
 

  
   

شر                                     ر پاال   ت 

   :عمومي مشخصات
 پايدار شيميايي نظر از و باشد ميدرجه سيلسيوس   222دماي درخشه زني و درجه سيلسيوس  370- 522با دامنه نقطه جوش  نسبتا روشن مايعي است

  .تاس
  = بيشترين خطر)4= كمترين خطر ، 0)(4-0درجه بندي خطرات بر اساس سازمان حفاظت از حريق آمريكا: (شاخص 

  0 واكنش پذيري:               1اشتعال پذيري:                   1از لحاظ سالمتي:  
رساني شود.                                                                           يا امداد و نجات  اطالع (125)آتش نشانيبه نزديكترين واحد درصورت بروز هر حادثه (حريق يا نشتي) 

                                                                                                                                                                            

  :برانسان تأثير
  .د شو مي جذب بلع و استنشاق و پوست چشم، راه از ماده اين
  .گردد مي تحريك و سوزش سبب ها چشم با تماس اثر در
  .گردد مي پوست تحريك و خشكي سبب پوست باتكرار شونده   تماس در

  .گردد مي استفراغ و تهوع سبب و شده سينه و گلو ناحية در سوزش سبب مايع اين بلعيدن
 .گردد مي ها ريه به آسيب و مركزي اعصاب دستگاه كارايي كاهش سبب در طوالني مدت مايع اين بخارات تنفس

 :بهداشتي و ايمني نكات ، فردي هاي حفاظت

  .گردد مراجعه پزشك هب وداده  شستشو در حالت پلك باز با دوران كره فراوان آب با دقيقه 15 حداقل چشم با تماس صورت در
  .شود داده شستشو صابون و آب با دقيقه  15جداسازي البسه آلوده و شستشو به مدت حداقل  پوست، با تماس صورت در
  .دهيد اطالع اورژانس به تنفس در مشكل صورت در و برده آزاد هواي به را فرد استنشاق، صورت در
  .گردد مراجعه پزشك به سريعاً و ننمائيد استفراغ به وادار را مصدوم شدن بلعيده صورت در

  .گردد استفاده ايمني عينك و ماسك فيلتردار,نفتي مواد مخصوص دستكش ايمني، كفش و كار لباس از حتماً بايد ماده اين با كار جهت
  در فضاهاي بسته برقراري تهويه كافي و مناسب ضروري است.

  اقدامات مقابله با حريق :
  احتمال آتش سوزي وجود دارد. , شعله باز)جرقهافروزش (بع امنحضور بوده و در ) Class IIIحتراق (قابل ا خطرات آتش سوزي و انفجار:

  فوم، پودر خشك و گاز كربنيك ها: خاموش كننده
  .استفاده مي شودكانتينر از آب براي خنك كاري 

 اقدامات الزم حين نشتي و يا ريخته شدن مواد به محيط: 

 وسيله نقيله را خاموش نمائيد و از ايجاد جرقه، آتش و ديگر منابع احتراق خودداري نمائيد به مواد ريخته شده دست نزنيد در صورت امكان - 
  توسط اسپري آب جلوي تبخير مواد گرفته شود  همچنين احتمال خطر وجود نداشته باشد) گرفته شودجلوي نشتي (در صورتي كه 

راي دفع در ظروف مناسب ريخته ته شده كم باشد توسط ماسه و يا مواد غير قابل اشتعال ديگر جاذب، جمع آوري گردد و باگر مقدار مواد ريخ - 
  جلوگيري گردد. از انتشار ضايعات آلوده به كانالهاي روباز و  (شده)شود

  موانع ايجاد گردد. ،مسير جريان مواددر صورتي كه مقدار مواد ريخته شده زياد باشد جهت جلوگيري از گسترش بيشتر مواد در  
  مشخص گردد.(هشدار) منابع جرقه  از محل حادثه حذف و افراد غير ضروري از محل دور گردد و محل حادثه  با عاليم  - 
اده از لوله پليكا و ارت استفاده شود، ضمن اينكه استف بدليل خطر الكتريسيته ساكن در زمان تخليه و بارگيري ظرف به ظرف بايد از اتصال بدنه - 

براي انتقال بدليل خطر آتش سوزي بالدرنگ ممنوع است. خطر تصاعد گاز سمي و قابل اشتعال هيدروژن سولفوره بعنوان جز همراه مدنظر قرار 
  گيرد.

 يزكاري كامل محوطهشستشو و تم-

 اين فرم مخصوص استفاده راننده تانكر حامل اين ماده شيميايي مي باشد. 

فرم مشخصات عمومي و نكات 
 ايمني مواد شيميائي

 LD1(لوبكات سبك)


