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NƯỚC GIẶT HỮU CƠ 

OMANIC 1 
 

 Năm ban hành: 2020 

  

 
1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm NƯỚC GIẶT HỮU CƠ OMANIC 1 do Công 

ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tam Phát địa chỉ Số 41/258 phường Cầu Tre, quận 

Ngô Quyền, TP. Hải Phòng sản xuất, kinh doanh. 

NƯỚC GIẶT HỮU CƠ OMANIC 1 là sản phẩm thân thiện với môi trường, được 

sản xuất theo công nghệ nghệ sinh học có nguồn gốc từ thảo dược kết hợp các chất hoạt 
động bề mặt dễ phân hủy sinh học và một số phụ gia khác. 

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tam Phát công bố và sản xuất theo đúng tiêu 

chuẩn, chất lượng sản phẩm đã được công bố tại TCCS này. 

2. Yêu cầu kỹ thuật 
2.1. Yêu cầu nguyên liệu  

Thành phần nguyên liệu: Chiết xuất Dứa, Hương Nhu, Bồ Hòn, Glycerin thực vật, 
Hoa Nhài, Nha Đam, chất hoạt động bề mặt và phụ gia khác. 

2.2. Yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường 

Khi sử dụng sản phẩm không gây ô nhiễm cho môi trường, không hại cho da tay và 

sức khỏe người dùng. 

2.3. Yêu cầu về ngoại quan 

TT Các chỉ tiêu Mức Yêu cầu 

1 Trạng thái Hỗn hợp dung dịch dạng lỏng đồng nhất, không 

phân lớp 

2 Màu sắc Màu xanh nhạt/sáng hoặc ánh vàng, trong; hoặc màu 

theo yêu cầu của thị trường theo quy định của Bộ Y 

tế và không được bám lại trên da tay hoặc các vật 
dụng khi lau rửa. 

3 Mùi  Mùi thơm nhẹ của hoa nhài dễ chịu đặc trưng và đa 

dạng (theo yêu cầu của thị trường có thể có mùi 

hương khác). 

 

2.4. Các chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật 

TT Các chỉ tiêu Mức Yêu cầu 
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1 Độ pH của sản phẩm trong khoảng 5.5-8,5 

2 Hàm lượng chất hoạt động bề mặt, tính bằng % khối 
lượng không nhỏ hơn 

3 - 6 

3 Hàm lượng cặn không tan trong nước, tính bằng % 

khối lượng không lớn hơn 

0,2 

4 Tỷ trọng 1,02 - 1,4 

5 Thể tích, theo yêu cầu của thị trường tính bằng ml In trên bao bì 

6 Hàm lượng chì, tính bằng mg/kg, không lớn hơn 0,2 

7 Hàm lượng asen, tính bằng mg/kg, không lớn hơn 0,1 

 

3. Phương pháp thử 
3.1 Đánh giá ngoại quan sản phẩm 

Lấy 200ml sản phẩm mẫu cho vào cốc thủy tinh không màu dung tích 500ml. Quan 

sát bằng mắt thường, ở nơi có đủ ánh sáng, tránh ánh sáng chói. Không để mẫu bị ảnh 

hưởng của màu sắc khác và mùi lạ ở gần. Kết quả quan sát, có các đặc tính sau: 

Trạng thái Hỗn hợp dung dịch lỏng đồng nhất, không phân lớp, trong và 

không lẫn tạp chất. 
Màu sắc Màu xanh nhạt/sáng hoặc ánh vàng, trong suốt; hoặc màu theo 

yêu cầu của thị trường 

Đánh giá mẫu thử theo yêu cầu Quy định ở điểm 2.3 - Yêu cầu ngoại quan 

3.2 Xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt: Theo tiêu chuẩn TCVN 5720:2001 

Lưu mẫu của tất cả các lô sản xuất, ghi rõ ngày tháng sản xuất, gửi đi phân tích đột 
xuất tại Quatest1 (hoặc đơn vị có chức năng) nếu có khách hàng khiếu lại về hàm lượng 

này. 

3.3 Xác định độ pH: dùng giấy quỳ tím để xác định độ pH (theo TCVN 6971:2001) 

3.4 Hàm lượng Pb, As theo AOAC 999.11 (2011)  

 

4. Báo cáo kết quả: gồm giấy chứng nhận kiểm định/kết quả phân tích của Quatest1 

(hoặc đơn vị có chức năng) và báo cáo ngoại quan sản phẩm. Phòng sản xuất-KCS có 

trách nhiệm báo cáo về chất lượng, các chỉ tiêu kỹ thuật và ngoại quan sản phẩm cho 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tam Phát và công bố ra thị trường. 

 

5. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 

5.1 Bao gói: NƯỚC GIẶT HỮU CƠ OMANIC 1 được đóng trong bao bì bằng 

chai/can nhựa và được xếp trong các thùng carton hoặc bao bì khác đảm bảo an toàn cho 

sản phẩm khi vận chuyển. Số lượng đóng gói theo thỏa thuận nhưng sai lệch khối lượng 

bao gói theo đúng quy định hiện hành. 
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 5.2 Ghi nhãn: nội dung ghi nhãn theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 

4 năm 2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về nhãn hàng hóa và các văn bản hiện 

hành khác của nhà nước. Cụ thể: 
Trên mỗi chi/can nước giặt phải có nhãn ghi: 

- Tên sản phẩm/hàng hóa 

- Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất; 
- Thành phần nguyên liệu chính; 

- Công dụng sản phẩm; 

- Hướng dẫn sử dụng; 

- Khối lượng tịnh; 

- Lô sản xuất theo quy định: XXYYMMDD, trong đó XX-mã lô hàng; YY-năm; 

MM-tháng; DD-ngày. 

- Ngày sản xuất, hạn sử dụng. 

Trên các thùng carton có nhãn ghi: 

- Tên sản phẩm/hàng hóa 

- Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất; 
- Số lượng chai/can 

- Hướng dẫn bảo quản (ký hiệu che mưa/nắng, hàng cần bảo vệ); 
- Lô sản xuất theo quy định: XXYYMMDD, trong đó XX-mã lô hàng; YY-năm; 

MM-tháng; DD-ngày. 

- Ngày sản xuất 

5.3 Vận chuyển: NƯỚC GIẶT HỮU CƠ OMANIC 1 được vận chuyển bằng mọi 
phương tiện thông dụng nhưng phải được che mưa, nắng đảm bảo không ảnh hưởng 

đến chất lượng sản phẩm. 

5.4 Bảo quản: NƯỚC GIẶT HỮU CƠ OMANIC 1 được bảo quản trong kho có mái 

che, khô, thoáng mát, tránh xa các điểm có thể phát sinh nguồn nhiệt, làm tăng nhiệt độ 

kho hàng vượt quá 280C. 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT 

Số: 09/QĐ-TP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở 
Áp dụng cho sản phẩm “Nước giặt hữu cơ OMANIC 1” 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT 

 Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/7/2006; 

 Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
 Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 của Nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007; 

 Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

 Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; 

 Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

 Căn cứ Điều lệ và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn cơ sở TCCS 04:2020/TP áp 

dụng cho sản phẩm hàng hóa “Nước giặt hữu cơ OMANIC 1”. 

Điều 2: Công bố áp dụng TCCS nêu trên cho sản phẩm tương ứng do công ty sản 

xuất. 
Điều 3: Các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện, đảm bảo sản phẩm 

“Nước giặt hữu cơ OMANIC1” do công ty sản xuất phù hợp với yêu cầu quy định 

trong TCCS nêu trên. 

Điều 4: Bộ phận kỹ thuật có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, theo 

dõi, cập nhật quá trình áp dụng TCCS này. 

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:        

- Phòng nghiên cứu sản phẩm; 

- Phòng SX-KCS 

- Phòng Thị trường, kinh doanh; 

- Lưu VT. 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT 
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