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     MSDS 

ییایمیمواد ش یطیمح ستیو ز ی، بهداشت یمنیبرگ اطالعات ا  

MSDS CODE: Arialactate-SDS1.0 

Tel: +98 21 433 87 
 

 شرکت تولید کنندهشیمیایی و  مشخصات مادهبخش اول : 

 الکتات لیآلک - االکتاتیآر نام ماده :

 الکیل الکتات 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 مود بخش

 طبقه بندی ماده یا ترکیب

 ( (EC) 1272/2008طبقه بندی )مقررات شمارة 

 یک ماده یا ترکیب خطرناک نیست. 2008/1272( شمارة ECمطابق قوانین )

 (EEC/67/548و  EC/1999/45طبقه بندی )

 یک ماده یا ترکیب خطرناک نیست.   EC/1999/45 یا  EC    67/548/EEDمطابق بخشنامة 

 می تواند چشم ها را تحریک کند.

 می تواند پوست را تحریک کند.

 می تواند سبب تحریک مجرای تنفسی شود.

 بلعیدن آن می تواند سبب تحریک غشاهای مخاطی شود.

 : کمک های اولیه موسبخش 

 درصورت استشمام

 هوای آزاد ببرید.درصورتیکه استشمام شد، فرد را به 

 اگر عالئم ادامه یافتند، به پزشک مراجعه کنید.

 درمورد تماس پوستی

 درصورت تماس پوستی، بالفاصله پوست را با آب و صابون بشویید.

 اگر عالئم ادامه داشتند، با پزشک تماس بگیرید.

 درمورد تماس چشمی

 پزشک مشاوره کنید. درصورت تماس چشمی، بالفاصله با مقدار زیادی آب بشویید و با

 درصورت بلعیدن

 اگر مقدار زیادی از این ماده بلعیده شد، بالفاصله با پزشک تماس بگیرید.
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 قیاطفاء حر / اقدامات آتش نشانی  : مراهچ بخش

 واسطة اطفاء حریق مناسب

ب، کف مقاوم نسبت به از اقدامات خاموش سازی مناسب شرایط محلی و محیط پیرامون خودتان استفاده کنید. از اسپری آ

 الکل، مادة شیمیایی خشک یا دی اکسیدکربن استفاده کنید.

 

 وسیلة اطفاء حریق نامناسب

 شیر آب با حجم باال.

 

 

 خطرات ویژه درطول آتش نشانی

 از یک جریان آب ثابت استفاده نکنید چون میتواند آتش را پراکنده کند و گسترش بدهد. 

 تجزیة خطرناکی مانند اکسیدهای کربن تولید شوند. درصورت حریق ممکن است محصوالت

 

 توصیه برای آتش نشان ها

 تجهیزات حفاظتی ویژه برای آتش نشان ها

 درصورت وقوع حریق، دستگاه تنفسی کامل بپوشید.

 

 اطالعات بیشتر

های حریق و آب آلودة آب اطفاء حریق آلوده را جداگانه جمع آوری کنید. نباید داخل فاضالب ها تخلیه کنید. باقیمانده 

 خاموش سازی حریق باید مطابق مقررات محلی دفع شوند.

 

 : اقدامات آزادسازی تصادفی مجنپ بخش

 اقدامات آزادسازی تصادفی

 

 احتیاط های شخصی

 از تجهیزات حفاظت شخصی استفاده کنید.

 تهویة کافی را تضمین کنید.

 

 احتیاط های محیطی

 ها جلوگیری کنید.از ورود محصول به داخل فاضالب 

 

 روشها و موادی برای محدودسازی و پاکسازی

 درمادة جاذب بی حرکت غوطه ورکنید.
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 نگهداری: جابجایی و  مششبخش 

 توصیه دربارة جابجایی ایمن

 مطابق اعمال ایمنی و بهداشت صنعتی جابجا کنید.

 

 توصیه ای دربارة حفاظت درمقابل حریق و انفجار

 حفاظت حریق پیشگیرانه.اقدامات طبیعی برای 

 

 اقدامات بهداشتی

 مطابق اعمال ایمنی و بهداشت صنعتی جابجا کنید. 

 

 شرایط برای ذخیره سازی ایمن، شامل هرگونه ناسازگاری

 شرایط برای کانتینرها و مناطق نگهداری 

 ای نگه دارید. درکانتینر اصلی نگهداری کنید.کانتینر را محکم ببندید و در مکان خشک وکامالً تهویه شده

 

 توصیه دربارة ذخیره سازی متداول

 هیچ محدودیت خاصی درذخیره و نگهداری بهمراه محصوالت دیگر وجود ندارد.

 داده های دیگر

 دریک محل خشک نگه دارید. تحت شرایط ذخیره سازی توصیه شده، پایدار است.

 

 

 

 حفاظت شخصی /پرتودهیم : کنترل تفهبخش 

 پارامترهای کنترل

 شامل هیچ ماده ای با مقادیر حد پرتوگیری حرفه ای نمی باشد.

 کنترل های پرتوگیری

 تجهیزات حفاظت شخصی

 حفاظت چشم

 عینک ایمنی

 مالحظات حفاظت دست

 درصورت تماس مکرر و طوالنی از دستکش محافظ استفاده کنید.

 حفاظت بدن و پوست

 لباس های غیرقابل نفوذ.

 کنترل های پرتوگیری محیطی
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 توصیة عمومی

 از ورود محصول به فاضالب جلوگیری کنید.

 : ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متشهبخش 

 مایع زرد شفاف     درجة سانتیگراد 20ظاهر در 

 درصد 85بزرگتر یا مساوی  خلوص استرها

 درصد 15کوچکتر یا مساوی   الکل آزاد

 درصد 7کوچکتر یا مساوی                     شمارة اسید

 0.50کوچکتر یا مساوی    آب آزاد
 

 : پایداری و واکنش پذیری مهنبخش 

 پایدار تحت شرایط نگهداری توصیه شده. : پایداری شیمیایی

 هیچ چیز آشکاری نیست. : شرایط اجتناب 

 عوامل اکسندة قوی. : مواد ناسازگار

 - : محصوالت تجزیة خطرناک

 - : واکنش های بسپارش خطرناک

 شناسی سم: اطالعات  مهدبخش 

 سمیت استشمام حاد

 هیچ اطالعاتی وجود ندارد.

 سمیت پوستی حاد

 هیچ اطالعاتی وجود ندارد.

 تحریک / فساد تدریجی پوست:

 گونه ها: خرگوش

 نتیجه: تحریک پوستی متوسط

 تحریک چشم/ آسیب چشم جدی

 گونه ها: خرگوش

 نتیجه: تحریک اندک

 گونه ها: خرگوش

 نتیجه: عدم تحریک چشم

 حساس شدن پوست یا دستگاه تنفس

 آزمایش مدت معین روی افراد داوطلب، ویژگی های حساسیت را نشان نداده است.توصیحات: 

 جهش زایی سلول منشاء

 سمیت درآزمایشگاه

 توضیحات: هیچ اطالعاتی وجود ندارد.
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 سرطانزایی

 مادة آزمایش: هیچ اطالعاتی وجود ندارد.

 محیط زیستی: اطالعات  مهدزایبخش 

 سمیت برای ماهی 

 توضیحات: هیچ اطالعاتی وجود ندارند.

 ماندگاری و تجزیه پذیری

 زیست تجزیه پذیری

 توضیحات: براحتی قابل تجزیة زیستی است.

 پتانسیل تراکم زیستی

 تجمع زیستی

 توضیحات: هیچ اطالعاتی وجود ندارند.

 اکتانول/ آب -nضریب پارتیشن: 

 توضیحات: هیچ اطالعاتی وجود ندارند.

 قابلیت حرکت در خاک 

 توزیع در فضاهای محیطی

 توضیحات: هیچ اطالعاتی وجود ندارند.

 PBTو  vPvBنتایج ارزیابی 

 ارزیابی

 هیچ اطالعاتی وجود ندارند.

 : مالحظات دفع مهدزاودبخش 

 پسماند روش های دفع

 انجام شوند.عملیات دفع باید مطابق قوانین محلی 

 بسته بندی آلوده

 باقیماندة محتویات را تخلیه کنید.

 کانتینرهای خالی باید به یک سایت جابجایی پسماند تأییدشده برای بازیابی برده شوند

 نقل و انتقال دهم : زیسبخش 

 UNشمارة 

 بعنوان یک کاالی خطرناک تنظیم نشده است.

 نام بارگیری صحیح

 خطرناک طبقه بندی نشده است.بعنوان یک کاالی 

 دستة خطر انتقال

 بعنوان یک کاالی خطرناک طبقه بندی نشده است.

 گروه بسته بندی 
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 بعنوان یک کاالی خطرناک طبقه بندی نشده است.

 خطرات محیطی

 بعنوان یک کاالی خطرناک طبقه بندی نشده است.

 احتیاط های ویژه برای کاربر

 توضیحات

 خطرناک طبقه بندی نشده است.بعنوان یک کاالی 

 IBCو کد  MARPOL 73/78از  2انتقال عمده مطابق پیوست 

 برای محصول قابل اجرا نیست

 هم : اطالعات تنظیمدراهچبخش 

 

 ایمنی، بهداشت و مقررات محیطی مشخص برای ماده یا ترکیب

 آب را اندکی درمعرض خطر قرار می دهد. WGK 1 دستة آلودگی آب:

 

 دهم  : سایر اطالعاتزناپبخش 

 رفع ادعا یا مسئولیت 

 

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

 نکرده وی ضمنی یا صریح، ایجاد مطالب گنجانده شده در اینجا هیچ الزام و تعهد قانونی شامل تعهدات قراردادی، ضمانت ها

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 .  دهستن 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  MSDSهیچ مسیر مرتبط با این  یا 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

 

 

 


