
  

 
 
   لنيآرتوزا                  منی مواديکارت ا  
 
 

ARTOZYLENE                                                                      ICSC: 0084 
 آرتوزايلن

  دی متيل بنزن٢ و ١
 آرتوزايلول

 ١٠۶: جرم مولکولی
 

CAS # 97-45-6
RTECS # ZS2450000
ICSC # 0084
UN # 1307
EC # 601-022-00-9

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 قابل اشتعال :آتش 
 
 
 

.در مجاورت شعله قرار نگيرد
رار  ه ق اورت جرق در مج

 .نگيرد
يگار  اورت آن س در مج

 .نکشيد

، دی اکسيد کربن، فومAFFFپودر، 

االتر از  :ر انفجا رارت ب  ٣٢در ح
 :درجه سانتيگراد

ار  وط بخ ن  / مخل وای اي ه
 .ماده توليد انفجار می نمايد

 
 

 درجه   ٣٢در حرارت باالتر از     
 :سانتيگراد

 سيستم بسته
ی  ايل الکتريک تفاده از وس اس

 ضد جرقه

روز آتش سوزي بشكه  در صورت ب
ردن آب   پري آ ا اس ره را ب ا و غي ه

 .خنك نگهداريد

 :مواجهه 
 
 
 

اردار  ان ب ان، بخصوص زن زن
اب   اده اجتن ن م ا اي اس ب از تم

 .ورزند

 

 :استنشاق 
 

ر    ی، س رگيجه، بيهوش س
 درد، خواب آلودگی

 
 
 

ومي   ه عم ه , تهوي تهوي
 موضعي يا حفاظت تنفسي

 
 

 هوای تازه ، استراحت
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

 
 شکی، قرمزیخ :پوست 

 
 
 

 دستکش های حفاظتی
 
 
 

  .لباس های آلوده شده را در بياوريد
راوان و سپس         پوست را ابتدا با آب ف

 .با آب و صابون بشوئيد

 قرمزی، درد :چشم ها 
 
 
 

 عينک ايمنی
 

ا          ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زيادی آب بشوئيد

د      ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .ماسی ا بيرون بياوريدلنزهای ت

 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد
 

 درد شکم، احساس سوزش :گوارشی
 
 
 
 

 :در حين آار
 آشاميدن و سيگار ،خوردن

 آشيدن ممنوع

 .ابتدا دهان را بشوييد
مقداری ذغال فعال محلول در آب به 

 .فرد بنوشانيد
  .نماييدنفرد را وادار به استفراغ 

 .اع دهيدبراي مراقبتهاي پزشكي ارج
 
 

 



  

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ف سر  مايع نش

ماده جاذب 

شيميايي به محيط 

ژه اس :ردي وي لب

داری          سيد کننده های قوی نگه

ت شده را در ظرو
 . پوشيده جمع آوري آنيد

مايع باقيمانده را با شن يا 
بي خطر جذب نمائيد و به يك مكان 

 . ايمن منتقل نمائيد
نگذاريد اين ماده 
 .زيست وارد شود

ت ف( ايل حفاظ وس
ي   ك تنفس امل ماس ل ش اظتي آام حف

 )متصل به آن

در محل مقاوم در برابر حريق نگهداری       
 .نمائيد

جدا از اک
 .نمائيد
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هم
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  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف
 مايع بی رنگ و با بوی خاص

 
  :کیيزيخطرات ف

 .ممکن است شار الکترواستاتيکی توليد نمايد... در نتيجه جاری شدن، تکان خوردن و 
 
 

  :یيايميخطرات ش
 .با اکسيد کننده های قوی شديدًا واکنش داده و توليد آتش سوزی می نمايد

 
 

  :حدود مجاز شغلی
 
 
  :های مواجهه هرا

 .جذب بدن شوداين ماده می تواند از طريق استنشاقيف گوارشی و پوست 
 

  :خطرات استنشاق
 . درجه سانتيگراد، سريعتر از ديگر حاالت آن به حد زيان آور می رسد٢٠بخارات اين ماده در دمای 

 
 : اثرات مواجهه کوتاه مدت

 .اين ماده چشم ها را تحريک می نمايد
ه  تماس بيش از حد مجاز اين ماده بر روی سيستم عصب مرکزی اثر گذاشته و بيهوشی و م           رگ را ب

 .دنبال دارد
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 .اين ماده چربی پوست را از بين می برد

 .اين ماده بر روی سيستم عصب مرکزی اثر گذاشته و کاهش يادگيری را در پی دارد
 .نتيجه آزمايش بر روی حيوانات نشان می دهد که اين ماده اثر سمی بر روی سيستم تناسلی دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

زيواص ف
۴۴: نقطه جوش
 رجه سانتيگراد-٢۵:  نقطه ذوب

(چگالي نسبي 
: حالليت در آب
 پاسكال ٧/٠: رجهفشار بخار در 
 ٧٢/٣): ١=(چگالي نسبي 

 
 

وط بخار      وا در    / الي نسبي مخل  درجه سانتيگراد     ٢٠ه
 ٠٢/١): ١=هوا(

  درجه سانتيگراد٣٢: اشتعالنقطه 
ودي   گيري خودبخ رارت آتش ه ح ه ۴۶٣: درج  درج

 سانتيگراد

 

چگ :كي يخ

  درجه سانتيگراد١
 د
 ٨٨/٠): ١=آب

 ٩ تا ٧: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا غير قابل حل
 د٢٠

هوا 

 :طی يست محياطالعات ز
 .اين ماده ممکن است برای محيط خطرناک باشد
به ماهی ها و خرچنگ ها توجه ويژه ای شو .د

 

 

 نکات قابل توجه
ينات ويژه پزشکیاس، معا بسته به درجه تم

 
 . ضروری می باشد

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0084                                                                                                       ARTOZYLENE

 
 
 

 
  طب صنعتی‐ماهشهربهداشت و درمان 

 ت حرفه ای
 

:تهيه
 
 
 

واحد مهندسی بهداش

 موسویخديجه مهندس  

 


