
:ًبم هبزُ

:اؾبهي زيگط

:عجمِ ثٌسي زض اؾتبًساضز ؾبظهبى هلل

 :TLV-TWA 0.005 PPmَآؾتبًِ ث(OT) :0.2 PPmهمساضهٌكب ء اثطگًَِ ّب

 :TLV-STEL0.02 PPm :I.D.L.H2.5 PPmLD505800زّبىهَـ mg/kg

LC50
ppm/4hr 14اؾتٌكبقهَـ

 at 20 1.22:چگبلي ٍيػC: 251 cًُمغِ جَـ 

c حالليت زض آة

:ٍثَ (ضًگ )ؽبّط -:هيعاى تجريطC: 14 cًمغِ اًجوبز 

kpa 0.004:فكبض ثربضC: 22 cًمغِ شٍة 

at 25 c:( 1= َّا)زاًؿيتِ ثربض

:ٍيؿىَظيتِ هبيـ:حبلت فيعيىي174.16:جطم هَلىَلي

:FLASH POINT

:(V/V%)LEL

:اعالفبت زيگط

 زضجِ هوىي اؾت پليوطيعُ قَز45 زضجِ ؾبًتي گطاز ٍ زٍضُ ّبي عَالًي ثبالتط اظ 177زض زهبّبي ثبالتط اظ / ًطهبل پبيساض 

هكرصبت ٍاوٌكي:لؿوت پٌجن

172 c

:قوبضُ 

:تبضيد 

:پليوطيعاؾيَى/ پبيساضي 

:ًبؾبظگبضي قيويبيي ثب هَاز زيگط
ثب آة،آهيي ّب،الىل ّب،اؾيسّب يب ثبظّب ٍاوٌف قسيس زازُ وِ تَليس حطاضت ٍ زي اوؿيس وطثي ٍ ثقضي گبظّب هي.زٍض اظ حطاضت،ضعَثت ٍ ًَض ذَضقيس لطاض زازُ قَز 

ثب فلعات هؽ ،ضٍي ٍ زيگط آليبغّبي آًْب ٍ آلَهيٌيَم ؾجت.ثب تطويجبت فلعي ،آهيسّب،فٌل ّب،هطوبپتبًْب،اٍضتبًْب،اٍضُ،ؾَضفىتبًت،ٍاوٌف قسيس هي زّس .ًوبيس 

.ذَضزگي هي گطزز 

حسٍز توبؼ ٍهمبزيط ذغطًبن:لؿوت زٍم حسٍز توبؼ ٍهمبزيط ذغطًبن:لؿوت زٍم

9/2078-84-584 زي ايعٍؾيبًبت4 ٍ 2تَلَئي 

MSDS-فطم اعالفبت ايوٌي هَاز قيويبيي

N F P A:  لَظي ذغطات N F P A:  لَظي ذغطات

پتطٍقيوي وبضٍى 

class 6.1

:AUTOIGNITION TEMP         

همبزيط ٍهكرصبت ثطاي حطيك ٍيب اًفجبض:لؿوت چْبضم 

6.6

FO-HSE-036-00: وس هسضن 

قٌبؾٌبهِ هبزُ: لؿوت اٍل

:ذغط حطيك ٍاًفجبض غيط هقوَل

0.9 %0.9 %

ثب آة ٍاوٌف هي زّس- غيط لبثل حل 

هبيـ ؾفيس آثىي هتوبيل ثِ ظضز ون ضًگ يب وطيؿتبلي ثب ثَي قيطيي،هغجَؿ ٍ 

(زض هَاجِْ ثب ًَض آفتبة ثِ ضًگ تبض )هحطن

هَاز ذغطًبوي وِ زض اثط تجعيِ قسى هبزُ ثَجَز هي 

:آيس

ذَال فيعيىي: لؿوت ؾَم

CAS/UN NO

 زضجِ ثب آة ٍاوٌف قسيس هي 50زض زهبي ثبالتط اظ .زض ذالل حطيك گبظّبي ؾيبًيس ّيسضٍغى ٍ اوؿيسّبي ًيتطٍغى اظ آى هتصبفس هي گطزز .ايي هبزُ زض صَضت لطاض گطفتي زض هقطض زهبي ثبال هكتقل هي قَز 

هحتَي ايي هبزُ زض صَضت لطاض گطفتي زض هقطض حطاضت هوىي اؾت فول ًوبيٌس (ضاثچط زيؿه )صفحبت هحبفؼ تجْيعات .زّس 

اؾپطي آة ، زي اوؿيس وطثي ، فَم پطٍتئيٌي ، پَزض ذكه قيويبئي

9.5 %

_

:ضٍقْبي ذبل ذبهَـ وطزى

(NOX) هًََاوؿيس وطثي ٍ زي اوؿيس وطثي،ؾيبًيس ّيسضٍغى ٍ اوؿيسّبي ًيتطٍغى

TDI  ،4ٍ 2 زي ايعٍؾيبًبت تَلَئي، 4ٍ 2اتيل ثٌعى، -زي ايعٍؾيبًبت-4ٍ 2زي ايعٍؾيبًبت زي تَلَئي

ثربضات ايي هبزُ ٍ ؾيبًيس ّبي ّيسضٍغى ثؿيبض ؾوي ثَزُ .ثقس اظ حبزثِ ٍ تب پبوؿبظي وبهل هحَعِ اجبظُ تطزز ثِ افطاز ًسّيس .زض صَضت فسم ٍجَز ذغط ًكت اظ اؾپطي آة ثطاي وٌتطل ثربضات اؾتفبزُ وٌيس 

ثبيس اظ الجؿِ اؾتحفبؽي وبهل ٍ زؾتگبُ تٌفؿي اؾتفبزُ ًوبيٌس "افطاز آتف ًكبى حتوب.ٍ لصا ثسٍى ٍؾبيل وبهل اؾتحفبؽي ٍاضز هحَعِ ًكَيس 

زض صَضت اؾتفبزُ اظ آة يب فَم ثسليل ٍاوٌف قسيس ايي هبزُ ثب آة هطالت . زض فبصلِ اهي يب زض هحل هحبفؾت قسُ ٍ ثط ذالف جْت ثبز جْت ايوي ثَزى زض ثطاثط ثربضات هتصبفسُ السام ثِ اعفبء حطيك ًوبئيس 

.اؾپطي آة ثطاي ذٌه ًوَزى هربظى زض هقطض حطيك هي تَاًس هٌبؾت ثبقس .ثبقيس ؽطٍف حبٍي ايي هبزُ ضا ثسٍى ووتطيي ايجبز ضيؿه اظ هحَعِ زٍض ًوبئيس 

:آزضؼ ٍتلفي توبؼ ؾبظًسُ  يب تبهيي وٌٌسُ هبزُ 

:(V/V%)UEL

:ضٍقْبي ذبهَـ وطزى

_

3 
 

3 
 

1 
 

تماس با آب عدم  



:ضاّْبي ٍضٍز ثِ ثسى

:اثطات حبز

:اثطات هعهي 

حؿبؾيت ٍيػُ زض هَضز هبزُ

ووىْبي اٍليِ

زضهَضز چكن

:زض هَضز پَؾت 

:زض ٌّگبم اؾتٌكبق

:زض ٌّگبم ثلقيسى
A67:L73A66:L73A65:L73A64:L73A63:L73A62:L73A61:L73A60:L73A59:L73A58:L73

:ّكساضّبي ايوٌي ٍذغط

:ًكت / ضيرتي 

:زفـ ضبيقبت 

:اثطات ظيؿت هحيغي 

:ًَؿ زؾتگبُ تٌفؿي:ًَؿ زؾتىف

:ًَؿ وفف :ًَؿ فيٌه

:زيگط ٍؾبيل :ًَؿ لجبؼ

:تجْيعات شذيطُ ؾبظي 

هصسٍم ضا ثِ هطاوع اهسازي ضؾبًسُ ٍ لجبؾْب ٍ . زليمِ ثكَئيس 20هحل توبؼ ضا ثب آة ثِ هست .ثب پَقيسى الجؿِ اؾتحفبؽي،لجبؾْب ٍ وفكْبي هصسٍم ضا زض آٍضزُ ٍ زض ؽطف ؾطثؿتِ ثگصاضيس 

ٍؾبئل چطهي اٍ ضا جسا ٍ ثِ هحل زفـ ضبيقبت ثفطؾتيس

 زليمِ زيگط ٍ 5اگط آلَزگي ثطعطف ًكس ثِ هست .زض صَضتي وِ آلَزگي حبلت جبهس زاضز چكن ضا زض حبلي وِ ثبظ اؾت ٍ ثِ عطفيي هي چطذبًيس ثب آة قؿتكَ زّيس. اجبظُ توبؼ هَاز قيويبئي ضا ثِ چكن ًسّيس 

ثِ پعقه هطاجقِ وٌيس.  زليمِ چكوْب ضا قؿتِ تب آلَزگي ثطعطف قَز 20اگط آلَزگي ثصَضت هبيـ اؾت ثِ هست .زض حبلي وِ پله ّب ضا ثبظ ًگِ زاقتِ ايس ثكَئيس 

لجبؼ وبض توبم ثسى اظ جٌؽ زؾتىف ثب زؾتگبُ تٌفؿي

زض صَضت ًيبظ حفبػ صَضت-گبگَلع 

اعالفبتي اظ ؾطعبًعائي ايي هبزُ ضٍي اًؿبى ًيؿت ٍلي ثطًبهِ هلي ؾن قٌبؾي آًطا زض ليؿت هَاز ؾطعبًعا لطاض زازُ وِ لبثليت ترطيت ؾبذتبض DNA زض ؾلَلْبي ذَى ضا زاضز

هٌبثـ حطاضتي ٍ جطلِ ضا اظ هحيظ زٍض ًوَزُ ٍ اظ تويع ًوَزى هحَعِ تَؾظ افطاز آهَظـ زيسُ اعويٌبى ًوبئيس .اظ الجؿِ اؾتحفبؽي اؾتفبزُ ًوبئيس .هٌغمِ آلَزُ قسُ ضا هحسٍز ًوبئيس

ضا ثب هَاز ذٌثي ٍ جبشة ًؾيط قي ٍ جبشة ّبي ضٍغٌي ثپَقبًيس(زض صَضت ون ثَزى همساض)هحل ًكت .زض صَضت اهىبى ًكت ضا هتَلف ًوبئيس .

ًكت ٍزٍض ضيع ضبيقبت, ضيرتي : لؿوت ّفتن

:قوبضُ 

FO-HSE-036-00: وس هسضن 

PVA,PVC,VITON، ثَتيل ضاثط،ًيتطيل ضاثط

:ضٍـ وٌتطل هٌْسؾي:ضٍـ وٌتطل هٌْسؾي

 هيلي ليتط آة جْت ضليك ًوسى هبيـ زضٍى 250زّبى ٍي ضا قؿتِ ٍ .هصسٍم ضا ٍازاض ثِ اؾتفطاك ًىٌيس .ثِ هصسٍم زض صَضتي وِ حبلت ًبّكيبضي يب تكٌج زاضز اجبظُ ذَضزى چيعي ًسّيس

اگط هصسٍم ثِ حبل عجيقي ضؾيس،يىجبض زيگط ثِ ٍي آة زازُ ٍ اٍ ضا ثِ هطاوع اهساز ثطؾبًيس.قىن ثسّيس 

اگط تٌفؽ اٍ هكىل زاقت ثِ اٍ تٌفؽ هصٌَفي ثب زؾتگبُ ثَؾييلِ افطاز .هصسٍم ضاثِ َّاي آظاز ثجطيس .لجل اظ ّط الساهي اظ وبهل ثَزى تجْيعات اؾتحفبؽي ذَز اعويٌبى حبصل ًوبئيس 

ثِ زضهبًگبُ افعام وٌيس "هصسٍم ضا ؾطيقب. ؾبفت اظ هَاجِْ ؽبّط قَز 48ازم ضيَي هوىي اؾت ثقس اظ .ثِ هصسٍم اجبظُ حطوت ّبي غيط ضطٍضي ًسّيس.آهَظـ زيسُ ثسّيس 

زؾتگبُ تٌفؿي َّاي فكطزُ،هبؾه ثب فيلتط هرصَل

ضٍقْبي جلَگيطي ٍهحبفؾت اظ ذغطات:لؿوت ّكتن 

ثطاي اضگبًيعهْبي آثي ذغطًبن اؾت

: اعالفبت ذبل زض هَضز حول ًٍمل هبزُ 

ًكبًِ ّبيي هثل فسم احؿبؼ ضاحتي،ؾطزضز،ذؿتگي ًيع ضخ هي زّس زض افطاز .زض زضاظ هست ؾجت ذؽ ذؽ وطزى،تٌگي لفؿِ ؾيٌِ،وَتبُ قسى ٍهكىل تٌفؿي ٍ ؾطفِ هي قَز 

توبؼ ّبي هساٍم ثبپَؾت ؾجت . هوىي اؾت ثبفث آهبؼ ضيَي ٍ وبّف حجن َّاي تٌفؿي زضٍى قكْب قَز.حؿبؼ هي تَاًسثبفث وبّف ثبظزّي قكْب ٍ هكىالت تٌفؿي گطزز

التْبة آى ثِ ّوطاُ ايجبز وْيط يب اگعهب،ذبضـ ٍ آهبؼ پَؾت هي گطزز

التْبة حٌجطُ ٍ .  ثبفث ؾَظـ ٍ تحطيه هربط تٌفؿي قسُ وِ فالين آى تحطيه ثيٌي ٍ چكن، ظذن ٍ ذؽ ذؽ گلَ ٍ وَتبُ قسى تٌفؽ هي قَزppm 0.05زض ثبال تط اظ 

هَاجِْ ظيبز هَجت التْبة قف ّب، تكسيس حوالت آؾن ٍ ازم ضيَي هي گطزز وِ . (زض قت "ذصَصب)ؾطفِ ثْوطاُ زضز لفؿِ ؾيٌِ ٍ تٌگي ًفؽ ًيع هوىي اؾت ضخ زّس 

زض توبؼ ثب چكن ثبفث تحطيه قسيس چكن قسُ ٍ هوىي اؾت . زض توبؼ ثب پَؾت ؾجت تبٍل ٍ ؾَذتگي ؾغح آى ٍ تغييط ضًگ هحل توبؼ هي قَز. وكٌسُ ًيع ّؿت

.ثلقيسى آى هَجت حؿبؾت، تحطيه ٍ ذَضزگي زّبى، حلك، هطي ٍ هقسُ هي قَز. ثبفث تبثيط ضٍي لطًيِ گطزز

پَؾت ، اؾتٌكبق ٍ يب ثلقيسى ،توبؼ ثب چكن

هكرصبت ذغطًبن ثطاي ؾالهتي: لؿوت قكن 

:تبضيد 

هحلَل ضفـ آلَزگي ثبيس ثيكتط اظ همساض ضيرتِ .زض ذغَط ترليِ هي تَاًس ثبفث ايجبز گطفتگي قَز.اظ ٍضٍز آى ثِ قجىِ فبضالة جلَگيطي ًوبئيس.ثِ ضبيقبت زؾت ًعًيس

زض ذالل ضفـ آلَزگي ّبي ايجبز قسُ،ؽطٍف حبٍي هبزُ ضا زض هٌغمِ اهي .  هي تَاًس زي اوؿيس وطثي گبظي ٍ گطهب ايجبز ًوبيس TDIتوبؼ هحلَل ضفـ آلَزگي ثب.قسُ ثبقس 

.وِ زاضاي تَْيِ فبلي اؾت، ًگْساضي وٌيس

(ًَؿ ذبل ٍؾبيل):ٍؾبيل حفبؽت قرصي

R  : 1/2-23-36/37-45-61                                  S  : 23-36/37/38-42/43-52/53

هَاز .اجبظُ جَقىبضي ٍ ثطقىبضي زض هحيظ ًسّيس.تقجيِ هبؾه فطاض زض هحل،شذيطُ ؾبظي ثِ همساض ون اًجبم ٍ اظ هَاز ًبؾبظگبض زض هحل اؾتفبزُ ًىٌيس .ايي هبزُ ثؿيبض ؾوي ٍ هكىَن ثِ ؾطعبًعائي اؾت 

وبًتيٌطّب ضا تب .ًگطزاًيس - 90زتطجٌت ٍ %2ّيسضٍوؿيس آهًَيبن، % 8-  زليمِ ثِ آؾتگي ٍ ثَؾيلِ ثيل،ايي هَاز ضا زضٍى 10پؽ اظ .آة ثطاي ذٌثي ؾبظي اؾتفبزُ ًوبئيس  %94آلَزُ قسُ ضا ثِ هربظى اصلي ثط 

ٍجَز تجْيعات اضغطاضي جْت حطيك ٍ .اظ ٍضٍز آة ثِ زاذل ايي ثكىِ ّب ذَززاضي ًوبئيس. ثكىِ ّبي ثطچؿت زاض ثطيعيس ٍ ثِ هٌغمِ اهي ثجطيس4لجل اظ ضفـ وبهل آلَزگي ثِ حبل ذَز ضّب ًىٌيس اظ هحلَل 

ًكت العاهي اؾت

، وٌتطل پبضاهتطّبي فطايٌسي ،جبيگعيٌي ثب هَاز ون ذغط،فسم اؾتقوبل زذبًيبت ٍ ذَضزى ٍ آقبهيسى زض هحل،ضجظ ٍ ضثظ هٌبؾت ٍ جوـ آٍضي ؾطيـ لجبؾْبي آلَزُ (ضس اًفجبض )تَْيِ هٌبؾت 

،تقجِ تجْيعات ًكبًگط ًكت ،ٍؾبئل اعفبءحطيك هٌبؾت زض هحل

چكن قَي زض هحل/ زٍـ ايوٌي 

وفف ايوٌي ثبضٍيِ الؾتيىي

MSDS-فطم اعالفبت ايوٌي هَاز قيويبيي

زض جبي ذكه ،تَْيِ فبلي ٍ زٍض اظ ًَض هؿتمين ذَضقيس،زٍض اظ هٌبثـ حطاضتي،فسم ٍجَز هَاًـ زض هحل وبض،جساؾبظي اظ هحَعْْبي وبضي،تبثلَّبي ّكساضزٌّسُ زض هحل،ثبظضؾي زٍضُ اي 

تقجيِ ؾيؿتن ًكت يبة زض هحل،ثطچؿت گصاضي ذغَط ٍ هربظى ٍ اؾتفبزُ اظ هَاز همبٍم جْت ًگْساضي، حفبػ ..اظ تجْيعات ،جسا ؾبظي اظ هَاز ًبؾبظگبض اظ لجيل اؾيسّب،الىل ّب،آهيي ّب ٍ 

، اعطاف هربظى،تقجيِ هَاز جبشة جْت ًكت زض هحل،تقجيِ قيت ٍ وبًبل جْت هَاز ًكت ًوَزُ زض هحل ٍ SEALگصاضي ًوَزى هف هحل ،اؾتفبزُ اظ ذبهَـ وٌٌسُ هٌبؾت زض هحل ، 

ّسايت ثِ هٌغمِ ايوي ضبيقبت وف هرعى ثسليل ذغطًبن ثَزى ثبيس جْت تقييي تىليف ًْبئي ثصَضت هجعا ًگْساضي گطزًس


