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 )
فَق رٍاى کٌٌذُ زٍد گیر

ًام تركية ضيويايي:

S.P.A.PLAST-A

فَق رٍاى کٌٌذُ زٍد گیر

S.P.A.PLAST- A

هَارد كارترد  :هادُ کاٌّذُ لَی آب ٍ افسایٌذُ لَی کارائی بتي با لابلیت ایجاد تاخیر در زهاى گیرش اٍلیِ
 ساخت بتي ّای هسلح ٍ غیر هسلح در هٌاطك گرهسیر اجرای بتي دال ّا ،پی ّا  ،ستَى ّا  ،دیَارّا  ،پل ّا ٍ. . . ساخت ٍ حول بتي در هسافت ّای طَالًی بتي ریسی در هماطع بسیار بسرگ کِ ًیاز بِ صرف ٍلت زیادی دارًذ ساخت بتي با استفادُ از هصالح سٌگی ضکستِخاًَادُ ضيويايي - :

فرهَل ضيويايي تستِ- :
-2مطخصات فیسیکی و ضیمیایی ماده :
حالت فيسيكي( ضكل ظاّري)  :هایع

:PH

8.0 ± 0.5

تَ - :
حالليت در آب  :هحلَل

ٍزى هخصَظ ): (Kgr/cm3
g/cm3 1.20 ± 0.02
فطار تخار - :( mmHg or

ًمطِ رٍب )- : (MP
ًمطِ جَش )- : (BP

رًگ  :لَُْ ای تیرُ

سرعت تثخير - :
ٍزى هَلكَلي)- : (g/mol
دهاي ًگْذاري + 10 :الی  + 30درجِ
ساًتیگراد

 -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 -:
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برگ اطالعات ایمنی مواد MSDS
رٍضْاي خاظ اطفاء حريك- :
پيطگيري از آتص ٍ اًفجار :ایي هادُ آتطسا ًیست.
خطر اًفجار ٍ حريك غير هترلثِ- :

 -4اطالعات مربوط به حذود مجاز تماس --- :
-5اطالعات مربوط به واكنص دهنذگی :
پايذاري ٍ ثثات:

ًاپايذار

پايذار

از ضرايطي كِ تايذ اجتٌاب گردد(ًاسازگاري) :دٍر از یخبٌذاى ٍ تابص هستمین ًَر خَرضیذ

ًاسازگاري ( از هَادي كِ تايذ اجتٌاب گردد)- :
تجسيِ هادُ يا هحصَالت جاًثي پرخطر- :

پليوريساسيَى خطرًان:

هوكي است ايجاد ضَد

اهكاى ًذارد كِ ايجاد ضَد

-6اطالعات مربوط به خطر بهذاضتی
راههای مواجهه  ،خطرات و پیطگیری ازآن :
استٌطاق
خطکی ٍ زبری پَست

پَست
چطن
گَارش

اسْال ،تَْع ٍ استفراغ

اًذاهْاي ّذف - :
اثرات هَاجِْ كَتاُ هذت :ایي هادُ بِ همذار جسئی باعث تحریك پَست ٍ چطن هیطَد .ایي هادُ در هحذٍدُ هَاد خطرساز ٍ هضر برای سالهتی ٍ
هحیط زیست لرار ًذارد با ایي ٍجَد بِ ّیچ عٌَاى ًبایذ بلعیذُ ضَد یا با چطن تواس داضتِ باضذ.
اثرات هَاجِْ طَالًي هذت :ایي هایع چربی پَست را از بیي هی برد.

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

رسالِ ّاي آشاًس تيي الوللي تحميك در سرطاىIRCA
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 -7فوریتهای پسضکی و كمکهای اولیه :
در صَرت استٌطاق- :
در صَرت تواس تا پَست :درصَرت برخَرد اتفالی با پَست بایذ فَراً با آب ضیریي فراٍاى ضستِ ضَد.
در صَرت تواس تا چطن :درصَرت برخَرد اتفالی با پَست یا چطن بایذ فَراً با آب ضیریي فراٍاى ضستِ ضَد.
در صَرت خَردى  :چیسی را از راُ دّاى بِ هصذٍم ًخَراًیذ ،اٍ را ٍادار بِ استفراغ ًکٌیذ ٍ سریعاً بِ پسضك ارجاع دّیذ.

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

ضرايط ًگْذاري ٍ حول ٍ ًمل :
مدت ًگْذاری  :یك سال در بستِ بٌذی اٍلیِ
ضرایط ًگْذاری :ظرٍف در بستِ
بسته بنذی و برچسب زدن :

ىٍع تستِ تٌذي :
 گالي  24کیلَگرهی -بطکِ  1000کیلَگرهی

 -9اقذامات كنترلی
هطخصات سيستن تَْيِ

هكٌذُ هَضعي:

هكاًيكي (عوَهي):

هخصَظ:

ساير هَارد:

لَازم حفاظت فردي :لباس کار  ،دستکص پالستیکی هماٍم در برابر هَاد ضیویایی.

 -10اطالعات زیست محیطی :
نکات قابل توجه(احتیاطات ویژه) :
ایي هادُ برای هَجَدات آبسی هضر است .

تاريخ تْيِ 91/11/03 :

صفحه  3 :از 3

18 FM 24 00

