اطالعات ایمنی محصول

شرکت شیمیایی حالل پویان

اتیلي گالیکَل هًََتَتیل اتش اػتات
 -1هـخصات هحصَل
ًام :اتیلي گالیىَل هًََ تَتیل اتشاستات
ؿواسُ اًجوي ؿیوی آهشیکا112-07-02 :
ًام ّای هتشادف :تَتیل سلَسلَاستات -2 ،تَتَوسی اتاًَل استات استیه اسیذ -2 ،تَتَوسی اتیل استش،
-1اتَوسی -2تَتَوسی اتاى
ٍصى هَلکَلی160/21 :
فشهَل ؿیویاییC8H16O3 :

 -2اطالعات تشکیة ٍ اجضاء
تشکیة :اتیلي گالیىَل هًََ تَتیل اتشاستات
دسصذ خلَف90 -100" :
خطشًاک :تلِ

 -3هعشفی خطشات
تَخِ! اگشاص عشیك پَست خزب ضَد هوىي است هضش تاضذ .تافث سَصش پَست ٍ چطوْا هی ضَد.
دسجِ ػالهتً$1 :اچیض#
دسجِ آتؾ گیشی$2 :هتَسظ#
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دسجِ ٍاکٌؾ پزیشی1 :ون ً$اچیض#
دسجِ تواعً$ 1 :اچیض#
اتضاس هحافظتی آصهایـگاُ :فیٌه ٍ حفاػ ،وت ٍ پیص تٌذَّ ،د تَْیِ ،دستىص هخػَظ
کذ سًگ رخیشُ ػاصی :لشهض $آتص گیش#
اثشات پٌْاى سٍی ػالهت
اػتٌـاق :سشدسد ،حالت تَْؿ ،استفشاك ،سشگیدِ ،تحشیه دستگاُ گَاسش ،تیَْضی.
تلعیذى  :سشدسد ،حالت تَْؿ ،استفشاك ،سشگیدِ ،تحشیه دستگاُ گَاسش.
تواع تا پَػت  :تحشیه پَست ،هوىي است تَسظ پَست خزب ضَد ٍ سٍی سیستن تذى تاثیش تگزاسد.
تواع تا چـن:تافث سَصش هی گشدد.
تواع ؿذیذ  :دس غَستیىِ تِ عَس هىشس دس تواس تا ایي هادُ لشاس تگیشیذ تافث غذهِ دیذى وثذ ،ولیِ ٍ
خَى هی ضَد.

 -4اقذاهات ٍ کوکْای اٍلیِ
اػتٌـاق :دس غَست تٌفس فشد سا تِ َّای آصاد تثشیذ .اگش ًفس ًوی وطذ تِ اٍ تٌفس هػٌَفی تذّیذ .اگش
تٌفس وطیذًص هطىل است تِ اٍ اوسیژى تذّیذ .ووه ّای اٍلیِ ضشٍسی است.
تلعیذى  :تَسظ پشسٌل پضضىی فشد سا ٍاداس تِ استفشاك وٌیذ .اگش فشد تیَْش است اص عشیك دّاى تِ اٍ
چیضی ًخَساًیذ .فشد سا ًضد پضضه تشیذ.
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تواع تا پَػت :فَسا پَست سا تا همذاس صیادی غاتَى ٍ آب تشای حذالل  15دلیمِ تطَییذ .لثاسْا
ٍوفطْای آلَدُ سا دسآٍسیذ .تِ پضضه هشاخقِ ضَد.لثاسْا لثل اص استفادُ ضستِ ضَد.
تواع تا چـن :فَسا چطن سا تا همذاس صیادی آب تشای حذالل  15دلیمِ تطَییذ .گاّی پلىْا سا تلٌذ وٌیذ.
فَسا تِ پضضه هشاخقِ ضَد.

 -5اقذاهات آتؾ ًـاًی
آتؾ ً :مغِ اضتقال71˚C #160˚F$ :
دهای خَد اؿتعالی 341˚C #646˚F$ :
هقذاس هحذٍدیت آتـگیشی دس َّا تش حؼة دسصذ  :حذ پاییي  ;0/5:حذ تاال 3/7 :
دس تواس تا هٌاتـ لاتل اضتقال هوىي است آتص تگیشد .تواس تا اوسیذ وٌٌذُ ّای لَی تافث آتص سَصی
هی ضَد.
اًفجاس :دس دهای تاالی ًمغِ اضتقال هخلَط َّا ٍ تخاسحتی دسهحذٍدُ اضتقال گیشی روشضذُ دس تاال تافث
اًفداس هی گشدد .تخاسات هی تَاًٌذ دس عَل سغح تا هٌثـ دٍساضتقال ،خاسی ضَد ٍ تِ فمة ضقلِ ٍس گشدد.
هخاصى هحىن ضذُ هوىي است دس صهاى گشم ضذى تتشوٌذ.
خاهَؽ کشدى آتؾ  :پاضیذى آب ،هَاد خطه ،وف الىل ،یا دی اوسیذ وشتي  .آب هوىي است تی اثش
تاضذ.آب هی تَاًذ تا خٌه وشدى هخضى دسهماتل آتص اص آى هحافؾت وٌذ.
اطالعات ٍیظُ  :دس صهاى آتص سَصی لثاس واهال هحافؼ تپَضیذٍتغَس واهل دستگاُ تٌفسی خَد سا تا
تىاسگیشی هاسه غَست دس فطاس هَسد ًیاص یا دیگشفطاسّای هقیي حفؼ وٌیذ .آب هوىي است تشای ضستي
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ٍ سلیك وشدى هَاد خاسی ضذُ هفیذ تاضذ ٍآى سا تِ هخلَط غیش لاتل اضتقال تثذیل وٌذ .تخاسات دس عَل
سغح تا هٌثـ دٍساضتقال ،خاسی هی ضَد ٍتِ فمة ضقلِ ٍس هی گشدد.

 -6اقذاهات الصم دس صهاى ًـش ًاگْاًی
َّا سااص ًطتی یا هَاد خاسی تَْیِ وٌیذّ .وِ هٌاتـ سا اص خغش آتطگیشی سفـ وٌیذ .تدْیضات هحافؼ
هخػَظ تپَضیذ .فضاّای خغشًان سا ایضٍلِ وٌیذ.اص ٍاسد ضذى افشاد هتفشلِ ٍ تذٍى هحافؼ خلَگیشی
وٌیذ.تا خایی وِ هوىي است اصهَاد سٍاى خلَگیشی وٌیذ .اتضاس ٍ تدْیضات تذٍى خشلِ سا تىاستشیذ .هَاد سا
دس هخاصى اختػاغی خوـ وٌیذ یا تا هَاد ساوذ هاًٌذ ضي خطه ،خزب صهیي وٌیذٍ دس هخاصى ضایقات
ضیویایی خای دّیذ .هَاد لاتل احتشاق هاًٌذ تشادُ ّای اسُ سا تىاس ًثشیذ.اگش یه ًطتی یا سَساخ ضقلِ ٍس
ًگشدیذُ است تخاسات سا تا پاضیذى آب پشاوٌذُ وٌیذ تا اص تالش افشاد دس تشعشف وشدى ًطتی حوایت وٌیذ ٍ
هَاد خاسی ضذُ سا تا دٍساصهحل خغش تطَییذ.

 -7جاتجایی ٍ رخیشُ ػاصی
هَاد سا دس هخاصى تستِ ٍ هحىن ًگِ داسیذ .اًثاسدسخای خطه ،خٌه ٍ هحل واهال پان ٍدٍس اصفضایی وِ
هوىي است خغش آتص سَصی صیاد تاضذ لشاسگیشد .رخیشُ ساصی دس تیشٍى ٍ خذاگاًِ اسخحیت داسد.هخاصى
ًاهٌاسة اص یىذیگش خذا ضًَذ.

 - 8کٌتشل دسهعشض قشاس گشفتي ،حفاظت ّای ؿخصی
ػیؼتن تَْیِ  :یه سیستن تَْیِ تشای آى هىاى تىاس تثشیذ ،تَغیِ هیطَد وِ واسوٌاًی سا وِ عی حول ٍ
ًمل َّایی دس هقشؼ لشاس گشفتي تا تَْیِ ولی آًدا هحافؾت وٌیذ .
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یه سیستن تَْیِ هخػَظ آى هىاى تشخیح دادُ هی ضَد تذلیل ایٌىِ ایي سیستن هیتَاًذ خشٍج آلَدگی ّا
سا اص هٌثـ آلَدگی وٌتشل وٌذ ٍ اص پشاوٌذُ ضذى آلَدگی دس هحل واس واسوٌاى خلَگیشی وٌذ  .لغفا تِ
هستٌذات  ACGIHهشاخقِ وٌیذ  ،عثك همشسات اغلة آخشیي ٍیشایص یه سیستن تَْیِ سا تىاس تثشیذ .
تٌفغ هصٌَعی ؿخصی :دس ضشایغی وِ دس هقشؼ هادُ هطخع لشاس گشفتیذ ٍ هٌْذسیي وٌتشل دس
دستشس ًیستٌذ  ،تا تْذاضت غٌقتی هطَست وٌیذ .دس هَالـ ضشٍسی یا هَسدی وِ دس هقشؼ هادُ لشاس
گشفتیذ ٍ همذاس آى سا ًوی داًیذ اص یه هاسه واهل فطاس هثثت َّا سساى استفادُ وٌیذ .
تَخِ َّ :ای تػفیِ ضذُ هاسه ًوی تَاًذ واسگشاى سا اص َّایی وِ اوسیژى وافی ًذاسد هحافؾت وٌذ .
هحافظت پَػتی  :یه لثاس هحافؼ ًفَرًاپزیش ضاهل چىوِ ،دستىص ،وت ،پیطثٌذ یا واٍس دس حذ التضا
تغَسی وِ اص تواس پَست خلَگیشی وٌذ تپَضیذ.
هحافظت چـوی  :فیٌه ایوٌی ضیویایی یا یه پَضص واهل تشای غَست  $سپش #عَسی وِ دیذى هوىي
تاضذ استفادُ وٌیذ.

 – 9خصَصیات فیضیکی ٍ ؿیویایی
سًگ  :هایـ ضفاف
تَ  :تَی هالیوی داسد.
حاللیت  :تِ همذاس ووی حل هی ضَد 1-10$ .دسغذ#
چگالی 0/94 @ 20˚C :
 :pHاعالفاتی دس دستشس ًیست.
فشاسیت تصَست دس صذ حجوی دس100 : ) 70˚F( 21˚C
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ًقطِ جَؽ 192˚C #378˚F$ :
ًقطِ رٍب-64˚C #-83˚F$ :
داًؼیتِ تخاس ( دس َّا ) 5/5 :
فـاس تخاس ( 0/3 @ 20˚C #68˚F$ : ) mm Hg
ػشعت تثخیش ( 0/03 : ) BuAc;1

 – 11پایذاسی ٍ ٍاکٌؾ پزیشی
پایذاسی  :دس حالت هقوَلی استقوال ٍ رخیشُ پایذاس است.
خطشات تجضیِ هحصَل :هوىي است هَلـ گشم ضذى هًََاوسیذ وشتي ٍ دی اوسیذ وشتي تطىیل ضَد ٍ
تدضیِ گشدد.
خطشات پلیوشیضاػیَى :توایل ًذاسد.
هَاد ًاػاصگاس :فَاهل اوسیذوٌٌذُ ّای لَی ،فلضات للیایی لَی ٍ اسیذ ّای لَی.
ؿشایط اجتٌاب پزیش :هحػَل سا اص گشها ،آتص ٍ دیگش هٌاتـ لاتل اضتقال دٍس ًگِ داسیذ.

 – 11اطالعات ػویت
هسوَهیت خَساوی تشای هَش 2400 mg/kg ; LD50
هسوَهیت پَستی تشای خشگَش 1500 ml/kg ; LD50
هسوَهیت سَصشآٍس پَست خشگَش(  :#500mgهالین
هسوَهیت سَصشآٍس چطن خشگَش :هتقادل
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 – 12اطالعات اکَلَطی
خغشات تالمَُ هحضَالت دس وَتاُ هذت تِ احتوال صیاد ٍخَد ًذاسد .اگشچِ دس عَالًی هذت تخشیة
هحػَالت هوىي است تِ ٍخَد تیایذ.
سویت هحػَالت ًاضی اص تخشیة ،ووتش اص خَد هحػَالت هی تاضذ.

 – 13سٍؽ ّای دفع ضایعات
اگش چِ ًویتَاى هادُ هَسد ًؾش سا دٍتاسُ تاصیافت وشد ٍ یا تِ چشخِ تاصگشداًذ ٍلی تغَس دستی دٍسسیختي آى
خغشًان است .تایستی عثك هػَتات  RCRAآى سا تِ آساًی تِ فاضالب فشستاد .سٍش اص تیي تشدى ایي
ضایقات تا تَخِ تِ ضشایظ ّش وطَس هتفاٍت هیتاضذ.

 – 14اطالعات حول ٍ ًقل
اعالفاتی دس دستشس ًوی تاضذ.

 - 15دیگش اطالعات
لَصی خطش  :سالهتی  ،2 :لاتلیت اضتقال ٍ ، 2 :اوٌص پزیشی 0 :
تشچؼة خطش :تَخِ ! هایـ ٍ تخاس لاتل اضتقال  ،هوىي است سثة تحشیه پَست  ،چطن ٍ دستگاُ
تٌفسی ضَد.سٍی سلَل ّای سیستن فػثی هشوضی تاثیش گزاسد.
تشچؼة احتیاط  :دٍس اص گشها ،هَاد خشلِ صا ٍ آتص ًگِ داسیذ.
دس ؽشٍف تستِ ًگْذاسیذ.
فمظ تا سیستن تَْیِ وافی استفادُ وٌیذ.
اص تواس تا چطن ،پَست ٍ لثاسْا اختٌاب وٌیذ.
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تقذ اص لوس وشدى هادُ تغَس واهل تطَییذ.
اص تٌفس تخاسات هادُ خلَگیشی وٌیذ.
تشچؼة کوک ّای اٍلیِ :دس غَست تواس تا چطن ٍ پَست فَسا تا همذاس صیادی آب ،حذالل تشای 15
دلیمِ آًْا سا تطَییذ  .دس غَستی وِ تحشیه پیطشفتِ ٍ خذی است تِ پژضه هقالح هشاخقِ وٌیذ .
اگش هادُ هَسد ًؾش سا استٌطاق وشدُ است ضخع هَسد ًؾش سا تِ َّای آصاد تثشیذ  .اگش دس تٌفس وشدى دچاس
هطىل ضذُ است اٍ سا ًضد پژضه هقالح تثشیذ  .اگش اص ًوًَِ هَسد ًؾش خَسدُ است ّشگض اٍ سا ٍاداس تِ
استفشاك ًىٌیذ  .تِ اٍ همذاس صیادی آب تذّیذ  .اگش فشد تیَْش است ّشگض تِ دّاى اٍ چیضی ًشیضیذ.
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