
  

 
 

)در آب% ۶۰محلول ( دروژنيد هيپر اکس                        منی موادي  کارت ا
          

 
HYDROGEN PEROXIDE (>60% SOLUTION IN WATER)           ICSC: 0164     

 در آب% ۶٠پر اکسيد هيدروژن محلول 
 هيدرو پراکساید

 هيدروژن دی اکساید
 يدرولپر ه

H2O2: فرمول شيميایی
 ٠/٣۴: وزن مولکولی

CAS # 7722-84-1
RTECS # MX0900000
ICSC # 0164
UN # 2015
EC # 008-003-00-9

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

راق نيست، :آتش  ل احت راق قاب ا احت  ام
 .دیگر مواد را شدت می بخشد

يار ا ممکن است بس نش ه ی واک
ار     وزی و انفج ش س بب آت س

 .گردند

ل         واد قاب ا م هيچ تماسی ب
ده   اء کنن ا احي راق ی احت

 .نداشته باشد
ا  ی ب ه تماس هيچگون
 .سطوح داغ نداشته باشد

يط    ق در مح روز حری ورت ب در ص
ا   راوان ی دار ف ه مق راف از آب ب اط

 .اسپری آب استفاده کنند

ا :انفجار  ار ی ر انفج ال خط ش احتم  آت
ا      رارت ی ا ح اس ب وزی در تم س

 .کریستال های فلزات می رود

 
 
 
 

ا و   ق بشکه ه روز حری در صورت ب
ردن آب      ا اسپری ک دیگر ظروف را ب

 .خنک نگهدارید
ده حریق بایستی از      رد خاموش کنن ف
راه ماسک         لباس حفاظتی کامل به هم

 .تنفسی متصل به آن استفاده نماید
 :مواجهه 

 
 

و     گيری از توليد ميست جل
ه تماسی     .نمائيد از هرگون

 .اجتناب ورزید

ک    ک پزش ا ی وارد ب ام م در تم
 .مشورت نمائيد

 :استنشاق 
 

خورنده، سرفه، گيجی، سر درد،      
تنفس سطحی، تهوع، اشکال در       

 .تنفس، گلو درد
اخيری    ت ت ن اس وارض ممک ع

 .باشند
ه    ( ه را مالحظ ل توج ات قاب نک

 )نمائيد

 
 
 
 
 

 هوای تازه، استراحت
. م باشد تنفس مصنوعی بدهيد    اگر الز 

 .وضعيت نيمه نشسته 
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
 

خورنده، قرمزی، سوختگی های      :پوست 
 .پوست، درد

 
 
 

 دستکش حفاظتی
 لباس حفاظتی

 
 
 

د   ادی آب بزني دار زی دا مق سپس . ابت
د  وده شده را در بياوری ای آل اس ه لب

 .و مجددًا آب بزنيد 
رای مر  رد را ب کی   ف ای پزش ت ه اقب

 .ارجاع دهيد
اری    :چشم ها  زی، درد، ت ده، قرم خورن

 دید، سوختگی های عميق جدی
 
 
 

اظ     ا حف ی ی ک ایمن عين
 صورت

 
 
 

ا          ابتدا برای چندین دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

د      ذیر باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید

 .بریدسپس فرد را نزد پزشک ب
و درد،   :گوارشی وع، گل دل درد، ته

 استفراغ، نفخ شکم
 
 
 

 :در هنگام آار
د اميد، نخوری  ،نياش

 .سيگار نكشيد
 
 

 .دهان را با آب بشوئيد
 .فرد را وادار به استفراغ نکنيد

 .مقدار زیادی آب به فرد بدهيد تا بنوشد
فرد را برای مراقبت های پزشکی ارجاع       

 .دهيد

 



  

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

 .تهویه عمومی
ادی   دار زی ا مق ده را ب ه ش ایع ریخت م

 .آب به بيرون برانيد
باقيمانده را با خاک اره یا جاذب های         

 .قابل احتراق دیگر جذب نکنيد
ردی اضافی      ( اس  : وسایل حفاظت ف لب

حفاظتی کامل مجهز به وسيله حفاظت    
 )تنفسی

 
 

و  ه دور از م اء  ب راق، احي ل احت اد قاب
 .کننده، بازهای قوی و فلزات نگهدارید

 .در محل تاریک و خنک نگهدارید
 .در مکان های دارای تهویه نگهدارید

د       ده باش ت ش ه تثبي ورتی ک ا در ص تنه
 .ذخيره کنيد

 مواد ویژه
O symbol
C symbol
R: 8-34
S: 3-28-36/39
Note: B, 4
UN Hazard Class: 5.1
UN Subsidiary Risks: 8
UN Packing Group: I

وی شود                     م ا ميست آن ممکن است سبب ادم ری ل توجه را      . (استنشاق تراکم باالیی از بخار ی نکات قاب
 )مالحظه نمائيد

 . دستگاه تنفسی خورنده می باشداین ماده برای چشم ها، پوست وه

م
ات
الع
اط

 
 . درجه سانتيگراد به سرعت به حد زیان آور می رسد٢٠غلظت هوا در اثر تبخير این ماده در دمای  

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 مایع بی رنگ

 
  :کیيزيخطرات ف

 
 

  :یيايميخطرات ش
این ماده حت تاثير حرارت یا نور تجزیه شده توليد اکسيژن می نماید که احتمال خطر آتش سوزی را                       

 .افزایش می دهد
ده وارد واکنش شده،           این ماده یک اکسيدان قوی اس        اء کنن راق و احي ل احت واد قاب ا م ه شدت ب ت و ب

 .منجر به خطر آتش سوزی و انفجار می گردد
ویژه        ی ب زات   این ماده به بسياری از مواد آل ل کاغذ و منسوجات صدمه وارد می      در حضور فل از قبي

 .آورد
 

  :حدود مجاز شغلی
TLV: 1 ppm; 1.4 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1992-1993).

 
  :های مواجهه هرا

 .جذب بدن شوداین ماده می تواند از طریق استنشاق بخارات آن و از طریق خوراکی 
 

  :خطرات استنشاق

 
 : اثرات مواجهه کوتاه مدت

 .تاثيرات آن ممکن است تاخيری باشند
 .مشاهدات پزشکی توصيه می شوند

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
 ١٢۵و %) ٩٠ ( درجه سانتيگراد١۴١: وشنقطه ج

 %)٧٠(درجه سانتيگراد 
  -٣٩و %) ٩٠( درجه سانتيگراد  -١١: نقطه ذوب

 %)٧٠(درجه سانتيگراد 
 %)٧٠ (٣/١و %) ٩٠ (۴/١ :)١= آب (دانسيته نسبي 
 قابل حل  :حالليت در آب
و %) ٩٠( کيلو پاسکال ٢/٠ : درجه٢٠فشار بخار در 

 %)٧٠( کيلو پاسکال ١/٠
 
 

 ١ ):١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
 ٠/١ ):١=هوا(  درجه٢٠هوا در/خلوط بخاردانسيته م

انول    ازي اآت ریب جداس ورت / ض  :log powآب بص
٣٦/١- 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 

 

 نکات قابل توجه
 .يشترمي شود اغلب پس از گذشت چند ساعت ظاهر مي شود و با افزایش فعاليت احتمال وقوع آن بریویعوارض ادم 

 . بنابراین استراحت و مراقبت هاي  پزشكي ضروري مي باشند
 .بكارگيري فوري یك اسپري مناسب توسط پزشك یا فرد دیگر تحت نظر پزشك توصيه مي شود

 .لباس های آلوده شده را به لحاظ خطر آتش سوزی با مقدار فراوان آب خيس نمائيد
 .ستیک نام تجاری این ماده ا) Albone(آلبون 

Transport Emergency Card: TEC (R)-44
NFPA Code: H2; F0; R3; oxy

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0164                           HYDROGEN PEROXIDE (>60% SOLUTION IN WATER) 

 
 

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

 رفه ایواحد مهندسی بهداشت ح
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه 
 هندس امير غفاریم
 

 با همکاری دکتر عباس فرقدان
 
 
 

 


	نقطه جوش: 141 درجه سانتيگراد (90%) و 125 درجه سانتیگراد (70%
	نقطه ذوب: 11-  درجه سانتيگراد (90%) و 39-  درجه سانتیگراد (7
	دانسيته نسبي (آب = 1): 4/1 (90%) و 3/1 (70%)
	فشار بخار در 20 درجه: 2/0 کیلو پاسکال (90%) و 1/0 کیلو پاسکا
	دانسيته بخار نسبي (هوا = 1): 1
	ضريب جداسازي اكتانول / آب بصورت log pow: 36/1-


