
گبز  هایع جاهد

 ناپایدار پایدار

نگهذاری و حمل و نقل . 4

:شرایط نگهداری و جابجایی 

در محیطی خىک ، خشک ي دير از حرارت زیاد وگُذاری شًد

 :(زهینی، هوایی و دریایی)شرایط حول و نمل

ظريف محتًی ایه مادٌ ترچسة داستٍ تاشذ ي لًازم ایمىی ي جعثٍ کمکُای ايلیٍ در َىگام جاتجایی ایه مًاد در دسترس تاشذ

واکنش زایی . 5

: وضعیت پایداری 

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

َیچگاٌ جریان آب را مستقیماً ريی ایه مادٌ جُت اطفاء حریق وگیریذ چًن ایجاد ریىیت می ومایذ

خطرات انفجار و آتش سوزی . 3

: دهای خوداحترالی ومی سًزد: نمطه اشتعال 

اسپری آب ، پًدر خشک ي CO2: هواد اطفاء وننده 

: روش اطفاء حریك 
ظريف محتًی ایه مادٌ را تا آب خىک وگٍ داریذ ي تا لثاس مىاسة تٍ اطفاء تپردازیذ

: خطرات انفجاری و حریك های غیرعادی 

149: نمطه جوش -: نمطه ذوب 

مایع سفیذ روگ یا تی روگ، تا کمی تًی َیذريکرتىی: رنگ و بو 

-: وزى هولىولی : حالت فیسیىی 

(MSDS)برگه اطالعات ایونی هواد 
: تاریخ 

:شواره 

معرفی ماده . 1

ريغه َای ريان کىىذٌ: نام هاده 

-: نام های هترادف 

-: فرهول شیویایی 

مشخصات فیسیکی . 2



 چشن بلعیدى پوست استنشاق

: تبریخ : تبریخ 

تجهیسات حفاظتی . 8

:وسایل حفاظت فردی 
در حالت معمًلی ویازی تٍ استفادٌ از حفاظ تىفسی ویست: تىفسی

دستکشُای ویتریلی: پًستی

عیىکُای ایمىی، گاگل: چشمی

:سایر الالم حفاظتی 

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

- :(TLV)حدود تواس هجاز شغلی 

: راههای ورود آالینده به بدى 

:اثرات و عوارض تواس 

ایه مًاد در گريٌ کمی سمی ترای اوسان قرار می گیرد ، تماس تا تخار یا میست ایه مادٌ ممکه است تاعث تحریک ریًی ، سرگیجٍ ي سردرد ومایذ: حاد

تماس طًالوی مذت یا تکراری می تًاوذ تاعث مشکالتی از جملٍ درماتیتُا ي آکىٍ ريغىی گردد: مسمه

: ووه های اولیه 

مصذيم تٍ ًَای آزاد مىتقل گردد ، اگر مشکل تىفسی يجًد دارد تٍ گريٌ پسشکی اطالع دادٌ شًد ، لثاسُای مصذيم را در آيردٌ ي پًست اي تا آب صاتًن 

 دقیقٍ شستشً دادٌ شًد ي در م  سمًمیت خًراکی 15شستشً دادٌ شًد ، چشمُا ا در صًرت تماس تاز وگٍ د اشتٍ شًد يتا آب فرايان حذاقل تٍ مذت 

تٍ پسشک مراجعٍ شًد

پاکسازی . 7

:طریمه پاوسازی 

استفادٌ از یک پمپ ي لثاس : در ریخت ي پاشُای زیاد  –استفادٌ از یک مادٌ جارب مثل خاک ي شه ي یا پارچٍ ای ومذی : در ریخت ي پاشُای اوذک 

کار مىاسة ي مکش آلًدگی تٍ درين ظريف مخصًص ي شسته مىطقٍ پس از جمع آيری آالیىذٌ

طثق قًاویه محلی ي مىطقٍ ای :روش های دفع ضایعات 

خطرات ایمنی، بهذاشتی و زیست محیطی . 6

ي سایر مًاد خطر واک شىاختٍ وشذٌ CO :هحصوالت خطرنان حاصل از تجسیه 


