اطالعات ایمنی محصول

شرکت شیمیایی حالل پویان

هتيل استات
 -1هطخصات هحصَل
ًام ضيويایی  :هتیل استات
ًام ّای هتشادف :استیه اسیذ هتیل استش ،هتیل اتاًَات
ضواسُ اًجوي ضيوی آهشیکا97-20-9 :
ٍصى هَلکَلی74 :
فشهَل ضيوياییC3H6O2 :
 – 2اطالعات تشکية ٍاجضاء
تشکية :هتیل استات
دسصذ خلَظ100% :
خطشًاک :تلِ
 – 3هعشفی خطشات
3

ٍاکٌص پزیشی
0

 -0هؼوَال پایذاس
 -1غیش پایذاس دس صَست گشم وشدى
 -2اهىاى تغییشات ضیویایی ضذیذ ٍجَد داسد اص پاضص تِ ٍسیلِ ضیلٌگ اص ساُ دٍس استفادُ ضَد.
 -3ضَن ضذیذ یا گشها هوىي است سثة اًفجاس ضَد ،اص پطت هَاًغ ضذ اًفجاس ًظاسُ ضَد.
 -4اگشهحصَل دس هؼشض آتص لشاس گشفتِ تاضذ ،هوىي است هٌفجش ضَد ،هحَطِ سا تخلیِ وٌیذ.
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آتص گيشی
ً -0وی سَصد.
 -1تشای آتص گشفتي تایذ گشم ضَد.
ٍ -2لتی تِ همذاس هتَسطی حشاست تثیٌذ آتص هی گیشد.
 -3دس دهای هؼوَلی آتص هی گیشد.
 -4تسیاس آتص گیش
سالهتی
 -0هاًٌذ هَاد هؼوَلی
 -1ووی خطشًان
 -2خطشًان ،اص هحافظ دستگاُ تٌفسی استفادُ ضَد.
 -3تسیاس خطش ًان ،اص لثاس واهال هحافظ استفادُ ضَد.
 -4دس صَست تواس تا تخاس یا هایغ تسیاس خطشًان است.
تَجِ  - w :تا آب ٍاوٌص هی دّذ

 – oxػاهل اوسیذ

دیذگاُ کلیّ :طذاس! تخاس ٍ هایغ هتیل استات تطذت لاتل اضتؼال است .تخاسات آى تهِ ضهذت آتطهضا ههی
تاضذ .تواس تا پَست ،چطن ٍ هجاسی تٌفسی ایجاد حساسیت هی وٌذ .تلؼیذى ایي هَاد (هادُ) خطشًهان ٍ
وطٌذُ هی تاضذ .سٍی سیستن ػصثی هشوضی تاثیش هی گزاسد.
جْت ساحتی واسضوا اطالػات دسجِ تٌذی هی ضَد.
هيضاى سالهت( 2 :هیاًِ)
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دسجِ قاتليت اضتعال صائی( 3:صیاد)
دسجِ ٍاکٌص پزیشی( 1 :ون)
تجْيضات حفاظتی آصهایطگاُ :ػیٌه هحافظ ٍ پَضص ّایی هثل :سٍپَش آصهایطگاُ ٍ پیطثٌذَّ ،د جْهت
خشٍج تخاسات ،دستىص ّای هخصَظ ٍ خاهَش وٌٌذُ ّای ًَع B
هيضاى اثشات سٍی سالهتی
استٌطاق :تٌفس تخاسات تاػث سَصش چطن ،تیٌی ٍ هجاسی تٌفسی هی ضَد .تخاسات اثش هخهذسی ،ضهاهل
سشگیجِ ،افسشدگی ،وَتاُ ضذى تٌفس ٍ ضشتاى غیشطثیؼهی للهة سا داسًهذ .دس ههَاسد خیلهی حهاد احتوهال
تیَْضی ٍجَد داسد .ػالئوی هثل :التْاب چطن ،تِ ّن سیختي اػصاب ،تٌگی ًفس ،سشدسد ،سشگیجِ ،خَاب
آلَدگی ،اختالل تٌفسی ٍ تپص للة ٍ التْاب هلتحوِ چطن ساضاهل هیطَد.
تلعيذى ٍ خَسدى  :دسد ضىن ،حالت تَْعً ،فَر تِ داخل ضطْا هی تَاًذ تاػث آسیة ضذیذ تِ سیِ ضَد وِ
تایذ تِ پضضه هشاجؼِ ًوَد .ػالئن دیگش هثل حالت استٌطالی هی تاضذ.
تواع تا پَست :تاػث حل ضذى چشتی طثیؼی پَست ٍ سَصش هی ضَد.
تواع تا چطن :تخاسات تاػث سَصش ٍ لشهضی چطن ،اضه سیضی ٍ دسد ٍ دس هَاسد سخت تش تشضحات اص
چطن سا هَجة هی ضَد.
تواع هذاٍم :تواس هذاٍم تا هایغ سثة خطىی پَست ،سَصش ٍ آهاس پَست هی گشدد .تاػهث سهَصش
چطن ٍ تاثیش سٍی ػصة هشوضی ضذُ ،تواس هذاٍم اثشاتی هثل هتاًَل داسد صیشا هتیل استات ههی تَاًهذ تهِ
هتاًَل ٍ اسیذ استیه تثذیل ضَد .اص اثش ػوذُ هی تَاًذ تخشیة ػصة تیٌایی تاضذ.

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

ضشایط پيطيٌِ  :اضخاصی وِ ساتمِ ًاتٌْجاسی ّای پَستی یا هطىالت چطوی ،تٌفسهی یها سیسهتن ػصهثی
داسًذ هوىي است دس تواس تا ایي هَاد حساسیت تیطتشی اص خَد ًطاى دٌّذ.
 – 4اقذاهات ٍ کوکْای اٍليِ
استٌطاق :هٌثغ هَاد آلَدگی ی ا فشد هصذٍم سا تِ ّهَای آصاد تهشدُ ،دس صهَست لطهغ تهٌفس تهِ ٍی تهٌفس
هصٌَػی دّیذ .اگش تٌفس وطیذى هطىل است تِ اٍ اوسیژى دّیذ ٍ تِ پضضه هشاجؼِ وٌیذ.
تلعيذى ٍ خَسدىّ :شگض فشد سا ٍاداس تِ استفشاؽ ًىٌیذ هوىي است استفشاؽ خَدتِ خهَد سٍی دّهذ دسایهي
صَست جْت جلَگیشی اص تشگطت تِ داخل ضص ّا سش هصذٍم سا تِ طشف پائیي ًگِ داسیذ.
ّشگض چیضی اص ساُ دّاى دس حالت تیَْضی تِ اٍ ًخَساًیذ .تِ پضضه هشاجؼِ ًواییذ.
تواع تا پَست :فَسا پَست سا تا آب تشای هذت  15دلیمِ تطَئیذ لثهاس ّها ٍ وفطهْای آلهَدُ سا تیهشٍى
تیاٍسیذ .تِ پضضه هشاجؼِ ًوائیذ  .لثاس ّا ٍ وفص ّای آلَدُ سا لثل اص استفادُ هجذد واهال تطَئیذ.
تواع تا چطن :فَسا چطن ّا سا تا آب فشاٍاى ٍ صیاد تشای حذالل  15دلیمِ تطَئیذ ٍ پله ّا سا گاُ گاُ تاال
ٍ پائیي تیاٍسیذ.
 -5اقذاهات آتص ًطاًی
ًقطِ اضتعال-10˚C )14˚F( :
ًقطِ خَداضتعالی454˚C )894˚F( :
قاتليت اضتعال دس تشکيثات َّا :تِ ضذت لاتل اضتؼال
هَلؼی وِ دس هؼشض گشها ٍ ضؼلِ یا اوسیژى لشاس تگیشد تسیاس خطشًان است.
اًفجاس :دس ًمطِ اضتؼال ،هخلَط تخاسات ایي هادُ تا َّا دس یه هحذٍدُ ٍسیغ لاتل اًفجاس هی تاضذ.
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ًطتی سا تصَست واهل هَلغ گشها تگیشیذ .الىتشیسیتِ ساوي سا تخلیِ وٌیذ.
ٍسایل خاهَش کشدى آتص :پَدس خطه ،وف الىل ،دی اوسهیذوشتي .آب هوىهي اسهت تهی اثهش تاضهذاها
پاضیذى آى سٍی واًتیٌش یا هخضى دس هؼشض آتص سثة خٌه ضذى آى هی ضَد.
اطالعات ٍیظُ :دس هَلغ آتص سَصی لثاس ایوي تپَضیذ.
تخاسات جاسی دس طَل سطح دس فاصلِ صیاد هٌثغ لاتل اضتؼال ّستٌذ ٍ ضؼلِ ٍس هی گشدد ایهي ههایغ لاتهل
اضتؼال تایذ اص جشلِ ،ضؼلِ تاص ،سطح داؽ ٍ ّش هٌثغ گشها ٍآتطگیش دٍسًگِ داضتِ ضَد.
 – 6اقذاهات الصم دس صهاى ًطش ًاگْاًی
دس هَلغ جاسی ضذى یا ًطتیَّ ،ا سا تَْیِ وٌیذ .هٌثغ ایجاد آتص سا دٍس وٌیذ .لثهاس هٌاسهة ٍ هجْهض تها
خصَصیات لسوت  8تپَضیذ .
هحیط خطش سا جذا وٌیذ ٍ لَاصم غیشضشٍسی ٍ افشاد تذٍى هحافظ سا اص هحیط دٍس وٌیذ هَاد سا تا حهذاهىاى
وٌتشل ٍ جوغ آٍسی وٌیذ.
اص ٍسایل ٍ تجْیضات ضذجشلِ استفادُ وٌیذ .هایؼات سا دس هخاصى هٌاسة جوغ آٍسی وٌیذ یا تَسهط ههَاد
جارب جوغ آٍسی وشدُ (تشای هثال  :ضي خطه ،خان) ٍ دس هخاصى هَاد تی هصشف ضیویایی لهشاس دّیهذ.
اص هَاد لاتل احتشاق هثل خان اسُ استفادُ ًىٌیذ.
ایي هَاد سا داخل فاضالب ًشیضیذ اگش ًطتی یا هَاد سیختِ ضذُ لاتهل اضهتؼال ًیسهتٌذ اص اسهپشی آب تهشای
جلَگیشی اص اًتطاس تخاسات استفادُ وٌیذ.
جْت جلَگیشی اص اضتؼال ً،طتی سا هتَلف وٌیذ ٍ تا آب فشاٍاى هَاد سا سشد ًگِ داسیذ.
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 - 7جاتِ جایی ٍ رخيشُ ساصی
هحافظت دس هماتل ضشتات فیضیىی الضاهیست .دس جای خطه ،خٌه ،داسای تَْیِ ٍ دٍس اص جایی وِ خطهش
آتص سَصی ٍجَد داسد ً،گِ داسی ضَد.
اص هَاد ًاساصگاس جذا ضَد .هخاصى تایذ تشای جلَگیشی اص جشلِ ،الىتشیسیتِ ساوي اتصال تهِ صههیي داضهتِ
تاضذ .دس داخل اًثاس ًثایذ سیگاسوطیذ .اص ٍسایلی وِ تاػث جشلِ هی ضَد استفادُ ًىٌیذ.
هَاد ًاهٌاسة جذا ضَد هخاصى ایي هَاد خطشًان ّستٌذ خصَصا ٌّگاهی وِ همذاسی اص هَاد داخل هخهاصى
هی هاًذ.
 – 8کٌتشل دس هعشض قشاس گشفتي  /حفاظت ّای ضخصی
سيستن تَْیِ :یه سیستن تَْیِ هىاًی ٍ یا تَْیِ هؼوَلی تشای وٌتشل َّای هحیط الصم ٍ تَصیِ هی ضَد.
تَْیِ خشٍجی داخلی ػوذتا تشجیح دادُ هی ضَد چَى ههی تَاًهذ اًتطهاس آلهَدگی دس هٌثهغ سا وٌتهشل ٍ اص
پشاوٌذگی آى دس هحیط واس اصلی جلَگیشی وٌذ.
هاسه (تٌفس هصٌَػی) فشدی :اگش هحذٍدیت خطش فشاتش اص حذی تاضذ وِ وٌتشل هٌْذسهی هوىهي ًثاضهذ
،یه هاسه واهل صَست تا هحافظ تخاس آلی هوىي است تا  50هشتثِ دسحذ هاوضیون یها حهذخطش پَضهص
دّذ.
تشای هَاسد اضطشاسی ٍ هَاسدی وِ سطح خطش ًاضٌاختِ است یه صَست تٌذ فطاس هؼیي ٍ هثثت یا هاسه
فشاّن وٌٌذُ َّا تِ واس هی تشًذ.
تَجِ :تصفیِ وٌٌذُ َّا اص واسگش دس صهاى ووثَد اوسیژى هحافظت ًوی وٌذ.
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 - 9خصَصيات فيضیکی ٍ ضيويایی
ضکل ظاّشی  :هایغ تی سًگ
تَ :خَضثَ ،تَیی ضثیِ هیَُ
حالليت 32/100 :گشم دس آب دس 20˚C
ٍصى هخصَظ 0/9243 :
 :pHاطالػاتی یافت ًطذ.
دسصذ حجوی هَاد فشاس دس100 :02˚C
ًقطِ جَش58˚C :
ًقطِ رٍب-99˚C :

داًسيتِ تخاسَّ( :ا;2/6 )1
فطاس تخاس دس ( :)BUAC=1اطالػاتی دسیافت ًطذ.
پایذاسی :دس دهای اتاق ٍ هخاصى واهال تستِ پایذاس است.
خطش حاصل اص تجضیِ ضذى :هوىي است هَلغ گشم ضذى هًََاوسیذ وشتي ٍ دی اوسیذ وشتي تطىیل ضَد
ٍ تجضیِ گشدد.
خطش پليوشی ضذى :اًجام ًوی ضَد.
ًاساصگاسیً :یتشاتْا ،هَاد اوسیذوٌٌذُ لَی ،تاصّا ،تا اسیذّا ٍ آب تِ وٌذی ٍاوٌص هی دّذ ٍ تطىیل اسهیذ
استیه ٍ هتاًَل هی دّذ.
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هحيط ّای هَسد اجتٌاب :گشها ،ضؼلِ ،هٌاتغ آتطضا ٍ هَاد ًاساصگاس.
 – 12پایذاسی ٍ ٍاکٌص پزیشی
پایذاسی :دس حالت هؼوَلی استؼوال ٍ رخیشُ ساصی پایذاس است.
خطشات تجضیِ هحصَل :هوىي است هَلغ گشم ضذى هًََاوسیذ وشتي ٍ دی اوسیذ وشتي تطهىیل ضهَد ٍ
تجضیِ گشدد.
خطشات پليوشیضاسيَى :توایل ًذاسد .
ًاساصگاسی :دس ٍاوٌص تا ًیتشات ،اوسیذوٌٌذُ ّای لَی ،فلضات للیایی لَی ٍ اسیذ ّای لَی سهثة آتهص
سَصی ٍ اًفجاس هی ضَد .
ضشایط اجتٌاب پزیش :گشها ،ضؼلِ ،هٌاتغ جشلِ ٍ هَاد ًا ساصگاس.
 - 11اطالعات سويت
هسوَهيت خَساکی خشگَشLD50: 5mg/kg :
هسوَهيت پَستی خشگَشLD50: 5mg/kg :
هيضاى سَصش سٍی پَست 500mg/24H :تی اثش است .سَصش صیادتش ًوی ضَد.
هسوَهيت چطوی تِ طَس هتَسط100mg/24H :
 - 10اطالعات اکَلَطی
ٌّگاهی وِ ٍاسد خان ضَد ٍ،اسد آب ّای صیشصهیٌی ضذُ یا هوىي است تثخیش ضَدٌّ .گهاهی وهِ ٍاسد آب
هی ضَد ،هوىي است اثشات دساص هذت سٍی آتضیاى داضتِ تاضذٌّ .گاهی وِ ٍاسد آب هی ضًَذ ،اًتظاس ههی
سٍد تِ سشػت تثخیش ضَد .
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ٌّگاهی وِ ٍاسد َّا هی ضَد ایي هادُ تِ ٍسیلِ ٍاوٌص ّای فتَضیویایی تا تَلیهذ سادیىالْهای ّیذسٍوسهیل
فَسا تجضیِ هی ضَد.
ٌّگاهی وِ ٍاسد َّا هی ضَد ایي هادُ هوىي است داخل اتوسفش ضذُ ٍتِ هذت طهَالًی دس هحهیط هشتهَط
تالی تواًذٌّ .گاهی وِ ٍاسد َّا هی ضَد صهاى ًیوِ ػوش تیطتش اص  30سٍص داسد.
 – 13سٍش ّای دفع ضایعات
هَادی وِ لاتل تاصیافت دس اًثاس ًیستٌذ تایذ تا سػایت هَاسد ایوٌی وهاس تها ههَاد خطشًهان تهِ داخهل صتالهِ
سَصفشستادُ ضًَذ ،الثتِ سٍش اص تیي تشدى صتالِ ّا ٍ اًْذام آًْا طثك لَاًیي ّش وطَس فشق هی وٌذ.
- 14اطالعالت حول ٍ ًقل
تصَست صهیٌی طثك همشسات وطَس اًجام هی ضَد.
ًام تجاسی :هتیل استات
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آدرس :اراک -کیلومتر  34جاده شازود قطب صىعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حالل پویان.
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