مىطقٍ چُاردٌ

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 : :

ريغه قالة َای فلسی

ريغه قالة َای فلسی

ًام تركية ضيويايي___ :

هَارد كارترد  :آماده سازي انىاع قالبهاي فلسي چىبي پالستيكي فايبرگالش و.....

اجساء خطرواك ___ :

خاًَادُ ضيويايي ___:
فرهَل ضيويايي تستِ___:
-2مشخصات فیسیکی و شیمیایی ماده :
حالت فيسيکي( ضکل ظاّری)  :مایع
8 (20 0 C):PH

رًگ  :لَُْ ای

تَ :
حالليت در آب  :حل هي گردد

ًمطِ رٍب ): (MP

ٍزى هخصَظ ( )0/9 :) gr/cm3

ًمطِ جَش ): (BP

فطار تخار)___: ( mmHg or pa

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

 -3اطالعات مربوط به انفجار و حریق :
حذ تاالی اًفجار(اضتعال)  :آتص ًوي گيرد

ًمطِ اضتعال ) : (FP 0Fآتص ًوي گيرد

حذ پاييي اًفجار (اضتعال)  :آتص ًوي گيرد

لاتليت اضتعال  :آتص ًوي گيرد

دهای خَدسَزی) : (0Fآتص ًوي گيرد

هَاد خاهَش كٌٌذُ ___ :
رٍضْای خاظ اطفاء حريك___. :
پيطگيری از آتص ٍ اًفجار___ :
خطر اًفجار ٍ حريك غير هترلثِ :ایه مادٌ قاتل اشتعال ومي تاشذ (.تجسیٍ حرارتي مي تًاوذ مىجر تٍ آزاد شذن گازَا ي تخارات تحریل
مىىذٌ شًد)
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 -4اطالعات مربوط به حذود مجاز تماس ___:

-5اطالعات مربوط به واكنش دهنذگی :
پايذاری ٍ ثثات :احتياط َای الزمٍ رعایت شًد

پايذار

ًاپايذار

از ضرايطي كِ تايذ اجتٌاب گردد(ًاسازگاری)___ :
ًاسازگاری ( از هَادی كِ تايذ اجتٌاب گردد)___ :
تجسیٍ مادٌ یا محصًالت جاوثي پرخطر ___ :
هوکي است ايجاد ضَد

پليوريساسيَى خطرًان:

اهکاى ًذارد كِ ايجاد ضَد

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

___
___
___
___

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
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 -7فوریتهای پسشکی و كمکهای اولیه :
در صَرت استٌطاق :

___

در صَرت تواس تا پَست:

محل مًرد تماس شستشً گردد تا آب

در صَرت تواس تا چطن:
در صَرت خَردى :

محل مًرد تماس شستشً گردد تا آب
___

 -8توصیه های ایمنی  ،بهذاشت و محیط زیست  :به هنگام كار از وسائل مناسب استفاده گردد

شرایط نگهذاری و حمل و نقل  :دور از یخبنذان و تابش مسقیم نور خورشیذ در دمای  15الی  25درجه سانتی گراد نگه داری گردد

بسته بنذی و برچسب زدن :

___

 -9اقذامات كنترلی
هطخصات سيستن تَْيِ

هکٌذُ هَضعي:

هکاًيکي (عوَهي):

هخصَظ:

ساير هَارد:

لَازم حفاظت فردی :دستکص

 -10اطالعات زیست محیطی ____ :

نکات قابل توجه(احتیاطات ویژه) -___ :

تاريخ تْيِ 91/11/03 :
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