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     MSDS 

 برگ اطالعات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی مواد شیمیایی

MSDS CODE: Ariaccinate-SDS1.0 

Tel: +98 21 433 87 
 

 شرکت تولید کنندهشیمیایی و  مشخصات مادهبخش اول : 

 ناتیاتر سولفوساکس لیلور میسد ید - ناتیاکسیآر نام ماده :

 آمیدو سولفوساکسینات       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 :

 اتشناسایی خطر:  مود بخش

 خطر آسیب جدی چشم ها. : بررسی اضطراری

 - چشم ها :

 - پوست :

 - : استشمام

 - : یدنبلع

 : کمک های اولیه موسبخش 

دقیقه بشویید. لنزهای چشمی را دربیاورید  15بالفاصله چشم را با آب فراوان بمدت حداقل  : چشم ها

 سوزش ادامه داشت، به پزشک مراجعه کنید.و پلک ها را محکم باز و بسته کنید. اگر 

لباس آلوده را دربیاورید. بالفاصله پوست را با آب و صابون بشویید. درصورت ادامة ناراحتی  : پوست

 به پزشک مراجعه کنید.

 مسیر غیرمحتمل پرتودهی شامل مواد فرار نمی باشد. استشمام :

استفراغ یا نوشیدن مایعات نکنید. بالفاصله دهان را هرگز یک شخص غیرهوشیار را وادار به  بلعیدن :

میلی لیتر(. درصورت تداوم مشکل به  300-200با آب بشویید و مقدار زیادی آب بنوشید )

 پزشک مراجعه کنید.
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 قیاطفاء حر / اقدامات آتش نشانی  : مراهچ بخش

 واسطة خاموش سازی

 خاموش سازی مناسب برای مواد پیرامون استفاده کنید.این محصول، اشتعال پذیر نمی باشد. از واسطة 

 فرایندهای آتش نشانی ویژه

 هیچ چیز

 خطرهای انفجار و حریق غیرمعمول

 دراینجا صدق نمی کند.

 خطرهای مشخص

 حریق سبب ایجاد اکسیدهای کربن و نیتروژن می شود.

 اقدامات حفاظتی درحریق

 دستگاه تنفسی و لباس محافظ کامل بپوشید.

 : اقدامات آزادسازی تصادفی مجنپبخش 

 را بپوشید.  8لباس محافظ توصیف شده در بخش  :  احتیاط های شخصی

 درآبگذرها، مسیرهای آبی یا روی زمین تخلیه نکنید. : احتیاط های محیطی

از پتانسیل  ریزش را با مادة جاذب مناسب جذب کنید. سطح را با مقدار زیادی آب پاک کنید. : پاکسازی  روش های 

 لغزش سطوح آگاه باشید. منابع آب یا فاضالب را آلوده نکنید.

 نگهداری: جابجایی و  مششبخش 

 از تماس با چشم ها و پوست اجتناب کنید. دستها را پس از جابجایی کامالً بشویید. : جابجایی

نگهداری کنید. در دماهای درمکان خنک نگهداری کنید. در یک مکان کامالً تهویه شده  : ذخیره سازی 

 درجة سلسیوس نگهداری کنید. 40و  10بین 

 ذخیرة شیمیایی دسته بندی ذخیره سازی :

 حفاظت شخصی /پرتودهی: کنترل  متفهبخش 

از تهویة عمومی استفاده کنید. خروجی محلی برای استفاده در فضاهای بسته یا محدود توصیه شده   نظارت های مهندسی:

 است.

 تجهیزات حفاظتی :  عمومی

 درصورت تماس طوالنی با دست از دستکش مخصوص مواد شیمیایی استفاده کنید. حفاظت دست :

 از عینک و پوشش محافظ صورت استفاده کنید.  حفاظت چشم :

 از لباس محافظ مناسب استفاده کنید. از دستکش نفوذناپذیر استفاده کنید. حفاظت پوست  :

 NIOSH/MSHAر تهویه برای پیشگیری از ایجاد بخارها یا ذرات معلق کافی نیست، از حفاظت تنفسی اگ  حفاظت تنفسی :

 مناسب باید استفاده شود.

بالفاصله لباس های آلوده را دربیاورید. هیچ فرایند بهداشتی مشخصی ذکر نشده است، ولی کارهای   اقدامات بهداشتی :

 بهداشت شخصی همیشه توصیه شده اند.
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 : ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متشه بخش

 حالت فیزیکی :                      مایع

 شکل :                                 مایع

pH                                    :5-7 (10  درصد درO2H ) 

 درجة سلسیوس 25در  1.09   گرانش ویژه :                      

 کامل   :            انحالل پذیری )آب( 

 : پایداری و واکنش پذیری مهنبخش 

 پایدار تحت شرایط نرمال : پایداری شیمیایی

 - : شرایط اجتناب 

 عوامل اکسندظ قوی. این محصول می تواند با مواد قلیایی قوی واکنش نشان بدهد. : مواد ناسازگار

تواند اکسیدهای نیتروژن و آمونیاک، مونوکسیدکربن و دیگر بمحض تجزیه، این محصول می  : محصوالت تجزیة خطرناک

 هیدروکربن ها با وزن مولکولی پایین را تولیدکند.

 - : واکنش های بسپارش خطرناک

 شناسی سم: اطالعات  مهدبخش 

 هیچ اخطار سالمتی خاصی ذکر نشده است.                         استشمام :

 هیچ اخطار سالمتی خاصی ذکر نشده است.                            بلعیدن :

 تحریک پوست.                  تماس پوستی : 

 خطر آسیب جدی چشم ها.                   تماس چشمی :

 

 محیط زیستی: اطالعات  مهدزایبخش 

 برای محیط، خطرناک نیست.  سم شناسی بومی  اطالعات 

( دربارة EC) 2004/648این مادة فعال سطحی با معیارهای زیست تجزیه پذیری در مقررات  : تجزیه پذیری

شوینده ها مطابقت دارد. داده های پشتیبانی از این بیانیه دردسترس مراجع صالحیتدار 

 دولتها قرار دارند.

 : مالحظات دفع مهدزاودبخش 

ضایعات باید مطابق قوانین محلی، دولتی و فدرال جابجا شوند. مقررات تغییر کارها را مطابق مقررات اجرایی انجام بدهید. تمام 

 می کنند.

 نقل و انتقال :  مهدزیسبخش 

 یادداشت های نقل و انتقال جاده ای                       طبقه بندی نشده

 یادداشت های نقل و انتقال خط آهنی                     طبقه بندی نشده

 یادداشت های نقل و انتقال دریایی                         طبقه بندی نشده    
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 : اطالعات تنظیم مهدراهچبخش 

  برچسب گذاری           

                

 ریسک آسیب جدی چشم ها.                R41عبارات خطر                

 از تماس با چشم ها اجتناب کنید.                 S25    عبارات ایمنی           

 S26                 .درصورت تماس با چشم ها، بالفاصله چشم ها را با آب فراوان بشویید 

 S39                 .محافظ چشم و صورت بپوشید 

 S60                 .این ماده و محفظة آن باید از ضایعات خطرناک خالی شوند 

 د قانونیاسنا

 مقررات مواد شیمیایی )اطالعات خطر و بسته بندی(.

 قانون تصویب شدة کار

 طبقه بندی و برچسب گذاری مواد خطرناک برای عرضه. برگة داده های ایمنی برای مواد. 

 یادداشت های راهنما

 (.108محدود می کند ) HSGرا برای هر   EH40.CHIPپرتوگیری محل کار 
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 : سایر اطالعات  مهدزناپبخش 

 است. NPCAیک نشانة تجارت و خدمات ثبت شدة  HMISاطالعات بیشتر               

 HMISدرجه بندی های  

 1سالمت: 

 1اشتعال پذیری: 

 1خطرفیزیکی: 

 Xحفاظت شخصی: 

 NFPAدرجه بندی های 

 1سالمتی: 

 1اشتعال پذیری: 

 0ناپایداری:

 

 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 ومطالب گنجانده شده در اینجا هیچ الزام و تعهد قانونی شامل تعهدات قراردادی، ضمانت ها

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 

  کایرا یمیش ایشده توسط : شرکت آر هیته

 1.0نسخه     12/6/1396:   میتنظ خیتار

 

 

 

 


