منطقه چهارده

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 ضیمیایی و مترادفهای آن :
ًام تجارتي ّ ( :واًگًَِ كِ تر رٍي ترچسة تكار رفتِاست )
فرئَى

Freon 12

ًام تركية ضيويايي:

فرئَى Freon 12

هَارد كارترد  :جْت سیستن ترٍدتی هَرد استفادُ قرار هی گيرد .

خاًَادُ ضيويايي difluorodi chormethane :
فرهَل ضيويايي تستِ - :
-2مطخصات فیسیکی و ضیمیایی ماده :
حالت فيسيكي( ضكل ظاّري)  :هايع

تَ _ :

رًگ  :قَُْ اي تیرُ

حالليت در آب - :

- :PH

3

ًمطِ رٍب ) -160 : (MPدرجِ ساًتی گراد

ٍزى هخصَظ ) 1/31 g/cm3: (Kgr/cm

ًمطِ جَش ) -29 /8 : (BPدرجِ ساًتی گراد

فطار تخار)-: ( mmHg or pa

سرعت تثخير - :
ٍزى هَلكَلي)- : (g/mol

 -3اطالعات مربوط به انفجار و حریق :
ًمطِ اضتعال )- : (FP 0C

حذ تاالي اًفجار( اضتعال) - :

حذ پاييي اًفجار (اضتعال) :

-

دهاي خَدسَزي)- : (0C

لاتليت اضتعال - :

هَاد خاهَش كٌٌذُ ّر ًَع ٍسیلِ کِ آتص را هحاصرُ ًوايذ.

رٍضْاي خاظ اطفاء حريك- :
پيطگيري از آتص ٍ اًفجار- :
خطر اًفجار ٍ حريك غير هترلثِ :در صَرتی کِ در هعرض يا حرارت خیلی زياد يا ضعلِ هستقین قرار گیرد کپسَل آى هی ترکذ.
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منطقه چهارده

برگ اطالعات ایمنی مواد MSDS
 -4اطالعات مربوط به حذود مجاز تماس :
-5اطالعات مربوط به واكنص دهنذگی :
پايذاري ٍ ثثات:

ًاپايذار

پايذار

از ضرايطي كِ تايذ اجتٌاب گردد(ًاسازگاري) :حرارت زياد ،ضعلِ هستقین ٍ سطَح تحت تاتص
ًاسازگاري ( از هَادي كِ تايذ اجتٌاب گردد) :سذين ،رٍي ،هٌیسين ،پَدر آلَهیٌیَم ٍ ّیذرٍکسیذّاي آًْا
تجسيِ هادُ يا هحصَالتجاًثي پرخطر ّ :یذرٍکلريک ٍ ّیذرٍفلَکَريک اسیذ ٍ احتوال کرتٌیل ّالیذّا

پليوريساسيَى خطرًان:

هوكي است ايجاد ضَد

اهكاى ًذارد كِ ايجاد ضَد

-6اطالعات مربوط به خطر بهذاضتی
راههای مواجهه  ،خطرات و پیطگیری ازآن :
استٌطاق
پَست
چطن
گَارش
اًذاهْاي ّذف - :
اثرات هَاجِْ كَتاُ هذت :سَزش پَست ٍ چطن ٍ هجاري گَارضی ٍ تٌفسی ،سرگیجِ ٍ تَْع
اثرات هَاجِْ طَالًي هذت :ايي هايع چرتی طثیعی پَست را از تیي هیثرد .تاعث درهاتیت پَستی هیطَد .

ٍضعيت پسضكي كِ عوذتاً تَسيلِ تواس ٍخين تر ضذُ- :
سرطاى زايي:
ترًاهِ هلي سن ضٌاسي آهريكاNTP

رسالِ ّاي آشاًس تيي الوللي تحميك در سرطاىIRCA

تر اساس هستٌذاتOSHA

 -7فوریتهای پسضکی و كمکهای اولیه :
در صَرت استٌطاق :تِ َّاي آزاد اًتقال دادُ ضَد در صَرت هطکل تَدى تٌفس اکسیژى دادُ ًطَد ،در صَرت قطع تٌفس ،تٌفس هصٌَعی
ٍ هراجعِ تِ پسضک
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منطقه چهارده

برگ اطالعات ایمنی مواد MSDS
در صَرت تواس تا پَست :تا آب ٍ صاتَى ضستطَ دادُ ضَد ،الثسِ آلَدُ را خارج کردُ ٍ ضستطَ دّیذ.
در صَرت تواس تا چطن :تِ هذت  15دقیقِ تا آب جاري ضستطَ ٍ پلکْا را تاز ًگْذاريذ در صَرت اداهِ سَزش تِ پسضک هراجعِ ضَد.
در صَرت خَردى ٍ :ادار تِ تاال آٍردى ًٌوائیذ .آب تٌَضیذ ،تِ فرد تیَْش چیسي ًخَراًیذ ٍ در صَرت اداهِ سَزش تِ پسضک هراجعِ ضَد.

 -8توصیه های ایمنی  ،بهذاضت و محیط زیست :
روضهای پاكسازی و دفع ضایعات ( مراحلی كه در صورت انتطار یا ریسش ماده بایذ اتخار ضود ):

هراحلي كِ در صَرت اًتطار يا ريسش هادُ تايذ اتخار ضَد :تا تقطیر آى را تازيافت ًوَدُ ٍ يا تِ هحَطِ هٌاسة اًتقال دادُ ضَد ٍ از ريسش
تِ فاضالب جلَگیري ضَد.
رٍش دفع ضايعات :طثق هقررات داخلی سازهاى
هَارد احتياط در رٍش حول ٍ ًمل ٍ ًگْذاري :در هحَطِ تویس ٍ خطک ٍ زير ً 52 0Cگْذاري ضَد.

تستِ تٌذي ٍ ترچسة زدى :
 -9اقذامات كنترلی
هطخصات سيستن تَْيِ

-

هكٌذُ هَضعي:

هخصَظ:

هكاًيكي (عوَهي):

ساير هَارد:

هکص تخارات لیگٌتر از َّا

لَازم حفاظت فردي :در صَرت تجسيِ از دستگاُ تٌفسی استفادُ ضَد.
دستکص ّاي حفاظتی :الستیکی ٍ تَتیل

عیٌک ايوٌی :ضیویائی تا هحافظ جاًثی

 -10اطالعات زیست محیطی :
نکات قابل توجه(احتیاطات ویژه) :

آثار زيست هحيطي:

داراي اثرات گاز  CFCهی تاضذ.

تاريخ تْيِ 91/11/03 :
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