vượt tiêu chuẩn
2019

1 kiện
 Bàn kim loại chứa
chìcó thể dẫn đến trẻ
em bị tiếp xúc phải

2020

2 kiện
 Sơn trên khung kim
loại của ghế có chứa
nhiều chì
 Sơn lót sử dụng cho
loạt đồ nội thất có
hàm lượng chìvượt
tiêu chuẩn

Từ năm 2012-2020 tổng số hàng bị trả về do hàm lượng chìvượt quá tiêu chuẩn là 13 kiện

TÁC HẠI CỦA KIM LOẠI NẶNG “CHÌ”
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02

NGUỒN GỐC
Đến giữa giai đoạn thế kỷ 20, mỗi năm có
đến hàng ngàn trẻ em mắc bệnh về não do
nhiễm độc chì, trong số những trẻ em bị
nhiễm độc có đến 1/3 trẻ em tử vong. Vào
thời điểm này bắt đầu có người nghi rằng
một số trẻ em còn sống sót do ngộ độc chìbị
di chứng tổn thương não.
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TRIỆU CHỨNG

NGUY HIỂM TIỀM ẨN

Nhiễm độc chìlà ngộ độc kim loại do chìgây ra, Nhiễm độc chì còn dẫn đến các vấn đề về
hành vi, gây nên những ảnh hưởng vĩnh
não là bộ phận dễ bị ảnh hưởng nhất. Các triệu
chứng bao gồm: đau bụng, táo bón, đau đầu, dễ viễn. Nghiêm trọng có thể gây thiếu máu, co
tức giận, các vấn đề về trínhớ, vô sinh và chân
giật, ngất hoặc tử vong
tay tê liệt. Đồng thời nhiễm độc chìcòn gây ra
một số vấn đề về hành vi, gây nên một số tác
động là vĩnh viễn. Nghiêm trọng có thể dẫn đến
thiếu máu, co giật, hôn mê hoặc tử vong.

NGUỒN GỐC SƠN CÓ CHÌ

Keo
Quá trình gia công nguyên vật liệu có chứa
chìnhư các chất xúc tác

Phẩm màu
Phẩm màu lấy chìlàm nguyên liệu chính

Nguyên liệu thu hồi

01

04

02

Phụ gia
Quá trình gia công nguyên vật liệu có chứa chì
như các chất chì(II) cacbonat, chì(II) axetat

Nguồn gốc của nguyên liệu thu hồi rất
phức tạp, có thể nhiễm các chất nguy
hiểm

05

03

06

Bộn độn
Bột độn do là khoáng chất, các mỏ khoáng ở
địa hình khác nhau sẽ có khả năng tồn tại chìtạp
chất ở các mức độ khác nhau.

Thiết bị
Một số thiết bị sản xuất gang thép, bi nghiền có chứa
lượng nhỏ chì, trong quá trình sử dụng sản xuất bị bào
mòn sản sinh ô nhiễm dẫn đến trong sơn có chìcũng
là nguyên nhân không thể bỏ qua.

TIÊU CHUẨN KIỂM KIM LỌAI NẶNG
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM F 963

Tiêu chuẩn đồ chơi an toàn
cho trẻ em Châu Â u (EN71-3)
金屬

限制

Sb(銻)

< 60 ppm

As (砷)

< 25 ppm

Ba (鋇)

< 1000 ppm

Cd (鎘)

< 75 ppm

Cr (鉻)

< 60 ppm

Pb (鉛)

< 90 ppm

Hg (汞)

< 60 ppm

Se (硒)

< 500 ppm

Hiện tại được cập nhật
tổng cộng có 19 nguyên tố
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ASTM F963 tiêu chuẩn của Hoa Kỳ yêu cầu thử tổng
hàm lượng chìđể phù hợp với yêu cầu về CSPC 16
CFR, Total Pb<600ppm hàm lượng chìhòa tan không
vượt quá 90ppm (tính theo chất lượng sơn khô）

TIÊU CHUẨN KIỂM KIM LỌAI NẶNG
Hệ sơn dầu (sơn lót)

02

TIÊU CHUẨN KIỂM KIM LỌAI NẶNG
Hệ sơn dầu (sơn bóng)

02

TIÊU CHUẨN KIỂM KIM LỌAI NẶNG
Hệ sơn nước

03

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

01

02

03

Chế độ quản lý ISO 9001

Đơn vị chứng nhận thứ 3

Thiết bị kiểm nghiệm

KIỂM NGHIỆM KIM LOẠI NẶNG

Nguyên vật liệu
nhập kho

Kiểm nghiệm
thành phẩm

Nguyên liệu được đặt trong
kho nguyên liệu, mỗi hàng
hóa đều có vị trícụ thể

Hàng sản xuất xong sẽ được
kiểm nghiệm thêm lần nữa.

STEP 01

Kiểm nghiệm
nguyên vật liệu
Mỗi lô nguyên liệu đều
được kiểm nghiệm bằng
thiết bị tương đồng với thủ
tục hải quan Hoa Kỳ

STEP 02

STEP 03

STEP 04

Xuất hàng
Lúc xuất hàng kiểm tra các kiện
hàng có đúng hay không, và phần
đóng gói có hư hại không.

STEP 05

Sản xuất

Đóng gói

Quá trình sản xuất

Thành phẩm đóng gói xong
cho nhập kho thành phẩm

đều không sử dụng
các thiết bị liên
quan đến
kim loại nặng

chờ giao hàng

STEP 06

KIỂM NGHIỆM KIM LOẠI NẶNG

Số lượng kiểm nghiệm năm 2019 đạt

100% mẫu kiểm
đạt tiêu chuẩn

檢測數量

數量

1115

1048 1006 998
766 761

735

863
731

683 705

468
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9879 lô
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CÔNG TY CHỨNG NHẬN

GREENGUARD
Chứng nhận mang tính tự nguyện
đầu tiên đối với các sản phẩm kiến
trúc thương mại về khíthải sản
phẩm, chứng nhận các mẫu đại
diện sản phẩm phù hợp với tiêu
chuẩn khíthải hóa chất nghiêm
ngặt nhất.

CÔ NG TRÌNH XANH
Lựa chọn nguyên liệu, chế tạo sản
phẩm, quá trình ứng dụng và tuần
hoàn tái chế sau khi sử dụng ảnh
hưởng ít nhất đối với môi trường
toàn cầu và vô hại đối với sức khỏe
con người.

ISO 9001
Là một bộ công cụ quản lý chất
lượng sản phẩm quốc tế thông
dụng, nhằm duy trìchất lượng dịch
vụ và sản phẩm mà công ty cung
cấp, bảo đảm tính nhất quán của
chất lượng

ISO 14001
ISO 14001 là tổ chức chứng nhận về
nguyên tắc thiết lập và thực hiện triển
khai hệ thống quản lý môi trường. Đưa
ra các yêu cầu chung về hệ thống quản
lý môi trường của tổ chức, từ góc độ
chính phủ, xã hội, bên mua, để phòng
ngừa kiểm soát ô nhiễm, nâng cao hiệu
quả sử dụng tài nguyên và năng lượng.

VìCÓ chúng tôi thế giới càng rực rỡ

VìCÓ chúng tôi môi trường càng trong lành
VìCÓ chúng tôi sức khỏe càng yên tâm

Thanks

TE-1 blends colors with environmental friendly solutions

