
 

 

 (  MSDSفني و حفاظت ايمني مواد) اطالعات 

محصوالت پوشش گسترشیمیمجموعه :  )ورسوبات کربنی نفتی سنگینمواد  پاک کنندهCD373 (   :نام  

 

 

 ماهیت ماده    -1
 )مواد سنگين نفتي ورسوبات کربني پاک کنندهCD373  ( نام شيميايي :

 الکل ها -نفت بی بو-حالل های خانواده نفتی-دترجنت های غیریونی-موادآلی خانواده شيميايي :

 اطالعات عمومی -2

 عالئم حفاظتي

   

 

 
 

 

 هشدارهاي حفاظتی -3
 ممکن است باعث سوزش و قرمزی چشم شود. تماس باچشم

 ی پوست شود. كمی برروی پوست دارد بدلیل چربی زدایی قوی ممکن است باعث خشکسمیت  تماس با پوست

 خوردن آن مضر است ممکن است باعث استفراغ ودردشکم شود. بلعيدن وخوردن

 یش زمان تنفس می شود.تنفس آن دردراز مدت ممکن است باعث افزا تنفس

 قابلیت اشتعال دارد. حريق

 قابلیت انفجار ندارد. انفجار

 باعث مرگ آبزیان وخشك شدن درختان می شود. اثرات زيست محيطي

 کمكهاي اولیه -4
 مراجعه كنید.دقیقه با آب بشویید وبه پزشك  15وبه مدت چشم هاراباز نگه داشته  تماس با چشم

وقبل  درصورت تماس با پوست محل راباآب بشویید.لباسها وكفشهای آلوده راازتن درآورده تماس با پوست
 ازاستفاده مجدد آنهاراتمیز كنید.

 لیوان آب یا شیربنوشیدوبالفاصله به پزشك مراجعه كنید . 2تا1یابلعیدن  درصورت خوردن بلعيدن وخوردن

 اگر تنفس باعث سوزش گرددشخص را به هوای آزاد منتقل كنید . تنفس

 

 

 5از 1صفحه  شماره ويرايش:        شماره سند:



 

 

 (  MSDSاطالعات فني و حفاظت ايمني مواد) 

محصوالت پوشش گسترشیمیمجموعه :  )ین ورسوبات کربنیمواد نفتی سنگ پاک کنندهCD373 (نام :   

 

  

 تمام معالجات باید بر اساس عالئم ونشانه های بیماری انجام گیرد . اطالعات پزشكي

 

 

 اطفاء حريق -5
 محلول غلیظ قابلیت آتش گیری دارد. خطر آتشگيري

 - اطفاء نحوه مناسب

 - ر توصيه هايسا

 

 احتیاطات شخصی -6
 از دستکش ولباسهای آستین بلند استفاده شود. ستحفاظت پو

 ANSI Z87.برای این ماده از تجهیزات حفاظت از چشم وصورت به شرایط محیطی بستگی دارد حفاظت چشم
 باشد. دسترسمحلول شستشوی چشم در.برای محافظت چشم استفاده كنید عینك ایمنیكرد.ازاستفاده 

 - حفاظت بدن

 باتوجه به نیازهای محیط استفاده كنید .  MSHA / NIOSHاز تجهیزات  حفاظت تنفس

 

 احتیاط محیطی -7
 از تجهیزات تهویه عمومی باتوجه به محیط كار استفاده گردد .  حفاظت محيط

 محل آلودگی را با آب بشویید . تميز کاري محيط آلوده

 

 طريقه دفع ضايعات مواد وبسته بندي -8
 ( قابل بازیابی است Recycleشی ازاین مواد از طریق روشهای ریسایکل )نا فاضالبهای دفع ضايعات مواد

 - دفع بسته بندي آلوده شده

 

 

 

 5از 2صفحه  شماره ويرايش:          شماره سند:



 

 

 

 (  MSDSاطالعات فني و حفاظت ايمني مواد) 

ت پوشش گسترشیمیمحصوالمجموعه :  )مواد نفتی سنگین ورسوبات کربنی پاک کنندهCD373 (نام :   

 جابجاي وانبارش -9

 ياط جابجايياحت
واندازه آنها بستگی دارد به هنگام جابجایی بایداز شکستگی ظرف  طریقه جابجایی به نوع بسته بندی

 .هوای سرد منقبض شودنگهداری مواد اجتناب شود. ممکن است این ماده در 

 انبار شود. درمحل خشك با تهویه مناسب انبارشود. درجه سانتیگراد 45تا  5دردمای بین  شرايط انبارداري

 در ظروفی كه به خوبی بسته شود ذخیره گردد.  بسته بندي مناسب

 حد تماس مجاز -10
 گزارش نشده

 

 مشخصات فیزيكی وشیمیايی -11
 مایع حالت فيزيكي

 شفاف شكل ظاهري

 كهربایی رنگ

 تركیبات نفتیبوی  بو

 تركیب سوسپانسیون  حالليت آب

 34-26 درصد نانيونيك

  حجم آب مخلوط نمایید .10تا 5 حجم ازآن را با 1 ،جهت استفاده ازاین محلول ساير اطالعات

 

 اطالعات زيست بوم شناختی -12
 اطالعاتی در دسترس نیست . مالحظات عمومي

 زیان خواهد شد با ورود به آبهای جاری وزیر زمینی باعث مرگ آب رفتار درمحيط زيست

 - قابليت تجزيه

 باعث خفگی جانوران آبزی می شود.  اثر روي محيط آبزيان

 - ساير اطالعات

 

 5از 3صفحه  شماره ويرايش:        شماره سند:



 

 

 

 (  MSDSاطالعات فني و حفاظت ايمني مواد) 

والت پوشش گسترشیمیمحصمجموعه :  )مواد نفتی سنگین ورسوبات کربنی پاک کنندهCD373 (  نام :  

 

 پايداري وبرهم کنش ها -13
  درجه كامالً پایداربوده، دردماهای باالتر قابلیت فراریت حاللها بیشتر خواهد بود . 45-5در دمای  پايداري

 - محيطهاي مورد اجتناب

 تركیبات اسیدی وقلیایی قوی مواد ناسازگار

 - خطرات ناشي از تجزيه

 سم شناسی -14
 مسمومیت تنفسی گزارش نشده است .  تنفسيمسموميت 

 برای موش LDSO 510 mg/ kg مسموميت غذايي

 گزارش نشده است . مسموميت تماس با پوست

 باعث سوزش چشم می شود . مسموميت چشمي

 گزارش نشده است .  اثرات حاد

  - ساير اطالعات

 

 مقررات حمل ونقل -15
 داردهای حمل مواد آتشگیر قابلیت حمل ونقل  مطابق با دستورالعمل حمل ونقل هوايي

 دارد.مطابق با دستورالعمل های حمل مواد آتشگیر قابلیت حمل ونقل  حمل ونقل دريايي

 دارد. مطابق با دستورالعمل های حمل مواد آتشگیر قابلیت حمل ونقل  حمل ونقل جاده ايي وراه آهن

 

 اطالعات نظارتی -16
  نماد هاي خطرات

 هاي ريسكنشانه 
R-Phrase(s) 

 

 نشانه هاي ايمني
S- Phrase(s) 

 

 5از 4صفحه شماره ويرايش:        شماره سند:



 

 

 

 (  MSDSاطالعات فني و حفاظت ايمني مواد) 

محصوالت پوشش گسترشیمیمجموعه :  )مواد نفتی سنگین ورسوبات کربنی پاک کنندهCD373 (  نام :  

 

 ساير اطالعات  –17

 اي محصولکاربرده

 موم و... كه ساختار الکانها را دارا می باشند . روغن های سنگین نظیر گریس و زدودن -
دیزلی و دیفرانسیل انواع  -پاك كردن چربیها و روغن های سوخته در اطراف سیلندر موتورهای بنزینی   -

 كامیون وسواری –اتوبوس  خودرو از قبیل

 نفتی وسوخت  تمیز كردن كربن تانکرهای حمل مواد  -
 كشاورزی -پاك كردن سطوح فلزی در ماشین آالت راه سازی  -
 )تعمیرات و نگهداری ( –پاك كردن قسمتهای مختلف در لکوموتیو ها و مترو  -
 ساخت( –)تعمیرات و نگهداری  –تمیز كردن مخازن و قسمتهای مختلف كشتی  -
 استخراج و... –ی حفار -در تمیز كردن ادوات مورد استفاده در صنعت نفت -
 شستشوی موتور هواپیما و اگزوز و ... –در صنایع هواپیمایی  -
          مصارف متنوعی در صنعت خودرو سازی                                                                      -
 پاك كردن روغن از سطوح مخازن بتونی سیستم های تصفیه فاضالب و... -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5از 5صفحه  شماره ويرايش:           شماره سند: 5از 4صفحه  شماره ويرايش:          شماره سند:


