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الثانىالباب

ائيتعریف بالمنتج وتكوینھ الكیمی

. كریماآلیسذلكفيبماالمنتجاتمختلففيالمستحلباتفياالستقراروتحقیقمغلظة،أواللزوجةمحورةكمادةاألغذیةعلومفيالبوليیستخدم
تعتمدالتياتوالدھانالحمیة،حبوبوالمسھالت،األسنان،ومعجونالشخصیة،التشحیمموادمثلالغذائیة،غیرالمنتجاتمنلعدیدالمكونأیضاھو

سام،غیرھوالعالیة،اللزوجةعلىیحتويألنھاألولالمقامفيویستخدم. المختلفةالورقیةوالمنتجاتالمنسوجات،والتحجیموالمنظفاتالماءعلى
المنظفات،في.  الدھونمنةخالیالغذائیةالمنتجاتفيواسعنطاقعلىویستخدم. اللنتالقطنأواللیناللبإمارئیسیامصدراعموماویعتبر

التربةعلىسلبامشحونحاجزوخلقالسلیلوزیة،األقمشةمنوغیرھاالقطنعلىتودعأنعلىمصممةالتربةالبولیمرتعلیقبمثابةاستخدامھیتم
المیثیلالسلیلوزاستخدامیتماألحیان،بعضفي). االصطناعیةالدموع(قلقغیرالعینقطراتفيالتشحیموموادالبوليیستخدم. الغسیلمحلولفي
)MC(،القطبیةغیرفيالمیثیلمجموعاتولكن)CH3 (القاعدةالسلیلوزإلىالكیمیائیةالتفاعالتأوالذوبانأيتضیفال.

المنتجھذا). الصودیومكوالتوغلیالصودیومكلورید(أمالح٪٤٠إلىباإلضافةبولي٪٦٠حواليینتجالناتجالخلیطاألولي،الفعلردأعقابفي
الموادفيیستخدمنقيبوليإلنتاجاألمالحھذهإلزالةإضافیةتنقیةعملیةاستخدامویتم. المنظفاتفيتستخدمالتيالتقنيالبوليیسمىماھو

.األسنانمعجونوواألدویة،الغذائیة

احتباسوكیلاللزوجةمعدلبمثابةانھاحیثالحفر،طینمنكمكونالنفطعنالتنقیبوصناعةسماكة،كعاملالدوائیةالصناعاتفيیستخدم
.الجلیدمنالتبریدقدرةأكثروبالتاليالتجمد،نقطةانخفاضإلىأدىممااالنصھارسھلخلیطلتشكیلالثلجكماداتأیضایستخدم.الماء

الثالثالباب

المخاطرتحدید

اصبحاذاالمنسكبمسحوق. مراعاتھاینبغيالباب الثامنفيبالتفصیلالتعرضحدودولكن. الحالیةالتشریعاتظلفيالصحةعلىخطرایعتبرال
للغایةزلقةاألسطحیجعلأنیمكنرطبا



الباب الرابع

األولیةاإلسعافات

: استنشاق•

الضروري منیكونالتنفس،توقفالتنفس أوفيالصعوباتلمواجھة.عاجلةطبیةعنایةعلىالحصول. إراحتھودافئاالمصابالشخصإبقاء
. االصطناعيالتنفسوتقدیمتوفیراألوكسجین

: االبتالع•

. النقيالھواءوتوفیرالفورعلىالفمشطف

. الفورعلىالطبیةالعنایةعلىالحصول. الوعيفاقدلشخصالفمطریقعنشيءأيإعطاءعدم

: االتصال بالجلد•

نظیفةأحذیة. استخدامھاإعادةقبلالمالبسغسل. الملوثةواألحذیةالمالبسإزالة. األقلعلىدقیقة١٥لمدةالماءمنبالكثیرالفورعلىجلدشطف ال
. استخدامھاإعادةقبلتماما

: االتصال بالعین•

الطبیةالعنایةعلىالحصول. األحیانبعضفيوالسفلىلعلیااالجفونورفعاألقل،علىدقیقة١٥لمدةالماءمنالكثیربالفورعلىعیونشطف ال
الفورعلى

الخامسالباب

مكافحة الحرائقتدابیر

: محددةالمخاطر•

. قابلة لالشتعالغیرالمادة

: الحرائقلمكافحةنصیحة•

شعالاإلمصادرمن جمیعوالشررالحرارةتجنب. النفجارإلىتؤديقدالغبارمنعالیةتركیزات

. التحلللمنتوجاتالتعرضمنخطرھناككانإذاالمناسبةالواقیةوالمالبسالتنفسجھازارتداءاالطفاءیجب على رجال

: اإلطفاءوسائط•

الجافة،كیمیائیةالومسحوقالكربون،أكسیدثاني(الجافوكیلبالنار فیجب استخدامینطوي اتصال المادةاألمركانإذاولكن،لالحتراق،قابلةغیر
).الرملأوالضبابرذاذ،

السادسالباب 

العرضیةالتدابیر

السالمةاالنزالقمنواقیةأحذیةارتداءیجب . ة للغایةزلقتكون االرضیةقد،ةرطبالمنسكبةالمادةأصبحتإذا. الواقیةوالمعداتالمالبسارتداء
والحمایةالتعرضضوابط'' السالمةبیاناتورقةمنللباب الثامنانظرمناسبةالالوقائیةالتدابیرعلىالمعلوماتمنلمزید. التنظیفعملیةأثناء

'' الشخصیة

: تنظیفطرق

.الزائدالغبارخلقوتجنباالقتضاء،حسبالحاویاتإلىالنفایاتنقلأوواستعادةصعودااكتساح

الباب السابع

والتخزینالمناولة

االستخداماحتیاطات

البابفيالمناولةأثناءالوقائیةالتدابیرتفاصیلوترد. االستخدامأثناءالغبارخلقتجنب. والعینبالجلدتجنب االتصال



التخزیناحتیاطات

المكشوفواللھب،الحرارةشررعناالبتعاد. مغلقةحاویاتجیدة و تھویةبمكان بھ التخزینوجاف،باردمكانفيضعت

الثامنالقسم

الشخصیةالحمایة/ للمراقبةالتعرض

CAS٤-٣٢-٩٠٠٤: رقم

STD :الغبارازعاج(نوي (

وقائیةمعدات

: التنفس

. المناسبالغبارقناعبارتداءالتعرض ینصحلحدودتجاوزیكون ھناكأنالمحتملمنكانإذاوالتھویةعن طریقالتعرضتجنبینبغي

: واقیةقفازات

PVCأوالنیوبرینالمطاط،منمصنوعةواقیةقفازاتاستخدام. متكررةأوطویلةلفتراتالتصالالالزمةالكیمائیةللموادمةالمقاوالقفازات

: العینحمایة

الواقیةالنظاراتارتداء

: الصحیةالعملممارسات

المرحاضواستخداموالتدخینالطعام،تناولوقبلعملوردیةكلنھایةفيیغسل

التاسعالقسم

والكیمیائیةالفیزیائیةالخصائص

مسحوقالشكل•

أبیض: اللون•

ممیزةرائحةأيأوالرائحةعدیم: الرائحة•

العضویةالمذیباتفيللذوبانقابلةغیر. تماماالماءفيللذوبانقابل: الذوبان•

) ١٠،٥حتي٦،٥(معتدلة: الحموضةدرجة•

٢٥٠Cعالهأتتحلل: الغلیاننقطة•

٤٥٠kg/m3: الظاھریةالكثافة•

M): (2٪،(٪تركیز• SOLN (

٣٦٠:> السیاراتاالشتعالحرارةدرجة•

٠): <األسرىتسجیل. (coeffالتقسیم•

العاشرالقسم

والتفاعلیةاالستقرار

: االستقرار•

مستقر



: ھاتجنبیجب الشروط•

القویةالمؤكسدةوكالءمعاالتصالتجنب

: الخطرةالمنتجاتتحلیل•

الكربونأكاسیدتنتجالحرارةدرجةفيارتفاعأوالنار

: الخطرةالبلمرة•

یحدثلن

تعلیقات

. الحرارةوتطورالتبلورسببیاألحماضمعتصالاال

لالشتعالالقابلةالھیدروجیننتجیقداأللومنیوممعالمطولاالتصال

الباب الحادي عشر

السمیةعنمعلومات

: المحليتأثیر•

كغم/ ملغم٢٠٠٠> الفئران: الجلدتھیج

كغم/ ملغم٢٠٠٠> الفئران: العینتھیج

استنشاق

ذكر من قبلكماازعاجفقطالغباروعالجالخطرة،غیر

استیعاب

الفمطریقعنمنخفضةسمیة

جلد

المنتجلھذاسلبیةآثارأيال یالحظ

عیون

خفیفمیكانیكيلتھیج عینيسببونیك

الباب الثاني عشر

بیئیةمعلومات

.للبیئةمعدومةأوضئیلةمخاطریشكلPLONORالئحةعلىھوالمنتج

الباب الثالث عشر

التخلصمراعاة

والمحلیةوالوالئیةاالتحادیةلمتطلباتوفقاالملوثةوالمعداتالنفایاتجمیعمنالتخلص



١٤القسم

تنظیمیةمعلومات

]: تصنیف[

R20/21/22-الجلدومالمسةاإلستنشاقطریقعنضار

R35-شدیدةحروقاتسبب

R36/37/38-والجلدالتنفسيالجھازونظمللعیون،مھیج .

S2-األطفالمتناولعنبعیدایحفظ .

S7-فيبإحكاممغلقةحاویةعلىحافظ

S36/37-مالئمةوقفازاتقیةوامالبسارتداء

الباب الخامس عشر

أخرىمعلومات

:المراجع•

١ (Guidebook for GHS Classification and Labelling, March,

٢٠٠٨

٢ (Purple Book Rev 2, 2007

٣ (UNRTDG Orange Books 14th edition

بھا تحمل یفترضلھاالتابعةالشركاتمنأيللكیماویات و المنظفات والالعامریةذلك،الومع. دقیقةفيھناالواردةالمعلوماتفإنعلمنا،حدإلى
تمأنمنالرغمعلى. بحذرتستخدمأنوینبغيمعروفةغیرمخاطرتشكلقدالموادجمیع. ھناالواردةالمعلوماتاكتمالأودقةعنمسؤولیةأیة

.موجودةالتيالوحیدةاألخطارھيھذهأننضمنأنیمكنناالھنا،المخاطربعضوصف

شركة لتجنب المساءلة جمیع الحقوق محفوظة لشركة العامریة للكیماویات و المنظفات و ال یجوز طباعة او استخدام المعلومات المذكورة بدون علم ال
القانونیة


