
Ký Hiệu Dưới Đáy Chai Lọ Hộp Nhựa 
  

 
Hầu hết các vật dụng nhựa bằng nhựa đều có ký 
hiệu giống như bên đây ở dưới đáy để nói lên 
loại nhựa đã được dùng để làm thành vật dụng. 
Tuỳ loại, nhựa có thể hại sức khỏe ít hay nhiều. 
Dưới đây là bảng những ký hiệu của các thứ 
nhựa (plastic) và mức độ tác hại về mặt sức khỏe 
của chúng. 
 

 
Hiện nay có tất cả 7 loại nhựa thường được dùng trên thị trường: 
 

 
1. Số 1 – PET hay PETE 

 
Nhựa PET (viết tắt của polyethylene terephthalate) là loại nhựa được sử dụng phổ biến 
cho các sản phẩm gia dụng, như chai nước khoáng, nước ngọt, bia và bao plastic. 
Loại nhựa này chỉ sử dụng duy nhất một lần, nên nếu dùng đi dùng lại có thể gia tăng 
nguy cơ làm hòa tan các kim loại nặng và hóa chất cấu tạo nên chúng. Các chất này làm 
ảnh hưởng đến sự cân bằng hóc-môn trong cơ thể. 
Nhựa PET rất khó làm sạch, mức độ tái chế của chúng cũng rất thấp (chỉ khoảng 20%) vì 
vậy dùng xong hãy vứt chúng đi. 
 
 

2. Số 2 – HDP hay HDPE 
 
HDP (high density polyethylene) tức là nhựa dẻo mật độ cao là loại nhựa dùng để chế tạo 
các bình nhựa cứng như bình đựng sữa, bình đựng chất tẩy rửa, dầu ăn, đồ chơi và một 
số túi nhựa. Được coi là nhựa an toàn nhất trong tất cả các loại nhựa. 
Nhựa này không thải ra chất độc hại nào vì thế, các chuyên gia thường khuyên lựa chọn 
các loại chai HDP khi mua hàng hóa sàn phẩm chứa trong chai lọ plastic. 
 
 
 

3. Số 3 – PVC hay 3V 
 
Nhựa số 3 là loại nhựa được dùng rất phổ biến nhưng chứa nhiều chất độc. 
PVC là loại nhựa mềm và dẻo được sử dụng để sản xuất chai lọ chứa các chất lỏng trong 
suốt như dầu ăn, sà bông thuốc sịt lau chùi, đồ chơi trẻ em.... 
PVC chứa 2 loại hóa chất độc hại làm ảnh hưởng đến hóc-môn cơ thể. Chất độc được 
giải phóng chất độc khi ở nhiệt độ cao hơn 81 độ C. 
 
 
 

4. Số 4 – LDPE 
 
Nhựa số 4 có nhiều công dụng nhưng không nên dùng ở nhiệt độ cao. 
LDPE là chất nhựa nhiệt dẻo mật độ thấp khá phổ biến trong các hộp mì, hộp đồ đông 
lạnh, túi đựng hàng và vỏ bánh. Sản phẩm chứa chất này sẽ không thể làm nóng trong lò 
vi sóng, tránh nhiệt độ cao vì sẽ giải phóng hóa chất. 
 
 
 

 



 
 

5. Số 5 – PP 
 
PP (polypropylene) là loại nhựa màu trắng hoặc gần như trong suốt, dùng để làm cốc 
đựng sữa chua, si-rô, hoặc cốc cà phê. Nhựa số 5 chịu nhiệt rất tốt và an toàn khi đặt 
trong lò Microwave. Chất này bền và nhẹ, chịu được ở nhiệt độ 167 độ C nên có thể tái 
sử dụng. PP cũng chống được ẩm và chất nhờn rất tốt. 
 
 
 
 
 

6. Số 6 – PS 
 
PS, hay polystyrene, là loại nhựa rẻ và nhẹ thường dùng làm hộp đựng đồ ăn nhanh, cốc 
uống nước, hộp đựng trứng và dao đĩa thìa picnic. Nhựa số 6 dùng cho những vật liệu 
chỉ dùng một lần.  
Dù chúng có khả năng chịu nhiệt và lạnh đáng kể, nhưng ở nhiệt độ cao như lò vi sóng 
chúng có thể giải phóng chất độc hại. Ngoài ra, loại nhựa này không được phép dùng 
để đựng đồ ăn thức uống lâu dài. 
 

 
 

7. Số 7 – PC / OTHER hoặc không có kí hiệu 
 
Độc nhất trong tất cả các loại nhựa. Loại nhựa này thường dùng để làm những thùng 
đựng hoặc can nước dung tích lớn và một số hộp, chai lọ đựng thức ăn. Loại nhựa nguy 
hiểm nhất vì có thể thải ra những chất gây ung thư (carcinogens), vô sinh BPA. 
 
 
 
 

 
(Nguồn: Brightside, Goodhousekeeping) 
 


