اطالعات ایمنی محصول
شرکت شیمیایی حالل پویان

اتیل اػتات
 -1هـخصات هحصَل
ًام :اتیل استات
ًاهْای هتشادف :استیه اسیذ اتیل استش ،استیه اتش ،استَوسی اتاى ،اتیل استیه استش ،اتیل اتاًَات
141-78-6: CAS NO
ٍصى هَلکَلی88 :
فشهَل ؿیویاییCH3CO2C2H5 :

 -2اطالعات تشکیة ٍ اجضاء
تشکیة :اتیل استات
دسصذ خلَف 99-100 :دسغذ
خطشًاک :تلِ

 -3هعشفی خطشات
ٍاکٌؾ پزیشی

3
0

 -0هعوَال پایذاس

1

 -1غیش پایذاس دس غَست گشم وشدى
 -2اهىاى تغییشات ضیویایی ضذیذ ٍخَد داسد اص پاضص تِ ٍسیلِ ی ضیلٌگ اص ساُ دٍس استفادُ ضَد.
 -3ضَن ضذیذ یا گشها هوىي است سثة اًفداس ضَد  ،اص پطت هَاًع ضذ اًفداس ًظاسُ ضَد.
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 -4هوىي است هٌفدش ضَد  ،اگشهَاد دس هعشؼ آتص لشاس گشفتِ تاضٌذ ،هحَطِ سا تخلیِ وٌیذ.
آتؾ گیشی
ً -0ویسَصد
 -1تشای آتص گشفتي تایذ پیص گشم ضَد.
ٍ -2لتی تِ همذاس هتَسطی حشاست تثیٌذ ,آتص گیشاست.
 -3دس دهای هعوَلی آتص هیگیشد.
 -4تسیاس آتص گیش
ػالهتی
 -0هاًٌذ هَاد هعوَلی
 -1ووی خطشًان
 -2خطشًان  ،اص دستگاُ تٌفسی استفادُ ضَد .
 -3تسیاس خطش ًان  ،اص لثاس واهال هحافظ استفادُ ضَد.
 -4دس غَست تواس تا تخاس یا هایع تسیاس خطشًان .
تَخِ  - w :تا آب ٍاوٌص هیذّذ

 – oxعاهل اوسیذ

تَخِ ! دس حالت هحلَل ٍ تخاس لاتل اضتعال است .اگش تلعیذُ یا استٌطاق گشدد هضرش اسرت .سٍی سیسرتن
هشوضی اعػاب اثش هی گزاسد .تاعث سَصش پَست ،چطوْا ٍ دستگاُ تٌفسی هی ضَد.
دسجِ ػالهت) 2 :هتَسط )
دسجِ آتؾ گیشی 3 :ضذیذ(آتطگیش)
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دسجِ ٍاکٌؾ پزیشی ) 2:هتَسط)
اتضاس هحافظتی آصهایـگاُ :عیٌه هحافظ  ،وت ٍ پیص تٌذ َّ ،د تَْیِ  ،دسرتىص هخػرَظ  ،ورذ سًرگ
هخضى :لشهض(آتطگیش)
اثشات پٌْاى سٍی ػالهت
اػتٌـاق :استٌطاق هیتَاًذ تاعث سَصش ضذیذ غطاء هخاطی ٍ دستگاُ تٌفسی فَلاًی ضَد .اثشات سرَختي
حس ،سشفِ،خس خس  ،التْراب حٌدرشُ ،وَتراّی ترٌفس  ،سرشدسد  ،حالرت تْرَ ٍاسرتفشا دسهَاخْرِ
تاهحػَل دیذُ هیطَد  .دس غلظتْای تاال تاعث غذهات سیَی هیطَد  .هحشن تَیایی ً ،ای ٍ دستگاُ تٌفسی
فَلاًی است .دس غلظتْای تاال اثش هخذسداسد ٍ هوىي است تاعث غذهات وثذی ٍ ولیَی گشدد.
تلعیذى :تاعث سَصش دستگاُ هعذی ٍ سٍدُ ای هی ضَد .اثشات آى ضاهل تَْ  ،استفشا ٍ اسْال هی تاضذ.
تواع تا پَػت :تاعث سَصش پَست هیطَدٍعالئن آى ضاهل لشهضی ٍ خاسش هیطَد.تواس هىشس یا
طَالًی تا پَست اثش ًاخَضایٌذ داضتِ ٍتاعث خطىی  ،تشن  ٍ ،احتواال آهاس پَست هیگشدد.
تواع تا چـن :تاعث سَصش ،لشهضی ٍ دسد هیگشدد.
تواع ؿذیذ :تاعث ون خًَی ضذُ ٍتا عث افضایص گلثَل سفیذ خَى ٍ آسیة تِ وثذ ٍ ولیِ هی ضَد.
ؿشایط قثل :افشاد تا اختالالت پَستی یا هطىالت چطوی یا هطرىالت هشترَب ترِ وثرذ ٍ ولیرِ ٍ دسرتگاُ
تٌفسی تِ اثشات هَاد حساستش هی ضًَذ.

آدرس :اراک -کیلومتر  43جاده شازود قطب صىعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حالل پویان.
تلفه– 670472444640-36 ،670 47242883-2 :فکس 67047244647 :

E-Mail:Info@hallal-pouyan.com
Website: www.Hallal-pouyan.com

اطالعات ایمنی محصول
شرکت شیمیایی حالل پویان

 -4اقذاهات ٍ کوک ّای اٍلیِ
اػتٌـاق :فشد سا تِ فضای آصاد هٌتمل وٌیذ اگش ًفس ًوی وطذ تٌفس هػٌَعی دّیذ اگشًفس وطیذى هطىل
است اوسیژى دّیذ .تِ پضضه هشاخعِ وٌیذ.
تلعیذى :همذاس صیادی آب تِ فشد تٌَضاًیذّ.شگض ترِ فرشد تیْرَش اص ساُ دّراى چیرضی ًخَساًیذ.ترِ پضضره
هشاخعِ وٌیذ.
تواس تا پَست :فَسا پَست سا تا همذاس صیادی غاتَى ٍ آب تشای حذالل  15دلیمِ تطَییذ .لثاسّا ٍوفص-
ّای آلَدُ سا دسآٍسیذ .تِ پضضه هشاخعِ ضَد.
تواع تا چـن :فَسا چطن سا تا همذاس صیادی آب تشای حذالل  15دلیمرِ تطرَییذٌّ.گام ضسرت ٍضرَپلىْا
ساتْن تضًیذ .تِ پضضه هشاخعِ وٌیذ.

 -5اقذاهات آتؾ ًـاًی
آتؾً :مطِ اضتعال)52˚F ( -4 ˚C :
دهای خَد اؿتعالی(799 ˚ F ( 426 ˚C :
هقذاس هحذٍدیت آتـگیشی دس َّا تش حؼة دسصذ :حذ پاییي 2/0 :

حذ تاال 11/5 :

هایع ٍ هحلَل لاتل اضتعال هی تاضذ! تواس تا اوسیذ وٌٌذُ ّای لَی تاعث آتص سَصی هیطَد.
خاهَؽ کشدى آتؾ :پاضیذى آب ،هَاد خطه ،وف الىل ،یا دی اوسیذ وشتي  .آب هوىري اسرت تری اثرش
تاضذاها هی تَاًذ تا خٌه وشدى هخضى اص آى هحافظت وٌذ.
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اطالعات ٍیظُ :دس صهاى آتص سَصی لثاس واهال هحافظ تپَضیذ ٍ تطرَس واهرل دسرتگاُ تٌفسری خرَد سا ترا
تىاسگیشی هاسه غَست دس فطاس هَسد ًیاص یا دیگشفطاسّای هعیي حفظ وٌیذ .آب هوىي است تشای ضستي
ٍ سلیك وشدى هَاد خاسی ضذُ هفیذ تاضذ ٍآى سا تِ هخلَب غیش لاتل اضتعال تثرذیل وٌرذ .تخراسات دس طرَل
سطح تا هٌثع دٍساضتعال ،خاسی هی ضَد ٍتِ عمة ضعلِ ٍس هی گشدد.

 -6اقذاهات الصم دس صهاى ًـش ًاگْاًی
َّاسا اص ًطتی یا هَاد خراسی تَْیرِ وٌیرذّ .ورِ هٌراتع سا اص خطرش آتطرگیشی سفرع وٌیرذ.تدْیضات هحرافظ
هخػَظ تپَضیذ.فضاّای خطشًان سا ایضٍلِ وٌیذ.اص ٍاسد ضرذى افرشاد هتفشلرِ ٍ ترذٍى هحرافظ خلرَگیشی
وٌیذ.تا خایی وِ هوىي است اصهَاد سٍاى خلَگیشی وٌیذ .اتضاس ٍ تدْیضات تذٍى خشلِ سا تىاستشیرذ .هرَاد سا
دس هخاصى اختػاغی خوع وٌیذ یا تا هَاد ساوذ هاًٌذ ضي خطه ٍخان خرزب وٌیرذٍ دس هخراصى ضرایعات
ضیویایی خای دّیذ.هَاد لاتل احتشاق هاًٌذ تشادُ ّای چَب سا تىاس ًثشیذ.اگش یه ًطتی یا سَساخ ضرعلِ ٍس
ًگشدیذُ است تخاسات سا تا پاضیذى آب پشاوٌذُ وٌیذ تا اص تالش افشاد دس تشطشف وشدى ًطتی حوایت وٌیذ ٍ
هَاد خاسی ضذُ سا تا دٍساصهحل خطش تطَییذ.

 -7جاتجایی ٍ رخیشُ ػاصی
دس تشاتش غذهات فیضیىی هشالثت تعول آٍسیذ.اًثاسدسخای خطه ,خٌه ٍهحل واهال پان ٍدٍس اصفضایی ورِ
هوىي است خطش آتص سَصی صیاد تاضذ لشاسگیشد.رخیشُ ساصی دس تیشٍى ٍ خذاگاًرِ اسخحیرت داسد.هخراصى
ًاهٌاسة اص یىذیگش خذا ضًَذ.

 - 8کٌتشل دسهعشض قشاس گشفتي ،حفاظت ّای ؿخصی
هحذٍدیت دس هعشؼ تَدى تػَست حول ٍ ًمل َّایی:
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 OSHAحذ هداص دس هعشؼ تَدى (400ppm ( TWA ) :) PEL  ACGIHهمذاس حذ آستاًِ (  – A4 ، 400 ppm ( TWA ) : ) TLVتعٌَاى هَاد سشطاًضای اًسراًیطثمِ تٌذی ًوی ضَد .
ػیؼتن تَْیِ  :یه سیستن تَْیِ تشای آى هىاى تىاس تثشیذ ،تَغیِ هیطَد وِ واسوٌاًی سا ورِ طری حورل ٍ
ًمل َّایی دس هعشؼ لشاس گشفتي تا هحػَل ّستٌذ تاسسیذى تِ همػذ هحافظت وٌیذ .
یه سیستن تَْیِ هخػَظ آى هىاى تشخیح دادُ هی ضَد تذلیل ایٌىِ ایي سیستن هیتَاًذ خشٍج آلَدگی ّا
سا اص هٌثع آلَدگی وٌتشل وٌذ ٍ اص پشاوٌذُ ضذى آلَدگی دس هحرل وراس واسوٌراى خلرَگیشی وٌرذ  .لطفرا ترِ
هستٌذات  ACGIHهشاخعِ وٌیذ  ،طثك همشسات اغلة آخشیي ٍیشایص یه سیستن تَْیِ سا تىاس تثشیذ .
تٌفغ هصٌَعی ؿخصی  :دس ضشایطی وِ دس هعرشؼ هرادُ هطرخع لرشاس گشفتیرذ ٍ هٌْذسریي وٌترشل دس
دستشس ًیستٌذ  ،تا تْذاضت غٌعتی هطَست وٌیذ  .دس هَالع ضشٍسی یا هَسدی وِ دس هعرشؼ هرادُ لرشاس
گشفتیذ ٍ همذاس آى سا ًوی داًیذ اص یه هاسه واهل فطاس هثثت َّا سساى استفادُ وٌیذ .
تَخَِّ :ای تػفیِ ضذُ هاسه ًوی تَاًذ واسگشاى سا اص َّایی وِ اوسیژى وافی ًذاسد هحافظت وٌذ .
هحافظت پَػتی  :یه لثاس هحافظ ًفَرًاپزیش ضاهل چىوِ ،دستىص ،وت ،پیطثٌذ یا وراٍس دس حرذ التضرا
تطَسی وِ اص تواس تا پَست خلَگیشی وٌذ تپَضیذ .
هحافظت چـوی :عیٌه ایوٌی ضیویایی یا یه پَضص واهل تشای غَست ( سپش) طَسی ورِ دیرذى هوىري
تاضذ استفادُ وٌیذ .

 – 9خصَصیات فیضیکی ٍ ؿیویایی
سًگ :هایع ضفاف
آدرس :اراک -کیلومتر  43جاده شازود قطب صىعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حالل پویان.
تلفه– 670472444640-36 ،670 47242883-2 :فکس 67047244647 :

E-Mail:Info@hallal-pouyan.com
Website: www.Hallal-pouyan.com

اطالعات ایمنی محصول
شرکت شیمیایی حالل پویان

تَ :تَی هیَُ
حاللیت 0/1 :هیلی لیتش دس آب دس25 ˚C
چگالی 0/902 :دس 20 C˚ /4
 :pHاطالعاتی دس دستشس ًیست.
فشاسیت تصَست دس صذ حجوی دس ˚100 :)70 ˚F( 21 C
ًقطِ جَؽ77 ˚C )171 ˚F( :
ًقطِ رٍب-83 ˚C )-117 ˚F( :
داًؼیتِ تخاس ( دس َّا )3/0 :
فـاس تخاس ( 76 @ 20 ˚C )68 ˚F( :) mm Hg
ػشعت تثخیش ( 1 :) BuAc;1

 – 11پایذاسی ٍ ٍاکٌؾ پزیشی
پایذاسی :دس حالت هعوَلی استعوال ٍ رخیشُ پایذاس است .گشها تِ ًاپایذاسی هحػَل ووه هی وٌرذ ٍ ترِ
ٍسیلِ سطَتت تِ آساهی تدضیِ هیطَد .
خطشات تجضیِ هحصَل :هوىي است هَلع گشم ضذى هًََاوسیذ وشتي ٍ دی اوسیذ وشتي تطىیل ضرَد ٍ
تدضیِ گشدد.
خطشات پلیوشیضاػیَى :توایل ًذاسد .
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ًاػاصگاسی :هحػَل سا اص گشها  ،آتص ٍ دیگش هٌاتع لاتل اضتعال دٍس ًگِ داسیذ  .دس ٍاورٌص ترا ًیترشات ،
اوسیذوٌٌذُ ّای لَی ،فلضات للیایی لَی ٍ اسیذ ّای لَی سثة آتص سَصی ٍ اًفداس هیطَد  .تِ تعضی اص
فشهْای پالستیه ،الستیه ٍ پَضص ّا حولِ ٍس خَاّذ ضذ .
ؿشایط اجتٌاب پزیش :اطالعاتی دس دستشس ًیست .

 – 11اطالعات ػویت
تٌفس تشای هَش ;  ; LC50 :200 mg/m3خَساوی ترشای هرَش  ; LD50: 5620mg/kg :پَسرتی
تشای خشگَش . LD50: >20 ml/kg

 – 12اطالعات اکَلَطی
ٌّگاهی وِ ٍاسد خان ضَد هوىي است وِ ٍاسد آتْای صیش صهیٌی ضَد .اگرش دس خران هٌتطرش ضرَد هوىري
است دس حذ خیلی ون تخاس ضَد  .اگش ٍاسد آب ضَد،هوىي است دس حرذ خیلری ورن تاعرث تٌرضل هحریط
صیست ضَد  .اگشایي هادُ ٍاسد آب ضَد ،اًتظاس داسین تِ سشعت تخاس ضَد  .اگشٍاسد آب ضَد ،اًتظاس داسیرن
ًیوِ عوش آى تشاتش  1سٍص تاضذ  .ایي هادُ داسای ضشیة تفىیه اوتاًَل – آب ووتش اص  3هی تاضذ  .ایي هرادُ
سا اًتظاس ًذاضتِ تاضیذ وِ تِ غَست عوذُ رخیشُ وٌیذ ٌّ .گاهی وِ ایي هادُ ٍاسد َّا هی ضَد اًتظاس داسیرن
وِ همذاس آى تِ سشعت تَسیلِ ٍاوٌص ًَسی تا سادیىال ّای ّیذسٍوسیل تَلیذ ضذُ ون ضَد  .اگشایي هادُ
ٍاسد َّا ضَد همذاس آى هوىي است تػَست هالین تَسیلِ فتَلیض ون ضَد ٍاگش ایي هادُ ٍاسد َّا
ضَد اًتظاس داسین داسای ًیوِ عوشی تیي  1تا  10سٍص تاضذ .
ػویت هحیطی  :تشای اتیل اسرتات 96 Hr LC50 Pimephales promelas : 230mg/L;96 Hr :
LC50 Oncorhynchus mykiss : 484mg/L
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48 Hr EC50 Daphnia magna ( water flea ) : 717 mg/L
48 Hr EC 50 Scenedesmus subspicatus ( algae ) : 3300 mg/L
هذت صهاى ػویت
 5دلیمِ  EC50تاوتشی ًَسی فسفشیَم 1180mg/L:
 15دلیمِ  EC50تاوتشی ًَسی فسفشیَم 5870 mg/L:
 2ساعت  EC50فلَسساًس 7400mg/L : Pseudomonas
 15دلیمِ  EC50فلَسساًس 1500mg/L : Pseudomonas

 – 13سٍؽ ّای دفع ضایعات
اگش چِ ًویتَاى هادُ هَسد ًظش سا دٍتاسُ تاصیافت وشد ٍ یا تِ چشخِ تاصگشداًذ ٍلی تطَ دستی دٍسسیختي آى
خطشًان است .تایستی طثك هػَتات  RCRAآى سا تِ آساًی تِ فاضالب فشستاد.طی ایي پشٍسِ ،استفادُ یا
آلَدگی ایي هحػَل ،هوىي است گضیٌِ ّای هذیشیتی هَاد دٍس سیض تغییش وٌذ  .حالت ٍ هىاى لاتل دستشس
تٌظین ضذُ تا همشسات لاتل دستشس اتحادیِ هوىي فشق داضتِ تاضذ .

 – 14اطالعات حول ٍ ًقل
صهیٌی ( خاکی ) D.O.T.
ًام هٌاػة تشای تشاتشی  :اتیل استات
دسجِ خطش 3 :
UN 1173: UN/NA
5 :Packing Group
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اطالعات ایمنی محصول
شرکت شیمیایی حالل پویان

اطالعات گضاسؽ ؿذُ تشای ػایض هحصَل 400LB :
تیي الوللی ( آتی ) I.M.O.
ًام هٌاػة تشای تشاتشی  :اتیل استات
دسجِ خطش 3 :
UN1173 : UN/NA
Π : Packing Group
اطالعات گضاسؽ ؿذُ تشای ػایض هحصَل LB400 :

 - 15دیگش اطالعات
لَصی خطش  :سالهتی  ،1 :لاتلیت اضتعال ٍ ،3 :اوٌص پزیشی 0 :
تشچؼة خطش  :تَخِ ! هایع ٍ تخاس لاتل اضتعال  ،هوىي اسرت سرثة تحشیره پَسرت  ،چطرن ٍ دسرتگاُ
تٌفسی ضَد.سٍی سلَل ّای سیستن عػثی هشوضی تاثیش گزاسد .
تشچؼة احتیاط  :دٍس اص گشها ،هَاد خشلِ صا ٍ آتص ًگِ داسیذ .
دس ظشٍف تستِ ًگْذاسیذ .
فمطاص سیستن ّایی تا تَْیِ وافی استفادُ وٌیذ .
اص تواس تا چطن ،پَست ٍ لثاسْا اختٌاب وٌیذ .
تعذ اص لوس وشدى هادُ ,لسوت هَسد تواس سا تطَس واهل تطَییذ .
اص تٌفس تخاسات هادُ خلَگیشی وٌیذ .
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اطالعات ایمنی محصول
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تشچؼة کوک ّای اٍلیِ  :دس غَست تواس تا چطن ٍ پَست فَسا تا همذاس صیادی آب ،حرذالل ترشای 15
دلیمِ آًْا سا تطَییذ  .دس غَستی وِ تحشیه پیطشفتِ ٍ خذی است تِ پضضه هعالح هشاخعِ وٌیذ .
اگش هادُ هَسد ًظش سا استٌطاق وشدُ است هطخع هَسد ًظش سا تِ َّای آصاد تثشیرذ  .اگرش دس ترٌفس ورشدى
دچاس هطىل ضذُ است اٍ سا ًضد پضضه هعالح تثشیذ  .اگش اص ًوًَِ هَسد ًظش خَسدُ است ّشگرض اٍ سا ٍاداس
تِ استفشا ًىٌیذ  .تِ اٍ همذاس صیادی آب تذّیذ  .اگش فشد تیَْش است ّشگض تِ دّاى اٍ چیضی ًشیضیذ .
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