
                                                                                           
  

   برشروغن   نام ماده :

نوع 
 خطر/مواجهه

 كمك هاي اوليه / اطفاء حريق پيشگيري خطرات حاد/عالئم

ای  ماده  در اثر سووون    آتش
، سنلفید 2CO،CO گازهای

هیودرژن،، اسیووویودهای 
گنگرد، نی رژن، ژ فیووفر ژ 
اسوویدهای فی ی ایداد م  

  .شند

درب ظرژف در بیو   ژ دژر از 
 گرما نگهداری شند.شعی  ژ 

سپری آب، سف، مناد شیمیای  ا-
 شک، دی اسیید سرب ، ماس  ژ 

  اک.
برای  نک سرد، بشک  ها، -

اس فاده مخاز، ژ ظرژف از آب 
 نمایید.

در هنگام نشاند، آتش از   -
جاذب فیی ردار ژ ماسک های 

 گازهای سم  اس فاده سنید. 
دژد حاصو  از سوون    را تنف  -

 .نکنید
 - - انفجار

 
 

هنگام سار با مناد از ماسک  ها  یر فی ف تیحیاس استنشاق
 فیی ردار مناسب اس فاده شند

را ب  هنای آزاد  مصدژم ردف-
 من ق  سنید. 

در صنرت  س  مصدژم نف  نم  -
سشد ب  ژی تنف  مصننع  

 بدهید.
اگر ب  سخ   نف  م  سشد از -

 ماسک اسییژ، اس فاده نمایید. 
  .ب  پ شک مراجع  شند-

 

 

 



                                                                                           
  

   برشروغن   نام ماده :

نوع 
 خطر/مواجهه

 كمك هاي اوليه / اطفاء حريق پيشگيري خطرات حاد/عالئم

 ف،ی ف تیحیاس پوست
ژ   سنزش، سر  ک،یتحر
 تنرم پنست ای
 

ی ایمن  مناسب دس كش ها-
از جن  الس یک نی ری ، 

بنتادی ، پی  اتیی ، نئنپر، ژ 
یا انناع دیگری س  در برابر 

مناد شیمیای  ژ رژغ  مقاژم 
 هی ند. 

  .رژپنش آس ی  بیند مناسب-

نضع را با آب ژ صابن، شی شن م-
 دهید. 

در صنرت بدتر شد، ژضعیت ب  -
 .پ شک مراجع  شند

  

حیوووواسووویووت  ووفیف،  چشم ها
تحریک، سوونزش، سر  ، 

 تنرم ژ یا تیرگ  چشم

عینک ایمن  با محافظ جانب   
 اس فاده شند. 

اطمینوا، حواصووو  سنید س  -
ای شوویوو شوونی اییوو گاه ه

چشووم ژ دژش های ایمن  ب  
 مح  سار  ن دیک هی ند.

شوویوو شوون با مقدار فراژا، آب ژ 
 مراجع  ب  چشم پ شك

  گوارش
 اسهال ، اس فراغ -

قب  از  نرد، ، ننشوووید، یا 
سشید، ژ هنگام ترک سوویگار 

محو  سار ، دسووو ها ژ سوووایر 
مناطق در معرض آب ژ صابن، 

 را بشنیید.

هرگ  مصدژم را ژادار ب  اس فراغ -
 نکنید. 

 نراند، مخینط زغال فعال ژ آب -
 تنصی  م  شند.

 . شک مراجع  شندب  پ -

 

 



                                                                                           
  

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

برای جینگیری از آسیب ب  محیط زییت -
ب  سوورعت ژ ب  رژش مناسب  از ریخ   ژ 
ان شوووار بیشووو ر ماده در محیط جینگیری 
نمنده ژ از ژرژد مناد ریخ   شده ب  دژر، 
فاضووووب ژ آبراه های زیرزمین  جینگیری 

 سنید. 
مناد ریخ   شووده را ب  ژسوویی  پم  یا با -

 اک اره، ماسوو  یا مناد جاذب جمع آژری 
 نمایید. 

مناد غیرقوابو  اسووو فاده را در سنره های -
 .مداز بینزانید

رژف حاژی ای  ماده را تحت فشار قرار ظ-
 ندهید. 

ای  موواده را دژر از منووابع گرموا، جرقوو ، -
شووعی  ژ مناد اسیووید سننده ژ در دا   

مناسوب در بی   ژ برچیب دار ژ ظرژف 
در مح  تهنی  شووده ژ ضوود انفدار ژ با 

درجو  سوووان   گراد  05دموای حووداس ر 
 نگهداری سنید. 

جووابدووای  ژ حموو  ژ نقوو  ای  موواده -
براسووواو قنانی  حموو  مناد آتش گیر 

 است.
دژر از توابش میووو قیم ننر  نرشووویوود -

 نگهداری شند.
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 هیدرژسربن با بنی ترسیبات رژش  مایع  ب  رنگ قهنه ای  ظاهری:حالت فی یک  ژ ژضعیت 

  طرات فی یک :
در تماو با اسید قنی پایداری  ند را از دست م  دهد. با اسیید سننده های قنی   طرات شیمیای :

ایداد  xCO، S2H، xPo، xNo، xSo گازهای ،درج  سان   گراد 05مای باالی ژارد ژاسنش م  شند. در د
 سند.م  

 حدژد مداز شغی :
3TWA: 5 mg/m-TLV 
3STEL: 10 mg/m-TLV 
3PEL: 5 mg/m 

 راه هاي مناجه : از طريق اس نشاق يااز طريق گنارش جذب بد، مي شند . 
  طرات اس نشاق: بعد از اس نشاق باعث تحریک ری  م  گردد.

  اثرات مناجه  كنتاه مدت: تحريك پنست ژ چشم 
 يا مكرر: اثرات مناجه  طنالني مدت

باعث آلندگ  م  شند. آلندگ   اک با ای  در صنرت ژرژد ب  آبهای زیرزمین  ای  ماده   اطالعات زيست محيطي:
  ماده باعث ا  ول در میای  زییت محیط   اک م  گردد. ان ظار م  رژد برای منجندات آب ی مشک  زا باشد


