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 -1شناسنامه ماده :
نام كاال  :گبص ملش – ملشيي
كاربرد  :ضذ عفًَي مٌٌذُ ٍ گٌذ صدا – اػتفبدُ دس تَليذ ديگش هَاد ؿيويبئي ديگش ًظيش ملشٍس فشيل ٍ آة طاٍل
 -2شناسه خطر :
دس كَست تٌفغ ػوي اػت  .ايجبد ػَصؽ دس چـن هي مٌذ  .ايجبد ػَصؽ دس ػيؼتن تٌفؼي هي مٌذ  .ايجبد ػَصؽ دسپَػت هيٌوبيذ .
دس كَست تشميت ثب گبصّب ٍ ثخبسات قبثل اؿتعبل تشميجبت اًفجبسي سخ هي دّذ . ايي هبدُ ثؼيبس خطشًبك ٍ ًيض خَسًذُ اػت ٍ ثذٍى تجْيضات مبهل حفبظتي آتؾ ًـبًبى ًجبيذ ٍاسد هحل اطفب ؿًَذ .UN Class
(هَاد ػوي)6.1
 -3مشخصات فيسيكي و شيميائي :
 ًقطة جَؽ - 34°C : ًقطة رٍة -101°C : جشم هلنَلي 70.9 : فـبس ثخبس 6.78 bar : حبلت فيضيني  :گبص ( ايي هبدُ دسٍى مپؼَلْبي ثب فـبس حذٍد  6الي  8ثبس ثِ كَست هبيع هي ثبؿذ ليني دس صهبى آصاد ؿذىاص ثبالي مپؼَل ٍ ٍسٍد ثِ هحيط غبلجب“ ثِ كَست گبص دس هي آيذ .
 ظبّش  :صسد هتوبيل ثِ ػجض داساي ثَي هخلَف ٍ هحشك حالليت دس آة  :خيلي من چگبلي ٍيظُ 1.5 : -4راههاي ورود به بذن :
 -اػتٌـبق دس دساص هذت  ،اػتٌـبق دس مَتبُ هذت  ،جزة پَػتي
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 -5اقذامات و كمكهاي اوليه :
 دس هَسد چـن  :ػشيعبً چـن سا صيش دٍؽ چـن ؿَي ثب آة فشاٍاى حذاقل ثِ هذت  15دقيقِ ثـَئيذ  .اص هبلؾ ٍ گشم مشدىچـن خَدداسي مٌيذ  .النل ًٌَؿيذ ٍ ػيگبس ًنـيذ .
 دس هَسد پَػت :پَػت سا ثب آة ٍلشم ؿؼتِ ٍ ّشگض هٌطقِ آلَدُ ؿذُ سا هبلؾ ًذّيذ ٍ آًشا گشم ًنٌيذ . دس كَست اػتٌـبق  :ؿخق سا ػشيعب“ ثِ َّاي آصاد ثشدُ اگش تٌفغ ؿخق هـنل ؿذُ اػت اص امؼيظى اػتفبدُ مٌيذ ٍ يبتٌفؼي هلٌَعي ثب دػتگبُ ثذّيذ .
 -6آتش سوزي و نشتي :
 دس هَقع آتؾ ػَصي اص پَدس خـل ؿيويبئي  ،دي امؼيذ مشثي ٍ دس كَست قشاس گشفتي دس آتؾ اص فَم اػتفبدُ گشدد . دس هَقع آتؾ ػَصي هحيط سا اص هَاد قبثل اؿتعبل تخليِ مٌيذ  .دس يل فبكلِ اهي دس خالف جْت ثبد قشاس گيشد هخضى يبظشف سا ثب آة افـبى خٌل مٌيذ (آة سا ّشگض دسٍى هخضى قشاس ًذّيذ ) ّشگض اص آة هؼتقين ٍ پش فـبس اػتفبدُ ًنٌيذ  .گشم
ؿذى ػيلٌذس ّبي ملش هبيع حتي دس هعشم تبثؾ هؼتقين ًَس خَسؿيذ هَجت افضايؾ ؿذيذ حجن ملش هبيع دس ػيلٌذس ؿذُ
احتوبل اًفجبس ػيلٌذس ٍجَد خَاّذ داؿت .
 دس كَست ًـتي اص آة اػتفبدُ ًنٌيذ اص تخليِ هبدُ ثِ پؼبة خَدداسي مٌيذ دس كَست اهنبى ٍ ًذاؿتي خطشً ،ـت ساهتَقف مٌيذاص توبع ثب هبدُ ٍ مـيذى ػيگبس خَدداسي مٌيذ ٍ هحيط سا مبهال“ تَْيِ مٌيذ .
 ايي هبدُ سا ثب ػَد ػَص آٍس ٍ يب مشثٌبت ػذين ٍ يب آّل آة ديذُ خٌثي مٌيذ . -7حمل و نقل  ,نگهذاري و مواد ايمني :
 دس هَقع مبس  ,اػتفبدُ ٍ جبثِجبئي اص دػتنؾ ًئَپشى ٍ لجبع هٌحلش ثِ فشد ٍ عيٌل ايوٌي اػتفبدُ ؿَد . دس جبي خٌل  ،خـل مِ داساي تَْيِ هٌبػت اػت دٍس اص گشهب ًَ ،س خَسؿيذ ٍ هَاد آتـگيش ٍ دٍس اص هٌطقِ پشٍػؼيًگْذاسي ؿَد ايي هبدُ سا ّشگض صيشصهيي ًگْذاسي ًنٌيذ اص رخيشُ ػبصي ايي هبدُ ثشاي ثيؾ اص  6هبُ خَدداسي مٌيذ دس دهبي
ثيؾ اص ً 52گْذاسي ًنٌيذ .
 ايي هبدُ ثؼيبس ػوي  ،خَسًذُ ٍ امؼيذ مٌٌذُ ثؼيبس قَي اػت دس ٌّگبم حول ثبيذ توبم تذاثيش حفبظتي اص قجيل داؿتيهبػنْبي تٌفؼي سا ثِ مبسثشد ٍ ّشگًَِ ًـت سا خجش داد ايي هبدُ سا ًجبيذ ثب حاللْبي ؿَيٌذُ حول مشد دس حول ثبيذ اص
ٍػليل هقبٍم دس ثشاثش خَسدگي اػتفبدُ مشد .

تَضيح  :تَضيحبت فَق تٌْب ثِ عٌَاى يل ساٌّوب ثَدُ ٍ مبسثشي دسػت  ،تفْين مبهل ٍ تـخيق كحيح دس اػتفبدُ يب عذم
اػتفبدُ اص ّشيل اص دادُ ّب ٍ اطالعبت آى ثش عْذُ هلشف مٌٌذُ هي ثبؿذ ٍ ايي ؿشمت هؼئَليتي ثش عْذُ ًخَاّذ داؿت .

