
  

 

 
 

         بنزين              منی موادي  کارت ا
 
 

GASOLINE                                                                    
 بنزين

 سوخت موتور
 
 
 

CAS # 86290-81-5
RTECS # DE3550000
EC # 649-378-00-4
UN # 1203

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 .شعله باز ايجاد نكنيد   .قابل اشتعالبسيار :آتش 
 .جرقه ايجاد نكنيد 

 .سيگار نكشيد 

وم دي اآسيدآربن       AFFFپودر،    ، ف
 .براي خاموش آردن استفاده آنيد

 
 

ار  :انفجار  وط بخ وا آن و مخل ل   ه قاب
 .انفجاراست

وازم   . تهويه سيستم بسته،   ل
ي  د و برق نايي ض روش
 . یانفجار

ارژ  اد ش از ايج
وگيري    تاتيك جل الكترواس

ود  ه ( ش ال ب ط اتص توس
 )زمين 

ا    كه ه وزي بش ش س ام آت و در هنگ
ردن  آب    ديگر ظروف را   ا اسپري آ ب

 .خنك آنيد 

 :مواجهه 
 
 
 

  

 :استنشاق 
 

ي رفه، گيج رگيجه،س ،  س
ودگي  واب آل لي، خ ،  آس

 سردرد

 ، عمومی تهويه
ا  عي ي ه موض ايل تهوي وس

 .تنفسيحفاظت 

 استراحت , هواي تازه 
 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 
 

ها  لباس آار،دستكش محافظ خشکی، قرمزی :پوست  وده رايلباس رون بيا آل دبي . وري
ابون     اآب وص ت راب پس پوس س

 .شستشو دهيد
 

ك ايمني  درد، قرمزي :چشم ها  افظ عين م ،مح  چش
ه ه ت  ب يله حفاظ راه وس م
 تنفسی

ا     ه ب د دقيق راي چن مها را ب دا چش ابت
وئيد  ادي آب بش دار زي در صورت .مق

د         . امكان لنزهاي تماسي را در بياوري
 .سپس فرد را به پزشك ارجاع دهيد

 
 ،  استفراغ،تهوع :گوارشی

ش  تر بخ ات بيش رای اطالع ب
 .استنشاق را ببينيد

 :در حين آار 
آشاميدن و سيگار , خوردن 

 .آشيدن ممنوع 
 

 . دهان رابشوييد
 . وادار به استفراغ نكنيد رافرد 

انيد    ه او بنوش دارزيادي آب ب ه مق . ب
 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 
 

 

 



  

 
بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا

 . محيط خطرراتخليه آنيد
 . مجرب مشورت آنيد بايك فرد

 . آنيد دور را  زامنابع اشتعال
واد  ا را چوبي  م خاك خشك، ماسه  ب
 .قابل احتراق بپوشانيد غير يامواد

ل  ه داخ ز ب ده را هرگ ايع باقيمان م
 .فاضالب نرانيد

به محيط زيست     اين ماده    اجازه ندهيد 
 . واردشود

ژه   ( ردي وي ت ف يله حفاظ اس :وس  لب
ت     يله حفاظ امل وس ل ش اظتی کام حف

 )تنفسی متصل به آن

ار وزی    در انب ش س ر آت اوم در براب  مق
 .نماييد نگهداری 

 .آلوده کننده دريايی
T symbol
R: 45-65
S: 53-45
Note: H,P
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: I

وا بوجود می           درجه سانتيگراد آ   ٢٠بر اثر تبخير نسبتًا سريع اين ماده در دمای          م ودگی  مضری در ه ل
 .آيد

  :خطرات استنشاقه

م
عا

ط
 

 .پوست جذب بدن شود و از راه گوارش و طريق استنشاق بخارات  از اين ماده ميتواند 

  :های مواجهه هرات

  : شغلیحدود مجازال

  :یيايميخطرات شا

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 مايع روان

 
  :کیيزيخطرات ف

 . طول زمين حرآت آند در ممكن است  هواست و از بخارات آن سنگين تر
 . دارد  وجودستد دوراز امكان آتش سوزي 

 . می نمايدترآيب قابل انفجاري ايجاد شده و مخلوط  هم  با به آساني  هوا ماده و اين  بخار
 .د انفجار نمايممكن است توليد استاتيك وشارژالكتر  …يا پراآندگي و جاري شدن يا اثر بر
 

 
 
 

TLV: 300ppm; (as TWA) A3; (ACGIH 2001)
TLV: 500ppm; (as STEL) (ACGIH 2001)

 

 
 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت
 .اين ماده باعث تحريک چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی می شود

 .در صورت بلعيده شدن اين ماده ممکن است پنومونی ريه بوجود بيايد
 .اين اده ممکن است بر روی سيستم اعصاب مرکزی تاثير بگذارد

 
 :ا مکرري اثرات مواجهه طوالنی مدت

 .اين ماده در اثر تماس با پوست باعث از بين رفتن پوست می شود
 .ردگذاباين ماده ممکن است بر روی سيستم اعصاب مرکزی و کبد اثر 

 .اين ماده ممکن است سرطانزا باشد
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
 . د رجه سانتيگراد٢٠٠ الی ٢٠: نقطه جوش

 ٨/٠ الی ٧/٠ ):١= آب (چگا لی نسبی 
  ميلی ليتر١٠٠ گرم در ١: در آبحالليت

  آيلو پاسكال۶۵ : درجه٢٠فشار بخار در 
 

 ۴ الی ٣ ):١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
  درجه سانتيگراد٢١: نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد٢۵: درجه حرارت خود بخود سوزي
ا ٣/١: )بر حسب درجه حجمي هوا (انفجاريحدود    ١/٧   ت
 درصد

 الی  ٢ :Log-Pow برحسب   آب/ضريب جداسازي اآتانول  
۴ 
 

 :طی يست محياطالعات ز
 .اين ماده برای آبزيان مضر می باشد

 
 

 

 نکات قابل توجه
 .با توجه به نوع و زمان مواجهه معاينات پزشکی  دوره ای پيشنهاد می گردد

 .توليد آن ممکن است دارای ضايعاتی باشد که برای سالمتی انسان و محيط زيست مضر می باشند
 

 گر اطالعاتيد
ICSC:                                                                                                                       GASOLINE

 
 

 
  طب صنعتی‐ماهشهربهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 مهندس خديجه موسوی: تهيه 

 


