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 / نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 
 

 غير قابل احتراق 
ش    روز آت ورت ب در ص
مي و   اي س وزي گازه س

 .محرك آزاد مي نماید

وزي د    ش س روز آت ورت ب يط در ص ر مح
ا            ،اطراف ده ه ام خاموش آنن  استفاده از تم

 .مجاز مي باشد

 :انفجار 
 

   

 :مواجهه 
 
 
 

اده  از پراآندگي گرد و غبار       این م
 .جلوگيري نمائيد

 

 :استنشاق 
 

عي   گلو درد،سرفه ه موض ت  ،تهوی ایل حفاظ  وس
 تنفسي

  استراحت،هواي تازه

 :وست پ
 
 

د يدستكش هاي حفاظت  قرمزي ، خشكي پوست رون بياوری ن بي وده را از ت اي آل اس ه . لب
ا آب  رده و سپس آن را ب پوست را خيس آ

 .و صابون بشوئيد 

 :ها  چشم
 
 
 

راي     عينك ایمني  ادي آب ب دار زی ا مق مها را ب دا چش ابت
 . چند دقيقه بشوئيد

اي       ت لنزه ذیر اس ان پ ادگي امك ه س ر ب اگ
 .تماسي را خارج نمایيد

 .اع دهيدبراي مراقبتهاي پزشكي ارج

 :گوارشي 
 
 

وزش اس س وع،احس  ، ته
 استفراغ

 :در حين آار
وردن يگار ،خ اميدن و س  آش

 آشيدن ممنوع

ویيد   ا آب بش ان را ب ده  . ده ه دی ه حادث ب
د يدن بدهي راي نوش ادي آب ب دار زی . مق

 .استراحت نماید
 

 



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
د   ه ش واد ریخت روف م ه را درون ظ

 . بریزید
اش     راي ،اگر ضرورت داشته ب دا ب  ابت

ار آن را  رد و غب اد گ وگيري از ایج جل
 . مرطوب نمایيد

ادي آب            دار زی ا مق ده را ب مواد باقيمان
 .به بيرون برانيد

ایل ( ژهوس ردي وی ت ف  P2: حفاظ
ارات  رد و غب راي گ ي ب ك تنفس ماس

 )مضر

ز روي     ا فل اس ب ه دور از تم  (Zn)ب
داري     ك نگه ته و خش ل بس در مح

  .نمایيد

 هواي فشرده 
Xi symbol
R: 36
S: (2-)22-24

 

 .این ماده پوست و دستگاه تنفسي را تحریك مي آند م

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت ه

م
ا
ال

 
 اما غلظت آن در هوا سریعًا به حد ، درجه سانتيگراد قابل اغماض است٢٠تبخير این ماده در دماي  

 .زیان آور مي رسد

 :خطرات استنتشاق ت
 .ذرات این ماده از طریق استنشاق در داخل بدن جذب مي شود ع

 .براي این ماده تعيين نشده است  TLVط

 :حدود مجاز شغلي ا

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
  بي بو،  به مقدار زیاد جاذب رطوبت،آریستالهاي بي رنگ

 
 :خطرات فيزيكي 

 
 :خطرات شيميايي 

نگام سوختن توليد گازهاي سمي و زیان این ماده در اثر حرارت در دماي زیاد تجزیه گشته و به ه
 . محلول آن در آب یك باز ضعيف است .آور مي نماید

با روي در حضور آب ترآيب شده و تشكيل گاز هيدروژن به مقدار زیاد مي نماید آه قابليت  اشتعال 
 . دارد

 .در آب حل شده و هنگام حل شدن گرماي زیادي توليد مي نماید 
 

 
 :هاي مواجهه  راه

 
 

 
 

 
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
ممكن است . پوست بشود) ورم(تماس مكرر یا طوالني مدت با پوست ممكن است سبب درماتيت 

 .تاثيراتي بر مخاط بيني داشته و منجر به اولسراسيون شود 
 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
 ه سانتيگراد درج١٩٣٥: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد٧٧٢:  نقطه ذوب

 ١٦/٢) : ١=آب(چگالي نسبي 
  ميلي ليتر١٠٠ گرم در ٧٤: حالليت در آب

 
 

 

 :اطالعات زيست محيطي 
 
 

 

 توجهنكات قابل 
 
 

 ديگر اطالعات
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  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 کرم رضا شفيع زادهدکتر آقای با همکاری 


