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 مشخصات شرکت تامین کننده

 شرکت ایمن آب کاژه )سهامی خاص( نام شرکت 

 430159 شماره ثبت

 10320820722 شناسه ملی

 23واحد  7 ، طبقه 6تهران، خیابان سمیه، بعد ار چهار راه بهار، بن بست خوانساری، پالک  نشانی

 (021) 88349106 – 88343547 تلفن

 www.imenab.org وب سایت

 info@imenab.org نشانی الکترونیک

   اطالعات عمومی )عالئم حفاظتی(

 مواد خورنده مواد محرک s مواد آتش گیر مواد سمی لوزی خطر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

زیست خطرناک برای محیط مواد منفجر شونده مواد اکسید کننده   

 

 

 

 

   

 هشدارهای حفاظتی         

 توانند باعث سوختگی در چشم گردیده و صدمات دائمی به چشم وارد نمایند.می تماس با چشم: -

 التهاب پوست وجود دارد.به دلیل خاصیت اسیدی قوی احتمال تخریب سطحی پوست و خارش و   تماس با پوست: -

در صورتی که این و شود. سوختگی در معده و روده در صورت بلعیده شده دارای اثرات زیان آوری است و ممکن است باعث  بلعیدن و خوردن: -

 اغما و مرگ را به دنبال دارد.درصد باشد  33محلول 

اشکاالت تنفسی و مرگ می لظت های باال موجب تورم ریوی و در غ باشد.محرک سیستم ریوی می گردد.باعث التهاب بینی و گلو می تنفس: -

 شود.

 . باشداشتعال نمی این ماده قابل حریق: -

 این ماده قابل انفجار نمی باشد. انفجار: -
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 های اولیهکمک          

  (HSE) تماس فوری با واحد ایمنی و بهداشت           

د. به مصدوم اجازه ندهید کنید بشوریحالی که پلک خود را باز و بسته میدقیقه در  15ها را با آب فراوان به مدت حداقل به سرعت چشم تماس با چشم: -

 در صورت داشتن لنز آن را خارج کرده و  سریعا به پزشک مراجعه شود. هایش را ببندد.های خود را بمالد یا چشمچشم

کنید، پوست خود را با آب فراوان حداقل وده را خارج میهای آلها و کفشکه لباسهای پزشکی دریافت کنید. در حالیبه سرعت مراقبت تماس با پوست: -

 هاب آلوده دست نزنید.دقیقه بشویید. دیگر  به لباس 15به مدت 

سریعا به  لیوان آب یا شیر بخورانید تا محتویات معده وی رقیق شود. 4تا  2: فرد را وادار به استفراغ نکنید. اگر فرد هوشیار است به وی بلعیدن و خوردن -

 ک مراجعه شود.پزش

گرفت، به وی اکسیژن بدهید. هرگز از به سرعت خدمات پزشکی دریافت کنید. فرد را به هوای آزاد منتقل نمایید. اگر تنفس فرد به سختی صورت می تنفس: -

 تنفس دهان به دهان استفاده ننمایید. اگر تنفس فرد قطع شد از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده نمایید.

 های هر فرد، پزشک باید نسبت به کنترل عالئم و شرایط اقدامات الزم را انجام دهد.بر اساس واکنش پزشکی:اطالعات  -

 اطفاء حریق

 تماس فوری با واحد آتش نشانی

 باشد، اما در تماس با فلزات تولید گاز هیدروژن می کند که ترکیب هوا می تواند سبب انفجار شود. قابل اشتعال نمیخود این ماده خطر آتش گیری:  -

 اسپری آب، فوم، شیمیایی خشک یا دی اکسید کربن برای اطفاء مناسب هستند.نحوه مناسب اطفاء:  -

تواند روی زمین پخش شود ماده سنگین تر از هوا است. بخار می شوند. بخار اینظروف حاوی این ماده زمانی که حرارت ببینند، منفجر میسایر توضیحات:  -

 و در مناطق کم ارتفاع یا محدود جمع شود و در تماس با فلزات ممکن است گاز قابل اشتعال هیدروژن ایجاد نماید.

 

 های شخصی:احتیاط

ترجیحا از سیستم تهویه محلی استفاده شود تا تهویه منطقه به خوبی سیستم تهویه عمومی و محلی متناسب با استاندارد تعبیه شود. کنترل مهندسی:  -

 های دیگر وارد نشود. مکان استفاده این ماده باید مجهز به دوش و چشم شوی اضطراری باشد.صورت پذیرد و بخارات به قسمت

 و کفش مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده شود.های مقاوم در برابر اسید و لباس برای جلوگیری از مواجهه با پوست از دستکش حفاظت پوست: -

 . در زمان کار با ماده هرگز لنز فشرده در چشم نداشته باشید.عینک های مخصوص مواد شیمیایی استفاده شوداز حفاظت چشم:  -

 از لباس حفاظتی مناسب برای جلوگیری از تماس پوستی استفاده نمایید.حفاظت از بدن:  -

  از تنفس بخار این ماده اجتناب شود.ماسک های مخصوص فیلتردار استفاده شود.از  حفاظت تنفسی:  -

 های محیطاحتیاط

 غیر ضروری به محل نشت خودداری شود، محیط حتما مجهز به سیستم تهویه باشد.  سریعا محل نشت را متوقف کرده و از ورود افراد  حفاظت محیط: -

 منطقه آلوده را با آب بشویید.و برای جذب مواد باقیمانده از شن و ماسه استفاده شود. با مواد جاذب ماده را جذب کنید،   نظافت محیط آلوده:

 ای عمل شود.طبق مقررات ملی، محلی و منطقهدفع ضایعات مواد:  -

حفاظت فردی توصیه شده استفاده نمایید. در صورت ایمن تا تکمیل فرآیند پاکسازی، دسترسی به محل را محدود نمایید. از تجهیزات  های عمومی:توصیه -

 بودن شرایط، نشت مواد را متوقف نمایید. به مواد ریخته شده دست نزنید. در صورت امکان محیط را کامال تهویه نمایید.
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 حمل و انبار

شید که تهویه محیطی برای حمل و نقل مناسب و بااز آزاد شدن بخارات و ذرات ریز این مواد جلوگیری نمایید. همیشه مطمئن  های جابجایی: احتیاط -

 کافی است. تجهیزات ایمنی و دوش آب و چشم شوی و تجهیزات ایمنی جهت استفاده اضطراری در دسترس باشد.

نگهداری کنید. هرگز آن را در ظروف فلزی قرار ندهید. ماده را از نوع مقاوم در برابر اسید ماده را در ظروف پلی اتیلن یا پالستیکی شرایط انبارداری:  -

 باشد.درجای خشک، خنک و با تهویه محیطی عالی قرار دهید. در شرایط نرمال جابجایی و انبار پایدار می

باشد. بخار آن را تنفس نکنید. استفاده از ظرف این ماده پس از شستن و خشک کردن، غیر از اهداف درب ظرف همیشه بسته بسته بندی مناسب:  -

 لیتری یا تانکرهای مخصوص در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. 20شرکت ایمن آب کاژه اسید دیسکلر تولید خود را در ظروف  باشد.صنعتی ممنوع می

 

 پایداری و واکنش پذیری

 .تحت دما و فشار معمولی پایدار می باشداین ماده پایداری:  -

 این ماده اجتناب شود. از گرمای بیش از حد، فلزات، حرارت زیاد، مواجه با رطویت هوا باهای مورد اجتناب: محیط -

 باشد.ناسازگار میرطوبت، بازها  ،، سدیمهای قوی با عوامل اکسیدکننده مواد ناسازگار: -

در اثر گرما تبدیل به بخارات و ذرات کلرید هیدروژن و گاز کلر می شود که هر دو سمی هستند و گاز هیدروژن که منفجر محصوالت تجزیه خطرناک:  -

 شونده است.
   سم شناسی

 شود. ممکن است باعث سردرد و حالت تهوع شود.موجب تحریک بینی، گلو و ریه میمسمویت تنفسی:  -

 شود.موجب تحریک دهان، گلو و دستگاه گوارش میمسمومیت غذایی:  -

های اولیه دریافتی نیز بستگی دارد. شود که البته به مدت زمان مواجهه و نوع کمکباعث تحریک شدید یا آسیب به بافت چشم میمسمویت چشمی:  -

 ممکن است موجب سوختگی چشم شود. ممکن است موجب آسیب دائمی به بافت چشم شود.
 فیزیکی و شیمیاییخصوصیات 

 مایع حالت فیزیکی:

 مایع فرار شکل فیزیکی:

 زرد رنگ رنگ:

 دارای بوی تند بو:

pH 1/1 

 باشدقابل اشتعال نمی نقطه اشتعال

 باشدکامال قابل حل می حاللیت در آب:

 درجه سانتی گراد 20میلی متر جیوه در  167 فشار بخار:

 F)  )  20 °C  3g/cm 18.1° 68دانسیته در دمای 

 کاربردی ندارد دانسیته بخار 

 - F)  )  20 °C° 68حاللیت در آب در دمای

  ویسکوزیته
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