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     MSDS 

ییایمیمواد ش یطیمح ستیو ز ی، بهداشت یمنیبرگ اطالعات ا  

MSDS CODE: Ariaquat-SDS1.0 

Tel: +98 21 433 87 
 

 شرکت تولید کنندهشیمیایی و  مشخصات مادهبخش اول : 

 استرکوات - تکواایآر نام ماده :

 نمک آمونیوم چهارجزئی 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 

 اشتعال پذیر ! : بررسی اضطراری

شود. تماس با پوست می تواند سبب تحریک و تماس با چشم سبب تحریک و سوزش می 

 سوزش شود. ممکن است سبب تحریک و سوزش مجرای تنفسی شود.

 تماس با چشم ها می تواند سبب سوزش شود. چشم ها :

 تماس پوستی مکرر یا طوالنی مدت می تواند منجر به سوزش یا قرمزی شود. پوست :

تواند سیستم تنفسی را تحریک کند. استشمام مفرط محصول استشمام بخار یا غبار محصول می  : استشمام

 می تواند سبب سردرد، تاری دید، سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ شود.

روده ای شامل تحریک، تهوع و اسهال  -بلعیدن مقدار زیاد محصول می تواند اختالالت معدی : یدنبلع

 ایجادکند.

 : کمک های اولیه موسبخش 

دقیقه بشویید. اگر  15ها را باز نگه داشته و بالفاصله با آب زیاد بمدت حداقل به مدت پلک  : چشم ها

 سوزش ادامه داشت به پزشک مراجعه کنید.

 برای تماس پوستی، با مقدار زیادی آب بشویید. اگر سوزش ادامه داشت به پزشک مراجعه کنید. : پوست

اگر عالئم را داشتید، منبع آلودگی را برطرف کنید و فرد قربانی را به فضای آزاد منتقل کنید.  استشمام :

اگر عالئم ادامه داشت، به پزشک مراجعه کنید. درصورت عدم تنفس، تنفس مصنوعی بدهید 

یا توسط کارکنان مجرب، اکسیژن بدهید. اگر تنفس دشوار است، اکسیژن بدهید. درصورت نیاز 

 مراجعه کنید.به پزشک 

 درصورت بلعیدن مقدار زیادی از محصول، به پزشک مراجعه شود. بلعیدن :
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 قیاطفاء حر / اقدامات آتش نشانی  م :راهچبخش 

 ویژگیهای اشتعال پذیری

 .OSHAاشتعال پذیر با معیارهای 

 بخارها می توانند به سمت یک منبع احتراق حرکت کنند.

 واسطة خاموشی مناسب

 شیمیایی خشک، دی اکسیدکربن، کف، مه آب.مادة 

 حفاظت آتش نشان ها

 خطرات خاص ناشی از مادة شیمیایی

بخارها یا گازهای سمی و تحریک کننده ای می توانند درطول حریق آزاد شوند. تجزیة این محصول می تواند اکسیدهای سولفور 

 و نیتروژن تولیدکند.

 ان هاتجهیزات حفاظتی و احتیاط ها برای آتش نش

 بپوشید. MSHA/NIOSHمانند هرحریقی، لباس و دستگاه محافظ کامل و 

 م : اقدامات آزادسازی تصادفیجنپبخش 

منطقه را تفکیک کنید. کارکنان غیرضروری را دورنگه دارید. درخالف جهت باد بمانید. فضاهای  :  احتیاط های شخصی

بسته را قبل از ورود تهویه کنید. مادة ریخته شده را لمس نکنید و ازمیان آن راه نروید. تجهیزات 

 محافظ مناسب بپوشید. 

 ها یا مناطق محدود بپرهیزید. از ورود به آبگذرها، فاضالب ها، زیرزمین : محدودسازی روش های

 منابع احتراق شامل منابع الکتریکی، استاتیک یا جرقه های اصطکاکی را حذف کنید.  : پاکسازی  روش های 

 ریزش های کوچک: از یک مادة غیرقابل احتراق استفاده کنید. 

 ریزش های بزرگ: مانعی در جلوی ریزش مایع ایجادکنید.

 نگهداریم : جابجایی و ششبخش 

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

ابزارهای ضدجرقه در زمان باز و بسته کردن محفظه ها استفاده کنید. دستها را پس از جابجایی 

 کامالً بشویید. 

در یک منطقة خشک نگه دارید. کانتینر را در یک مکان تهویه شده نگهداری کنید. از گرما،  : ذخیره سازی 

جرقه و آتش دور نگه دارید. از بار الکترواستاتیکی ایجادشده با استفاده از تکنیک های رایج 

 اتصال زمین و اتصال بدنه اجتناب کنید. 

 ذخیره مواد شیمیایی دسته بندی ذخیره سازی :
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 حفاظت شخصی /پرتودهیم : کنترل تفهبخش 

  حدود پرتودهی

 مقدار           نوع       ACGIHاجزاء 

  STEL (67-63-0) ایزوپروپانول -

 

 

 مقدار          نوع          ایاالت متحده -OSHAاجزاء 

     ( 67-63-0ایزوپروپانول ) -

 نظارت مهندسی 

 تهویة خروجی محلی کافی فراهم کنید. 

 تجهیزات حفاظت شخصی:

 دوش های اضطراری و فوارة شستشوی چشم توصیه شدند.عمومی             

 عینک مخصوص مواد شیمیایی استفاده کنید. صورت خود را بپوشانید.چشم ها/ صورت       

 یرقابل نفوذ استفاده کنید.لباس محافظ مناسب بپوشید. از دستکش غپوست                  

 بپوشید. NIOSH/MSHAوقتی حفاظت تنفسی الزمست، یک دستگاه تنفسی کامل تأییدشدة  تنفسی

 : ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی  متشه بخش

 گل یا خمیر                                                              ظاهر

 زردکمرنگ                                                              رنگ 

 مایع                                                   حالت فیزیکی 

pH                                                                2.5  3.5تا (درصد در  5IPA/ )آب 

 درجة سانتیگراد 32.8                                                        نقطة ذوب

 درجة سانتیگراد 90                                                     نقطة جوش 

 PMCCدرجة سانتیگراد  35                                                     نقطة اشتعال

 درجة سانتیگراد( 50)در 0.96g/ml                                                      گرانش ویژه 

 قابل عصاره گیری                                               انحالل پذیری آب 

voc                                                               9  ایزوپروپانول(درصد  11تا( 

  درصد 11تا  9                                                    درصد فراریت
 : پایداری و واکنش پذیری مهنبخش 

 پایدار تحت شرایط طبیعی. : پایداری شیمیایی

 گرما، آتش و جرقه ها. : شرایط اجتناب 
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 عوامل اکسنده.اسیدهای قوی، مواد قلیایی و  : مواد ناسازگار

این محصول بمحض تجزیه می تواند اکسیدهای نیتروژن وآمونیاک تولیدکند. این محصول  : محصوالت تجزیة خطرناک

 بمحض تجزیه می تواند دی اکسید سولفور و اکسیدهای سولفور تولیدکند.
 رخ نخواهند داد. : واکنش های بسپارش خطرناک

 شناسی سم: اطالعات  مهدبخش 

 عناصر                                                           نتایج تست

 پوستی حاد:  LD50خرگوش                      (67-63-0ایزوپروپانول) -

 دهانی حاد:  LD50سگ 

 دهانی حاد:  LD50موش  

 دهانی حاد:  LD50خرگوش  

 دهانی حاد:  LD50موش صحرایی  

 دیگر حاد:  LD50موش  

 دیگر حاد:  LD50موش صحرایی  

 *تخمین ها برای محصول می توانند مبتنی بر داده های مؤلفة اضافی نشان داده نشده باشند.

 سرطان زایی

 A4: سرطانزای  US ACGIHمقادیر حدآستانة 

 قابل طبقه بندی بعنوان یک سرطانزای انسانی نیست.  A4(             67-63-0ایزوپروپانول )  _

 محیط زیستی: اطالعات  مهدزایبخش 

 داده های زهرشناسی بومی 

 عناصر                                           نتایج تست

  <:  LC50پشة غربی  ( 67-63-0ایزوپروپانول ) -

 های مؤلفة اضافی نشان داده نشده باشند. *تخمین ها برای محصول می توانند برمبنای داده

 : مالحظات دفع مهدزاودبخش 

 دستورالعمل ها

بایدکارها را مطابق مقررات اجرایی انجام بدهید. تمام تلفات و ضایعات باید مطابق مقررات فدرال، محلی و دولتی جابجا شوند. 

 مقررات تغییر می کنند.

 نقل و انتقال م : هدزیسبخش 

 یا طبقه بندیهای  دیگر خطر انتقال مراجعه کنید. DOTبه بارنامه یا برچسب کانتینر برای 

 : اطالعات تنظیم مهدراهچبخش 

 کمیت قابل گزارش

 ( برای این محصول وجود ندارد. RQهیچ کمیت گزارش دادنی محاسبه پذیری )

 هیچ چیز : )فوق سرمایه( CERCLAکمیت گزارش دادنی 
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 ( SARA) 1986سرمایه و قانون تنفیذ مجدد ضمایم فوق 

 مادة بی نهایت خطرناک              خیر 302بخش 

 مادة شیمیایی خطرناک               خیر 311بخش 

 وضعیت موجودی

 *(کشور یا منطقه              نام موجودی                                                    در موجودی     )بله/ خیر

 (                           خیرAICSموجودی مواد شیمیایی استرالیا )   استرالیا

 بله (DSLفهرست مواد داخلی )   کانادا

 خیر (NDSLفهرست مواد غیرداخلی ) کانادا

 بله (IECSCموجودی مواد شیمیایی موجود درچین ) چین 

 خیر (EINECSموجودی موادشیمیایی موجود و جدید اروپا ) اروپا

 خیر (ELINCSفهرست موادشیمیایی اطالع رسانی شدة اروپا ) اروپا

 خیر (ENCSموجودی موادشیمیایی جدید و موجود ) ژاپن

 بله (ECLفهرست موادشیمیایی موجود ) کره

 بله موجودی نیوزیلند نیوزیلند

 خیر (PICCSموجودی مواد شیمیایی فیلیپین ) فیلیپین

 بله (TSCAکنترل مواد سمی )موجودی قانون  ایاالت متحده و 

 اشاره دارد به اینکه تمام اجزاء این محصول با شرایط موجودی اداره شده توسط کشور حاکم مطابقت دارند.  "بله"

 مقررات دولتی

 : مادة لیست شده -مواد خطرناک

 (                لیست شده.67-63-0ایزوپروپانول ) -
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 اطالعات : سایر  مهدزناپبخش 

  

HMIS  یک نشانة تجارت و خدمات ثبت شدةNPCA  .است 

 HMISدرجه بندی های 

 1سالمتی: 

 3اشتعال پذیری: 

 0خطر فیزیکی: 

 Xحفاظت شخصی: 

 NFPAدرجه بندی های 

 1سالمتی: 

 3اشتعال پذیری:

 0ناپایداری: 

 

 

 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 اعطا  هیچ گونه حقوق مالکیت معنوی شامل حقوق استفاده از نشانه های تجاری یا

 یدر هر زمان رییو درمعرض تغهستند سایر متخصصیننمی کنند. اطالعات ضمیمه شده در اینجا برمبنای مطالعة خود سازنده و 

ه در اینجا هیچ ضمانت ضمنی یا صریحی دربارة دقت، تمامیت و بسندگی اطالعات گنجانده شد.  هستند یبدون اطالع ثانو

وجود ندارد، و نیز تأمین کننده و کارخانة سازنده )یا عوامل، مدیران، متصدیان، پیمانکاران یا کارمندان( هیچ یک مسئول خسارات 

)بطورمستقیم یا غیرمستقیم(  MSDSیا هیچ مسیر مرتبط با این  MSDSمرتبط با دقت، بسندگی و تمامیت اطالعات در این 

 فاده از این اطالعات به معنای رضایت و موافقت با این ضوابط و شرایط است. نیستند. دریافت و است

 

 

 

 
 

  کایرا یمیش ایشده توسط : شرکت آر هیته

 1.0نسخه     12/6/1396:   میتنظ خیتار

 

  

 


