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     MSDS 

ییایمیمواد ش یطیمح ستیو ز ی، بهداشت یمنیبرگ اطالعات ا  

MSDS CODE: Aperlia-SDS1.0 

Tel: +98 21 433 87 
 

 شرکت تولید کنندهشیمیایی و  مشخصات مادهبخش اول : 

 یاتر سولفات صدف لیلور میسد - ایآپرل نام ماده :

 آنیونی و غیریونی )گلیکول استر( دسته بندی مواد شیمیایی :

 شرکت آریا شیمی رایکا )سهامی خاص( شرکت سازنده :

 3واحد  18تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، کوی هفدهم ، پالک  آدرس:

 WWW.ASRC.IR+(        وبسایت :  98) 2143387تلفن دفتر مرکزی:    اطالعات تماس :

 ات: شناسایی خطر مودبخش 

 - : بررسی اضطراری

 ممکن است سبب تحریک چشم شود. چشم ها :

 پوست می شود. متوسط این محصول سبب تحریک پوست :

 استشمام بخارها یا غبارهای محصول می تواند سیستم تنفسی را تحریک کند.  : استشمام

 بلعیدن آن می تواند سبب تحریک، حالت تهوع، استفراغ و اسهال شود. : یدنبلع

 : کمک های اولیه موسبخش 

چشم ها را با آب زیاد بشویید. درصورت قرمزی یا سوزش چشم ها به پزشک مراجعه  : چشم ها

 شود.

پوست را با آب و صابون بشویید. لباس آلوده را دربیاورید. درصورت تحریک به پزشک  : پوست

 مراجعه کنید.

درمعرض آن قرار نگیرید. گرم بمانید و استراحت کنید. درصورتیکه احساس بدی  استشمام :

 دارید به پزشک مراجعه کنید.

 کنید. به پزشک مراجعه کنید. دهان را با آب بشویید. گرم بمانید و استراحت بلعیدن :

 قیاطفاء حر / اقدامات آتش نشانی  : مراهچبخش 

 ویژگیهای قابل اشتعال                     محصول اشتعال پذیر نیست.

 : اقدامات آزادسازی تصادفی مجنپبخش 

 را ببینید. 8لباس محافظ مناسب بپوشید. بخش  :  احتیاط های شخصی

 مشاوره کنید.  متخصصبا افراد  احتیاط های محیطی

 داخل ظروف مناسب برای بازیابی منتقل کنید. ضایعات
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 نگهداری: جابجایی و  مششبخش 

 از تماس با چشم ها، پوست و لباس اجتناب کنید. : جابجایی

 محل ذخیره و نگهداری باید خشک باشد. : ذخیره سازی 

 نزدیک عوامل اکسندة قوی که ممکن است آتش زا باشند نگهداری نکنید. 

 حفاظت شخصی /پرتودهی: کنترل  متفهبخش 

 نیامده است.  EH40هیچ حد پرتودهی حرفه ای در ویرایش های جاری 

 نظارت های مهندسی : 

حصارکشی کارکنان یا فرایند، تهویة       متدهای مهندسی برای پیشگیری یا کنترل پرتودهی، اولویت دارند. متدها شامل 

مکانیکی )رقیق سازی( وکنترل شرایط هستند. اگر نظارت های مهندسی در پیشگیری یا کنترل پرتوگیری مؤثر نباشند، آنگاه 

تجهیزات حفاظت شخصی مناسبی باید استفاده شوند. باید فرایندهای محلی برای انتخاب، آموزش، نظارت و نگهداری این 

 یزات وجود داشته باشند.تجه

 

 حفاظت زیر توصیه شده است

 کاله ایمنی صنعتی و کفش ایمنی غیرقابل نفوذ بپوشید.

 حفاظت تنفسی : حفاظت تنفسی معموالً الزم نیست.

 .PVCحفاظت دست : دستکش های 

 حفاظت چشم :  عینک ایمنی.

 حفاظت بدن :   کفش های ایمنی و لباس کار محافظ.

 

 ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی:  متشهبخش 

 و درخشان دیچسبناک، سف عیماظاهری :                           شکل 

 26.5-28.5:                        فعال مادةدرصد 

 درصد 2  :                           میسد دیکلر

 ممیدرصد ماکز 43  :                         جامد یمحتوا

 6-7:   درصدمحلول درآبpH (5 ) مقدار

 

 

 : پایداری و واکنش پذیری مهنبخش 

 است. داریپا ،یعیطب طیتحت شرا : پایداری شیمیایی

 عوامل اکسندة قوی. : شرایط اجتناب 

 - : مواد ناسازگار

 احتراق سبب تولید اکسید کربن خواهد شد. : محصوالت تجزیة خطرناک

 - : واکنش های بسپارش خطرناک
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 شناسی سمهم : اطالعات دبخش 

 تحریک چشم ها. تحریک پوست می تواند سبب تحریک سیستم تنفسی شود.

 محیط زیستی: اطالعات  مهدزای بخش

 تأثیر محیطی قابل توجهی پیش بینی نشده است.  اطالعات بوم شناختی :

 نا مشخص : تجزیه پذیری

 است. این محصول در آب، انحالل ناپذیر تغییرپذیری

محصول در دستة محصوالت خطرناک برای ارگانیسم های آبزی طبقه بندی نشده  سمیت بومی

 است. 

 : مالحظات دفع مهدزاودبخش 

 :  دفع محصول

 باید بازیابی شوند. اییکه امکان دارد، مواد مازاد درج

 را ببینید. 8وقتی مواد مازاد دفع می شوند، از تماس با چشم ها و پوست اجتناب کنید. بخش 

 مشاوره کنید. افراد متخصصبا مراجع و  با ضایعات دیگر ترکیب نکنید.

 مطابق مقررات ملی و محلی، کلیة کارهای دفع را انجام بدهید.

 

 

 دفع کانتینر

 محفظه ها یا کانتینرها باید با روشهای مناسبی تمیز شوند.

 انکار مجاز بازیابی شوند.درصورت امکان، محفظه ها یا بسته بندی ها باید توسط یک پیم

 

 نقل و انتقال :  مهدزیسبخش 

 برای انتقال طبقه بندی نشده است. بعنوان مادة خطرناک

 : اطالعات تنظیم مهدراهچبخش 

 

 محصول بعنوان محصول خطرناک طبقه بندی نشده است.

 EINECS  292-932-1شمارة 
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 هم  : سایر اطالعاتدزناپبخش 

 

 این محصول شامل موارد ذیل هستند:موارد استفادة 

 مادة خام برای: پاکسازی، مواد شستشوی لوازم آرایشی، لوازم آرایش.

 

 رفع ادعا یا مسئولیت

 

است. ، هیچ یک از توسط این شرکت تنها بعنوان راهنمای بکارگیری محصوالت طراحی شده  MSDSشرایط و ضوابط. این 

 ی ضمنی یا صریح، ایجاد نکرده وو تعهد قانونی شامل تعهدات قراردادی، ضمانت هامطالب گنجانده شده در اینجا هیچ الزام 

هیچ گونه حقوق مالکیت معنوی شامل حقوق استفاده از نشانه های تجاری یا پروانة استفاده از امتیازهای صادره یا معلق را 

در هر  رییو درمعرض تغهستند سایر متخصصیناعطا نمی کنند. اطالعات ضمیمه شده در اینجا برمبنای مطالعة خود سازنده و 

هیچ ضمانت ضمنی یا صریحی دربارة دقت، تمامیت و بسندگی اطالعات گنجانده شده در .  هستند یبدون اطالع ثانو یزمان

مسئول  اینجا وجود ندارد، و نیز تأمین کننده و کارخانة سازنده )یا عوامل، مدیران، متصدیان، پیمانکاران یا کارمندان( هیچ یک

)بطورمستقیم یا  MSDSیا هیچ مسیر مرتبط با این  MSDSخسارات مرتبط با دقت، بسندگی و تمامیت اطالعات در این 

 غیرمستقیم( نیستند. دریافت و استفاده از این اطالعات به معنای رضایت و موافقت با این ضوابط و شرایط است. 

 

 

 

 

 

  کایرا یمیش ایشده توسط : شرکت آر هیته

 1.0نسخه     12/6/1396:   میتنظ خیتار

 

 

 

 


