
                                                                                           
  

  پودر کوالنت  نام ماده :

نوع 
 خطر/مواجهه

 كمك هاي اوليه / اطفاء حريق پيشگيري خطرات حاد/عالئم

 - - غیر قابل اشتعال آتش

 - - - انفجار

 - - - استنشاق

سایش، حساسیت،  پوست
 خشکی، ترک خوردگی

اگر خطر پاشیدن وجود دارد، -
پیش بندهای مقاوم در برابر 
مواد شیمیایی و / یا لباس و 
چکمه های  غیرقابل نفوذ 

 .مورد نیاز خواهد بود
در صورت احتمال تماس 
طوالنی مدت یا مکرر از 
دستکش محافظ استفاده 
کنید. توصیه می شود: 

 دستکش نیتریل

پوست را کامالً با آب و صابون -
بشویید یا از پاک کننده های 

 د. ست استفاده کنیشناخته شده پو
لباسها و کفشهای آلوده را -

 دربیاورید.
قبل از استفاده مجدد لباس را  -

بشویید و کفش ها را کامال تمیز 
 کنید. 

درصورت بروز عالئم باید مراقبت 
 پزشکی صورت پذیرد.
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حساااااسااایاات خاافی ،  چشم ها
تحریک، سااوز ، سرخی، 

 تورم و یا تیرگی چشم

عینک ایمنی با محافظ جانبی  
اسااتفاده شااود. دساات ها ، 
باازوهااا و صاااورت را پ  از 
دسااات زدن به محتاااوالت 
شااایمیاایی ، قبل از خوردن ، 
ساایرار کشیدن و ....... کامالً 

 بشسته شود. 
اطمیناان حااصااال کنید که -

ایسااتراه های شااسااتشااوی 
چشاام و دو  های ایمنی به 

 کار  نزدیک هستند. محل

در صاااورت تمااس ، بالفاصااا ه -
دقیقه چشااام ها را با  51حداقل 

آب فراوان بشویید. برای اطمینان 
از شستشوی کامل باید پ ک ها را 

 از کره چشم دور نره داشت. 
لنزهای تماسای را بررسی و خار  -

 کنید.
 به پزشک مراجعه کنید.- 

کاار باا مواد دساااتها بعاد از  استفراغ ، اسهال - گوارش
بالفااصااا ه با آب و صاااابون 

 .شسته شود.

هرگز متدوم را وادار به استفراغ -
 نکنید. 

خوراندن مخ وط زغال فعال و آب -
 توصیه می شود.

 .به پزشک مراجعه شود -

 

 



                                                                                           
  

 بسته بندي و برچسب زدن انبار كردن)ذخيره كردن( دفع ضايعات

برای ج وگیری از آسیب به محیط زیست -
به سرعت و به رو  مناسبی از ریختن و 
انتشااار بیشااتر ماده در محیط ج وگیری 
نموده و از ورود مواد ریخته شده به دورن 
فاضااالب و آبراه های زیرزمینی ج وگیری 

 کنید. 
عث آلودگی محیط زیست اگر محتول با-

شاده است ففاضالب ، آبراه ها ، خاک یا 
 هوا( به مقامات مربوطه اطالع دهید.

مواد ریخته شاده را به وسی ه پم  یا با -
خاک اره، ماسه یا مواد جاذب جمع آوری 

 نمایید. 
مواد غیرقابل اساااتفاده را در  را های -

مختاااور قرار دهیااد و طبر مقررات 
انکارهای مجاز دفع مح ی و از طریر پیما

 کنید.

 کیسه محتوی محتول در جای خشک و -
  .خنک نرهداری گردد
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  پودر جامد زردرنگ حالت فیزیکی و وضعیت  اهری:
 خطرات فیزیکی:
در شرایط طبیعی نرهداری و استفاده ، واکنشهای خطرناکی رخ نخواهد داد. در  خطرات شیمیایی:

 اسیون خطرناک اتفاق نمی افتد. شرایط طبیعی نرهداری و استفاده ، پ یمریز
 حدود مجاز شغ ی:

3TWA: 5 mg/m-TLV 
3STEL: 6 mg/m-TLV 

 راه هاي مواجهه: از طرير استنشاق يااز طرير گوار  جذب بدن مي شود . 
 خطرات استنشاق:

  اثرات مواجهه كوتاه مدت: تحريك پوست و چشم 
 اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر:

این مواد جزء آالینده های محیط زیست است و در صورتیکه به میزان زیادی در محیط  اطالعات زيست محيطي:
 زیست رها شود می تواند مضر باشد.

 


