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     MSDS 

ییایمیمواد ش یطیمح ستیو ز ی، بهداشت یمنیبرگ اطالعات ا  

MSDS CODE: Arialinone-SDS1.0 

Tel: +98 21 433 87 
 

 شرکت تولید کنندهشیمیایی و  مشخصات مادهبخش اول : 

 اون-3-نیازولیزوتیا-4-لیمت-2-کلرو5-اون–3-نیازولیزوتیا-4-لیمت 2  / نونیالیآر نام ماده :

 نگهدارنده ها 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 

 2008/1272( شمارة ECطبقه بندی مطابق قانون )

 H314(، 1Bخوردگی پوست )دستة 

 H334(، 1حساس سازی تنفسی )دستة 

 H317(، 1حساس سازی پوست )دستة 

 را ببینید. 16ذکرشده دراین بخش، بخش  Hبیانیه های   برای متن کامل

 EC EU/1999/45یا  EEC/67/548طبقه بندی مطابق بخشنامه های 

Xn  مضر R42/43 

C  خورنده R34, R42/43 

 را ببینید. 16ذکرشده دراین بخش، بخش  Rبرای متن کامل عبارات 

 المان های برچسب   2.2

 2008/1272شمارة ( ECبرچسب گذاری مطابق قانون )

 صورت نگاشت            

 خطر       برچسبواژة 

 بیانیه های خطر

H314        .سبب سوختگی پوست جدی و آسیب چشم می شود 

H317       .می تواند سبب یک واکنش پوستی آلرژیک شود 

H334   .درصورت استشمام می تواند سبب حساسیت یا تنگی نفس یا مشکالت تنفسی شود 

 عبارات احتیاطی

P261         .از استشمام بخارها اجتناب کنید 
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P280       .دستکش محافظ/ لباس محافظ/ محافظ چشم و محافظ صورت بپوشید 

P305+P351+P338       اگر درچشم رفت، با احتیاط با آب برای چند دقیقه بشویید. لنزهای تماسی را درصورت سهولت

 این کار، دربیاورید. به شستشو ادامه بدهید. 

P310    .بالفاصله با یک مرکز مسمومیت یا پزشک تماس بگیرید 

 عبارات خطر تکمیلی           هیچ چیز

 ی چنانچه پیوست شده است.اروپای EEC/67/548مطابق بخشنامة 

 

 مادة خورنده   Cنمادهای خطر            

 Xn   مضر 

 
 R -عبارات

R34       .سبب سوختگی می شود 

R42/43      .با استشمام و تماس پوستی می تواند سبب حساسیت شود 

R42/43    .با استشمام و تماس پوستی می تواند سبب حساسیت شود 

 S-عبارات

S23     را استشمام نکنید. بخار 

S26    .درصورت تماس با چشم ها، بالفاصله با مقدارکافی آب بشویید و از پزشک کمک بگیرید 

S36/37/39     .لباس و دستکش محافظ مناسب بپوشید 

S45      درصورت تصادف یا اگر احساس خوبی ندارید، بالفاصله از پزشک کمک بگیرید )درجای ممکن، برچسب را نشان

 بدهید(.

S23     .بخار را استشمام نکنید 

S36/37    .لباس و دستکش محافظ مناسب بپوشید 

S45    .درصورت تصادف یا اگر احساس خوبی ندارید، بالفاصله از پزشک کمک بگیرید 

 این ترکیب شامل یک ماده ای است که تاکنون کامالً تست نشده است.  -احتیاط

 هیچ چیز   -خطرات دیگر

 : کمک های اولیه موسبخش 

 دقیقه شستشو بدهید و با یک پزشک مشورت کنید. 15با آب کافی بمدت  : چشم ها

شستشو بدهید. با یک پزشک بالفاصله لباس و کفش آلوده را دربیاورید. با آب و صابون  : پوست

 مشورت کنید.

 فرد را به هوای آزاد ببرید. اگر نفس نمی کشد، تنفس مصنوعی بدهید. استشمام :

فرد را وادار به استفراغ نکنید. هرگز چیزی را ازطریق دهان به شخص غیرهوشیار ندهید.  بلعیدن :

 دهان را با آب بشویید. با یک پزشک مشورت کنید

 قیاطفاء حر / اقدامات آتش نشانی  م :راهچبخش 
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 واسطة خاموش سازی   5.1

 واسطة خاموش سازی مناسب

 از اسپری آب، کف مقاوم نسبت به الکل، مادة شیمیایی خشک یا دی اکسیدکربن استفاده کنید.

 خطرات ویژة ناشی از ماده یا ترکیب آن  5.2

 گازکلرید هیدروژن، اکسید منیزیوم. سولفور،(، اکسیدهای NOxاکسیدهای کربن، اکسیدهای نیتروژن )

 توصیه برای آتش نشان ها  5.3

 دستگاه تنفس کامل برای آتش نشانی درصورت نیاز بپوشید.

 م : اقدامات آزادسازی تصادفیجنپبخش 

از تجهیزات محافظ شخصی استفاده کنید. از استشمام بخارها، غبار یا گاز اجتناب کنید.  :  احتیاط های شخصی

 مظمئن شوید تهویة کافی وجود دارد. خدمه را به مناطق امن بفرستید. 

از نشت یا ریزش بیشتر اجتناب کنید. اجازه ندهید محصول وارد فاضالب ها شود. از تخلیه  : محدودسازی روش های

 محیط باید اجتناب شود.به داخل 

 با مادة جاذب به سمت باال بکشید. درظروف مناسب و بسته برای دفع نگه دارید. : پاکسازی  روش های 

 نگهداری: جابجایی و  مششبخش 

 از تماس با پوست و چشم ها اجتناب کنید. از استشمام بخار یا غبار اجتناب کنید.  : جابجایی

درمکان خنک نگهداری کنید. ظرف را محکم ببندید و در یک مکان خشک و تهویه شده  : ذخیره سازی 

 نگهداری کنید. 

 - دسته بندی ذخیره سازی :

 حفاظت شخصی /پرتودهی: کنترل  متفبخش ه

 پارامترهای کنترل    8.1

 مؤلفه هایی با پارامترهای کنترل محل کار

 کنترل های پرتوگیری/ پرتودهی    8.2

 های مهندسی مناسب کنترل

 مطابق اعمال بهداشت و ایمنی صنعتی جابجا کنید. دستها را قبل و بعد از روزکاری بشویید. 

 تجهیزات حفاظت شخصی

 حفاظت چشم / صورت

اینچ(. از تجهیزات محافظت چشم تست شده و مورد  8عینک ایمنی به چشم بزنید. از محافظ صورت استفاده کنید )حداقل 

 استفاده کنید. EN 166 (EU)یا  NIOSH (US)ردهای دولتی مناسب مانند تأیید استاندا

 حفاظت پوست

با دستکش جابجا کنید. دستکش باید قبل از استفاده، بررسی و نظارت شود. از تکنیک درآوردن دستکش مناسب استفاده کنید 

دستکش آلوده را پس از استفاده مطابق )بدون تماس سطح بیرونی دستکش( تا از تماس پوست با این محصول اجتناب شود. 

 قوانین اجرایی دفع کنید. دستها را بشویید و خشک کنید.

 استنتاج شده از آن باشد. EN 374و استاندارد  EEC EU/89/686دستکش محافظ منتخب باید مطابق با شرایط بخشنامة 
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 تماس کامل

 ماده:  الستیک نیتریل

 میلیمتر 0.11حداقل ضخامت الیه:  

 دقیقه 480ختگی درظرف زمان: گسی

 (M، اندازة  KCL 740/Aldrich Z677272) Dermatrilمادة تست شده: 

 تماس ریزش

 ماده:  الستیک نیتریل

 میلیمتر 0.11حداقل ضخامت الیه:  

 دقیقه 480گسیختگی درظرف زمان:  

 (M، اندازة KCL740/ Aldrich Z677272) Dermatrilمادة تست شده: 

 CE، با فروشندة دستکش تأییدشدة EN 374درصورت استفاده از محلول یا ترکیب آن با مواد دیگر، و تحت شرایط متفاوت با 

تماس بگیرید. این توصیه فقط مشورتی است و باید توسط متخصص بهداشت صنعتی و مسئول ایمنی آشنا با وضعیت مشخص 

 ی شود. استفادة پیش بینی شده و توسط مشتریان ما ارزیاب

 حفاظت بدن

درمقابل موادشیمیایی از بدنتان حفاظت کامل بکنید. نوع تجهیزات حفاظتی باید مطابق غلظت و میزان مادة خطرناک درمحل 

 کارمشخص انتخاب شود.

 حفاظت دستگاه تنفسی

س مصنوعی هوای درجاییکه ارزیابی ریسک نشان می دهد دستگاه های تنفس مصنوعی هوا مناسب هستند، از یک دستگاه تنف

بعنوان یک پشتیبان برای کنترل ها و نظارت های مهندسی  ABEK (EN 14387)( یا نوع USکامل با ترکیب چندمنظوره )

استفاده کنید. اگر دستگاه تنفس مصنوعی هوا وسیلة انحصاری حفاظت است، از یک دستگاه تنفس هوای مصنوعی کامل 

 استفاده کنید. 

 کنترل پرتوگیری محیطی

نشت یا ریزش بیشتر درصورت ایمن بودن، جلوگیری کنید. اجازه ندهید محصول وارد فاضالب بشود. از تخلیه به محیط باید  از

 اجتناب شود.

 : ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متشهبخش 

a (    ظاهر )شکل(: مایع 

 رنگ: بی رنگ 

bرایحه:  معتدل   ) 

cآستانة رایحه: هیچ اطالعاتی موجود نیست  ) 

d   )pH       3.0-1.7 

e       درجة سانتیگراد -21(  نقطة ذوب/ نقطة انجماد 

f      درجة سانتیگراد 100(  نقطة جوش اولیه و دامنة جوش 

g.نقطة اشتعال      هیچ اطالعاتی موجود نیست  ) 

h.نرخ تبخیر     هیچ اطالعاتی موجود نیست  ) 
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i اطالعاتی موجود نیست.(  اشتعال پذیری )جامد، گاز(      هیچ 

j.اشتعال پذیری باال/ پایین یا حدود انفجار        هیچ اطالعاتی موجود نیست  ) 

k.فشار بخار           هیچ اطالعاتی موجود نیست  ) 

l.چگالی بخار        هیچ اطالعاتی موجود نیست ) 

m      1,207( چگالی نسبی g/cm3 

nحالل پذیر(  انحالل پذیری آب     کامالً ان 

o :ضریب پارتیشن  )n- اوکتانول/ آب 

p.دمای احتراق خودکار              هیچ اطالعاتی موجود نیست  ) 

q.دمای تجزیه       هیچ اطالعاتی موجود نیست  ) 

r.چسبندگی           هیچ اطالعاتی موجود نیست  ) 

s.ویژگیهای قابل احتراق:     هیچ اطالعاتی موجود نیست ) 

t ).ویژگیهای اکسنده:   هیچ اطالعاتی موجود نیست 

 : پایداری و واکنش پذیری مهنبخش 

 پایدار تحت شرایط ذخیرة توصیه شده. : پایداری شیمیایی

 هیچ اطالعاتی موجود نیست. : شرایط اجتناب 

 عوانل اکسندة قوی، عوامل کاهندة قوی، آمین ها، تیول ها : مواد ناسازگار

 هیچ اطالعاتی موجود نیست. -دیگرمحصوالت تجزیه : خطرناک محصوالت تجزیة

 هیچ اطالعاتی موجود نیست. : واکنش های بسپارش خطرناک

 شناسی سمدهم : اطالعات بخش 

 اطالعاتی دربارة اثرات مربوط به سم شناسی

 مسموم کنندگی حاد

LD50 2,630-مؤنث -موش صحرایی -دهانی mg/kg 

LD50 3.350 -مذکر -موش صحرایی -دهانی mg/kg 

 هیچ اطالعاتی موجود نیست.

 تحریک/ خوردگی پوست

 خرگوش -پوست

 نتیجه: خورنده

 سوزش چشم/ آسیب جدی چشم

 خرگوش -چشم ها

 نتیجه: خورنده

 حساس سازی پوست یا دستگاه تنفسی

 هیچ اطالعاتی موجود نیست. جهش زایی سلول :

 : احتماالً برای انسان ها سرطانزا است )هگزاهیدرات نیترات منیزیوم(2Aگروه  -IARC      :2A سرطانزایی :
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 هیچ اطالعاتی موجود نیست. مسموم کنندگی تناسلی :

 هیچ اطالعاتی موجود نیست. پرتوگیری واحد : -مسموم کنندگی اندام مشخص

 هیچ اطالعاتی موجود نیست. پرتوگیری مکرر : -مسموم کنندگی اندام مشخص

 هیچ اطالعاتی موجود نیست.استنشاق :  خطر

 :  موجود نیست.RTECS اطالعات اضافی :

 محیط زیستیدهم : اطالعات زایبخش 

 سمیت )مسموم کنندگی(   12.1

 هیچ اطالعاتی موجود نیست.

 ماندگاری و تجزیه پذیری   12.2

 هیچ اطالعاتی موجود نیست.

 پتانسیل تجمع زیستی  12.3

 موجود نیست.هیچ اطالعاتی 

 تحرک در زمین  12.4

 هیچ اطالعاتی موجود نیست.

 vPvBو  PBTنتایج ارزیابی   12.5

 بعنوان ارزیابی ایمنی شیمیایی موجود نیست.  PBT/vPvBارزیابی 

 نتایج و اثرات ناسازگار دیگر  12.6

 سمی برای زندگی آبزیان.

 : مالحظات دفع مهدزاودبخش 

 و مازاد را به یک شرکت دفع مجاز ارائه کنید.محلول های غیرقابل بازیافت 

 نقل و انتقال هم : دزیسبخش 

 UNشمارة   14.1

ADR/RID  :1760      IMDG :1760      IATA :1760 

 UNنام بارگیری صحیح   14.2

ADR/RID ،مایع خورنده  :N.O.S )هگزاهیدرات نیترات منیزیوم( 

IMDG ،مایع خورنده  :N.O.S )هگزاهیدرات نیترات منیزیوم( 

IATA ،مایع خورنده :N.O.S )هگزاهیدرات نیترات منیزیوم( 

 دستة خطرحمل و نقل   14.3

ADR/RID :8      IMDG :8        IATA :8 

 گروه بسته بندی  14.4

ADR/RID :2      IMDG :2     IATA :2 

 خطرات محیطی  14.5

ADR/RID خیر     آالیندة دریایی :IMDG       خیر :IATAخیر : 
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 احتیاط های ویژه برای کاربر  14.6

 هیچ اطالعاتی موجود نیست.

 هم : اطالعات تنظیمدراهچبخش 

 ( مطابقت دارد.EC) 1907/2006این برگة داده های ایمنی با شرایط قانون شمارة 

 ترکیبمقررات محیطی، بهداشت و ایمنی/ قانونگذاری مشخص برای ماده یا    15.1

 هیچ اطالعاتی موجود نیست.

 ارزیابی ایمنی شیمیایی  15.2

 یک ارزیابی ایمنی شیمیایی برای این محصول انجام نشده است.

 هم  : سایر اطالعاتدزناپبخش 

 3و  2اشاره شده تحت بخش های  H -متن کامل عبارات 

Acute Tox.                    مسموم کنندگی حاد 

Aquatic Acute      مسموم کنندگی آبی حاد 

Aquatic Chronic    مسموم کنندگی آبی مزمن 

H302     مضردرصورت بلعیدن 

H314   .سبب سوختگی پوست جدی و آسیب چشم می شود 

H317  .می تواند سبب یک واکنش پوستی شود 

H331   .درصورت استشمام، سمی است 

H334  استشمام می تواند سبب آلرژی یا عالئم آسم یا مشکالت تنفسی شود.  درصورت 

H335  .می تواند سبب تحریک دستگاه تنفسی شود 

H400  .بسیار سمی برای زندگی آبی 

H410  .بسیار سمی برای زندگی آبی با اثرات طوالنی مدت 

Resp. Sens   حساسیت دستگاه تنفسی 

Skin Corr     خوردگی پوست 

Skin Sens    حساسیت پوست 

STOT SE    پرتوگیری واحد –مسموم کنندگی اندام مشخص 

 3و  2اشاره شده تحت بخش های  Rمتن کامل عبارات 

N    خطرناک برای محیط 

R21/22   .مضر در تماس با پوست و درصورت بلعیده شدن 

R22   .مضر درصورت بلعیدن 

R23   .سمی بواسطة استشمام 

T    سمی 

R34    .سبب سوختگی می شود 

R37   .سیستم تنفسی را تحریک می کند 
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R42/43   .می تواند سبب حساسیت بواسطة استشمام و تماس پوستی شود 

R43   .می تواند سبب حساسیت بواسطة تماس پوستی شود 

R50  .بسیار سمی برای ارگانیسم های آبی 

 رفع ادعا یا مسئولیت

 

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

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

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

در هر  رییو درمعرض تغاعطا نمی کنند. اطالعات ضمیمه شده در اینجا برمبنای مطالعة خود سازنده و سایر متخصصین هستند

ه در . هیچ ضمانت ضمنی یا صریحی دربارة دقت، تمامیت و بسندگی اطالعات گنجانده شد 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 

 فاده از این اطالعات به معنای رضایت و موافقت با این ضوابط و شرایط است. غیرمستقیم( نیستند. دریافت و است
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 1.0نسخه     12/6/1396:   میتنظ خیتار

 
 


