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 )
چسة تتي E.M.BOND

ًام تركية ضيويايي:

چسة تتي E.M.BOND

هَارد كارترد :
 ترهین آسیة دیذگی ّای سطحی تقَیت چسثٌذگی آب تٌذی هالت ّای ترهیویً -وا سازی ٍ اجرای سطَح اکسپَز

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

تَ - :

8.5 ± 0.5 :PH

رًگ  :سفیذ

حالليت در آب  :هحلَل -تعذ از خشك شذى تِ

ّیچ ٍجِ در آب حل ًخَاّذ شذ.
ٍزى هخصَظ ): (Kgr/cm3
g/cm3 1.00 ± 0.02
فطار تخار - :( mmHg or

ًمطِ رٍب )- : (MP
ًمطِ جَش )- : (BP

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 -:

صفحه  1 :از 3

18 FM 24 00

منطقه چهارده

برگ اطالعات ایمنی مواد MSDS
رٍضْاي خاظ اطفاء حريك- :
پيطگيري از آتص ٍ اًفجار :ایي هادُ آتشسا ً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 رطَتت ٍ تاتش هستقین ٍ طَالًی ًَر خَرشیذ

ً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
خشكی ٍ زتری پَست

پَست
چطن
گَارش

اسْال ،تَْع ٍ استفراغ

اًذاهْاي ّذف - :
اثرات هَاجِْ كَتاُ هذت  :ایي هادُ در هحذٍدُ هَاد خطرساز ٍ هضر ترای سالهتی ٍ هحیط زیست قرار ًذارد تا ایي ٍجَد تِ ّیچ عٌَاى ًثایذ
تلعیذُ شَد یا تا چشن تواس داشتِ تاشذ.
اثرات هَاجِْ طَالًي هذت :ایي هایع چرتی پَست را از تیي هی ترد.

ٍ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 ترخَرد اتفاقی تا پَست تایذ فَراً تا آب شیریي فراٍاى شستِ شَد.
در صَرت تواس تا چطن  :درصَرت ترخَرد اتفاقی تا پَست یا چشن تایذ فَراً تا آب شیریي فراٍاى شستِ شَد.
در صَرت خَردى  :چیسی را از راُ دّاى تِ هصذٍم ًخَراًیذ ،اٍ را ٍادار تِ استفراغ ًكٌیذ ٍ سریعاً تِ پسشك 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 تستِ تٌذی اٍلیِ
شرایط ًگْذاری :ظرٍف در تستِ
بسته بنذی و برچسب زدن :

ىٍع تستِ تٌذي :
 -سطل ّای  18 ٍ 8 ،3کیلَگرهی

 -9اقذامات كنترلی
هطخصات سيستن تَْيِ هكٌذُ هَضعي:

هكاًيكي (عوَهي):

هخصَظ:

ساير هَارد:

لَازم حفاظت فردي :لثاس کار  ،دستكش پالستیكی هقاٍم در تراتر هَاد شیویایی.

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

تاريخ تْيِ 91/11/03 :
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