
 

Số: 01:2021/CBTC – NOOMFOOD 

 

 

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM 

Địa chỉ trụ sở: Tổ 17, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.  

Điện thoại : 0985.948.158   Fax:  

Email  : account@2kleagues.com  Website: http://www.noomfood.com  

  

----------- 

Tiêu chuẩn cơ sở  : TCCS 01:2021/NOOMFOOD 

Áp dụng cho sản phẩm : Dầu Mù u ép lạnh 

 

Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên 

đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những 

vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố. 

 

Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2021 

                                                                 Chủ cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:account@2kleagues.com
http://www.noomfood.com/


 

 

 

 

DẦU MÙ U ÉP LẠNH 
 

Số tiêu chuẩn công bố: TCCS 

01:2021/NOOMFOOD 

Thêt tích thực:  

Ngày sản xuất: 

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN 

Để nơi tối, lạnh, vặn chặt nắp sau khi sử dụng 

 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM 

Địa chỉ sản xuất: Tổ 17, thôn Bình Túy, xã 

Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, 

Việt Nam. 

Điện thoại: 0985.948.158 

Email: account@2kleagues.com  

Website: http://www.noomfood.com  

 

 

CÔNG DỤNG 

Dùng làm dầu nền  

 

THÀNH PHẦN 

Chỉ số khúc xạ 1,45 – 1,52 

Tỷ trọng tương đối 

(25˚C) 
0,95 – 0,98 

Chỉ số axit 
63 – 65 

mgKOH/g 

Chỉ số Iod 
110 – 120 

gI2/100g 

Chỉ số xà phòng 
170 – 180 

mgKOH/g 

Chất không xà 

phòng, max 
0,6 % 

Stearic acid 12 – 14 % 

Hexadecanoic 13 – 15 % 

Linoleic acid 30 – 32 % 

Oleic acid 38 – 41 % 

 

NGUYÊN LIỆU 

Sản phẩm được ép lạnh từ hạt Mù u 

nguyên chất 100%. 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Dùng làm dầu nền hoặc thoa trực tiếp 

lên da. 
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       NHÃN SẢN PHẨM  



TCCS 01:2021/NOOMFOOD 

Bảng 1: Các chỉ tiêu cảm quan của sản phẩm 

STT Chỉ tiêu Yêu cầu 

1 Trạng thái Dạng lỏng sánh đồng nhất, không có tạp chất lạ nhìn 

thấy bằng mắt thường 

2 Màu sắc Sản phẩm có màu xanh rêu 

3 Mùi vị Mùi, vị đặc trưng của sản phẩm. Không có mùi, vị lạ. 

1.1. Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm 

Yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được quy định trong Bảng 2 

Bảng 2: Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Mức chất 

lượng 
Phương pháp thử 

1 
Chỉ số khúc xạ 

- 
1,45 – 1,52 

TS-KT-HCB-107:2020 (Ref. 

TCVN 8445:2010) 

2 

Tỷ trọng tương đối 

(25˚C) 
- 0,95 – 0,98 

TS-KT-HCB-108:2020 (Ref. 

TCVN 8444:2010) 

3 
Chỉ số axit mgKOH/g 63 – 65 

TCVN 6127:2010 (ISO 

660:2009) 

4 
Chỉ số Iod gI2/100g 110 – 120 

TS-KT-HCB-055:2018 (Ref. 

TCVN 6122:2015) 

5 
Chỉ số xà phòng mgKOH/g 170 – 180 

TS-KT-HCB-057:2018 (Ref. 

TCVN 6126:2015) 

6 

Chất không xà phòng, 

max 
% 0,6 TCVN 6123:2007 

7 
Stearic acid % 12 – 14 

TS-KT-HCB-13:2020 (Ref. 

AOAX 966.06, ISO 

5509:2000) 
8 

Hexadecanoic % 13 – 15 

9 
Linoleic acid % 30 – 32 



10 
Oleic acid % 38 – 41 

1.2. Các chỉ tiêu an toàn của sản phẩm 

Yêu cầu về các chỉ tiêu an toàn của sản phẩm được quy định trong Bảng 3 

Bảng 3: Các chỉ tiêu an toàn của sản phẩm 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Giới hạn 

tối đa 
Phương pháp thử 

1 
Arsen (As) mg/kg 5,0 

TS-KT-QP-06:2019 
2 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 1,0 

3 
Chì (Pb) mg/kg 20 

2. Nguyên liệu: Sản phẩm được ép lạnh từ hạt Mù u nguyên chất 100%. 

3. Đóng gói, ghi nhãn, bảo quản:  

3.1. Quy cách bao gói:  

- Sản phẩm được đóng vào chai nhựa, thủy tinh hoặc theo yêu cầu của khách hàng; 

- Thể tích đóng gói: 30 ml, 35 ml, 100 ml, 130 ml, 250 ml, 350 ml hoặc theo yêu cầu của 

khách hàng. 

3.2. Ghi nhãn: Việc ghi nhãn sản phẩm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

3.3. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

3.4. Bảo quản: Để nơi tối, lạnh, vặn chặt nắp sau khi sử dụng. 

4. Công dụng: Dùng làm dầu nền. 

5. Hướng dẫn sử dụng: Dùng làm dầu nền, hoặc thoa trực tiếp lên da. 

 

Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2021      

          Chủ Cơ Sở 

 

 

 


