
 
 

 ل كتونيل اتيمت        كارت ايمني مواد
 

  METHYL ETHYL KETONE( MEK )                               ICSC: 0179  
 متيل اتيل کتون
  بوتانل٢: نام های دیگر
 متيل پروپانول

 MEK: حروف اختصاری
CH3CoC2H5: فرمول شيميایی
 ١/٧٢: وزن مولکولی

CAS # 78-93-3
RTECS # EL6475000
ICSC # 0179
UN # 1193
EC # 606-02-00-3

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 
 حريق

 :آتش 
 

در معرض شعله هاي باز و  بسيار قابل اشتعال
 .جرقه قرار نگيرد

 سيگار آشيدن ممنوع

،  دي اآسيد آربن، آف،پودر
AFFF 

 :انفجار 
 
 
 

مخلوط هاي بخار ماده با هوا 
 .قابل انفجار هستند

 ، تهویه عمومي،سيستم بسته
تجهيزات برقي و روشنایي ضد 

 .انفجار 
 تخليه و جابجایي ،براي پرآردن

از سيستم هواي فشرده استفاده 
نكنيد بلكه از ابزارهاي دستي ضد 

 .جرقه استفاده نمایيد

در صورت بروز آتش سوزي 
 را با اسپري آردن آب بشكه ها

 .خنك نگهدارید

 :مواجهه 
 

   

 :استنشاق 
 

 ، سردرد، منگي، گيجي،سرفه
 تنفس ، استفراغ،تهوع
  بيهوشي،سطحي

 تهویه عمومي
 تهویه موضعي یا حفاظت تنفسي

  . استراحت،هواي تازه
براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع 

 .دهيد

 :وست پ
 
 

ممكن است از طریق پوست 
 .جذب شود

 زي پوستقرم

 دستكش حفاظتي 
 لباس حفاظتي

لباس هاي آلوده شده را در 
پوست را با مقدار . بياورید

فراوان آب یا زیر دوش آب 
 .بشویيد

فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 
 .ارجاع دهيد

 :ها  چشم
 
 

  ،حفاظت صورت  درد،قرمزي
حفاظت چشم همراه با حفاظت 

 تنفسي

ابتدا چشمها را با مقدار زیادي 
 .  بشوئيدآب

اگر به سادگي امكان پذیر است 
 .لنزهاي تماسي را خارج نمایيد

براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع 
 .دهيد

 :گوارشي 
 
 

 .دردهاي شدید شكمي
 .آشفتگي 

براي اطالعات بيشتر بخش 
 .استنشاق را مالحظه نمایيد 

 :در هنگام آار
 آشاميدن و سيگار ،خوردن

 آشيدن ممنوع

 . يددهان را با آب بشوی
به حادثه دیده مقدار زیادي آب 

 .براي نوشيدن بدهيد 
وي را براي مراقبتهاي پزشكي 

 .ع دهيداارج



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
مایع نشت شده را در ظرف بدون 

 .منفذي جمع آوري نمائيد
مایع باقيمانده را با شن یا ماده جاذب 

و به مكان ایمن خنثي جذب آرده 
 .انتقال دهيد

 .ماده را به داخل فاضالب نریزید
لباس  : اضافي فردیوسایل حفاظت(

وسيله حفاظت حفاظتي آامل شامل 
 )تنفسی متصل به آن

 در برابر آتش و بدور در مكان مقاوم
از مواد اآسيدانها و اسيدهاي قوي و 
در محل خنك و بطور مناسب بسته 

 .نگهداري نمائيد) محفوظ(

R symbol
Xi symbol
R: 11-36/37
S: 9-16-25-33
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: II

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت م

ا   مه اي ب اده در دم ن م د       ٢٠التر از ای وا را در ح ودگي ه ده و آل ر ش رعت تبخي انتيگراد بس ه س  درج
 .خطرناآي بوجود مي آورد

ت 
عا
طال
ا

همچنين ممكن است باعث تاثيراتي بر . پوست و دستگاه تنفسي را تحریك مي آند, این ماده چشم ها      
 .دستگاه اعصاب مرآزي شود 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 بي رنگ با بوي مشخص

 
 :طرات فيزيكي خ

 .بخار آن از هوا سنگين تر بوده و ممكن است مسافت زیادي در سطح زمين منتشر شود
 .احتمال آتشگيري از راه دور وجود دارد

 
 :خطرات شيميايي 

 .با اآسيد آننده هاي قوي و اسيدهاي معدني وارد واآنش شده و باعث خطر آتش سوزي مي گردد
 

 :حدود مجاز شغلي 
TLV (as TWA): 200 ppm; 590 mg/m3;(as STEL: 300 ppm; 885 mg/m3 
(ACGIH 1992-1993).
MAK: 200ppm; 590 mg/m3; D(1992).

 
 :هاي مواجهه  راه

ا از طریق خوراآي                          ور از راه پوست و ی ا عب  در داخل     این ماده ممكن است از طریق استنشاق و ی
 .بدن جذب شود

 
 

 :خطرات استنتشاق 

 

 
 

 :كرراثرات مواجهه طوالني مدت يا م
 )در داخل خود حل مي آند (.این مایع چربي پوست را مي گيرد

 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٨٠: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد- ٨٦:  نقطه ذوب

 ٨/٠): ١=آب(چگالي نسبي 
  ميلي ليتر١٠٠ گرم در ٢٩: حالليت در آب
 ٥/١٠:  درجه بر حسب آيلو پاسكال٢٠فشار بخار در 
 ٤١/٢): ١=هوا (چگالي نسبي 

 
 

  درجه سانتيگراد-٩: نقطه اشتعال
ودي   گيري خودبخ رارت آتش ه ح ه ٥٠٥ :درج  درج

 سانتيگراد
 ٥/١١ تا ٨/١: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا

  ٢٩/٠: Log-Powضریب جداسازي آباآتانول بصورت 
 

 :اطالعات زيست محيطي 
 .این ماده ممكن است براي محيط زیست خطرناك باشد

 .ي به موجودات آبزي توجه ویژه اي شودبایست

 

 توجهنكات قابل 
 

 .بوي این ماده در هنگامي آه از حد مجاز خود بيشتر شود هشدار دهندگي خود را از دست مي دهد 
Transport Emergency Card: TEC (R)-77
NFPA Code: H3; F2; R0;

 ديگر اطالعات
 

ICSC: 0179                                                                                METHYL ETHYL KETONE

 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 س فرقداندکتر عباآقای با همکاری 
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