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     MSDS 

ییایمیمواد ش یطیمح ستیو ز ی، بهداشت یمنیبرگ اطالعات ا  

MSDS CODE: Ariapeg3-SDS1.0 

Tel: +98 21 433 87 
 

 شرکت تولید کنندهشیمیایی و  مشخصات مادهبخش اول : 

 PEG3استئارات  ید 3 کولیگال لنیات یپل - 3اپگیآر نام ماده :

 کولیگال لنیات 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 مودبخش 

 جامدسفید.   بوی استرچرب مالیم.

کانادایی )مقررات  WHMIS( و مقررات 29CFR 1910.1200( )Hazcom 2012) U.S. OSHAاین ماده تحت مقررات 

 ( بعنوان مادة خطرناک طبقه بندی نشده است.WHMIS 2015محصوالت خطرناک( )

 المان های برچسب

 واژة سیگنال : هیچ چیزی الزم نیست.

 عبارت های خطر :  هیچ چیزی الزم نیست.

 عبارت های احتیاطی : هیچ چیزی الزم نیست.

 -بلعیدن می تواند سبب تحریک معدیدیگرخطراتی که منجر به طبقه بندی نمی شوند: می تواند سبب سوزش چشم خفیف شود. 

روده ای، تهوع و اسهال شود. تماس طوالنی مدت با پوست می تواند سبب آماس پوستی )جوش(، با خشکی، قرمزی و خارش 

 پوست شود.

 : کمک های اولیه موسبخش 

 : چشم ها
دقیقه بشویید درحالیکه پلک ها را باز نگه می دارید.  15با آب بمدت حداقل 

 درصورت تحریک یا توسعة عالئم، از پزشک کمک بگیرید.

 : پوست

درصورت تماس پوستی، با آب و صابون بشویید درحالیکه لباس آلوده را درمی 

آورید. اگر تحریک پوستی یا خارش رخ داد، از پزشک کمک بگیرید. لباس آلوده 

 را قبل از استفادة مجدد بشویید.

 استشمام :
ببرید. درصورتیکه تنفس دشوار است، فقط توسط کارکنان  شخص را به هوای آزاد

پزشکی صالحیتدار اکسیژن بدهید. درصورتیکه تنفس نامنظم است یا متوقف شد، از 
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تنفس مصنوعی استفاده کنید. وقتی عالئم ادامه پیدا کردند یا درصورت تردید، با یک 

 پزشک مشورت کنید.

 بلعیدن :
. هرگز چیزی را با دهان به یک شخص غیرهوشیار شخص را وادار به استفراغ نکنید

 ندهید. وقتی عالئم ادامه یافتند یا درصورت تردید با پزشک مشورت کنید.

 قیاطفاء حر / اقدامات آتش نشانی  : مراهچبخش 

 واسطة خاموش سازی

 واسطة خاموش سازی مناسب: 

 الکل.(؛ مادة شیمیایی خشک؛ کف مقاوم نسبت به CO2دی اکسیدکربن )

 واسطة خاموش سازی نامناسب: 

 از آب درصورت امکان استفاده نکنید.

 خطرات ویژة ناشی از ماده یا ترکیب/ شرایط اشتعال پذیری:

 اشتعال پذیر نیست. ظروف بسته می توانند فشار ایجادکنند زمانیکه درمعرض گرما و شعلة آتش قرار می گیرند. 

 (: OSHA 29 CFR 1910,106طبقه بندی اشتعال پذیری )

 اشتعال پذیر نیست.

 محصوالت احتراق خطرناک:

 اکسیدهای کربن و دیگر بخارهای تحریک کننده و دود.

 تجهیزات حفاظتی ویژه و احتیاط هایی برای آتش نشان ها

 تجهیزات حفاظتی برای آتش نشان ها:

آتش نشان ها باید از تجهیزات حفاظتی استاندارد شامل کت بازدارندة شعله، کاله ایمنی با محافظ صورت، دستکش، پوتین های 

، استفاده کنند. آتش نشان ها باید تجهیزات حفاظتی مناسب و دستگاه تنفسی کامل بهمراه SCBAالستیکی، و درفضاهای بسته، 

 ار مثبت بکار رفته است.قطعة صورت کامل بپوشندکه درحالت فش

فرایندهای آتش نشانی ویژه: درصورتیکه امن باشد، ظروف و کانتینرها را از منطقة آتش دورکنید. ظروف و کانتینرهای بسته که 

 درمعرض آتش قرار دارند را با اسپری آب خنک کنید. 

 : اقدامات آزادسازی تصادفی مجنپبخش 

 فرایندهای اضطراری:احتیاط های شخصی، تجهیزات حفاظتی و 

تمام اشخاصی که به پاکسازی می پردازند، باید تجهیزات حفاظت شیمیایی مناسب بپوشند. افراد را از نشتی/ ریزش دور نگه دارید. 

 مراجعه کنید. 8و  7دسترسی به منطقه را محدود کنید تااینکه پاکسازی تمام شود. به اقدامات حفاظتی لیست شده در بخش های 

 های محیطی:   جراحات بوم شناختی آشکار نیستند یا تحت استفادة طبیعی پیش بینی نشده اند.احتیاط 

 روش ها و ماده برای محدودسازی و پاکسازی:

منطقه را تهویه کنید. از نشت یا ریزش بیشتر جلوگیری کنید، درصورتیکه انجام این کار ایمن است. برای دفع تلفات و ضایعات، 

 را ببینید. با مراجع محلی مناسب تماس بگیرید. SDSاز   13بخش 



 

 12 از 3 صفحه

 

 نگهداری: جابجایی و  مششبخش 

 : جابجایی

از تهویةکافی استفاده کنید. تجهیزات حفاظتی مناسب درطول جابجایی بپوشید. از 

استشمام بخارها اجتناب کنید. دستکش محافظ بپوشید. از تماس با پوست، چشم ها و 

گرمای مفرط و شعلة مستقیم دور نگه دارید. ظرف یا کانتینر را لباس اجتناب کنید. از 

 زمانیکه استفاده نمی شود محکم ببندید. دستها را پس از جابجایی کاماًل بشویید.

 : ذخیره سازی 

درمحل خنک/ تهویه شده نگهداری کنید. منطقة نگهداری باید بوضوح مشخص شود 

دیده باشد. مرتباً برای آسیب یا نشتی ها بررسی و تنها دردسترس کارکنان مجاز و تعلیم 

 شود. از انجماد حفاظت شود.

 ذخیره مواد شیمیایی دسته بندی ذخیره سازی :

 حفاظت شخصی /پرتودهی: کنترل  متفهبخش 

 حدود پرتودهی:

                ACGIH TLV نام مادة شیمیایی
TWA                           STEL 

OSHA PEL 
PEL                        STEL 

 -اتان ادیل(، آلفا -2و1 -پلی )اوکسی

-1]) -، امگا-اوکسواکتادسیل(-1)

 -اوکسواکتادسیل( اوکسی([

N/Av N/Av N/Av                        N/Av 

 کنترل های پرتوگیری

تهویه و اقدامات مهندسی:   از تهویة کافی استفاده کنید. اقدامات فنی را برای مطابقت با حدود پرتوگیری حرفه ای بکار بگیرید. 

 درصورتیکه تهویة کافی وجود ندارد، تجهیزات تنفسی مناسب بپوشید. 

ی باالتر از حد پرتوگیری مجاز هستند حفاظت دستگاه تنفسی:  تحت شرایط طبیعی، هیچ چیزی الزم نیست. اگر غلظت های هوای

 استفاده کنید. باید با متخصصان سیستم تنفسی مشاوره کنید. NIOSHیا معلوم نیستند، از دستگاه تنفس مصنوعی تأییدشدة 

 حفاظت پوست:  دستکش خای نفوذناپذیر نسبت به ماده توصیه شده اند. باید با فروشندگان دستکش مشورت کنید.

 صورت:  عینک ایمنی مخصوص موادشیمیایی بزنید تا از ورود غبارها به داخل چشم اجتناب کنید.حفاظت چشم/ 

تجهیزات حفاظتی دیگر:  با توجه به استانداردهای محل کار، تجهیزات دیگری ممکن است الزم باشند. یک ایستگاه شستشوی 

غزنده استفاده کنید درجاییکه لغزش یا نشتی ممکن است چشم و دوش ایمنی باید درمنطقة کاری موجود باشد. از کفش ایمنی غیرل

 رخ بدهد. 

مالحظات بهداشت عمومی:  از تماس با پوست، چشم ها و لباس اجتناب کنید. پس از جابجایی، دستها را کامالً بشویید. لباس های  

 .آلوده را قبل از استفادة مجدد بشویید. مطابق اعمال ایمنی و بهداشت صنعتی جابجا کنید

 : ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متشهبخش 

 بو:     بوی استر چرب معتدل

 N/Avآستانة بو:    
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pH     :N/Av 

 درجة فارنهایت( 133درجة سانتیگراد ) 56.1نقطة ذوب/ انجماد:   

 نقطة جوش اولیه و دامنة جوش:   موجود نیست

 درجة فارنهایت( 424درجة سانتیگراد )بزرگتر از  200نقطة اشتعال:   بزرگتر از 

 نقطة اشتعال )متد(:     فنجان بسته

 N/Av(:    BuAe=1آهنگ تبخیر )

 اشتعال پذیری )جامد، گاز(: قابل اجرا نیست.

 N/Avحد اشتعال پذیر پایینی )درصد حجمی(:  

 ویژگیهای اکسنده:   معلوم نیست.

 ویژگیهای محترقه:   قابل احتراق نیست.

 N/Avفشار بخار:   

 N/Avچگالی بخار:  

 چگالی نسبی/ گرانی ویژه:  موجود نیست.

 انحالل پذیری درآب:  انحالل پذیر

 N/Avانحالل پذیری های دیگر:  

 N/Avاوکتال/ آب یا ضریب آب/ توزیع روغن:  -nضریب پارتیشن:  

 N/Avدمای احتراق خودکار: 

 N/Avدمای تجزیه:  

 N/Avچسبندگی:  

 N/Avفرارها )درصد وزنی(:  

 N/Avها(:    VOCترکیبات آلی فرار )

 N/Apفشار مطلق ظرف:   

 N/Apطول پرتوافکنی شعله:  

 ماکزیمم 98توضیحات شیمیایی/ فیزیکی دیگر:  درصد فعالیت: 

 : پایداری و واکنش پذیری مهنبخش 

 پایدار تحت شرایط طبیعی. : پایداری شیمیایی

 از گرما یا سرمای مفرط اجتناب شود. از تماس با مواد ناسازگار اجتناب شود.  : شرایط اجتناب 

 عوامل اکسنده : مواد ناسازگار

 مراجعه شود. 5نامشخص ، به محصوالت احتراق خطرناک در بخش  : محصوالت تجزیة خطرناک

 بسپارش خطرناک رخ نمی دهد. : واکنش های بسپارش خطرناک
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 شناسی سمم : اطالعات هدبخش 

 اطالعاتی دربارة مسیرهای احتمالی پرتوگیری:

 مسیرهای استشمام ورودی:  بله

 مسیرهای ورودی پوست و چشم:  بله

 مسیرهای ورودی بلعیدن:  بله

 مسیرهای جذب پوستی پرتودهی:  خیر

 اثرات سالمتی بالقوه:

 نشانه ها و عالئم پرتوگیری کوتاه مدت )حاد(

 استشمام:  گرد و غبار می تواند دستگاه تنفسی را تحریک کند.نشانه ها و عالئم 

 روده ای، تهوع، استفراغ و اسهال شود. -نشانه و عالئم بلعیدن:  بلعیدن می تواند سبب تحریک معدی

 نشانه و عالئم پوستی:  درصورت تماس طوالنی مدت می تواند سبب تحریک پوستی شود.

 سوزش چشم خفیف شود. نشانه ها می توانند اشک و سوزش باشند. نشانه و عالئم چشمی:  می تواند سبب

 روده ای، پوستی و چشمی شود. -اثرات سالمتی مزمن بالقوه:  پرتودهی زیاد می تواند سبب تحریک معدی

 درصد وجود ندارد. 0.1جهش زایی:  هیچ اطالعاتی برای اشاره به محصول یا مؤلفه های جهش زای موجود در بیشتر از 

درصد بعنوان یک عامل سرطانزا یا سرطانزای  0.1انزایی:  هیچ مؤلفة موجود از این محصول درسطوح باالتر از، یا معادل با، سرط

 شناسایی نشده است. NTPیا  ACGIH, IARC, OSHAبالقوه توسط 

 اثرات تناسلی: پیش بینی نمی شود که اثرات تناسلی و تولیدمثلی داشته باشد.

 ده:  توسط کارخانة سازنده شناسایی یا گزارش نشده است.حساسیت نسبت به ما

( و مقررات 29CFR 1910.1200( )Hazcom 2012) U.S. OSHAاثرات اندام هدف مشخص:  این ماده تحت مقررات 

WHMIS ( )مقررات محصوالت خطرناک( کاناداییWHMIS 2015.بعنوان مادة خطرناک طبقه بندی نشده است ) 

 حت پرتوگیری بیش از حد: اختالالت تنفسی، چشمی و پوستی از پیش موجود.شرایط پزشکی مشدده ت

 مواد هم نیروزادی:  هیچ چیزی توسط کارخانة سازنده گزارش نشده است.

 داده های سم شناسی:  جدول زیر را برای اطالعات سم شناسی دربارة ماده ببینید.
 LC50(4hr) نام مادة شیمیایی

Inhموش صحرایی ، 
LD50 

 خرگوش، پوستی  دهانی، موش صحرایی
اوکسو -1) -اتان ادیل(، آلفا-2و1-پلی )اوکسی

 -اوکسواوکتادسیل( اوکسی[ -1]) –امگا  -اوکتادسیل(
N/Av N/Av    N/Av 

 دیگرخطرات سم شناسی مهم: تاجاییکه می دانیم، ویژگیهای سم شناسی این ماده کامالً ارزیابی نشده اند.

 محیط زیستیم : اطالعات هدزایبخش 

 مسموم کنندگی بومی:  هیچ اطالعاتی دربارة خود محصول موجود نیست.

 جداول زیر را برای اطالعات مسموم کنندگی بومی عنصر انفرادی ببینید.
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 اطالعات مسموم کنندگی بومی: 
 مسموم کنندگی ماهی CASشمارة  عناصرسازنده

LC50/ 96h NOEC/ 21 عامل  روزM 

اتان  -2و1-پلی )اوکسی

اوکسو -1) -ادیل(، آلفا

-1]) -امگا -اوکتادسیل(

اوکسواوکتادسیل( 

 -اوکسی[

7-08-9005 N/Av N/Av هیچ 

 
 Daphnia مسموم کنندگی CASشمارة  عناصرسازنده

EC50/48h NOEC/ 21 عامل  روزM 

اتان  -2و1-پلی )اوکسی

اوکسو  -1) -ادیل(، آلفا

-1]) -امگا-اوکتادسیل(

اوکسواوکتادسیل( 

 -اوکسی[

7-08-9005 N/Av N/Av هیچ 

 
 جلبکمسموم کنندگی  CASشمارة  عناصرسازنده
اتان  -2و1-پلی )اوکسی

اوکسو  -1) -ادیل(، آلفا

-1]) -امگا-اوکتادسیل(

اوکسواوکتادسیل( 

 -اوکسی[

7-08-9005 EC50/ 86  ساعت 72یا NOEC/ 96  72یا 

 ساعت

 Mعامل 

 N/Av N/Av N/Av 

 ثبات و تجزیه پذیری:  براحتی قابل تجزیة زیستی.

 پتانسیل تجمع زیستی:  این محصول دارای هیچ اثر مسموم کنندگی بومی شناخته شده ای نیست. 
 (BCFعامل غلظت زیستی )      (     log Kowاوکتانول/ آب ) -nضریب پارتیشن                                                         عناصر

 N/Av N/Av اتان ادیل(،  -2و1-پلی )اوکسی

 -اوکسو اوکتادسیل( -1) -آلفا

 -اوکسواوکتادسیل( اوکسی[-1]) -امگا

(CAS 9005-08-7) 

 تحرک درخاک:  انتظار می رود که سرانجام قابل تجزیة زیستی باشد.

 است.اثرات محیطی مغایر دیگر:  هیچ چیزی شناخته نشده 

 : مالحظات دفع مهدزاود بخش 
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و 7مطابق اعمال ایمنی و بهداشت صنعتی خوب جابجا کنید. به اقدامات حفاظتی لیست شده در بخش های جابجایی برای دفع:   

 مراجعه کنید. 8

 مطابق مقررات فدرال، دولتی، ایالتی و محلی دفع کنید.  روشهای دفع:

RCRA اگر این محصول تبدیل به یک زباله در ایاالت متحده شود، می تواند معیارهای یک زبالة خطرناک را داشته باشد چنانچه   :

، تعریف شده است. این مسئولیت مولد زباله است که مشخصات صحیح زباله و روش دفع را CFR 261 ،RCRA 40تحت عنوان 

 نشده، با آژانس های محیطی محلی، دولتی و فدرال تطبیق بدهید.  تعیین کند. برای دفع مادة زائد یا استفاده

 نقل و انتقال م : هدزیسبخش 

 
نام بارگیری صحیح  UNشمارة  اطالعات تنظیمی

UN 

دستة خطرحمل و 

 نقل

 برچسب گروه بسته بندی

TDG 
 

اطالعات اضافی 

TDG 

 هیچ  تنظیم نشده تنظیم نشده هیچ 

 
 هیچ

49 CFR/DOT 
 

اطالعات اضافی 

49 CFR/DOT 

 هیچ تنظیم نشده تنظیم نشده هیچ

 
 هیچ

 توصیة مناسب برای ایمنی باید بهمراه بسته بندی باشد.احتیاط های ویژه برای کاربر:  

مطابقت ندارد. اطالعات بوم شناختی  IMDGخطرات محیطی:  این محصول با معیارهای یک ترکیب خطرناک محیطی مطابق کد 

 را ببینید. 12بخش 

 : قابل اجرا نیست. IBCو قانون  MARPOL 73/78از  2حمل و نقل عمده مطابق ضمیمة 

 

 

 

 : اطالعات تنظیم مهدراهچ بخش

 

 

 اطالعات فدرال ایاالت متحده:

 متحده وجود دارند:مؤلفه های لیست شده درپایین در لیست های مواد شیمیایی فدرال ایاالت 
موجودی  CASشمارة  عناصرسازنده

TSCA 

کمیت قابل 

گزارش 

CERCLA (40 

  3عنوان 

SARA بخش :

، مادة بی 302

SARA  40، 313: بخش 3عنوان 

CFR 372 مادة شیمیایی سمی ،

 مشخص
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CFR 
117.302:) 

نهایت 

 40خطرناک، 

CFR 355: 

 غلظت مادة شیمیایی

 de minimus         سمی  

 

-)اوکسی پلی

اتان ادیل(،  -2و1

اوکسو  -1) -آلفا

-اوکتادسیل(

-1]) -امگا

اوکسواوکتادسیل( 

 -اوکسی[

 N/Ap خیر N/Ap N/Av بله 7-08-9005

SARA  شرایط الزم 312و  311: بخش 3عنوان ،MSDS 40، دسته های خطر CFR 370 .هیچ چیز :EPA  تحت بخش

پوند  500مقادیرآستانه را برای گزارش دهی مواد شیمیایی خطرناک تعیین کرده است. آستانه های جاری  SARA 311,312های

 ( هستند.TPQبرای کمیت برنامه ریزی آستانه )

 قوانین حق دانستن ایاالت متحده:  

 مواد شیمیایی زیر بطور ویژه توسط ایاالت اختصاصی لیست شدند:
شمارة  عناصرسازنده

CAS 

 ایالتی "حق دانستن"فهرست  الیفرنیاک 65طرح 

لیست 

 شده

نوع 

مسموم 

 کنندگی

CA MA MN NJ PA RI 

-پلی )اوکسی

اتان ادیل(،  -2و1

اوکسو  -1) -آلفا

-اوکتادسیل(

-1]) -امگا

اوکسواوکتادسیل( 

 -اوکسی[

7-08-

9005 

 خیر خیر خیر خیر خیر خیر N/Ap خیر

 

 اطالعات کانادایی:

( یا فهرست موادغیرداخلی DSL(: تمام عناصر لیست شده روی فهرست مواد داخلی )CEPAکانادا )قانون حفاظت محیطی 

(NDSL.ظاهر می شوند ) 

 لیست شدند. NPRI(: این محصول شامل مواد زیر است که روی NPRIلیست موجودی رهایی آالیندة ملی کانادایی )

 این محصول مراجعه کنید. برای WHMISبرای یک دسته بندی  2:  به بخش WHMISاطالعات 

 اطالعات بین المللی:
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 مؤلفه های لیست شده در پایین بر روی لیست موجودی بین المللی زیر وجود دارند:
شمارة  عناصرسازنده

CAS 

EINEC 
های 

 اروپایی

AICS 
 استرالیا

PICCS 
 فیلیپین

ENCS 
 ژاپن

KECI/KECL 
 کره

IECSC 
 چین

IOC 
 نیوزیلند

اتان  -2و1-پلی )اوکسی

اوکسو  -1) -ادیل(، آلفا

-1]) -امگا-اوکتادسیل(

اوکسواوکتادسیل( 

 -اوکسی[

Poly(oxy-1,2-
ethanediyl),.alpha.-

(1-oxooctadecyl)-
.omega.-[(1-

oxooctadecyl)oxy]- 

7-08-

9005 

N/Av (: 2)-647 موجود موجود

88-(7) 

KE-27621 هیچ  موجود

اطالعاتی 

موجود 

 نیست.
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 اطالعات: سایر   مهدزناپبخش 

      فهرست عالئم و اختصارات: 

ACGIH کنفرانس متخصصان بهداشت صنعتی دولتی آمریکا: 

AICSلیست موجودی موادشیمیایی استرالیایی  : 

CAکالیفرنیا  : 

CASسرویس های انتزاعی شیمیایی  : 

CERCLA 1980:  پاسخ محیطی جامع، قانون تعهد و جبران خسارت 

CFRکد مقررات فدرال  : 

CSAانجمن استانداردهای کانادایی  : 

DOTدپارتمان حمل و نقل  : 

EC50 درصد 50:  غلظت مؤثر 

EINECSموجودی مواد شیمیایی تجاری موجود اروپا  : 

ENCSمواد شیمیایی جدید و موجود  : 

EPAآژانس حفاظت محیطی  : 

HSDBبانک دادة مواد خطرناک  : 

IARCآژانس بین المللی تحقیق روی سرطان  : 

IBC ظرف حجم متوسط  : 

IECSCلیست موجودی مواد شیمیایی موجود  : 

IMDGکاالهای خطرناک ناوگان دریایی بین المللی  : 

IOCلیست موجودی مواد شیمیایی  : 

KECIلیست موجودی مواد شیمیایی موجود کره  : 

KECLلیست موادشیمیایی موجود کره  : 

LCغلظت مهلک  : 

LDدوز مهلک  : 

MAت:  ماساچوس 

MN  :Minnesota 

N/Apقابل اجرا نیست  : 

N/Avموجود نیست  : 

NIOSHمؤسسة ملی بهداشت و ایمنی حرفه ای  : 

NJنیوجرسی  : 

NOECهیچ غلظت معلول قابل مشاهده ای نیست  : 
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NTPبرنامة سم شناسی ملی  : 

OECDسازمان توسعه و همکاری اقتصادی  : 

OSHAلی(:  مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای )شغ 

PAپنسیلوانیا  : 

PELحد پرتودهی مجاز  : 

PICCSلیست موجودی موادشیمیایی فیلیپین  : 

RCRAقانون نگهداری و بازیابی منابع  : 

RI جزیرة  :Rhode 

RTECSرجیستری اثرات سمی موادشیمیایی  : 

SARAضمایم فوق سرمایه و قانون تنفیذمجدد  : 

SDSبرگة داده های ایمنی  : 

STEL پرتودهی کوتاه مدت:  حد 

TDGقانون و مقررات حمل و نقل کاالهای خطرناک کانادایی  : 

TLVمقادیر حد آستانه  : 

TSCAقانون کنترل مادة سمی  : 

TWAمیانگین وزنی زمان  : 

WHMISسیستم شناسایی مواد خطرناک محل کار  : 

 منابع: 

1 .ACGIH 2015فیزیکی و شاخص های پرتودهی زیستی برای ، مقادیر حد آستانه برای مواد شیمیایی و عوانل. 

 جستجوشده است. 2015.  نمایندگی بین المللی برای تحقیق دربارة تک نگارهای سرطان، 2

 CCInfoWeb ،2015 (Chempendium, HSDB, RTECs.).  مرکزکانادایی ایمنی و سالمت شغلی، پایگاه های دادة 3

 رخانة تولیدکننده..  برگه های دادة ایمنی ماده ازطرف کا4

5  .US EPA  2015نسخة  -لیستی از لیست ها 3عنوان. 

 .2015، ژوئن 2015نسخة  -کالیفرنیا 65.  لیست طرح 6

7  .OECD- پورتال جهانی اطالعات موادشیمیایی- eChemPortal ،2015. 

 2015/13/08تاریخ آماده سازی )سال/روز/ماه(:   

 اطالعات، دستورالعمل و آموزش کافی برای اپراتورها فراهم کنید.مالحظات ویژة دیگر برای جابجایی:  

 :  HMISدرجه بندی 

 شدید-4جدی      -3متوسط       -2اندک     -1حداقل      -0خطرمزمن       -*



 

 12 از 12 صفحه

 

 0واکنش پذیری:        1اشتعال پذیری:      1سالمتی: 

 : NFPAدرجه بندی 

 شدید -4جدی      -3متوسط      -2اندک      -1حداقل       -0

 خطرات ویژه: هیچ چیز             0ناپایداری:       1اشتعال پذیری:          1سالمتی: 

 

 آماده شده برای: 

Essential Ingredients 
GA 30043 ،Lawrenceville  بزرگراه مرکز  200سوئیت

 2408فناوری 

 (770) 831-9188تلفن  

www.essentialingredients.com 

 

 آماده شده توسط:

ICC  (Compliance Center Inc. ) 

(  888) 977-4834(   )ایاالت متحده(: 888) 442-9628تلفن:  

 )کانادا(

http://www.thecompliancecenter.com 
 

 

 

 

 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

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

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
  کایرا یمیش ایشده توسط : شرکت آر هیته

 1.0نسخه     12/6/1396:   میتنظ خیتار

 
 

http://www.thecompliancecenter.com/

