
  

 
 

)مونومر(ل استات يني و                                      منی موادي  کارت ا
             

 
VINIL ACETATE (MONOMER)                                         ICSC: 0347 

 )مونومر(وينيل استات 
 استيک اسيد اتنيل استر

  استوکسی اتيلن-١
 استيک اسيد وينيل استر

C4H6O2/CH3COOCH=CH2: فرمول شيميايی
 ١/٨۶: جرم مولکولی

CAS # 108-05-4 
RTECS # AK0875000
ICSC # 0347
UN # 1301 (inhibited)
EC # 607-023-00-0

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 اشتعالفوق العاده قابل  :آتش 
 
 
 

  .آتش روشن نكنيد
 .جرقه نزنيد
 .سيگارنكشيد

ر    اوم در براب وم مق ودر، ف پ
ربن،  يد ک ل، دی اکس الک

AFFF 
 

وا    :انفجار  ا ه اده ب ن م ار اي وط بخ مخل
 قابل انفجار است

 
 
 

 تهويه،  سيستم بسته،
زار و وسايل      ،لوازم برقي  از  اب

استفاده ی  روشنايي ضد انفجار  
 .آنيد

ردن    از هوای فشرده ب    رای پر ک
 .کپسول استفاده نکنيد

ام آتش سوزي آپسول  ه هنگ ب
ر   ردن آب ب پري آ ا اس از را ب گ

 .رويش خنك نگهداريد

  :مواجهه 
 
 
 

وگيری  ) مه(از توليد ميست     جل
 .نمائيد

 

 

 :استنشاق 
 

 سرفه، تنفس کوتاه، زخم گلو
 
 
 

ا     عی ي ه موض ه، تهوي تهوي
 وسيله حفاظت تنفسی

 
 

 هوای تازه، استراحت
 وضعيت نيمه نشسته 

کی  ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .ارجاع دهيد

 
 قرمزی، تاول :پوست 

 
 
 

ای   تکش ه تفاده از دس اس
 حفاظتی

 
 
 

ده را در     وده ش ای آل اس ه لب
د دار  .بياوري ا مق ت را ب پوس

 .زيادی آب شستشو دهيد

 قرمزی، درد، سوختگی جزئی :چشم ها 
 
 
 

 استفاده از عينک حفاظتی
 
 
 
 

دين دقيقه چشم ها    ابتدا برای چن  
 .را با مقدار زيادی آب بشوئيد

اگر به سادگی امکان پذير باشد       
رون  ی ا بي ای تماس لنزه

 .بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 
  سر درد،خواب آلودگی :گوارشی

 
 

 :در هنگام آار
د اميد ،نخوري يگار و  نياش س
 .نكشيد

 

 .دهان فرد را بشوئيد
 .به فرد آب بنوشانيد

اع ای ارج ت ه رای مراقب  ب
 پزشکی

 



  

 بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
 .  را تخليه نمائيدطرناحيه خ

ومايعات ريخته شده     نشتي ها مايع  
روف   را ع    درظ ذی جم دون منف ب

  .آوری نمائيد
ده را ا   باقيمان ن ي ك ش ه آم واد ب  م

اذب  وده ج ذب نم ر ج ك  ديگ ه ي  وب
 . نيدمنتقل کمكان امن 

 .اين ماده را داخل فاضالب نرانيد
ردی   لوازم حفاظتي   ( ژه ف اس   :وي لب

امل   اظتی ش زات حف يتجهي  تنفس
 )سر خود

وزی     در ش س ر آت اوم در براب ل مق مح
 .نگهداری نمائيد

ده   يد کنن واد اکس داری  دور از م نگه
 .نمائيد

 .نگهداری نمائيدخنك در محل 
داری  امًال بسته نگه در محل تاريک و ک

 .نمائيد

F symbol
R: 11
S: (2-)16-23-29-33
Note: D
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: II

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت م

 .اين ماده باعث تحريک چشم ها، تحريک پوست و تحريک راه های تنفسی می شوده

 : اثرات مواجهه کوتاه مدتم

 .شود هوا بب آلودگي س و شده  به سرعت بخار مي توانددرجه سانتيگراد  ٢٠ اين ماده  در 

ات
الع
اط

 

 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 مايع سيال بی رنگ و با بوی خاص

 
  :کیيزيخطرات ف

 . نزديک سطح زمين حرکت می نمايدبخار اين مايع از هوا سنگين تر بوده و در
 .امکان حريق از فاصله دور وجود دارد

 
  :یيايميخطرات ش

اين ماده تحت تاثير حرارت باال يا نور يا پراکسيدها پليمريزه می شود و خطر آتش سوزی و انفجار                     
 .را بدنبال دارد

 .با اکسيد کننده های قوی به شدت واکنش می دهد
 

  :حدود مجاز شغلی
TLV: 10,A3 ppm; 35,A3 mg/m3 (as TWA); (ACGIH 1994-1995).
TLV: 15,A3 ppm; 53,A3mg/m3 (as STEL); (ACGIH 1994-1995). 

  :های مواجهه هرا
 .اين ماده از طريق استنشاقی و گوارشی جذب بدن می شود

 
  :خطرات استنشاق

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد ٧٢: نقطه جوش
 درجه سانتيگراد  -٩٣: نقطه ذوب

 ٩/٠): ١=آب(چگالي نسبي 
 گرم در ۵/٢ : درجه سانتيگراد٢٠ در حالليت در آب

  ميلی ليتر١٠٠
  پاسكال کيلو٧/١١:  درجه٢٠فشار بخار در 
 ٣): ١=هوا (بخارچگالي نسبي 

 

  درجه سانتيگراد -٨ :نقطه اشتعال
درجه  ۴٠٢ :درجه حرارت آتشگيري خودبخودي

 سانتيگراد
 ۴/١٣ تا ۶/٢: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا

 

 :طی يست محيعات زاطال
 .اين ماده برای ارگانيسم های آبزی مضر می باشد

 

 

 نکات قابل توجه
 .استفاده از الکل های آشاميدنی اثرات مضر اين ماده را افزايش می يابد

 .اضافه کردن تثبيت  کننده يا بازدارنده می تواند بر خاصيت سمی اين ماده اثر بگذارد
برای نگهداری طوالنی مدت استفاده از ديگر بازمانده ها .  روز است۶٠ون محدود به خاصيت تثبيت کنندگی هيدروکين

 .مانند دی فنيل آمين توصيه می گردد
Transport Emergency Card: TEC (R)-3 
NFPA Code: H2; F3; R2

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0347                                                                        VINYL ACETATE (MONOMER)

 
 

 
  طب صنعتی‐ماهشهربهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 خديجه موسویمهندس  :تهيه 
 
 
 

 


