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 ناپایدار پایدار

نگهذاری و حمل و نقل . 4

:شرایط نگهداری و جابجایی 

دس هحلی خطک ٍ دٍس اص حشاست ٍ ضؼلِ ٍتا تَْیِ هٌاسة ٍ تا دس ًظش گشفتي اصَل تجاًس هَاد ًگْذاسی گشدد

 :(زهینی، هوایی و دریایی)شرایط حول و نمل
اگش طی ػولیات حول ٍ ًقل اسپشی ایي هادُ صَست گیشد ٍ یا هیست ایي هادُ ایجاد ضَد اص تٌفس دس ایي هکاى خَدداسی ضَد ، اهکاى ًطتی اص تیي 

تشدُ ضَد ، ظشٍف حاٍی ایي هادُ تشچسة داضتِ تاضذ

واکنش زایی . 5

: وضعیت پایداری 

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

هوکي است ایي هَاد آتص سَصی ایجاد ًوایٌذ ، دس اثش حشیق دی اکسیذکشتي ٍ هًََاکسیذ کشتي تَلیذ هی ًوایذ

خطرات انفجار و آتش سوزی . 3

: دهای خوداحترالی  دسجِ ساًتی گشاد247: نمطه اشتعال 

آب ، دی اکسیذ کشتي ، پَدس خطک ضیویایی، فَهْای هقاٍم الکلی: هواد اطفاء وننده 

: روش اطفاء حریك 
دس ًَع اسپشی آب تایذ دقت ضَد، چَى پاضص ًاهٌاسة آب سٍی آتص هی تَاًذ هطکالتی ایجاد ًوایذ

: خطرات انفجاری و حریك های غیرعادی 

: نمطه جوش -: نمطه ذوب 

هایغ سًگی تذٍى تَیی خاظ: رنگ و بو 

: وزى هولىولی : حالت فیسیىی 

(MSDS)برگه اطالعات ایونی هواد 
: تاریخ 

:شواره 

معرفی ماده . 1

سٍغي خٌک کٌٌذُ: نام هاده 

: نام های هترادف 

-: فرهول شیویایی 

مشخصات فیسیکی . 2



 چشن بلعیدى پوست استنشاق

: تبریخ : تبریخ 

تجهیسات حفاظتی . 8

:وسایل حفاظت فردی 
اص هاسک  (کِ ػوَهاً چٌیي حالتی دس کاس تا ایي هادُ پذیذ ًوی آیذ )اگش تخاسات ایي هادُ تِ قذسی صیاد است کِ تٌفس سا دچاس هطکل هی ًوایذ : تٌفسی

هجْض تِ سیستن َّاسساى استفادُ گشدد

لثاسْای ضذ هَاد ضیویایی ، اص دستکص ،چکوِ یا لثاس یک تکِ تٌاتش هحل هَسد تواس اص تذى استفادُ گشدد: پَستی

استفادُ اص ػیٌک ایوٌی ، اگش تخاسات ایي هادُ ایجاد ًاساحتی هی ًوایذ هی تَاى اص هاسکْای توام صَست ّوشاُ سیستن َّاسساى استفادُ کشد: چطوی

:سایر الالم حفاظتی 

دٍش ٍ چطن ضَی ایوٌی

: 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 

تحشیک پَستی ًذاسد اها دس صَست تذاٍم تواس اهکاى جزب پَستی ایي هادُ : پَست  –تطَس ضؼیف هوکي است تاػث تحشیک چطن ضَد : چطن : حاد

تواس تیص اص حذ اص ساُ گَاسش هی تَاًذ تاػث تأثیش سٍی سیستن ػصثی هشکضی ، هطکالت قلثی ٍ سیَی ٍ اص کاس افتادگی کلیِ گشدد ، دٍص  –ٍجَد داسد 

 هیلی لیتش هی تاضذ ، تواس خَساکی هوکي است دس هَسد تؼویش کاساًی کِ تا دستگاّا ٍ اجضای داخلی آًْا 100کطٌذُ آى اص ساُ خَساکی تشای اًساى 

سشٍکاس داسًذ سٍی دّذ

: ووه های اولیه 

هصذٍم تِ َّای آصاد هٌتقل گشدد دس صَست تواس پَستی تا آب ضستطَ دادُ ضَد ، دس صَستی کِ هصذٍم تیَْش است اص ساُ خَساکی چیضی دادُ 

ًطَد ٍ تِ پضضک هشاجؼِ ضَد

پاکسازی . 7

:طریمه پاوسازی 

تشای سیخت ٍ پاضْای کَچک تَسط هَاد جارب هٌاسة، ایي هادُ سا جوغ آٍسی ًواییذ ٍ تشای سیخت ٍ پاضْای تضسگ اص پوپْای هکٌذُ ٍ ظشٍف 

ًگْذاسًذُ هَاد صائذ هخصَظ استفادُ گشدد

دٍس کشدى افشاد اص هٌطقِ آلَدُ ، هطَست تا ٍاحذ ایوٌی ٍ تْذاضت، اقذام تِ جوغ طثق سٍش تاال

طثق قَاًیي هحلی ٍ هٌطقِ ای :روش های دفع ضایعات 

خطرات ایمنی، بهذاشتی و زیست محیطی . 6

دی اکسیذ کشتي ، کشتي هٌَاکسیذ ، ٍ تؼضی تشکیثات هؼذًی ًاضٌاختِ کِ اهکاى تَلیذ اًْا ًیض ّستٌذ :هحصوالت خطرنان حاصل از تجسیه 


