
                                                                                           
  

    وایت اویل/پری امولسیون نام ماده :

نوع 
 خطر/مواجهه

 كمك هاي اوليه / اطفاء حريق پيشگيري خطرات حاد/عالئم

 - - غیر قابل اشتعال آتش

 - - - انفجار

هنگام کار با مواد از ماسک  ها هیر فیخف تیحساس استنشاق
 داستفاده شوفیلتردار مناسب 

را به هوای آزاد منتقل  مصدوم ردف-
 کنید. 

در صورتی که مصدوم نفس نمی -
کشد به وی تنفس مصنوعی 

 بدهید.
اگر به سختی نفس می کشد از -

 ماسک اکسیژن استفاده نمایید. 
  .به پزشک مراجعه شود-

ی ایمنی مناسب دستكش ها-  پوست
از جنس الستیک نیتریل، 
بوتادین، پلی اتیلن، نئوپرن و 
یا انواع دیگری که در برابر 
مواد شیمیایی و روغن مقاوم 

 هستند. 
 .روپوش آستین بلند مناسب-

 

وضع را با آب و صابون شستشو م-
 دهید. 

در صورت بدتر شدن وضعیت به -
 .پزشک مراجعه شود

 

 

 



                                                                                           
  

  وایت اویل/پری امولسیون   نام ماده :

نوع 
 خطر/مواجهه

 كمك هاي اوليه / اطفاء حريق پيشگيري حاد/عالئمخطرات 

حساااااسااایاات خاافیف،  چشم ها
تحریک، سااوزش، سرخی، 

 تورم و یا تیرگی چشم

عینک ایمنی مجهز به محافظ  
 کناری چشم

شااسااتشااو با مقدار فراوان آب و 
 مراجعه به چشم پزشك

خوردن ، نوشااایدن یا  قبل از استفراغ ، اسهال - گوارش
ساایگار کشیدن و هنگام تر  
محال کار ، دساااتها و ساااایر 
مناطق در معرض آب و صابون 

 را بشویید.

هرگز مصدوم را وادار به استفراغ -
 نکنید. 

خوراندن مخلوط زغال فعال و آب -
 توصیه می شود.

 .به پزشک مراجعه شود -

 

 



                                                                                           
  

 برچسب زدنبسته بندي و  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 
فاضاااوب و آبراه های زیرزمینی جلوگیری 

 کنید. 
مواد ریخته شااده را به وساایله پم  یا با -

خا  اره، ماسااه یا مواد جا ب جمع آوری 
 نمایید. 

مواد غیرقاابال اساااتفاده را در کوره های -
 .مجاز بسوزانید

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

این ماااده را دور از منااابع گرماا، جرقااه، -
شااعله و مواد اکسااید کننده و در داخل 

مناساب در بسته و برچسب دار و ظروف 
در محل تهویه شااده و ضااد انفجار و با 

درجاه ساااانتی گراد  05دماای حااداک ر 
 نگهداری کنید. 

جااابجااایی و حماال و نقاال این ماااده -
براسااااو قوانین حماال مواد آتش گیر 

 است.
دور از تاابش مساااتقیم نور خورشااایااد -

 نگهداری شود.
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 با بوی ترکیبات صابونی شیریمایعی به رنگ  حالت فیزیکی و وضعیت ظاهری:

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

 آزاد می کند.   درجه سانتی گراد گاز 05وارد واکنش می شود. در دمای باالی 
 حدود مجاز شغلی:

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

 راه هاي مواجهه: از طريق استنشاق يااز طريق گوارش جذب بدن مي شود . 
 خطرات استنشاق: بعد از 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 خا  با این در صورت ورود به آبهای زیرزمینی این ماده  اطالعات زيست محيطي: 
  ماده باعث اختول در مسایل زیست محیطی خا  می گردد. انتظار می رود برای موجودات آبزی مشکل زا باشد


