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     MSDS 

ییایمیمواد ش یطیمح ستیو ز ی، بهداشت یمنیبرگ اطالعات ا  

MSDS CODE: Ariaoxine-SDS1.0 

Tel: +98 21 433 87 
 

 شرکت تولید کنندهشیمیایی و  مشخصات مادهبخش اول : 

 دیاکسا نیآم لیمت ید لیپروپ دویکوکوآم -آریا اکساین  نام ماده :

 آمین اکساید 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 

 خطرهای فیزیکی 

 طبقه بندی نشده.

 خطرهای سالمتی

 4ردة  مسموم کنندگی حاد، دهانی

 2ردة  تحریک/ خوردگی پوست 

 1ردة  سوزش چشم/ آسیب جدی چشم

 1ردة  خطرناک برای محیط آب، حاد

 خطرات محیطی 

 2ردة  خطرناک برای محیط آبی، خطرطوالنی مدت

 OSHAخطرهای تعریف شدة 

 طبقه بندی نشده.

 واژة سیگنال

 خطر

 بیانیة خطر

درصورت بلعیدن، مضر است. سبب سوزش و تحریک پوست می شود. سبب آسیب جدی چشم می شود. برای حیات آبزیان، 

 بسیار سمی است. 

شستشوی پیشگیری پس از جابجایی. زمان استفاده از این محصول، آن را نخورید و ننوشید. از آزادسازی آن در محسط اجتناب 

 ظ صورت/ چشم استفاده کنید.کنید. دستکش محافظ بپوشید. از محاف

 پاسخ )واکنش(
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درصورت بلعیدن: اگر احساس ناراحتی می کنید با یک پزشک تماس بگیرید. اگر روی پوست شما ریخت: با مقدار زیادی آب 

بشویید. اگر در چشم ها ریخت: با احتیاط برای چند دقیقه با آب بشویید. بالفاصله با پزشک تماس بگیرید. درمان مشخص 

)این برچسب را ببینید(. دهان را بشویید. اگر سوزش و تحریک پوستی رخ داد: از مشاورة پزشکی بهره بگیرید. لباس آلوده را 

 دربیاورید و قبل از استفادة مجدد بشویید.

 دور از مواد ناسازگار نگه دارید.      ذخیره سازی

 لمللی/ ملی/ منطقه ای/ محلی دفع کنید.محتویات/ ظرف )کانتینر( را مطابق مقررات بین ادفع        

 : کمک های اولیه موس بخش

 استشمام

 به هوای آزاد منتقل کنید. درصورت تداوم یا توسعة عالئم به پزشک مراجعه کنید.

 تماس پوستی

کنید و قبل از با آب و صابون بشویید. اگر سوزش یا تحریک پوستی رخ داد: از پزشک کمک بگیرید. لباس های آلوده را خارج 

 استفادة مجدد بشویید.

 تماس چشمی

دقیقه بشویید. لنزهای چشمی را خارج کنید. به شستشو ادامه بدهید و  15بالفاصله چشم را با مقدار زیادی آب بمدت حداقل 

 بالفاصله از پزشک کمک بگیرید.

 بلعیدن

 بگیرید. وادار به استفراغ نکنید.دهان را بشویید. درصورت بلعیدن: با یک پزشک یا مرکز مسمومیت تماس 

 مهم ترین عالئم/ اثرات، حاد و به تأخیر افتاده

عالئم می توانند شامل سوزش، پارگی، قرمزی، تورم و تاری دید باشند. آسیب چشم دائمی شامل کوری ممکن است رخ بدهد. 

 تحریک پوست. می تواند سبب قرمزی و درد شود.

 و درمان ویژهنشانة نیاز به توجه پزشکی فوری 

اقدامات حمایتی عمومی را انجام بدهید. درصورت تنگی نفس، از اکسیژن استفاده کنید. قربانی را گرم نگه دارید. قربانی را 

 تحت نظارت نگه دارید. عالئم ممکن است به تأخیر بیافتند.

 اطالعات عمومی

 درصورت حادثه و یا احساس ناخوشی، بالفاصله با پزشک مشورت کنید.

 

 

 

 قیاطفاء حر / اقدامات آتش نشانی  : مراهچبخش 

 واسطة خاموش سازی مناسب

 (.CO2مه آب، کف، پودرشیمیایی خشک، دی اکسیدکربن )

 واسطة خاموش سازی نامناسب

 از شیر آب بعنوان خاموش کننده استفاده نکنید چون حریق را گسترش می دهد.
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 خطرات خاص ناشی از مواد شیمیایی

 ممکن است گازهای خطرناک برای سالمتی تشکیل شوند.درطول حریق 

 تجهیزات حفاظتی ویژه و احتیاط هایی برای آتش نشان ها

 دستگاه تنفسی کامل و لباس محافظ کامل باید پوشیده شوند. 

 دستورالعمل ها/ تجهیزات آتش نشانی

ورتیکه می توانید این کار را بدون خطر انجام کانتینرها یا ظروف حاوی مواد را از محل حریق به جای دیگری منتقل کنید درص

 بدهید.

 متدهای مشخص

 از رویه های آتش نشانی استاندارد استفاده کنید و خطرات مواد دیگر را درنظر داشته باشید.

 خطرات حریق عمومی

 هیچ خطر انفجار یا حریق غیرمعمولی ذکرنشده است.

 : اقدامات آزادسازی تصادفی مجنپ بخش

 شخصی، تجهیزات حفاظتی و فرایندهای اضطراری احتیاط های

کارکنان غیرضروری را دورکنید. افراد را از ریزش یا نشتی دور نگه دارید. تجهیزات و لباس محافظ مناسب درطول پاکسازی 

بپوشید. به ظروف آسیب دیده یا مواد ریخته شده دست نزنید مگر اینکه لباس و دستکش محافظ مناسب پوشیده باشید. 

 را ببینید. SDSاز   8طمئن شوید تهویة کافی و مناسب وجود دارد. برای حفاظت شخصی، بخش م

 متدها و مواد برای آلودگی و پاکسازی

ریزش های بزرگ: درصورتیکه خطری وجود ندارد، جریان ماده را متوقف کنید. درصورت امکان درمقابل مادة ریخته، مانعی 

ید تا مانع از گسترش آن بشوید. مانع از ورود آن به آبگذرها، مجرای فاضالب، زیرزمین ها یا بگذارید. با برگة پالستیکی بپوشان

 مناطق محدود بشوید. پس از بازیابی محصول، منطقه را با آب بشویید.

 د. ریزش های کوچک: با مادة جاذب )مثل پارچه، پشم( خشک کنید. سطح را کامالً تمیز کنید تا آلودگی باقیمانده برطرف شو

 13هرگز مواد ریخته شده را به کانتینرها یا ظروف اصلی برای استفادة مجدد برنگردانید. برای دفع ضایعات و زباله ها، بخش 

 را ببینید. SDSاز 

 احتیاط های محیطی

ماس از رهایی یا آزادسازی درمحیط اجتناب کنید. با مراجع صالحیتدار محلی درمورد ریزش به زهکش فاضالب/ محیط آبی ت

بگیرید. درصورت امن بودن، از نشتی یا ریزش بیشتر اجتناب کنید. آب را آلوده نکنید. از تخلیه به فاضالب ها، مسیرهای آبی 

 یا روی زمین اجتناب کنید.

 

 نگهداریم : جابجایی و ششبخش 

پوست اجتناب این ماده را درتماس با چشم قرار ندهید. آن را نچشید و نبلعید. از تماس با  : جابجایی

کنید. از قرارگیری طوالنی مدت درمعرض آن اجتناب کنید. از تماس آن با لباستان اجتناب 

کنید. تهویة کافی را فراهم کنید. تجهیزات حفاظت شخصی مناسب بپوشید. اصول بهداشت 

صنعتی را رعایت کنید. درزمان استفاده، نخورید، ننوشید یا سیگار نکشید. پس از جابجایی، 
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ها را کامالً بشویید. از رهایی آن درمحیط اجتناب کنید. ظرف را داخل فاضالب ها تخلیه دست

 نکنید.

 

در یک ظرف اصلی محکم بسته شده نگهداری کنید. به دور از مواد ناسازگار نگهداری کنید  : ذخیره سازی 

 را ببینید(. SDSاز  10)بخش 

 ذخیره   مواد شیمیایی دسته بندی ذخیره سازی :

 حفاظت شخصی /پرتودهی: کنترل  متفبخش ه

 حدود پرتودهی 

 هیچ حدود پرتوگیری/ پرتودهی برای عناصر ذکر نشده است.

 مقادیر حدود زیستی

 هیچ حدود پرتوگیری زیستی برای عناصرذکرنشده است.

 نظارت های مهندسی مناسب

تهویة عمومی خوبی باید استفاده شود. میزان تهویه باید منطبق با شرایط باشد. درصورت امکان از تهویة خروجی محلی یا دیگر 

نظارت ها و کنترل های مهندسی استفاده کنید تا سطوح هوایی را زیر حدود پرتودهی/ پرتوگیری توصیه شده نگه دارید. 

 راری در زمان جابجایی محصول باید موجود باشند.   تسهیالت و وسایل شستشوی چشم و دوش اضط

 اقدامات حفاظت فردی، مانند حفاظت چشم/ صورت و تجهیزات حفاظت شخصی

 عینک ایمنی یا محافظ و یک ماسک صورت بزنید.

 حفاظت پوست و حفاظت دست

 از دستکش مقاوم درمقابل مواد شیمیایی استفاده کنید.

 بپوشید. لباس مقاوم درمقابل موادشیمیایی

 حفاظت تنفسی

 درصورتیکه تهویة کافی وجود ندارد، تجهیزات تنفسی مناسب بپوشید.

 خطرهای گرمایی

 درزمان الزم، لباس محافظ گرمایی مناسب بپوشید.

 مالحظات بهداشت عمومی

مرتباً لباس کار و در زمان استفاده، چیزی نخورید، ننوشید یا سیگارنکشید. همیشه اقدامات بهداشت شخصی را انجام بدهید. 

 تجهیزات محافظتی را بشویید تا آلودگی ها ازبین بروند.
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 : ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متشهبخش 

 مایع حالت فیزیکی ظاهری

 مایع شکل

 زرد رنگ

pH                           7.0000  8.5000تا (درصد در  10H2O) 

 درجة سانتیگراد( 100درجة فارنهایت ) 212دامنة جوش و نقطة جوش اولیه                       

 درجة سانتیگراد( 93.9درجة فارنهایت )بزرگتر از  201بزرگتر از  نقطة اشتعال 

 آهسته تر از اتیل اتر تخمین زده شده است نرخ تبخیر

 موجود نیست                                    اشتعال پذیری )جامد، گاز( 

 موجود نیست  اشتعال پذیری پایین/ باال یا حدود قابل انفجار

 تعیین نشده   حد اشتعال پذیری/ باال )%(

 موجود نیست   پایین )%(  -حد قابل انفجار

 موجود نیست باال )%( -حد قابل انفجار

 موجود نیست فشار بخار

 سبک تر از هوا تخمین زده شده                                         چگالی بخار 

 موجود نیست                                          چگالی نسبی 

 موجود نیست  خودکار -دمای احتراق

 موجود نیست دمای تجزیه

 درجة سانتیگراد( 25)در 18cpsچسبندگی                                                               

 درجة سانتیگراد 25در  lbs/gal 8.05                                     چگالی 

 درصد 71تا  68                               درصد فراریت

  درجة سانتیگراد( -12.2درجة فارنهایت ) 10                                       نقطة ریزش             
 : پایداری و واکنش پذیری مهنبخش 

 ماده تحت شرایط طبیعی، پایدار است. : پایداری شیمیایی

 اجتناب کنید.از دماهای باالتر از نقطة اشتعال اجتناب کنید. از تماس با مواد ناسازگار  : شرایط اجتناب 

 هیچ واکنش خطرناکی تحت شرایط طبیعی شناسایی نشده است. : مواد ناسازگار

این محصول بمحض تجزیه می تواند اکسیدهای نیتروژن و آمونیاک، دی اکسیدکربن،  : محصوالت تجزیة خطرناک

 مونوکسیدکربن و دیگر هیدروکربن ها با وزن مولکولی پایین را تولیدکند. 

 هیچ واکنش خطرناکی تحت شرایط طبیعی شناسایی نشده است. : بسپارش خطرناک واکنش های

 شناسی سمم : اطالعات هدبخش 

 بلعیدن

 درصورت بلعیده شدن، مضر است.

 استشمام

 استشمام طوالنی مدت آن می تواند مضر باشد.
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 تماس پوستی

 سبب تحریک پوست می شود.

 تماس چشمی

 سبب آسیب جدی چشم می شود.

 عالئم مرتبط با مشخصات سم شناسی، فیزیکی و شیمیایی 

عالئم می توانند شامل زخم، بریدگی، قرمزی، تورم و تاری دید باشند. آسیب دائمی چشم می تواند شامل کوری چشم باشد. 

 می تواند سبب قرمزی و درد و تحریک پوست شود.

 اطالعاتی دربارة اثرات سم شناسی 

 مسموم کنندگی حاد

 بلعیدن، مضر است. درصورت

 خوردگی / تحریک پوست

 سبب تحریک پوست می شود.

 سوزش چشم/ آسیب جدی چشم

 سبب آسیب جدی چشم می شود.

 حساس سازی دستگاه تنفسی یا پوست

 هیچ اطالعاتی موجود نیست.

 حساس سازی پوست

 پیش بینی نمی شود این محصول سبب حساسیت پوست شود. سبب تحریک پوست می شود.

 زایی سلول منشأ )جنین(جهش 

 درصد وجود ندارند.  0.1هیچ اطالعاتی برای داللت برمحصول و مؤلفه های موجود در بیشتر از 

 سرطانزایی

 بعنوان یک سرطانزا مالحظه نشده است. IARC, ACGIH, NTP, OSHAاین محصول توسط 

 مسموم کنندگی تناسلی

 یا تناسلی شود.پیش بینی نشده است که این محصول سبب عوارض رشدی 

 مسموم کنندگی عضو مشخص 

 صدق نمی کند.

 خطر استنشاق

 صدق نمی کند.

 اثرات مزمن

 استشمام طوالنی مدت آن می تواند مضر باشد.
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 محیط زیستیازدهم : اطالعات یبخش 

 مسموم کنندگی بومی

 برای حیات آبزیان بسیار سمی است.  

 ماندگاری و تجزیه پذیری

 براحتی قابل تجزیة زیستی باشد.انتظار می رود 

 پتانسیل تجمع زیستی

 هیچ اطالعاتی موجود نیست.

 تحرک درخاک

 هیچ اطالعاتی موجود نیست.

 اثرات مغایر دیگر

 هیچ گونه اثرات محیطی مغایر دیگری از طرف این مؤلفه پیش بینی نشده است. 

 دهم : مالحظات دفعزاودبخش 

 دستورالعمل های دفع

 را مطابق مقررات محلی/ منطقه ای/ ملی/ بین المللی دفع کنید.محتویات/ ظرف 

 کد زبالة خطرناک

 کد زباله باید بین کاربر، تولیدکننده و شرکت دفع ضایعات تخصیص داده شود.

 ضایعات پسماندها / محصوالت استفاده نشده

ماند محصول را نگه دارند. این ماده و باید مطابق مقررات محلی دفع شوند. ظروف یا کانتینرهای خالی ممکن است قدری پس

 ظرف آن باید بصورت مطمئنی دفع شوند.

 بسته بندی آلوده

ظروف خالی باید به یک محل جابجایی زبالة تأییدشده برای بازیابی یا دفع برده شوند. ازآنجاییکه ظروف خالی ممکن است 

 ة ظرف نیز پیروی کنید. شامل پسماندهای محصول باشند، از اخطارهای برچسب حتی پس از تخلی

 نقل و انتقال دهم : زیسبخش 

 بعنوان کاالی خطرناک تعیین نشده است.

IATA 
 .UN3082شمارة 

 UNنام بارگیری صحیح 

N.O.S.)مایع، مادة خطرناک ازنظرمحیطی، )آمین اکسید ، 

 9کالس 

 کالس خطرحمل و نقل

 خطرفرعی

 3گروه بسته بندی 

 خطرات محیطی    بله
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 های ویژه برای کاربراحتیاط 

 و فرایندهای اضطراری را قبل از جابجایی مطالعه کنید. SDSدستورالعمل های ایمنی، 

IMDG 
 UN3082شمارة 

 UNنام بارگیری صحیح 

N.O.S)مایع، مادة خطرناک ازنظرمحیطی، )آمین اکسید ، 

 9کالس

 کالس خطرحمل و نقل

 ریسک فرعی

 3گروه بسته بندی 

 آالیندة دریایی: بله

 خطرات محیطی

EmS  .موجود نیست 

 احتیاط های ویژه برای کاربر

 و روش های اضطراری را قبل از جابجایی مطالعه کنید.  SDSدستورالعمل های ایمنی، 

 

 : اطالعات تنظیم مهدراهچبخش 

 

شده  ، تعریفOSHA ،29 CFR 1910.1200چنانچه بواسطة استاندارد مخابرة خطر مقررات فدرال ایاالت متحده      

 است. "مادة شیمیایی خطرناک"است این محصول یک 

 CERCLA (40 CFR 302.4)لیست مادة خطرناک 

 لیست نشده.

 US. OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)مواد تنظیم شدة ویژة 

 لیست نشده.

 (SARA) 1986ذ مجدد ضمایم فوق سرمایه و قانون تنفی

 بله -خطر فوریرده های خطر      

 خیر -خطر به تأخیرافتاده

 خیر -خطرحریق

 خیر -خطرفشار

 خیر -خطر واکنش پذیری

 SARA 302مادة بی نهایت خطرناک 

 خیر

 SARA311/312مادة شیمیایی خطرناک 

 بله



 

 10 از 9 صفحه

 

SARA 313  گزارش دهی(TRI) 

 تعیین نشده.

 دیگرمقررات فدرال

 ها( HAPفهرست آالینده های هوای خطرناک ) 112( بخش CAAپاک )قانون هوای 

 تعیین نشده.

 (CFR 68.130 40پیشگیری از آزادسازی تصادفی ) (r)112( بخش CAAقانون هوای پاک )

 تعیین نشده.

 قانون آب آشامیدنی ایمن

(SDWA) 

 تنظیم نشده.

 قوانین دولتی ایاالت متحده

RTK  لیست ماده  –ماساچوست ایاالت متحده 

 تنظیم نشده.

RTK  جزیرةRhode  ایاالت متحده 

 تنظیم نشده.

 کالیفرنیا ایاالت متحده 65طرح 

(: این ماده شامل هیچ یک از مواد شیمیایی که درحال 65)طرح 1986قانون تنفیذ سمیت و آب آشامیدنی ایمن کالیفرنیا 

تمام اجزاء این محصول درفهرست موجودی های زیر لیست شده  حاضر بعنوان سرطانزاها یا سم ها لیست شده اند، نمی باشد.

(، ENCS(، ژاپن )AICS(، استرالیا )NLPپلیمر/  /EINECS/ ELINCS(، اروپا )DSL(، کانادا )TSCAاند: ایاالت متحدة آمریکا )

 (.PICCS(، فیلیپین )ECL(، کره )EICSچین )

 RQ( می باشد که پایین ترین 2-42-111دی اتانول آمین ) _پوند برمبنای 2000( این محصول RQکمیت قابل گزارش )

 / درصد آن عنصر در محصول. CERCLAعنصر RQحاصل را مطابق فرمول های زیر داشته است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 از 10 صفحه

 

 : سایر اطالعات  مهدزناپبخش 

 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

اعطا نمی کنند. اطالعات ضمیمه شده در اینجا برمبنای مطالعة خود سازنده و سایر متخصصین هستندو درمعرض تغییر در هر 

ه در زمانی بدون اطالع ثانوی هستند . هیچ ضمانت ضمنی یا صریحی دربارة دقت، تمامیت و بسندگی اطالعات گنجانده شد

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه شده توسط : شرکت آریا شیمی رایکا 

 1.0نسخه     12/6/1396تاریخ تنظیم :  

 

 

 

 

 

 


