اطالعات فني و حفاظت ايمني مواد( ) MSDS
مجموعه  :محصوالت پوشش گسترشيمي

نام :چربيگيرپودری آهن CD144

 - 1ماهيت ماده
نام شيميايي :

چربيگيرپودري آهن411

خانواده شيميايي :

شامل مواد قليايي قوي -سورفكتانت – دترجنت – امولسيفاير.

 -2اطالعات عمومي

عالئم حفاظتي

 -3هشدارهاي حفاظتي
تماس باچشم

ممكن است باعث سوزش و قرمزي چشم شود.

تماس با پوست

سميت كمي برروي پوست دارد بدليل چربي زدايي قوي ممكن است باعث خشكي پوست شود.

بلعيدن وخوردن

خوردن آن مضر است ممكن است باعث استفراغ ودردشكم شود.

حريق

قابليت اشتعال ندارد.

انفجار

قابليت انفجار ندارد.

اثرات زيست محيطي

باعث مرگ آبزيان وخشك شدن درختان مي شود.

 -4كمكهاي اوليه
تماس با چشم

چشم هاراباز نگه داشته وبه مدت  41دقيقه با آب بشوييد وبه پزشك مراجعه كنيد.

تماس با پوست

درصورت تماس با پوست محل راباآب بشوييد.لباسها وكفشهاي آلوده راازتن درآورده وقبل
ازاستفاده مجدد آنهاراتميز كنيد.

بلعيدن وخوردن

درصورت خوردن يابلعيدن 4تا 2ليوان آب يا شيربنوشيدوبالفاصله به پزشك مراجعه كنيد .

تنفس

-

شماره سند:

شماره ويرايش:
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اطالعات پزشكي

نام :چربيگيرپودری آهن CD144

تمام معالجات بايد بر اساس عالئم ونشانه هاي بيماري انجام گيرد .

 -5اطفاء حريق
خطر آتشگيري

قابليت آتشگيري نداردونمي سوزد.

نحوه مناسب اطفاء

-

ساير توصيه ها

-

 -6احتياطات شخصي
حفاظت پوست

از دستكش ولباسهاي آستين بلند استفاده شود.

حفاظت چشم

حفاظت از چشم وصورت به شرايط محيطي بستگي دارد.براي اين ماده از تجهيزات ANSI Z87
استفاده كرد.ازعينك ايمني براي محافظت چشم استفاده كنيد.محلول شستشوي چشم دردسترس باشد.

حفاظت بدن

-

حفاظت تنفس

از تجهيزات  MSHA / NIOSHباتوجه به نيازهاي محيط استفاده كنيد .

 -7احتياط محيطي
حفاظت محيط

از تجهيزات تهويه عمومي باتوجه به محيط كار استفاده گردد .

تميز كاري محيط آلوده

محل آلودگي را با آب بشوييد .

 -8طريقه دفع ضايعات مواد وبسته بندي
دفع ضايعات مواد

فاضالبهاي ناشي ازاين مواد از طريق روشهاي ريسايكل ( ) Recycleقابل بازيابي است

دفع بسته بندي آلوده شده

-

شماره سند:

شماره ويرايش:
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 -9جابجاي وانبارش
احتياط جابجايي

به هنگام جابجايي بايداز شكستگي وپارگي ظرف نگهداري مواد اجتناب شود.

شرايط انبارداري

درمحل خشك با تهويه مناسب انبارشود.

بسته بندي مناسب

درگوني پالستيكي باپوشش نايلوني جهت جلوگيري ازنفوذ آب به داخل بسته بندي

 -11حد تماس مجاز
گزارش نشده

 -11مشخصات فيزيكي وشيميايي
حالت فيزيكي

پودر

شكل ظاهري

پودري سفيدرنگ با مش ريز

رنگ

سفيد

بو

بي بو

حالليت آب

محلول

درصد نانيونيك

-

ساير اطالعات

درصد مصرف  ( %2-3 :به ازاي هر  %4پودر  %0/2ادتيو به وان اضافه شود)
دما  00-00 :درجه سانتيگراد
زمان  40 -41 :دقيقه
زمان آبكشي  2-3 :دقيقه حتي المقدور در  2مرحله مجزا

 -12اطالعات زيست بوم شناختي
مالحظات عمومي

اطالعاتي در دسترس نيست .

رفتار درمحيط زيست

با ورود به آبهاي جاري وزير زميني باعث مرگ آبزيان خواهد شد

قابليت تجزيه

-

اثر روي محيط آبزيان

باعث خفگي جانوران آبزي مي شود.

ساير اطالعات

-

شماره سند:
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 -13پايداري وبرهم كنش ها
پايداري

پايدار است

محيطهاي مورد اجتناب

-

مواد ناسازگار

اختالط با تركيبات اسيدي وآلي

خطرات ناشي از تجزيه

-

 -14سم شناسي
مسموميت تنفسي

مسموميت تنفسي گزارش نشده است .

مسموميت غذايي

 LDSO 510 mg/ kgبراي موش

مسموميت تماس با پوست

گزارش نشده است .

مسموميت چشمي

باعث سوزش چشم مي شود .

اثرات حاد

گزارش نشده است .

ساير اطالعات

-

 -15مقررات حمل ونقل
حمل ونقل هوايي

خطر ندارد

حمل ونقل دريايي

خطر ندارد

حمل ونقل جاده ايي وراه آهن

خطر ندارد

 -16اطالعات نظارتي
نماد هاي خطرات
نشانه هاي ريسك
)R-Phrase(s
نشانه هاي ايمني
)S- Phrase(s
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 – 17ساير اطالعات
كاربردهاي محصول

شماره سند:

جهت چربيگيري و تميز كاري قطعات آهني – چدني و استيل استفاده مي شود

ويرايش:
شمارهويرايش:
شماره

 5از5
صفحه 4

