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اطالعات ايوني كربنات كلسين
 -1شناسناهه هاده :
نام كاال  :مشثٌبت ملسين ( آّل )
كاربرد  :تػفيِ آة
 -2شناسه خطر :

دس هَقع تٌفس سوي است  .ايجبد سَصش دس چطن هي مٌذ  .ايجبد سَصش دس سيستن تٌفسي هي مٌذ  .ايجبد سَصش دسپَست هيٌوبيذ .
دس غَست تشميت ثب گبصّب ٍ ثخبسات قبثل اضتعبل تشميجبت اًفجبسي سخ هي دّذ . ايي هبدُ ثسيبس خطشًبك ٍ ًيض خَسًذُ است ٍ ثذٍى تجْيضات مبهل حفبظتي آتص ًطبًبى ًجبيذ ٍاسد هحل اطفب ضًَذ .UN Class
(هَاد سوي)6.1
دّبى
تٌفس LD50 ،
LC50
 -3هشخصات فيسيكي و شيويائي :
34°C
ًقطة جَش :
101°C
ًقطة رٍة :
70.9
جشم هلنَلي :
فطبس ثخبس 6.78 bar :
حبلت فيضيني  :گبص
ظبّش  :صسد هتوبيل ثِ سجض داساي ثَي هخػَظ ٍ هحشك
حالليت دس آة  :خيلي من چگبلي ٍيژُ :

1.5

 -4راههاي ورود به بذى :
 استٌطبق دس دساص هذت  ،استٌطبق دس مَتبُ هذت  ،جزة پَستي -5اقذاهات و كوكهاي اوليه :
 دس هَسد چطن  :سشيعبً چطن سا صيش دٍش چطن ضَي ثب آة فشاٍاى حذاقل ثِ هذت  15دقيقِ ثطَئيذ . دس هَسد پَست  :مفطْب ٍ لجبسْبي آلَدُ سا اص تي خبسج مشدُ پَست سا ثب آة ٍ غبثَى ثطَئيذ. دس غَست سَختگي ثب آة سشد ٍ هحلَل آة ًول استشيل هخػَظ ثطَئيذ ٍ سپس اص گبص استشيل استفبدُ مٌيذ . دس غَست استٌطبق  :ثيوبس سا ثِ َّاي آصاد ثشدُ دس غَست ًيبص ٍ ٍجَد هطنل تٌفسي اص امسيژى ٍ يب دستگبُ تٌفسياستفبدُ مٌيذ (اص تٌفس دّبى ثِ دّبى دس هحيط آلَدُ خَدداسي مٌيذ)
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 -5اقذاهات و كوكهاي اوليه :
 دس ٌّگبم ثلعيذى  :دّبى ضخع سا ثطَئيذ اٍ سا ّشگض ٍاداس ثِ استفشاغ ًنٌيذ  ,دس غَست َّضيبسي ثِ اٍ آة يب ضيش ثٌَضبًيذ,دس غَست هطنل دس تٌفس اص تٌفس هػٌَعي ثب دستگبُ استفبدُ مٌيذ .
 -6آتش سوزي و نشتي :
 ايي هبدُ آتصصا ًجَدُ ٍ دس غَست ايجبد آتص سَصي اص پَدس خطل ضيويبئي ٍ فَم  CO2استفبدُ هيگشدد NaOHقشاس داسد
 توبهي هٌجع خطش سا اص هحَطِ دٍس مٌيذ ّشگض اص آة هستقين ثشاي خبهَش مشدى آتطي مِ دس آىاستفبدُ ًنٌيذ .
 ايي هبدُ داساي قبثليت اضتعبل ًيست  ,اهب سويت ثبالئي داسد ٍ آتص ًطبًبى ثبيذ دس آتطي مِ ايي هبدُ دس آى قشاس داسد اصٍسبيل حفبظتي هخػَظ جْت غَست ٍ چطوْب استفبدُ مٌيذ .
 -7حول و نقل  ,نگهذاري و هواد ايوني :
 دس هَقع مبس  ,استفبدُ ٍ جبثِجبئي اص دستنص ٍ لجبس ضذ اسيذ ٍ عيٌل استفبدُ ضَد.اص ثستِ ثٌذيْبي پالستيل يب ضيطِاي ٍ پوپْبي اسيذمص ثب پَضطْبي هٌبست پالستيني يب الستيني جْت ًگْذاسي ٍحول ٍ ًقل استفبدُ ضَد .

تَضيح  :تَضيحبت فَق تٌْب ثِ عٌَاى يل ساٌّوب ثَدُ ٍ مبسثشي دسست  ،تفْين مبهل ٍ تطخيع غحيح دس استفبدُ يب عذم
استفبدُ اص ّشيل اص دادُ ّب ٍ اطالعبت آى ثش عْذُ هػشف مٌٌذُ هي ثبضذ ٍ ايي ضشمت هسئَليتي ثش عْذُ ًخَاّذ داضت .

