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     MSDS 

 برگ اطالعات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی مواد شیمیایی

MSDS CODE: Ariacopolymer-SDS1.0 

Tel: +98 21 433 87 
 

 شرکت تولید کنندهشیمیایی و  مشخصات مادهبخش اول : 

 مریکوپل کیلیاکر کیمالئ - مریکوپل ایآر نام ماده :

  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 :

 اتم : شناسایی خطرودبخش 

 بررسی اضطراری

 احتیاط: 

 ممکن است سبب تحریک چشم، پوست و مجرای تنفسی شود. 

 معدی ایجاد کند. -بلعیدن آن می تواند اختالالت شکمی

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

 از استشمام غبارها و بخارها اجتناب کنید.

 از تهویة خروجی محلی استفاده کنید. 

 استفاده کنید. NIOSHاز عینک مخصوص موادشیمیایی با تأییدیة 

 دستکش محافظ مقاوم دربرابر مواد شیمیایی بپوشید.

 لباس محافظ بپوشید.

 حالت ماده: مایع

 رنگ: زرد

 بو: مخصوص محصول

 اثرات سالمتی بالقوه

 مسیرهای پرتودهی اصلی :

مسیرهای ورودی برای جامدات و مایعات شامل تماس چشمی، پوستی، بلعیدن و استشمام هستند. مسیرهای ورودی برای 

 گازها شامل استشمام و تماس چشمی هستند. 
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 : کمک های اولیه موسبخش 

 توصیة عمومی:

 لباس آلوده را دربیاورید.

 درصورت استشمام:

 ببرید و از پزشک کمک بگیرید. درصورت لزوم به تنفس او کمک کنید.بیمار را آرام کنید، به هوای آزاد 

 اگر روی پوست بریزد:

 با آب و صابون کامالً بشویید. درصورت تداوم سوزش و تحریک، به پزشک مراجعه کنید.

 اگر درچشم ها ریخته شود:

 دقیقه زیر آب جاری با پلک باز بشویید.  15چشم ها را حداقل بمدت 

 بلعیدن:درصورت 

 دهان را بشویید و سپس مقدار زیادی آب بنوشید. فرد را مجبور به استفراغ نکنید. بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.

 یادداشت برای پزشک

 درمان:    درمان بیماری )رفع آلودگی، کارهای حیاتی(.

 قیاطفاء حر / اقدامات آتش نشانی  : مراهچبخش 

 (DIN 51758درجة سانتیگراد        ) 100از نقطة اشتعال            بیشتر 

 (DIN 51794درجة سانتیگراد         ) 200نقطة افروزش        بیشتر از 

 واسطة اطفاء مناسب:

 اسپری آّب، پودرخشک، کف

 تجهیزات حفاظتی برای آتش نشانی:

 آتش نشان ها باید به دستگاه تنفس کامل مجهز باشند. 

 اطالعات بیشتر:

 نندة آلوده باید مطابق مقررات رسمی دفع شود.آب خاموش ک

 : اقدامات آزادسازی تصادفی مجنپبخش 

 احتیاط های شخصی:

 از لباس محافظ شخصی استفاده کنید.

 احتیاط های محیطی:

 داخل فاضالب ها، آبهای زیرزمینی، و آبهای سطحی تخلیه نکنید.

 پاکسازی:

شن، خاک اره، چسب همه منظوره( بردارید. مادة جذب شده را مطابق مقررات دفع برای مقادیرکم: با مادة جاذب )برای مثال، 

 کنید.

 برای مقادیر زیاد: محصول را با تلمبه خارج کنید.

 اطالعات بیشتر: ریسک باالی لغزش بعلت نشت/ ریزش محصول.
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 نگهداری: جابجایی و  مششبخش 

 براینکه محصول بدرستی استفاده شود.هیچ اقدام ویژه ای الزم نیست مشروط  : جابجایی

 هیچ اقدام ویژه ای الزم نیست مشروط براینکه محصول بدرستی استفاده شود. : ذخیره سازی 

 ذخیره مواد شیمیایی دسته بندی ذخیره سازی :

 حفاظت شخصی /پرتودهیم : کنترل تفهبخش 

 تجهیزات محافظ شخصی

 

 حفاظت تنفسی:

 حفاظت تنفسی الزم نیست.

 حفاظت دست:

 دستکش محافظ مقاوم نسبت به مواد شیمیایی

 حفاظت چشم:

 عینک ایمنی با حفاظت جانبی.

 حفاظت بدن: 

 حفاظت بدن باید برمبنای سطح فعالیت و پرتودهی انتخاب شود. 

 اقدامات بهداشت و ایمنی عمومی:

قررات ایمنی و بهداشت صنعتی، جابجا کنید. از درصورت نیاز از لباس محافظ استفاده کنید تا تماس به حداقل برسد. مطابق م

 آب، غذا و مواد تغذیة حیوانات دور نگه دارید. از تماس با چشم و پوست اجتناب کنید.

 : ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متشهبخش 

 شکل:    مایع

 بو و رایحه:   مختص محصول

 رنگ:  زرد

 (DIN 19268( )(m) %10)     1.5:  تقریباً  pHمقدار 

 درجة سانتیگراد -6دمای انجماد:   تقریباً 

 (DIN 51757درجة سانتیگراد( ) 23)    1.23g/cm3تراکم )چگالی(:   تقریباً  

 درجة سانتیگرادmPa.s  (23 ) 130چسبندگی، دینامیک:   تقریباً 

 قابلیت انحالل درآب:     کامالً انحالل پذیر

 تمام نسبت هاامتزاج پذیری با آب:      امتزاج پذیر در 

 : پایداری و واکنش پذیری مهنبخش 

 واکنش های خطرناک:

 هیچ واکنش خطرناکی در زمان ذخیره و جابجایی مطابق دستورالعمل ها رخ نمی دهد.

 محصول از نظر شیمیایی پایدار است.

 محصوالت تجزیه:
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 جابجایی چنانچه اشاره / توصیه شد، وجود ندارد.محصوالت تجزیة خطرناک: هیچ محصول تجزیة خطرناکی درصورت ذخیره و 

 خوردگی نسبت به فلزات:

 .3با استفاده از یک آزمون نوع  6.25mm/a <میزان خوردگی

 شناسی سم: اطالعات  مهدبخش 

 سمیت حاد

 دهانی:

 LD50نوع مقدار: 

 گونه ها: موش صحرایی

 2000mg/kgمقدار: بزرگتر از 

 تحریک/ خوردگی

 پوست:

 ها: خرگوشگونه 

 تحریک کننده-نتیجه: غیر

 OECD  404روش کار: رهنمود 

 چشم:

 گونه ها: خرگوش

 نتیجه: غیرتحریک کننده

 OECD  405روش کار:  رهنمود 

 اطالعات دیگر:

 این محصول تست نشده است. عبارات مربوط به سم شناسی از محصوالت با یک ساختار و ترکیب مشابه استنتاج شدند.

 محیط زیستی: اطالعات  مهدزایبخش 

 ریزارگانیسم ها

 سمیت نسبت به ریزارگانیسم ها:

 1,000mg/l: بزرگتر از EC10، داخلی، تطبیق یافته / DEV-L2رسوب فعال شدة 

 تجزیه پذیری/ ماندگاری

 تنزل رتبة زیستی

 )هوازی(، رسوب فعال شده، صنعتی B   OECD 302روش تست: رهنمود 

 (d 28درصد ) 70تا  20درجة حذف:  

 ارزیابی:  بطورمتوسط/ جزئی از آب حذف شده است. 

 محصول می تواند عمالً از آب بوسیلة فرایندهای غیرآلی حذف شود.

 اثرات معکوس دیگر:

 این محصول تست نشده است. عبارات دربارة بوم سم شناسی از محصوالت دارای یک ساختار و ترکیب مشابه استنتاج شدند. 
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 : مالحظات دفع مهدزاودبخش 

 دفع ضایعات ماده:

مطابق مقررات محلی، فدرال و دولتی باید انجام شود. این مسئولیت تولیدکنندة تلفات است که تعیین کند آیا یک تلفات ویژه 

 خطرناک است یا خیر. RCRAتحت 

 دفع کانتینر:

 دة غیرمجاز کانتینرهای استفاده شده توصیه شدند. سنگ شکنی، سوراخ کردن و یا وسایل دیگری برای پیشگیری از استفا

 نقل و انتقال :  مهدزیسبخش 

 حمل و نقل زمینی

USDOT 
 8دستة خطر:  

 3گروه بسته بندی:  

 UN 3265شمارة شناسایی:  

 8برچسب خطر:  

 )شامل اسید آکریلیک، اسید مالئیک( خورنده روی فلزات  N.O.Sنام بارگیری صحیح:  مایع خورنده، اسیدی، آلی، 

 حمل و نقل دریایی

IMDG 
 8دستة خطر:  

 3گروه بسته بندی: 

 UN 3265شمارة شناسایی: 

 8برچسب خطر: 

 آالیندة دریایی: خیر

 )شامل اسید آکریلیک، اسید مالئیک( خورنده روی فلزات  N.O.Sنام بارگیری صحیح:  مایع خورنده، اسیدی، آلی، 

 حمل و نقل هوایی

IATA/ICAO 
 8دستة خطر:  

 3گروه بسته بندی: 

 UN 3265شمارة شناسایی: 

 8برچسب خطر: 

 )شامل اسید آکریلیک، اسید مالئیک( خورنده روی فلزات  N.O.Sنام بارگیری صحیح:  مایع خورنده، اسیدی، آلی، 

 : اطالعات تنظیم مهدراهچبخش 

 مقررات فدرال

 وضعیت ثبت نام:

 رهاشده/ لیست شده        TSCA,USمادة شیمیایی             

 :        خطرناک نیست؛OSHAدستة خطر 
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EPCRA 311/312 طبقات خطر(:   خطرناک نیست؛( 

 : سایر اطالعات  مهدزناپبخش 

  

 : NFPAکدهای خطر 

 ویژه                   0واکنش پذیری:  1حریق:             1سالمت: 

 HMIS3درجه بندی 

 0خطرفیزیکی:        1اشتعال پذیری:           1سالمت: 

 

 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 ودر اینجا هیچ الزام و تعهد قانونی شامل تعهدات قراردادی، ضمانت ها مطالب گنجانده شده

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 متخصصینمطالعة خود سازنده و اعطا نمی کنند. اطالعات ضمیمه شده در اینجا برمبنای 

هیچ ضمانت ضمنی یا صریحی دربارة دقت، تمامیت و بسندگی اطالعات گنجانده شده در .  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  MSDSمسیر مرتبط با این  یا هیچ 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


