هنطقه 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 رفتِ است)

Grease
ًام تركية ضيوياييLiltium Crease :
هَارد كارترد - :

خاًَادُ ضيويايي Blend :
فرهَل ضيويايي تستِ-:
-2مطخصات فیسیکی و ضیمیایی ماده :
حالت فيسيكي( ضكل ظاّري)  :هایع
- :PH
ًمطِ رٍب )- : (MP

ًمطِ جَش )260 0C : (BP

تَ  :توی هالین نفت
حالليت در آب  :جسئی

ٍزى هخصَظ )0/89 : (Kgr/cm3

رًگ  :تیره رنگ کهرتائی
سرعت تثخير -:
ٍزى هَلكَلي)- : (g/mol

فطار تخار)- : ( mmHg or pa

 -3اطالعات مربوط به انفجار و حریق :
حذ تاالي اًفجار( اضتعال) - :

ًمطِ اضتعال ) : (FP 0Cحداقل 224 0C

حذ پاييي اًفجار (اضتعال) - :

لاتليت اضتعال - :

دهاي خَدسَزي)- : (0C

هَاد خاهَش كٌٌذُ  :آب افطاى ،کف هعوولی ،خاهوش کننده خطک ضیویائیCO2 ،
رٍضْاي خاظ اطفاء حريك :آب افطاى جهت خنک کردى ظروف استفاده ضود .دستگاه تنفسی هناسة استفاده ضود.
پيطگيري از آتص ٍ اًفجار - :
خطر اًفجار ٍ حريك غير هترلثِ-:
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 -4اطالعات مربوط به حذود مجاز تماس :
حذ تواس كَتاُ هذت 5 : STEL mg/m3 ppm
هيساى هتَسط غلظت ٍزًي در 8ساعت كار TWA-8hr mg/m3يا 5 : ppm

-5اطالعات مربوط به واكنص دهنذگی :
پايذاري ٍ ثثات:

ًاپايذار

پايذار

از ضرايطي كِ تايذ اجتٌاب گردد(ًاسازگاري)- :
ًاسازگاري ( از هَادي كِ تايذ اجتٌاب گردد) :اکسید کننده های قوی هثل کلر هایع اکسیژى فطرده ،سدین هیپد کلرایت و کلسین هیپد
کلرایت
تجسيِ هادُ يا هحصَالت جاًثي پرخطر :در حالت آتص سوزی  COو  CO2و ...
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 :سوزش پوست و چطن
اثرات هَاجِْ طَالًي هذت- :
ٍضعيت پسضكي كِ عوذتاً تَسيلِ تواس ٍخين تر ضذُ- :
سرطاى زايي:
ترًاهِ هلي سن ضٌاسي آهريكاNTP

رسالِ ّاي آشاًس تيي الوللي تحميك در سرطاىIARC

تر اساس هستٌذاتOSHA

 -7فوریتهای پسضکی و كمکهای اولیه :
در صَرت استٌطاق :ته هوای آزاد انتقال داده ضود .
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در صَرت تواس تا پَست :تا آب و صاتوى ضستطو ضود.
در صَرت تواس تا چطن  :حداقل  15دقیقه تا آب ضستطو ضود و ته پسضک هراجعه نوائید .
در صَرت خَردى  :وادار ته تاال آوردى ننوائید ،هقادیر کن را تا آب ضسته و تیروى تریسید  .ته پسضک هراجعه ضود.
 -8توصیه های ایمنی  ،بهذاضت و محیط زیست :
روضهای پاكسازی و دفع ضایعات ( مراحلی كه در صورت انتطار یا ریسش ماده بایذ اتخار ضود ) :از ریسش ته آتروها و جریاى آب جلوگیری ضود .
ضرایط نگهذاری و حمل و نقل  :ظروف آى کاهالً سرتسته تاضد .پس از جاتجائی دستها ضسته ضود.
بسته بنذی و برچسب زدن - :

 -9اقذامات كنترلی
هطخصات سيستن تَْيِ

هكٌذُ هَضعي:

هكاًيكي (عوَهي):

هخصَظ:

ساير هَارد:

لَازم حفاظت فردي:
عینک ایونی :ضیویائی یا هاسک کاهل صورت
دستکص های حفاظتی :الزم است
 -10اطالعات زیست محیطی - :
نکات قابل توجه(احتیاطات ویژه) - :
تاريخ تْيِ 91/11/03 :
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