
                                                                                           
  

  پانچ تبخیریروغن   نام ماده :

نوع 
 خطر/مواجهه

 كمك هاي اوليه / اطفاء حريق پيشگيري خطرات حاد/عالئم

گرما، شعله  یا جرقه در اثر  آتش
 ممکن است مشتعل گردد.

درب ظروف در بستته و دور ا  
 گرما نگهداری شود.شعله و 

سپری آب، کف، مواد شیمیایی ا-
خشک، دی اکسید کربن، ماسه و 

 خاک.
  یرا نکنید استفاده آب جت ا -

 .شود می پراکندگی باعث
برای خنک کردن بشکه ها، -

ا  آب استفاده  ،مخا ن و ظروف
 نمایید.

در هنگام نشاندن آتش ا    -
جاذب فیلتردار و ماسک های 

 گا های سمی استفاده کنید. 
دود حاصتل ا  ستتوختن را تنف  -

 .نکنید
 - انفجار

 
- 

 
- 

 باعث است ممکن استنشاق
 حالت سردرد، سرگیجه،

 دادن دست ا  و تهوع
 شود تمرکز

هنگام کار با مواد ا  ماسک 
 فیلتردار مناسب استفاده شود

را به هوای آ اد  مصدوم ردف-
 منتقل کنید. 

به پزشک  در صورت وخامت حال-
  .مراجعه شود

 

 

 

 



                                                                                           
  

  پانچ تبخیریروغن   نام ماده :

نوع 
 خطر/مواجهه

 كمك هاي اوليه / اطفاء حريق پيشگيري خطرات حاد/عالئم

 سو ش باعث است ممکن پوست
 .شودپوست  خشکی و

ی ایمنی مناسب دستكش ها-
ا  جن  الستیک نیتریل، 

بوتادین، پلی اتیلن، نئوپرن و 
یا انواع دیگری که در برابر 

مواد شیمیایی و روغن مقاوم 
 هستند. 

  .روپوش آستین بلند مناسب-

 لباسهای آلوده را درآورید-
و  آب با ناحیه استتتیب دیده را -

 دقیقه 51 حداقل مدت به صابون
 دهید شستشو

 به تحریک تداوم  صتتتورت در -
  پزشک مراجعه کنید

کمی بتاعث باعث تحریک  چشم ها
 می شود

عینک ایمنی مجهز به محافظ  
 استفاده شود.  کناری چشم

 

 مدت به فراوان آب با بالفاصتتله-
 دهید شستشو دقیقه 51 حداقل

 دنبال به تحریک تداوم صورت در -
 باشید پزشکی های مراقبت

  گوارش
 آسیب باعث استت ممکن

 .شود ریه به

پ  ا  کتتار و قبتتل ا  خوردن 
وآشتتامیدن دستتتهای خود را 

 بشویید.

هرگز مصدوم را وادار به استفراغ -
 نکنید. 

 .مراجعه شود به پزشک -

 

 



                                                                                           
  

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

برای جلوگیری ا  آسیب به محیط  یست -
به ستترعت و به روش مناسبی ا  ریختن و 
انتشتتتار بیشتتتتر ماده در محیط جلوگیری 
نموده و ا  ورود مواد ریخته شده به دورن 
فاضتتتالب و آبراه های  یر مینی جلوگیری 

 کنید. 
مواد ریخته شتتده را به وستتیله پم  یا با -

ری خاک اره، ماستته یا مواد جاذب جمآ آو
 نمایید. 

مواد غیرقتابتل استتتتفاده را در کوره های -
 .مجا  بسو انید

 
 
 
 
 

روف حاوی این ماده را تحت فشار قرار ظ-
 ندهید. 

این متتاده را دور ا  منتتابآ گرمتا، جرقتته، -
شتتعله و مواد اکستتید کننده و در داخل 
ظروف مناستب در بسته و برچسب دار و 
در محل تهویه شتتده و ضتتد انفجار و با 

درجته ستتتانتی گراد  15کثر دمتای حتتدا 
 نگهداری کنید. 

جتتابجتتایی و حمتتل و نقتتل این متتاده -
براستتتاو قوانین حمتتل مواد آتش گیر 

 است.
دور ا  تتابش مستتتتقیم نور خورشتتتیتتد -

 نگهداری شود.
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 شفافمایعی  حالت فیزیکی و وضعیت ظاهری:

 خطرات فیزیکی:
پایداری خود را ا  دست می دهد. با اکسید کننده های قوی در تماو با اسید قوی  خطرات شیمیایی:

ایجاد  xCO، S2H، xPo، xNo، xSo گا های ،درجه سانتی گراد 05مای باالی وارد واکنش می شود. در د
 می کند.

 حدود مجا  شغلی:
3TWA: 5 mg/m-TLV 
3STEL: 10 mg/m-TLV 
3PEL: 5 mg/m 

 راه هاي مواجهه: ا  طريق استنشاق ياا  طريق گوارش جذب بدن مي شود . 
 خطرات استنشاق: بعد ا  استنشاق باعث تحریک ریه می گردد.

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

باعث آلودگی می شود. آلودگی خاک با این ماده نی در صورت ورود به آبهای  یر میاین ماده  : اطالعات زيست محيطي
  باعث اختالل در مسایل  یست محیطی خاک می گردد. انتظار می رود برای موجودات آبزی مشکل  ا باشد


