
                                                                                           
  

  اینهیبیتور  نام ماده :

نوع 
 خطر/مواجهه

 كمك هاي اوليه / اطفاء حريق پيشگيري خطرات حاد/عالئم

 - - غیر قابل اشتعال آتش

 - - - انفجار

ممکن است باعث  استنشاق
احساس سوزش در ریه ها 

 گردد.

هنگام کار با مواد از ماسک 
 فیلتردار مناسب استفاده شود

شخص را به هوای آزاد منتقل -
 . کنید

ن اکسیژ در صورت تنگی نفس از   -
 .استفاده کنید

 به پزشک مراجعه شود. -
 

ممكن است باعث سوزش  پوست
 خشكی پوست شود.و 

 دارد، وجود پاشیدن خطر اگر-
 برابر در مقاوم بندهای پیش
 و لباس یا/  و شیمیایی مواد
 نفوذ غیرقابل  های چکمه
 .بود خواهد نیاز مورد
 ضداسید دستكش از

 بلند آستین ولباسهای
 .شود استفاده

 
 

 صابون و آب با کاملا  را پوست-
 های کننده پاک از یا بشویید
 . نیدک استفاده پوست شده شناخته

 را آلوده کفشهای و لباسها-
 .دربیاورید

 را لباس مجدد استفاده از قبل -
 تمیز کامل را ها کفش و بشویید
 . کنید
 مراقبت باید علئم بروز درصورت-

 .پذیرد صورت پزشکی
 

 

 

 



                                                                                           
  

 

  اینهیبیتور   نام ماده :

نوع 
 خطر/مواجهه

 كمك هاي اوليه / اطفاء حريق پيشگيري خطرات حاد/عالئم

بااعث ساااوزش و قرمزی  چشم ها
 چشم می شود.

 باارای ایاامااناای ازعاایااناا -
 اسااتفاده چشاام محافظت

 شااسااتشااوی محلول.کنید
 .باشد دردسترس چشم
 که کنید حاصااال اطمینااان-

 شااسااتشااوی های ایسااتگاه
 به ایمنی های دوش و چشاام
 .هستند نزدیک کار  محل

 آب زیادی مقدار با را ها چشم فوراا -
 بشویید فشار کم
 پلک. دقیقه 02 مدت به حداقل  
 دارید نگهباز  را ها
 های مراقبت فورا. هم از جدا  

 .کنید دریافت را پزشکی
 حداقل بلفاصله ، تماس صورت در
 فراوان آب با را ها چشم دقیقه 51

 . بشویید
 .به پزشک مراجعه کنید- 

خوردن آن مضااار اسااات  گوارش
بااعاث ساااوزش والتهاب 

 . سیستم گوارشی شود

 دساااتها مواد با کار از بعااد
 صاااابون و آب با بلفاصاااله
 .شود شسته

 چیزی نخورانید فرد مصدوم  به-
  فرد را مجبور به استفراغ نکنید-

 1تا0 یابلعیدن خوردن درصااورت
 شیربنوشیدوبلفاصله یا آب لیوان
 . کنید مراجعه پزش  به

 

 



                                                                                           
  

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

برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست -
به ساارعت و به روش مناسبی از ریختن و 
انتشاااار بیشاااتر ماده در محیط جلوگیری 
نموده و از ورود مواد ریخته شده به دورن 
فاضااالب و آبراه های زیرزمینی جلوگیری 

 کنید. 
 طریق از مواد ازاین ناشاای فاضاالبهای-

 دفع قابلاسااید  با سااازی خنثی روشااهای
 تاس
در ظرف های مواد غیرقاابل اساااتفاده را -

مخصوص قرار دهید و طبق مقررات محلی 
 و از طریق پیمانکارهای مجاز دفع کنید.

 سااانتیگراد درجه 55 تا 5 بین دردمای-
 .شود انبار
 مناساااب تهویه با خشااا  درمحال -

  انبارشود
 شود بساته می خوبی به که ظروفی در-

 .گردد ذخیره
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  قرمز شفاف مایع حالت فیزیکی و وضعیت ظاهری:
 خطرات فیزیکی:
 درجه سانتیگراد  کامل پایدار می باشد. 51تا  1در دمای   خطرات شیمیایی:

 اسیدی قویمواد ناسازگار: ترکیبات 
 حدود مجاز شغلی:

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

 راه هاي مواجهه: از طريق استنشاق يااز طريق گوارش جذب بدن مي شود . 
 خطرات استنشاق:

  اثرات مواجهه كوتاه مدت: تحري  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: 
 یست رها شود می تواند مضر باشد.ز


