
گبز  هایع جاهد

 ناپایدار پایدار

0.91- 0.86: وزى هولىولی : حالت فیسیىی 

(MSDS)برگه اطالعات ایونی هواد 
: تاریخ 

:شواره 

معرفی ماده . 1

رٍغي صٌعتی: نام هاده 

رٍغي هَتَر، موپرسَر، گیرتنس، اًتقال حرارت: نام های هترادف 

-: فرهول شیویایی 

مشخصات فیسیکی . 2

-: نمطه جوش -: نمطه ذوب 

زرد رًگ ٍ تَی هالین: رنگ و بو 

-

خطرات انفجار و آتش سوزی . 3

 درجِ ساًتی گراد300<: دهای خوداحترالی  درجِ ساًتی گراد240-200: نمطه اشتعال 

اسپری آب ٍ مف: هواد اطفاء وننده 

: روش اطفاء حریك 
. ٌّگام آتص سَزی در هحیط ّای سر تستِ تذٍى دستگاُ تٌفسی ٍارد ًطَیذco2 تا coتِ دلیل تَلیذ )اسپری آب ٍ مف 

: خطرات انفجاری و حریك های غیرعادی 

نگهذاری و حمل و نقل . 4

:شرایط نگهداری و جابجایی 

.در ظرٍف در تستِ تِ دٍر از گرها، جرقِ ، ضعلِ ٍ عَاهل امسیذ مٌٌذُ ًگْذاری ضَد

تَْیِ هٌاسة ایجاد ضَد

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

.تا احتیاط حول ٍ در ظرٍف در تستِ حول گردد

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

  ٍ سایر TOXIT، NOXدر اثر سَختي تِ خصَظ در هَاقعی مِ َّا تِ اًذازُ مافی ًثاضذ تَلیذ گازّای  :هحصوالت خطرنان حاصل از تجسیه 

گاز ّای خطرًاك هی ًوایذ

 :(TLV)حدود تواس هجاز شغلی 

: راههای ورود آالینده به بدى 

:اثرات و عوارض تواس 

.تاعث التْاب خفیف چطن ٍ تلع آى تاعث هسوَهیت هی ضَد : اثرات حاد 

.تواس ّای هنرر تا پَست هَجة التْاب آى هی ضَد : اثرات هسهي 

: ووه های اولیه 

 دقیقِ ضست ٍ ضَ دّیذ15چطن ّا را سریعا تِ هذت : تواس تا چطن 

.لثاس ّای آلَدُ را تیرٍى آٍردُ ٍ پَست را تا آب گرم ٍ صاتَى ضست ٍ ضَ دّیذ: تواس تا پَست 

اگر فرد تِ َّش تَد هقذار زیادی آب تِ ٍی دادُ ٍ اٍ را ٍادار تِ استفراغ ًنٌیذ. ّرگس تِ فرد تیَْش چیسی ًخَراًیذ: تلعیذى ٍ خَردى 

.هصذٍم را تِ َّای آزاد تردُ ٍ در صَرت لسٍم تِ ٍی تٌفس هصٌَعی دّیذ: تٌفس 

پاکسازی . 7

:طریمه پاوسازی 

.ًطتی را تا رٍ ضْایی هثل هنص خالء ٍ ٍسایل هناًینی تازیافت مٌیذ ، هٌاتع جرقِ را دٍر مٌیذ 

طثق قَاًیي هحلى ٍ مطَرى تا حذ اهناى ضایعات را تازیافت مٌیذ :روش های دفع ضایعات 

: تبریخ : تبریخ 

تجهیسات حفاظتی . 8

:وسایل حفاظت فردی 
(حفاظت چطن). استفادُ ضَد (تیرًگ )از عیٌل ّای  ایوٌی

(حفاظت تذى). از دستنص ّای حفاظتی، مفص ایوٌی ٍ  لثاس مار حفاظتی استفادُ ضَد

:سایر الالم حفاظتی 

استفادُ از تَْیِ عوَهی

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


