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تاريخ بازًگری94/5/1 :

واحد/لسمت  :فٌي ٍعوراى
نام عمومي يا اختصاري :آب بٌد پليوری ABAFLEX-ECO
-

كاربرد و محل استفاده:

-

بشابكشبٌاسیَى ٍ
جْت س فغ ًفَرپزیشی ٍ آب بٌذی هقاعغ كاس ٍ هحافظت سغَح دس س
ًفَر یَى كلش كاسبشد داسد.
آب بٌذی سغَح تصفیِ خاًِ ّای آب ٍ فاضالب
پَشش خغَط بتٌی اًتقال آب ٍ فاضالب
آب بٌذی هخاصى بتٌی ،سٌگی ،آجشی ٍ استخشّا
سفغ ًشت ٍ ًوضدگی حوام ّا ،صیشصهیي ّا ٍ بالکي ّا
ایضٍالسیَى آب ًواّا ٍ باؽ بام ّا

آببندپلیمریABAFLEX-ECO
تركيبات مواد تشكيل دهنده  :
شناسايي خطرات :اثرات مواجهه کوتاه مذت  :ایي هادُ بِ هقذاس جضئی باػث تحشیك پَست ٍ چشن هیشَد  .ایي هادُ دس هحذٍدُ هَاد خغشساص ٍ هضش بشای سالهتی ٍ
هحیظ صیست قشاس ًذاسد با ایي ٍجَد بِ ّیچ ػٌَاى ًبایذ بلؼیذُ شَد یا با چشن تواس داشتِ باشذ.
اثرات مواجهه طوالنی مذت :ایي هایغ چشبی پَست سا اص بیي هی بشد
حد مجاز مواجهه- :

بعد از استنشاق :سشیؼاً شخص سا بِ َّای آصاد هٌتقل ًوَدُ
بعد از تماس با پوست :دسصَست بشخَسد اتفاقی با پَست بایذ فَساً با آب شیشیي فشاٍاى شستِ شَد.
كمكهاي اوليه

بعد از تماس با چشم :دسصَست بشخَسد اتفاقی با پَست یا چشن بایذ فَساً با آب شیشیي فشاٍاى شستِ شَد.
بعد از خوردن و يا آشاميدن :چیضی سا اص ساُ دّاى بِ هصذٍم ًخَساًیذ ،اٍ سا ٍاداس بِ استفشاؽ ًکٌیذ ٍ سشیؼاً بِ پضشك
اسجاع دّیذ.

الدامات الزم در صورت بروز حريك  :ايي هادُ آتش زا ًيست .
الدامات مهاركننده به هنگام نشر و نشتي ماده- :

حمل و انبارش

كنترل و حفاظت فردي در تماس
با ماده

حمل :يکسال در بستِ بٌدی اٍليِ

انبارش :ظرٍف در بستِ جسءAهايع :سطل  8کيلَگرهي ٍ.جسءپَدری  :کيسِ  20کيلَگرهي .
محافظت سيستم تنفسي :
محافظت پوست :دستکش پالستيکي هقاٍم در برابر هَاد شيويايي.
محافظت چشم :عيٌک ايوٌي.

ساير کٌترلّا :لباس حفاظتي کاهل .
خواص فيسيكي و شيميايي:

حالت فیسیکی( شکل ظاهری)  :جضء  Aهایغ ٍ جضء  Bپَدس
دمای نگهذاری  +10 :الی  +30دسجِ ساًتیگشاد
:PH-

نقطه روب )- : (MP
نقطه جوش )- : (BP

رنگ  :س ًگ جضء  Aسفیذ
سًگ جضء Bخاكستشی

بو - :
حاللیت در آب ً :اهحلَل
3

وزن مخصوص ) : (Kgr/cm
g/cm3 1.80±0.02
فشار بخار - :( mmHg or

پايداری ٍ ٍاکٌشدّي :پايدار –ٍاز رطَبت ٍيخ زدگي ٍتابش هستقين ًَر خَرشيد اجتٌاب گردد.
هالحظات زيست هحيطي بِ ٌّگام دفع هادُ يا ضايعات آى-- :

سرعت تبخیر - :
وزن مولکولی)- : (g/mol

