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 )
مًوًكسيذ كشته
اكسيذ كشته
اكسيذ كشتىيک

ًام تركية ضيويايي:

CARBON MONOXIDE

مًوًكسيذ كشته

CARBON MONOXIDE

هَارد كارترد - :
مًوًاكسيذ كشته اص سًخته والع رغال ،چًب ي وفت تًليذ می گشدد .ضمىاً ایه مادٌ دس ديد تىثاكً ي اگضيص ماضيه َا يجًد داسد .

خاًَادُ ضيويايي - :
فرهَل ضيويايي تستِCO :
-2مطخصات فیسیکی و ضیمیایی ماده :
حالت فيسيكي( ضكل ظاّري)  :گاص

رًگ  :تی سوگ

تَ  :تی تً

- :PH

حالليت در آب  :محلًل

ًمطِ رٍب ) - 205 : (MPدسجٍ ساوتيگشاد

ٍزى هخصَظ ): (Kgr/cm3

ًمطِ جَش ) -191 : (BPدسجٍ ساوتيگشاد

فطار تخار - :( mmHg or

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) -605 : (0Cدسجٍ ساوتيگشاد

لاتليت اضتعال - :

هَاد خاهَش كٌٌذُ  :كف  ،پًدس خطک یا دی اكسيذ كشته
رٍضْاي خاظ اطفاء حريك  :تمىظًس كىتشل ي اطفاء حشیك تاتًجٍ تٍ ضشایط مًجً می تًان اص مًادی وظيش كف  ،پًدس خطک یا دی اكسيذ كشته
استفادٌ ومائيذ  .دس غًست تشيص آتص سًصی سيلىذس حايی ایه مادٌ سا تا اسپشی آب خىک ومائيذ .اص یک محل ایمه مثادست تٍ خامًش كشدن
آتص ومائيذ.
پيطگيري از آتص ٍ اًفجار:
تًُیٍ .استفادٌ اص يسایل الکتشیکی ي سيضىایی ضذ اوفجاسی .استفادٌ اص اتضاس دستی ضذ جشلٍ.
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برگ اطالعات ایمنی مواد MSDS
خطر اًفجار ٍ حريك غير هترلثِ- :
ایه مادٌ فًق العادٌ لاتل اضتعال می تاضذ .مخلًط ایه گاص تا ًَا لاتل اوفجاس است.

 -4اطالعات مربوط به حذود مجاز تماس --- :

-5اطالعات مربوط به واكنص دهنذگی :
پايذاري ٍ ثثات:

ًاپايذار

پايذار

از ضرايطي كِ تايذ اجتٌاب گردد(ًاسازگاري) :دس معشؼ ضعلٍ تاص لشاس وگيشد .دس معشؼ جشلٍ لشاس وگيشد .اص كطيذن سيگاس دس مجايست آن
خًدداسی ومائيذ.

ً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
پَست
چطن
گَارش

سشگيجٍ ،سش دسد ،تًُع ،تيًُضی  ،ضعف ي خستگی

اًذاهْاي ّذف - :
اثرات هَاجِْ كَتاُ هذت :ایه مادٌ ممکه است تش سيی خًن ،سيستم عشيق للثی ي سيستم عػة مشكضی اثش تگزاسدَ .مچىيه تماس تا ممذاس
صیاد ایه مادٌ سثة كاَص ًَضياسی ي مشگ می ضًد.
اثرات هَاجِْ طَالًي هذت :تماس طًالوی مذت یا مکشس تا ایه مادٌ ممکه است تش سيی سيستم عشيق للثی ي سيستم عػة مشكضی اثش تگزاسد
ي تاعث تيماسی َای للثی ي عػثی ضًدَ .مچىيه ممکه است تاعث افضایص مشدٌ صایی ،تًلذ تا يصن كم ي مطکالت للثی مادس صادی گشدد.
ٍضعيت پسضكي كِ عوذتاً تَسيلِ تواس ٍخين تر ضذُ :صوان تخػًظ صوان تاسداس اص تماس تا ایه گاص خًدداسی كىىذ.

سرطاى زايي:
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ترًاهِ هلي سن ضٌاسي آهريكاNTP

رسالِ ّاي آشاًس تيي الوللي تحميك در سرطاىIRCA

تر اساس هستٌذاتOSHA

 -7فوریتهای پسضکی و كمکهای اولیه :
در صَرت استٌطاق  :سشیعاً ضخع سا تٍ ًَای آصاد مىتمل ومًدٌ ًَ .ای تاصٌ ،استشاحت اگش وياص تاضذ تىفس مػىًعی تذَيذ .اسجاع تشای
مشالثت َای پضضکی
در صَرت تواس تا پَست- :
در صَرت تواس تا چطن- :
در صَرت خَردى - :

 -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 :
بسته بنذی و برچسب زدن :

ىٍع تستِ تٌذي :
 -9اقذامات كنترلی
هطخصات سيستن تَْيِ

هكٌذُ هَضعي:

هكاًيكي (عوَهي):

هخصَظ:

ساير هَارد:

لَازم حفاظت فردي :ماسک تىفسی

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

تاريخ تْيِ 91/11/03 :
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