
گبز  هایع جاهد

 ناپایدار پایدار

 چشن بلعیدى پوست استنشاق

در ظرٍف در تستِ ٍ هحل خطک ٍ تِ دٍر از حرارت ٍ سرهای زیر صفر ًگْذاری گردد

: راههای ورود آالینده به بدى 

. ممکن نیست اتفاق بیفتد .ممکن است اتفاق بیفتد: پلیوریساسیوى خطرنان 

ًذارد :هحصوالت خطرنان حاصل از تجسیه 

خطرات ایمنی، بهذاشتی و زیست محیطی . 6

 TLV TWA :5 mg/m³ :(TLV)حدود تواس هجاز شغلی 

نگهذاری و حمل و نقل . 4

:شرایط نگهداری و جابجایی 

.در ظروف دربسته در محیطی خشک و در دمای متعادل حمل شود: شرایط حول و نمل 

واکنش زایی . 5

: وضعیت پایداری 

کپسَل ّای اطفاء حریق، هَاد ضيويایي خطک کي ٍ جعثِ ّای حاٍی ضي: هواد اطفاء وننده 

: روش اطفاء حریك 
از آب ترای خٌک کردى هخازًي کِ در هعرض آتص سَزی قرار دارًذ استفادُ . پاضص هستقين پَدر ضيويایي خطک ٍ یا دی اکسيذ کرتي تر رٍی سطح

.کٌيذ

تِ رًگ قَُْ ای رٍضي تا تَی هالین: رنگ و بو 

درصذ اهَلسيَى در آب100: حاللیت 

خطرات انفجار و آتش سوزی . 3

: دهای خوداحترالی  درجِ ساًتيگراد100: نمطه اشتعال 

-: نمطه جوش : حالت فیسیىی 

FM-F04-P11-00: کذ فرم ٍ ضوارُ تازًگری 

(MSDS)برگه اطالعات ایونی هواد 
: تاریخ 

5: شواره 

معرفی ماده . 1

 3000رٍغي ّای حل ضًَذُ: نام هاده 

رٍغي فلسکاری، آب صاتَى : نام های هترادف 

_: فرهول شیویایی 

مشخصات فیسیکی . 2



: تبریخ : تبریخ 

:وسایل حفاظت فردی 
عيٌک- هاسک- دستکص

: تبئید و تصویب نمبینده مدیریت  : (نبم و امضبء)مسئول ایمنی و محیط زیست 

پاکسازی . 7

:طریمه پاوسازی 

تجهیسات حفاظتی . 8

:اثرات و عوارض تواس 
.تاعث التْاب خفيف چطن ٍ تلع آى تاعث هسوَهيت هيگردد

: ووه های اولیه 

در صَرت تلع تِ ضخص تيَْش چيسی ًخَراًيذ ٍ تِ ضخص .  دقيقِ در صَرت لسٍم تِ چطن پسضک هراجعِ گردد15ضستطَی سریع چطن تِ هذت 

.َّضيار آب زیادی دادُ ٍ اٍ را ٍادار تِ استفراغ کٌيذ، تِ پسضک هراجعِ کٌيذ

سياالت تاقي هاًذُ را تَسيلِ هَاد جارب . ًطتي را در کَچکتریي هکاى جوع آٍری کٌيذ  را تا رٍضْایي هاًٌذ هکص، خالء ٍ ٍسایل هکاًيکي تازیافت ًوائيذ

هحصَل غير قاتل تازیافت خاک آلَد ٍ هَاد دیگر را تایذ در ظرٍف هٌاسة جوع آٍری ضایعات جا داد از ریختي ضایعات تِ رٍدخاًِ ٍ . تازیافت ًوائيذ

.هسيرّای آترٍ خَدداری ًوایٌذ


