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0.87: وزى هولىولی : حالت فیسیىی 

(MSDS)برگه اطالعات ایونی هواد 
: تاریخ 

:شواره 

معرفی ماده . 1

رٍغي ّبی ّیذرٍلیک: نام هاده 

ثستِ ثِ ًَع ٍ ٍیسکَزیتِ هتفبٍت است: نام های هترادف 

-: فرهول شیویایی 

مشخصات فیسیکی . 2

: نمطه جوش -: نمطه ذوب 

ثذٍى ثَ- کْرثبیی: رنگ و بو 

هوکي است ایي هَاد آتص سَزی ایجبد ًوبیٌذ ، در اثر حریق دی اکسیذکرثي ٍ هًََاکسیذ کرثي تَلیذ هی ًوبیذ

خطرات انفجار و آتش سوزی . 3

: دهای خوداحترالی  درجِ سبًتی گراد222: نمطه اشتعال 

اسپری آة ، فَم ّبلَى ، دی اکسیذ کرثي ، پَدر خطک ٍ هحفظِ ّبی ایي هَاد در ٌّگبم حریق ثب آة ، خٌک ًگْذاضتِ ضَد: هواد اطفاء وننده 

: روش اطفاء حریك 
 آتص ًطبًبى ثبیذ از لجبس دارای هبسک ٍ لجبس سراسری ٍ دارای سیستن َّارسبى استفبدُ کٌٌذOSHAطجق تَصیِ 

: خطرات انفجاری و حریك های غیرعادی 

نگهذاری و حمل و نقل . 4

:شرایط نگهداری و جابجایی 

در هحیطی سرد ، خطک ٍ دٍر از اکسیذ کٌٌذُ ّب ٍ هٌبثغ جرقِ اًجبر ضًَذ، ظرٍف هحتَی ایي هَاد دٍر از حرارت ٍ ضؼلِ ٍ هٌبثغ جرقِ قرار دادُ ضَد، 

(از حرارت ٍ هٌبثغ جرقِ اجتٌبة ضَد). ظرٍف خبلی ٍ پس هبًذُ ّب ٍ هَاد اضبفی هی تَاًٌذ خطر سبز ثبضٌذ

.در ٌّگبم جبثجبیی از توبس ایي هَاد ثب پَست ٍ چطن ٍ هیست رٍغي خَدداری ضَد ، ثؼذ از جبثجبیی دستْب ثب آة ٍ صبثَى ضستطَ دادُ ضَد

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

-

واکنش زایی . 5

: وضعیت پایداری 

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



 چشن بلعیدى پوست استنشاق

خطرات ایمنی، بهذاشتی و زیست محیطی . 6

اًفجبر تَلیذ دی اکسیذ کرثي ٍ هًََاکسیذ کرثي هی ًوبیذ :هحصوالت خطرنان حاصل از تجسیه 

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

: راههای ورود آالینده به بدى 

:اثرات و عوارض تواس 

در چطن هوکي است کوی تحریک ایجبد ًوبیذ ، توبس تکراری ثب پَست سجت تحریک هی ضَد ، از راُ خَراکی سویت زیبدی ًذارد اهب هحرک : حبد

دستگبُ گَارش هی ثبضذ

درهبتیت پَستی، ریسش هَ: هسهي

ّیچ یک از هَاد تطکیل دٌّذُ رٍغي ثؼٌَاى سرطبًسا رکر ًطذُ اًذ: سرطبًسایی

: ووه های اولیه 

هصذٍم ثِ هحلی تویس ٍ َّای آزاد هٌتقل گردد ، در صَرتی کِ پَست اٍ آلَدُ ضذُ ثبضذ ثب آة ٍ صبثَى هحل آلَدگی ضستطَ دادُ ضَد ، اگر از راُ 

خَراکی هسوَهیت ایجبد گردد ّیچ چیس ًجبیذ خَراًذُ ضَد ٍ ّرگس ضخص ٍادار ثِ استفراؽ ًگردد ٍ ثِ پسضک هراجؼِ ضَد

پاکسازی . 7

:طریمه پاوسازی 

استفبدُ از دستکص ٍ لجبس هٌبست در ٌّگبم پبکسبزی ثب )ضستطَ ثب هَاد ضَیٌذُ هثل آة ٍصبثَى ، ریختي هَاد جبرة هثل خبک رٍی هحل آلَدُ ضذُ

(استفبدُ از افراد آهَزش دیذُ ثرای ایي اهر

ثررسی اهکبى استفبدُ هجذد ، دفي هَاد اضبفی :روش های دفع ضایعات 

تجهیسات حفاظتی . 8

:وسایل حفاظت فردی 
استفبدُ از دستکطْبی ًئَپرى ٍ یب ًیتریل: حفبظت پَست 

ػیٌکْبی ایوٌی ثبحفبظ جبًجی ٍ یب گبگلْبی ایوٌی: حفبظت  چطن 

در ضرایط ػبدی ًیبزی ثِ ٍسبیل حفبظت سیستن تٌفس ًوی ثبضذ: حفبظت تٌفسی 

:سایر الالم حفاظتی 

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



: تبریخ : تبریخ 


