
 
 

  هيدروكسيد كلسيمكارت ايمني مواد                                                       
 
 

CALCIUM HYDROXIDE                                                     ICSC: 0408 
                                                                                                                CAS # 1305-62-0آلسيم هيدروآسايد

                                                                                                 RTECS # EW2800000آلسيم دي هيدروآسايد
                                                                                                                            ICSC # 0408آلسيم هيدرات

 آهك هيدراته شده
 آهك خام

Ca(OH)2 :فرمول شيميايي 
  ١/٧٤: وزن مولكولي 

 / نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

  :آتش
 
 

در صورت بروز آتش سوزي در محيط   غير قابل احتراق
اطراف، استفاده از تمام عوامل 

 .خاموش آنندگي مجاز مي باشد

    :انفجار 

 :مواجهه 
 

از پخش ذرات گرد و غبار ماده  
 .جلوگيري آنيد

 

 :استنشاق 
 

گلو درد، سرفه، احساس 
 سوزش

حفاظت  يا وسيله تهويه موضعي
 تنفسي

 ، استراحت هواي تازه
 ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 
 

خشن (  زبري،قرمزي
پوست، درد، خشكي ) بودن

پوست، سوختگي هاي 
 پوست، تاول

 .لباس هاي آلوده شده را در بياوريد دستكش هاي حفاظتي، لباس حفاظتي
پوست را با مقدار فراوان آب بشوييد 

 .يا زير دوش بگيريد
 .كيارجاع براي مراقبتهاي پزش

 :ها  چشم
 
 
 

 سوختگي ،قرمزي، درد
 )مهم( هاي عميق و شديد

 
 
 

 عينك هاي ايمني
حفاظ صورت يا حفاظت چشم همراه 

 .با حفاظت دستگاه تنفسي 

ابتدا با مقدار زيادي آب براي چند دقيقه 
 .بشوييد

لنزهاي تماسي را اگر بسادگي امكان 
 .پذير است بيرون بياوريد
 .فرد را نزد پزشك ببريد

 :گوارشي 
 
 

احساس سوختگي، دل 
درد، گرفتگي شديد 

  استفراغ،عضالت شكم

 :در حين انجام آار
خوردن، آشاميدن و سيگار آشيدن 

 .ممنوع 

 . دهان را آب بزنيد 
 . فرد را وادار به استفراغ نكنيد

. هيچ چيزي براي نوشيدن به فرد ندهيد
فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 

 .بفرستيد
 



 
 بسته بندي و برچسب زدن )ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات

 شده را به داخل محفظه ماده ريخته
سپس به مكان ايمن منتقل   وها برانيد
 .نماييد

ماسك : وسايل حفاظت فردي ويژه(
اي ذرات  برP2صافي با تنفسي 
 )مضر

به دور از اسيدهاي قوي نگهداشته 
 .شود

 
 
 
 
 
 

هم
م
ت

طال
اما در هر حال غلظت ذرات .  درجه سانتيگراد قابل اغماض است٢٠تبخير اين ماده در دماي  

 .موجود در هوا هنگام پراآندگي آن سريعًا به حد زيان آور مي رسد
ي تواند جذب بدن اين ماده مي تواند از طريق استنشاق آئروسل هاي ماده و از طريق خوراآي معا

 .شود

ال ابق(فلزات در حضور آب صدمه وارد آورده و تشكيل گاز هيدروژن قابل اشتعال به بسياري از ا
 ) هيدروژن را ببينيد ICSC # 0001.(مي نمايد) انفجار

 .تاثيرات آن ممكن است تاخيري باشند 

 :فيزيكي و وضعيت ظاهري حالت 
 آريستال هاي بي رنگ يا پودر سفيد رنگ

 
 :خطرات فيزيكي 

 
 

 :خطرات شيميايي 
 . اين ماده در اثر حرارت دادن تجزيه شده و توليد اآسيد آلسيم مي نمايد

 .محلول اين ماده در آب يك باز نيمه قوي مي باشد
 .به شدت با اسيدها وارد واآنش مي شود

 :حدود مجاز شغلي 
TLV: 5 ppm; mg/m3(ACGIH 1996).

 
 :راه هاي مواجهه 

 
 

 :خطرات استنتشاق 

 
 

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت 
 . ه مي باشداين ماده براي چشم ها، پوست و دستگاه تنفسي خورند

 .انجام آزمايشات پزشكي توصيه مي شود
 
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 . تماس مكرر يا طوالني مدت با پوست ممكن است سبب درماتيت شود

 .رندريه ها ممكن است تحت تاثير تماس مكرر يا طوالني مدت با ذرات گرد و غبار ماده قرار گي
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
ه مي        ( درجه سانتيگراد  ٥٨٠: نقطه ذوب  ا تجزي در اين دم

 )شود 
 ٢/٢) : ١=آب(چگالي نسبي 
 ندارد: حالليت در آب

 

 

 :اطالعات زيست محيطي 
 
 

 

 توجهنكات قابل 
 
 
 

 ديگر اطالعات
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  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 کرم رضا شفيع زادهدکتر آقای با همکاری 


