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 -1شناسنامه ماده :
ًبم مبال  :ػَد هبيع
 -2شناسة خطر :
 دس كَست توبع ثب ثبفتْب ثِ دليل خبكيت قليبئي قَي احتوبل تخشيت ػغحي پَػت  ,خبسؽ ٍ آػيت ثِ ثبفت چـن ٍجَدداسد .
 دس كَست اػتٌـبق حجن صيبدي اص ايي هبدُ هخبط ثيٌي ٍ قؼوتْبي تٌفؼي آػيت خَاٌّذ ديذ . دس كَست ًـت صيبد ثِ آثْبي هحيظ صًذگي آثضيبى دس كَستينِ تأثيش چـوگيشي ثش  PHآة داؿتِ ثبؿذ خغشًبك هحؼَةهيگشدد .
 ايي هبدُ دس اثش توبع ثب آة ٍ سعَثت ٍامٌؾ گشهبصا هيدّذ مِ ايي حشاست ايجبد ؿذُ هيتَاًذ ثبعث هـتعل ؿذى ثعضي اصهَاد ؿَد .
UN Class
(هَاد خَسًذُ) 8
 -3مشخصات فيسيكي و شيميائي :
حبلت فيضيني  :هبيع ؿفبف ثذٍى ثَ ٍ ًؼجتبً غليظ
دس دهبي موتش اص  5°Cاحتوبل يخ صدى آى ٍجَد داسد .

توبع ايي هبدُ ثب آلَهيٌيَم  ,سٍي ٍ قغعبً گبلَاًيضُ ثِ ؿذت هَجت آصاد ؿذى ّيذسٍطى ًوَدُ مِ دس غلظتْبي ثبالي ّيذسٍطى
هَجت اًفجبس يب آتؾػَصي خَاّذ ؿذ .
 -4راههاي ورود به بذن :
 جزة پَػتي  ,اػتٌـبق دس مَتبُ هذت  ,اػتٌـبق دس دساص هذت  ,ثلعيذى  ,توبع ثب چـن . -5اقذامات و كمكهاي اوليه :
 دس هَسد چـن  :ػشيعبً چـن سا صيش دٍؽ چـن ؿَي ثب آة فشاٍاى حذاقل ثِ هذت  15دقيقِ ثـَئيذ . دس هَسد پَػت  :مفـْب ٍ لجبػْبي آلَدُ سا اص تي خبسج مشدُ پَػت سا ثب آة ٍ كبثَى ثـَئيذ دس دس كَست ػَختگي ثب آةػشد ٍ هحلَل آة ًول اػتشيل هخلَف ثـَئيذ ٍ ػپغ اص گبص اػتشيل اػتفبدُ مٌيذ .
 دس كَست اػتٌـبق  :ثيوبس سا ثِ َّاي آصاد ثشدُ دس كَست ًيبص ٍ ٍجَد هـنل تٌفؼي اص امؼيظى ٍ يب دػتگبُ تٌفؼياػتفبدُ مٌيذ (اص تٌفغ دّبى ثِ دّبى دس هحيظ آلَدُ خَدداسي مٌيذ)
 دس ٌّگبم ثلعيذى  :دّبى ؿخق سا ثـَئيذ اٍ سا ّشگض ٍاداس ثِ اػتفشاغ ًنٌيذ  ,دس كَست َّؿيبسي ثِ اٍ آة يب ؿيش ثٌَؿبًيذ ,دس كَست هـنل دس تٌفغ اص تٌفغ هلٌَعي ثب دػتگبُ اػتفبدُ مٌيذ.
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 -6آتش سوزي و نشتي :
 ايي هبدُ آتؾصا ًجَدُ ٍ دس كَست ايجبد آتؾ ػَصي اص پَدس خـل ؿيويبئي ٍ فَم  CO2اػتفبدُ هيگشدد . حالليت ايي هبدُ دس آة ايجبد گشهب هيًوبيذ  ,لزا دس كَست لضٍم ثِ اػتفبدُ اص آة جْت جوعآٍسي ًـتي يب خبهَؽ مشدىآتؾ ثِ ايي ًنتِ تَجِ مبفي ًوَدُ ٍ قجل اص ّش عولي عَاقت احتوبلي اػتفبدُ اص آة سا اسصيبثي ًوبيٌذ .
 ايي هبدُ داساي قبثليت اؿتعبل ًيؼت  ,اهب ػويت ثبالئي داسد ٍ آتؾ ًـبًبى ثبيذ دس آتـي مِ ايي هبدُ دس آى قشاس داسد اصٍػبيل حفبظتي هخلَف جْت كَست ٍ چـوْب اػتفبدُ مٌيذ .
 -7حمل و نقل  ,نگهذاري و مواد ايمني :
 دس هَقع مبس  ,اػتفبدُ ٍ جبثِجبئي اص دػتنؾ الػتيني ٍ لجبع ضذ اػيذ ٍ عيٌل اػتفبدُ ؿَد . ايي هبدُ دس جبي خٌل مِ داساي تَْيِ هٌبػت ثبؿذ دٍس اص هٌبثع حشاستي ٍ گشهب ًگْذاسي ؿَد مف هحل ًگْذاسي غيشقبثل اؿتعبل ًفَر ًبپزيش (سعَثت ) ثبؿذ ٍ هبًع اص ًـت هَاد سيختِ ؿذُ ثِ ثيشٍى ؿَد دٍس اص اػيذّب ٍ سعَثت  ،فلضات هَاد
قبثل اؿتعبل ٍ پشامؼيذّبي آلي ًگْذاسي ؿَد .
هخبصى ًگْذاسي :
 ثـنِّب ٍ هخبصى پلي اتيلي  :دس ثشاثش خَسدگي هقبٍهت خَثي داسًذ اهب دس صهؼتبى دس كَست يخصدگي ٍ ًيبص ثِ گشم ًوَدى ثبهـنل هَجِ خَاّين ؿذ .
C
ً 50°ؼجتبً هقبٍم ّؼتٌذ ثب ايٌحــبل هحلَالت ًبؿي اص خَسدگي دس هقبديش ثؼيبس
 هخبصى آٌّي  :دس ثشاثش خَسدگي تبمن هَجت خبمؼتشي يب ػيبُ ؿذى هحلَل هيگشدد .ثـنِ ّبي پالػتيني ثشاي ًگْذاسي مَتبُ هذت هٌبػت ّؼتٌذ ٍ دس
عَل صهبى هَجت خـل ؿذى ٍ تشك خَسدى ثذًِ ظشف خَاّذ ؿذ .
پوپْب ٍ اتلبالت :
 اػتفبدُ اص پوپْبي چذًي  ,لَلِّبي آٌّي ٍ يب ؿلٌگْبي الػتيني مِ تحول فـبس پوپ سا داؿتِ ثبؿٌذ تَكيِ هيگشدد .توبع هبدٓ فَق ثب ٍاؿشّبي الػتيني دس دساص هذت هَجت خـل ؿذى ٍاؿش يب پَػيذُ ؿذى آى هيؿَد .
 قجل اص سيختي دس ظشٍف هغوئي ؿَيذ مِ دس تِ ظشف هبدُ ديگشي مِ هَجت آلَدُ ؿذى  ،آتؾ ػَصي ،مف مشدى ٍ ّشگًَِ تذاخل ديگش هي ؿَد ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿذ .
 اص تويض ثَدى ؿيلٌگ  ،اتلبالت پوپ ٍ هخبصى اًتقبل قجل اص تخليِ ٍ ثبسگيشي هغوئي ؿَيذ .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 ٍ اعالعبت آى ثش عْذُ هلشف مٌٌذُ هي ثبؿذ ٍ ايي ؿشمت هؼئَليتي ثش عْذُ ًخَاّذ داؿت .

