هٌطقِ چْاردُ

برگ اطالعات ایمنی مواد MSDS
توجه  :در صَرتي كِ ّر تٌذ عولي ًيست ٍ يا ّيچ اطالعاتي در دسترس ًيست  ،تايذ خط كطيذُ ضَد .
 -1نام ماده شیمیایی و مترادفهای آن :
ًام تجارتي  :رًگ

رًگ

ًام تركية ضيويايي__-:
هَارد كارترد ً :ماضي ساختواى ٍ ٍسايل

اجساء خطرًاك ___ :

خاًَادُ ضيويايي ___ :
فرهَل ضيويايي تستِ____ :
-2مشخصات فیسیکی و شیمیایی ماده :
حالت فيسيکي( ضکل ظاّری)  :هايع

___ (20 0 C):PH

تَ ___ :
حالليت در آب ___ :

ًمطِ رٍب )___: (MP

ٍزى هخصَظ )___ : (Kgr/cm3

ًمطِ جَش )___: (BP

فطار تخار)___: ( mmHg or pa

رًگ ___ :
سرعت تثخير ___ :
ٍزى هَلکَلي)___ : (g/mol

 -3اطالعات مربوط به انفجار و حریق :
حذ تاالی اًفجار(اضتعال) ___ :

ًمطِ اضتعال )___ : (FP 0F

حذ پاييي اًفجار (اضتعال) ___ :

لاتليت اضتعال  :در صَرت هجاٍرت

دهای خَدسَزی)___ : (0F

گرها
هَاد خاهَش كٌٌذُ  :مپسَل اطفاء پَدر – خاك
رٍضْای خاظ اطفاء حريكًَ . :ع خاهَش مٌٌدُ هٌاسة آى خاهَس مٌٌدُ پَدري ٍ مف هي تاضد ٍ در صَرت حريق از آب استفادُ
ًطَد.
پيطگيری از آتص ٍ اًفجار___ :
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خطر اًفجار ٍ حريك غير هترلثِ___ :
 -4اطالعات مربوط به حذود مجاز تماس ___:

-5اطالعات مربوط به واكنش دهنذگی :
پايذاری ٍ ثثات :احتياط ّاي الزهِ رعايت ضَد

پايذار

ًاپايذار

از ضرايطي كِ تايذ اجتٌاب گردد(ًاسازگاری)___ :
ًاسازگاری ( از هَادی كِ تايذ اجتٌاب گردد)____ :
تجسيِ هادُ يا هحصَالت جاًثي پرخطر ___ :
هوکي است ايجاد ضَد

پليوريساسيَى خطرًان:

اهکاى ًذارد كِ ايجاد ضَد

-6اطالعات مربوط به خطر بهذاشتی
راههای مواجهه  ،خطرات و پیشگیری ازآن :
استٌطاق :

از طريق سيستن تٌفسي هيتَاًد فرد را دچار تيَْضي ٍ ايجاد سر درد ًوايد .

پَست :

قاتليت ًقَذ تاال در پَست ٍ ايجاد هسوَهيت در سيستن گَارش را دارد

چطن :
گَارش :

قاتليت ًقَذ تاال در پَست ٍ ايجاد هسوَهيت در سيستن گَارش را دارد

اًذاهْای ّذف ___ :
اثرات هَاجِْ كَتاُ هذت ___ :
اثرات هَاجِْ طَالًي هذت___:
ٍضعيت پسضکي كِ عوذتاً تَسيلِ تواس ٍخين تر ضذُ___ :

سرطاى زايي:
ترًاهِ هلي سن ضٌاسي آهريکاNTP

رسالِ ّای آشاًس تيي الوللي تحميك در سرطاىIARC

صفحه  2 :از 3

تر اساس هستٌذاتOSHA
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 -7فوریتهای پسشکی و كمکهای اولیه :
هصدٍم را تِ هحلي مِ َّاي تازُ ٍجَد دارد اًتقال دّيد

در صَرت استٌطاق :
در صَرت تواس تا پَست:

در صَرت تواس تا چطن تا آب ضستطَ دادُ ٍ تِ پسضل هراجعِ ًواييد .

در صَرت تواس تا چطن:

در صَرت ٍرٍد تِ سيستن گَارضي تِ هصدٍم تا حد اهناى آب خَراًدُ ضَد
هعدُ خَدداري ضَد

در صَرت خَردى :

 .از تاال آٍردُ هحتَيات

 -8توصیه های ایمنی  ،بهذاشت و محیط زیست ___ :
شرایط نگهذاری و حمل و نقل :

ايي هادُ در هحلي دٍر از ضعلِ ٍ ًَر هستقين آفتاب ًگْداري ضَد  ،در هحل اًثار استعوال دخاًيات هوٌَع است از ايجاد ضعلِ تاز ٍ
جَضناري در اطراف هحل خَدداري ضَد در هحل اًثار سرتستِ سيستن تَْيِ ًصة ضَد .
بسته بنذی و برچسب زدن :

 -9اقذامات كنترلی
هطخصات سيستن تَْيِ

هکٌذُ هَضعي:

هکاًيکي (عوَهي):

هخصَظ:

ساير هَارد:

لَازم حفاظت فردی :دستنص مار از ًَع الستيني ٍ ٍيٌيل
لثاس مار هٌاسة ٍ غير قاتل ًفَذ
هاسل ضيويايي تا سيستن َّارساى در صَرت استفادُ در فضاّاي تستِ
 -10اطالعات زیست محیطی _ :
نکات قابل توجه(احتیاطات ویژه) ً : :گْداري تر رٍي پالتْاي چَتي تا ارتفاع  15ساًتيوتر  ،تدٍر از ضعلِ  ،اضعِ آفتاب ٍ تاراى

تاريخ تْيِ 91/11/03 :
صفحه  3 :از 3
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