
 AW 402 حالل : نام ماده
 ۲۷۷۷ : كد (MSDS) فرم مشخصات عمومي و نكات ايمني مواد شيميائي

 : مشخصات عمومي

 ۱۴۲ - ۲۰۰ هاي پارافيني و آروماتيكي به دامنـة تقطيـر مخلوطي از هيدروكربن به رنگ آب و بوي ماليم كه مايعي است شفاف
 ايجاد خورندگي نمي نمايد از نظر شيميايي پايدار و درجه سلسيوس مي باشد و

 . مي باشد و لوزي خطر آن

 : تأثير برانسان و محيط زيست

 . اين ماده از راه چشم، پوست و استنشاق و بلع جذب مي شود
 . در اثر تماس با چشم ها سبب سوزش و تحريك مي گردد

 . در تماس با پوست سريعاً تبخير شده و سبب خشكي و تحريك پوست مي گردد
 . بلعيدن اين مايع سبب سوزش در ناحية گلو و سينه شده و سبب تهوع و استفراغ مي گردد

 . يب به ريه ها مي گردد تنفس بخارات اين مايع سبب كاهش كار ايي دستگاه اعصاب مركزي و آس

 : حفاظت هاي فردي ، نكات ايمني و بهداشتي

 . دقيقه با آب فراوان شستشو و در صورت ادامة سوزش به پزشك مراجعه گردد ۱۵ در صورت تماس با چشم حداقل
 . در صورت تماس با پوست، محل را با آب و صابون شستشو داده شود

 . در صورت استنشاق، فرد را به هواي آزاد برده و در صورت مشكل در تنفس به اورژانس اطالع دهيد
 . ليوان آب خورانده و سريعاً به پزشك مراجعه گردد ۲ در صورت بلعيده شدن مصدوم را وادار به استفراغ ننمائيد و به فرد

 . د د ر گ دستكش مخصوص مواد نفتي و عينك ايمني استفاده كفش ايمني، و جهت كار با اين ماده بايد حتماً از لباس كار

 : اطفاء حريق

 . ، پودرخشك، و كف استفاده نمود كربن جهت خاموش كردن آتش اين ماده مي توان از  دي اكسيد

 : شرايط نگهداري و حمل ونقل

 و در محيط خشك و خنك بدور از . يرد علت قابليت اشتعال اين ماده حتماً قبل از حمل، اقدامات كنترلي مهندسي انجام گ به
 . منابع و نور مستقيم خورشيد و با تهوية مناسب نگهداري شود

 جهت جمع آوري موارد ريخته شده از مواد جاذبي مانند ماسه و خاك استفاده نمائيد و از مواد قابل احتراق مثل خاك اره
 . استفاده ننمائيد

 اداره ايمني : تائيد كننده
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