اطالعات فني و حفاظت ايمني مواد( ) MSDS
نام:

مجموعه  :محصوالت پوشش گسترشيمي

زنگبر قوی

CD389+

 - 1ماهيت ماده
نام شيميايي :

زنگبر قوی

خانواده شيميايي :

ترکیبات اسیدی ومعدنی – آنتی اکسیدان  -شتابدهنده و اینهیبیتور

 -2اطالعات عمومي

خورنده

عالئم حفاظتي

 -3هشدارهای حفاظتي
تماس باچشم

باعث سوزش و قرمزی چشم شود.

تماس با پوست

ممكن است باعث سوزش و خشكی پوست شود.

بلعيدن وخوردن

خوردن آن مضر است باعث سوزش والتهاب سیستم گوارشی شود .

تنفس

تنفس آن دردراز مدت ممكن است باعث افزایش زمان تنفس می شود.

حريق

قابلیت اشتعال ندارد.

انفجار

قابلیت انفجار ندارد.

اثرات زيست محيطي

باعث مرگ آبزیان وخشك شدن درختان می شود.

 -4كمكهای اوليه
تماس با چشم

چشم هاراباز نگه داشته وبه مدت  51دقیقه با آب بشویید وبه پزشك مراجعه کنید.

تماس با پوست

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

بلعيدن وخوردن

درصورت خوردن یابلعیدن 5تا 2لیوان آب یا شیربنوشیدوبالفاصله به پزشك مراجعه کنید .

تنفس

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

شماره سند:

شماره ويرايش:

صفحه  1از 4

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

اطالعات پزشكي

نام:

زنگبر قوی

CD389+

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

 -5اطفاء حريق
خطر آتشگيري

محلول غلیظ قابلیت آتش گیری ندارد.

نحوه مناسب اطفاء

-

ساير توصيه ها

-

 -6احتياطات شخصي
حفاظت پوست
حفاظت چشم

از دستكش ضداسید ولباسهای آستین بلند استفاده شود.
حفاظت از چشم وصورت به شرایط محیطی بستگی دارد.برای این ماده از تجهیزات ANSI Z87
استفاده کرد.ازعینك ایمنی برای محافظت چشم استفاده کنید.محلول شستشوی چشم دردسترس باشد.

حفاظت بدن

-

حفاظت تنفس

از تجهیزات  MSHA / NIOSHباتوجه به نیازهای محیط استفاده کنید .

 -7احتياط محيطي
حفاظت محيط

از تجهیزات تهویه عمومی باتوجه به محیط کار استفاده گردد .

تميز كاري محيط آلوده

محل آلودگی را با آب ومواد شوینده بشویید .

 -8طريقه دفع ضايعات مواد وبسته بندی
دفع ضايعات مواد
دفع بسته بندي آلوده شده

شماره سند:

فاضالبهای ناشی ازاین مواد از طریق روشهای خنثی سازی با قلیا قابل دفع است
-

شماره ويرايش:

صفحه 2از4

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

نام:

زنگبر قوی

CD389+

 -9جابجای وانبارش
طریقه جابجایی به نوع بسته بندی واندازه آنها بستگی دارد به هنگام جابجایی بایداز شكستگی ظرف

احتياط جابجايي

نگهداری مواد اجتناب شود .ممكن است این ماده در هوای سرد منقبض شود.

شرايط انبارداري

دردمای بین  5تا  55درجه سانتیگراد انبار شود .درمحل خشك با تهویه مناسب انبارشود.

بسته بندي مناسب

در ظروفی که به خوبی بسته شود ذخیره گردد.

 -11حد تماس مجاز
گزارش نشده

 -11مشخصات فيزيكي وشيميايي
حالت فيزيكي
رنگ
حالليت آب
بو
درصد نانيونيك
ساير اطالعات

مایع
کهربایی-قهو ه ای
کامالً محلول
ترکیبات اسیدی
51-22
محلول را با توجه به میزان اکسید با یك تا  1حجم آب رقیق کنید .

 -12اطالعات زيست بوم شناختي
مالحظات عمومي
رفتار درمحيط زيست
قابليت تجزيه
اثر روي محيط آبزيان
ساير اطالعات

شماره سند:

اطالعاتی در دسترس نیست .
با ورود به آبهای جاری وزیر زمینی باعث مرگ آبزیان خواهد شد
باعث مرگ آبزیان می شود .
-

شماره ويرايش:

صفحه  3از4

اطالعات فني و حفاظت ايمني مواد( ) MSDS
نام :نام:

مجموعه  :محصوالت پوشش گسترشيمي

زنگبر قوی

CD389+

 -13پايداری وبرهم كنش ها
پايداري

در دمای  1-51درجه کامالً پایدارمی باشد .

محيطهاي مورد اجتناب
مواد ناسازگار
خطرات ناشي از تجزيه

ترکیبات قلیایی قوی
-

 -14سم شناسي
مسموميت تنفسي

مسمومیت تنفسی گزارش نشده است .

مسموميت غذايي

 LDSO 510 mg/ kgبرای موش

مسموميت تماس با پوست
مسموميت چشمي
اثرات حاد
ساير اطالعات

گزارش نشده است .
باعث سوزش چشم می شود .
گزارش نشده است .
-

 -15مقررات حمل ونقل
حمل ونقل هوايي

مطابق با دستورالعمل های حمل مواد اسیدی قابلیت حمل ونقل دارد

حمل ونقل دريايي

مطابق با دستورالعمل های حمل مواد اسیدی قابلیت حمل ونقل دارد.

حمل ونقل جاده ايي وراه آهن

مطابق با دستورالعمل های حمل مواداسیدی قابلیت حمل ونقل دارد.

 -16اطالعات نظارتي
نماد هاي خطرات
نشانه هاي ريسك
)R-Phrase(s
نشانه هاي ايمني
)S- Phrase(s

شماره سند:

شماره ويرايش:

صفحه  4از4

