اطالعات ایمنی محصول

شرکت شیمیایی حالل پویان

ایضٍتَتیل استات
 - 1هطخصات هحصَل
ًام ّای هتشداف :اسیذ استیه -2هتیل پشٍپیل استش
ضواسُ اًجوي ضیوی آهشیىا110-19-0 :
ٍصى هَلىَلی116/16 :
فشهَل هَلىَلیC6H12O2 :
 - 2اطالعات تشویة ٍ اجضاء
تشویة :ایضٍ تَتیل استات
خلَظ99-100" :
خطشًان :تلِ
 - 3هعشفی خطشات

3
0

ٍاوٌص پزیشی (هشتع صسد سًگ )
 -0هؼوَال پایذاس
 -1غیش پایذاس دس غَست گشم وشدى

 -2اهىاى تغییشات ضیویایی ضذیذ ٍخَد داسد اص پاضص تِ ٍسیلِ ضیلٌگ اص ساُ دٍس استفادُ ضَد.
 -3ضَن ضذیذ یا گشها هوىي است سثة اًفداس ضَد  ،اص پطت هَاًغ ضذ اًفداس ًظاسُ ضَد.
 -4اگشهَاد دس هؼشؼ آتص لشاس گشفتِ تاضٌذ ،هوىي است هٌفدش ضَد .هحَطِ سا تایذتخلیِ وٌیذ.
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آتص گیشی (هشتع لشهض سًگ )
ً -0وی سَصد
 -1تشای آتص گشفتي تایذ گشم ضَد.
ٍ -2لتی تِ همذاس هتَسطی حشاست تثیٌذ آتص هیگیشد.
 -3دس دهای هؼوَلی آتص هیگیشد.
 -4تسیاس آتص گیشاست.
سالهتی ( هشتع آتی سًگ )
 -0هاًٌذ هَاد هؼوَلی
 -1ووی خطشًان
 -2خطشًان  ،اص دستگاُ تٌفسی استفادُ ضَد .
 -3تسیاس خطش ًان  ،اص لثاس واهال هحافظ استفادُ ضَد .
 -4دس غَست تواس تا تخاس یا هایغ تسیاس خطشًان .
تَخِ  - wتا آب ٍاوٌص هیذّذ

 – oxػاهل اوسیذ

تَخِ! هایغ ٍ تخاس آى لاتل اضتؼال است .هوىي است سثة تحشیه پَست ،چطواى ٍ دستگاُ تٌفسی گشدد
ٍ سٍی دستگاُ ػػثی هشوضی تاثیش گزاسد.
تجْیضات حفاظتی آصهایطگاُ :ػیٌه ایوٌی ،لثاس آصهایطگاَُّ ،د تَْیِ ،خاهَش وٌٌذُ آتص والس ،B
دستىص هٌاسة
سًگ وذ رخیشُ ساصی :لشهض $لاتل اضتؼال #
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ّطذاسّای حفاظتی
استٌطاق :هوىي است سثة تحشیه دستگاُ تٌفسی ضَد .دس غلظت ّای تاال تش سیستن ػػثی هشوضی تاثیش
گزاضتِ ٍ تاػث واّص واسایی آى هی ضَد ٍ ػولىشدش سا تِ تاخیش هی اًذاصد .لشاس گشفتي دس هؼشؼ آى
هوىي است سثة ضؼف ،خَاب آلَدگی ٍحتی تیَْضی ضَد.
تلعیذى :تلؼیذى اص ساُ دّاى هوىي است سثة تحشیه دستگاُ گَاسش ضَد .ػالئن تیواسی هوىي است
ضاهل حالت تَْع ،استفشاؽ ٍ اسْال تاضذ .دیگش ػالئن تیواسی هوىي است هاًٌذ ػالئن استٌطاق تاضذ.
تواس چطوی :هوىي سثة تحشیه خفیف ٍ ضایذ لشهض ضذى چطن ضَد.
تواس پَستی :هوىي سثة تحشیه خیلی ون پَست ضَد .تواس طَالًی هذت سثة آسیة ّای پَستی
هیطَد.
تواس طَالًی هذت :اطالػاتی دس دستشس ًیست.
اًثاضتگی دس هحیط صیست :اطالػاتی دس دستشس ًیست.
 – 4الذاهات ٍ ووه ّای اٍلیِ
استٌطاق :ضخع سا تِ َّای آصاد تشدُ ٍدس غَست داضتي هطىل تٌفسی اٍ سا ًضد پضضه هؼالح تثشیذ.
تلعیذىّ :شگض اٍ سا ٍاداس تِ استفشاؽ ًىٌیذ .تِ اٍ همذاس صیادی آب تذّیذ .اگش فشد تیَْش است ّشگض تِ
دّاى اٍ چیضی ًشیضیذ .اٍ سا ًضد پضضه هؼالح تثشیذ .
تواس پَستی :فَسا پَست سا تا همذاس صیادی آب حذالل تِ هذت  15دلیمِ تطَییذ .لثاس ّا ٍ وفطْای اٍ
سا تیشٍى آٍسیذ .لثاسْا ٍوفص ّاسا لثل اص استفادُ هدذد تویض وٌیذ.اگشآسیة ضذیذ است فشد سا ًضد پضضه
هؼالح تثشیذ.
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تواس چطوی :فَسا چطوْا سا تا همذاس صیادی آب حذالل تِ هذت  15دلیمِ تطَییذ .پله ّا سا دائوا تاال ٍ
پاییي تثشیذ .اگشآسیة ضذیذ است فشد سا ًضد پضضه هؼالح تثشیذ.
 – 5الذاهات آتص ًطاًی
ًمطِ اضتعال18˚C #64˚F$ :
ًمطِ خَد اضتعالی421˚C #790˚F$ :
ووتشیي دسصذ حجوی لاتل اضتعال دس َّا :حذ پاییي3/1 :

حذ تاال10/5 :

گاص ٍ هایغ لاتل اضتؼال هی تاضذ .دستواس تا اوسیذ وٌٌذُ لَی هوىي است سثة آتص سَصی ضَد .تحت
ضشایط آتص سَصی تخاسات سوی هٌتطشهی وٌذ .
اًفجاس :هحتَیات تستِ ضذُ ایي هادُ ٌّگام گشم ضذى هوىي است اص ّن گسیختِ ضَد .دس تاالتشاص ًمطِ
اضتؼال اگشتاَّاهخلَط ضَدهوىي است هٌفدش ضَد .
تخاسات آى هوىي است فَاغل صیادی سا طی وٌٌذ ٍ تِ هٌاتغ اضتؼال تشسٌذ ٍ ضؼلِ ٍس ضًَذ.
اطفاء حشیك :اصفَم الىل ،هادُ ضیویایی خطه یا دی اوسیذ وشتي استفادُ وٌیذ .اسپشی آب هوىي است
تشای سشد وشدى هحتَیات هطتؼل هَسد استفادُ لشاس گیشد .اگشایي واس سا تذٍى خطش هیتَاًیذ اًدام دّیذ،
هحتَیات ضؼلِ ٍس ضذُ سا اص هحل آتص دٍس وٌیذ .
اطالعات تخصصی :دس صهاى حادثِ تواها لثاس ّای حفاظتی تپَضیذ.
 - 6الذاهات الصم دس صهاى ًطش ًاگْاًی
ًاحیِ هَسد ًظش سا اص هَادًطت ضذُ تَْیِ وٌیذّ .وِ هٌاتغ آتص سا اص آًدا دٍسوٌیذ .تدْیضات حفاظت
ضخػی هٌاسة ٍ هخػَظ ّواًٌذ آًچِ دس تخص  8گفتِ ضذُ تپَضیذً .احیِ خطش سا لشًطیٌِ وٌیذ .اص
آدرس :اراک -کیلومتر  34جاده شازود قطب صىعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حالل پویان.
تلفه– 086382333539-40 ،086 38232771-2 :فکس 08638233538 :

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

اطالعات ایمنی محصول

شرکت شیمیایی حالل پویان

ٍسٍد افشاد غیشهتخػع ٍ غیش ضشٍسی خلَگیشی وٌیذ .هحتَیات هادُ سا اگش همذٍس است خوغ آٍسی وٌیذ.
اص ٍسایل ٍ تدْیضات ضذ خشلِ استفادُ وٌیذ .هایغ سا دس یه ظشف هخػَظ یا هَاد خارب ساوي  $هثل
هاسِ خطه ،خان #خوغ وٌیذ ٍ دس ظشف هخػَظ صتالِ ّای ضیویایی لشاس دّیذ  .اص هَاد آتطضا ّواًٌذ
خان اسُ استفادُ ًىٌیذ .هَاد فاضالب سا تِ یىثاسُ ًشیضیذ .اگش هَاد ًطت وشدُ یا سیختِ ضذُ آتص ًوی
گیشًذ تشای هتفشق ساختي تخاسات اص اسپشی آب استفادُ وٌیذ .افشاد حفاظتی سؼی وٌٌذ تا ًطت سا هتَلف ٍ
هَاد سیختِ ضذُ سا اص هؼشؼ افشاد دٍس وٌٌذ .طثك آئیي ًاهِ همشساتی ًیاصاست آى همذاساضافِ تشاص همذاس لاتل
لثَل ًطت ٍ یا سیضش آى دس خان ،آب ٍ َّا سا گضاسش وٌیذ.
 – 7جاتِ جایی ٍ رخیشُ ساصی
اص آسیة ّای فیضیىی آى سا هحافظت وٌیذ .دس یه هىاى سشد ،خیلی تویض دٍس اص ّش چیضی وِ هوىي است
خطش آتص صایی داضتِ تاضذ آى سا ًگِ داسیذ .هَاد ًاساصگاس تا ایي هادُ ساتفىیه وٌیذ .هحتَیات ًوًَِ
تایستی ضواًت داضتِ تاضذ ٍ دس حول صهیٌی اص ایداد خشلِ ساوي خلَگیشی ضَد .دس هحلی وِ آى سا
رخیشُ وشدُ ایذ ًثایستی سیگاس تىطیذ .استفادُ اص اًَاع ٍسایل ٍ تدْیضات خشلِ صا ضاهل هَاد هٌفدشُ
هوٌَع هی تاضذ.
 - 8وٌتشل دسهعشض لشاس گشفتي ،حفاظت ّای ضخصی
هحذٍدیت دس هعشض تَدى تصَست حول ٍ ًمل َّایی:
تشای ایضٍتَتیل استات:
OSHAحذ هداص دس هؼشؼ تَدى 150ppm (TWA) :#PEL$
 ACGIHهمذاس حذ آستاًِ 150 ppm (TWA) :#TLV$
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سیستن تَْیِ  :یه سیستن تَْیِ تشای آى هىاى تىاس تثشیذ ،تَغیِ هیطَد وِ واسوٌاًی سا وِ طی حول ٍ
ًمل َّایی دس هؼشؼ لشاس گیشی هادُ ّستٌذ هحافظت وٌیذ.
یه سیستن تَْیِ هخػَظ تشخیح دادُ هی ضَد تذلیل ایٌىِ ایي سیستن هیتَاًذ خشٍج آلَدگی ّا سا اص
هٌثغ آلَدگی وٌتشل وٌذ ٍ اص پشاوٌذُ ضذى آلَدگی دس هحل واس واسوٌاى خلَگیشی وٌذ  .لطفا تِ هستٌذات
 ACGIHهشاخؼِ وٌیذ ،طثك همشسات آخشیي ٍیشایص یه سیستن تَْیِ سا تىاس تثشیذ .
تٌفس هصٌَعی ضخصی :دس ضشایطی وِ دس هؼشؼ هادُ هطخع لشاس گشفتیذ ٍ هٌْذسیي وٌتشل دس
دستشس ًیستٌذ ،تا تْذاضت غٌؼتی هطَست وٌیذ .دس هَالغ ضشٍسی یا هَسدی وِ دس هؼشؼ 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 هحافظت وٌذ.
هحافظت پَستی :یه لثاس هحافظ ًفَرًاپزیش ضاهل چىوِ ،دستىص ،وت ،پیطثٌذ یا واٍس تطَسی وِ اص
تواس تا پَست خلَگیشی وٌذ تپَضیذ.
هحافظت چطوی :ػیٌه ایوٌی ضیویایی یا یه پَضص واهل تشای غَست $سپش #طَسی وِ دیذى هوىي
تاضذ استفادُ وٌیذ.
 - 9خصَصیات فیضیىی ٍ ضیویایی
سًگ :هایغ واهال ضفاف
تَ :خیلی ون
حاللیت :دسآب خیلی ون هحلَل
داًسیتِ0/868 @ 20˚C :
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 :pHخٌثی
فشاسیت تصَست دس صذ حجوی دس 100 :20˚C
ًمطِ جَش118˚C #244˚F$ :
ًمطِ رٍب-99˚C #-146˚F$ :
داًسیتِ تخاس ( َّا )4/0 :
فطاس تخاس (17/8 @ 25˚C #77˚F$ :)mm Hg
سشعت تثخیش (1/5 :) BuAc ; 1
 – 11پایذاسی ٍ ٍاوٌص پزیشی
پایذاسی :دس حالت هؼوَلی استؼوال ٍ رخیشُ پایذاس است.
خطشات تجضیِ هحصَل :هوىي است هَلغ گشم ضذى هًََاوسیذ وشتي ٍ دی اوسیذ وشتي تطىیل ضَد ٍ
تدضیِ گشدد.
خطشات پلیوشیضاسیَى :توایل ًذاسد.
ًاساصگاسی :دسٍاوٌص تا ًیتشات ،اوسیذوٌٌذُ ّای لَی ،فلضات للیایی لَی ٍ اسیذ ّای لَی سثة آتص
سَصی ٍ اًفداسهی ضَد.
ضشایط اجتٌاب پزیش :گشها ،ضؼلِ ،هٌاتغ خشلِ ٍ هَاد ًا ساصگاس.
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 - 11اطالعات سویت
سن تٌذ :هَش ،خَساوی  LD50تػَست  13400 mg/kgػول هی وٌذ .خشگَش ،پَستی LD50
تػَست >  17400mg/kgػول هی وٌذ.
صهاى تحشیه :صّىطی دس هؼشؼ پَست $خشگَش ،500 mg #هالین ; استاًذاسد صّىطی تشای پَست $
خشگَش # 500 mg / 24H،
- 12اطالعات اوَلَطی
لسوت هحیط صیستٌّ :گاهی وِ ایي هادُ دس َّا اًتطاس هی یاتذ ،اًتظاس داسین وِ همذاس آى اص طشیك اًدام
ٍاوٌص ًَسی تا سادیىالْای ّیذسٍوسیل تَلیذ ضذُ واّص یاتذ .هَلؼی وِ ایي هادُ دس آب هٌتطش هی ضَد
هوىي است ٍاسد آتْای صیش صهیٌی ضَد .هَلؼی وِ ایي هادُ دس خان هٌتطش هیطَد اًتظاس داسین تِ سشػت
خان سا فاسذ وٌذ .تشای ایي هادُ یه فاوتَس غلظتی صیستی ووتش اص  100تخویي صدُ ضذُ است.
 – 13سٍش ّای دفع ضایعات
اگش چِ ًویتَاى هادُ هَسد ًظش سا دٍتاسُ تاصیافت وشد ٍ یا تِ چشخِ تَلیذ تاصگشداًذ ٍلی تطَس 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 سیضسا تغییش دّذ .لَاًیي
دفغ دٍلتی ٍ هٌطمِ ای تا سٍش ّای دفغ وطَسی هتفاٍت هیثاضٌذ.
 - 14اطالعات حول ٍ ًمل
صهیٌی ( خاوی ) D.O.T.
ًام هٌاسة تشای تشاتشی :ایضٍ تَتیل استات
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دسجِ خطش3 :
UN1213 :UN/NA
اطالعات گضاسش ضذُ تشای سایض هحصَل500G :
تیي الوللی ( آتی ) I.M.O.
ًام هٌاسة تشای تشاتشی :ایضٍ تَتیل استات
 - 15دیگش اطالعات
لَصی خطش :سالهتی ، 1 :لاتلیت اضتؼالٍ ، 3 :اوٌص پزیشی0 :

آدرس :اراک -کیلومتر  34جاده شازود قطب صىعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حالل پویان.
تلفه– 086382333539-40 ،086 38232771-2 :فکس 08638233538 :

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

