
گبز  هایع جاهد

 ناپایدار پایدار

نگهذاری و حمل و نقل . 4

:شرایط نگهداری و جابجایی 

.از حرارت زیاد دير وگٍ داضتٍ ضًد

.ظريف خالی تریذٌ وطًوذ

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

-

واکنش زایی . 5

: وضعیت پایداری 

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

(خطر آتص سًزی )جًضکاری وسدیک آوُا صًرت وگیرد

خطرات انفجار و آتش سوزی . 3

: دهای خوداحترالی  درجٍ ساوتی گراد160<: نمطه اشتعال 

دی اکسیذ کرته، کف ، پًدر ضیمایی خطک ي اسپری آب: هواد اطفاء وننده 

: روش اطفاء حریك 
در محیط تستٍ از ماسک تىفسی تا یذ . از آب ترای سرد کردن ظريف در تماس تا آتص استفادٌ کىیذ. آب ي کف ممکه است سثة سر رفته ضًوذ

استفادٌ کىیذ

: خطرات انفجاری و حریك های غیرعادی 

 درجٍ ساوتی گراد316: نمطه جوش -: نمطه ذوب 

تًی مالیم: رنگ و بو 

-: وزى هولىولی : حالت فیسیىی 

(MSDS)برگه اطالعات ایونی هواد 
: تاریخ 

:شواره 

معرفی ماده . 1

ريغه َای ترش: نام هاده 

-: نام های هترادف 

-: فرهول شیویایی 

مشخصات فیسیکی . 2



 چشن بلعیدى پوست استنشاق

: تبریخ : تبریخ 

تجهیسات حفاظتی . 8

:وسایل حفاظت فردی 
.ویاز تٍ يسایل حفاظت فردی ومی تاضذ تایستی تُذاضت فردی رعایت گردد

:سایر الالم حفاظتی 

استفادٌ از تًُیٍ عمًمی

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

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

: راههای ورود آالینده به بدى 

:اثرات و عوارض تواس 

تحریک خفیف پًست: حاد 

تحریک پًست ي ایجاد درماتیت: مسمه

: ووه های اولیه 

. فًرا تا پسضک تماس تگیریذ. در صًرت خًردن ايرا يادار تٍ استفراغ وکىیذ. پًست را تا آب يصاتًن تطًئیذ. در صًرت تماس تاچطم ، آورا تا آب تطًئیذ

اگر مادٌ تٍ داخل ریٍ کطیذٌ ضًد ممکه است سثة پىًمًوی ضیمیایی گردد

پاکسازی . 7

:طریمه پاوسازی 

استفادٌ از یک مادٌ جارب مثل خاک، ضه ي یا پارچٍ ومذی: در ریخت ي پاش َای اوذک 

استفادٌ از یک پمپ ي لثاس کار مىاسة ي مکص آلًدگی تٍ درين ظريف مخصًظ ي ضسته مىطقٍ پس از جمع آيری : در ریخت ي پاش َای زیاد 

آالیىذٌ

.ترا ی سًخته در کًرٌ کىترل ضذٌ محصًر، مىاسة است :روش های دفع ضایعات 

خطرات ایمنی، بهذاشتی و زیست محیطی . 6

مىًاکسیذ کرته :هحصوالت خطرنان حاصل از تجسیه 


