اطالعات ایمنی محصول

شرکت شیمیایی حالل پویان

هتَکؼی پشٍپیل اػتات
 - 1هـخصات هحصَل
ًام :هتَوسی پزٍپیل استات
هتشادفّا -1 :هتَوسی -2استَوسی پزٍیاًَل -1 ،هتَوسی -2پزٍپیل استات ،پزٍپلیي گالیىَل هًََهتیل
استات ،پزٍپلیي هًََهتیل اتزاستات -گالیىَل اتز استات.
ؿواسُ اًجوي ؿیوی آهشیکا108-65-6 :
ٍصى هَلکَلی132/16 :
فشهَل هَلکَلیC6H12O3 :
 – 2اطالعات تشکیة ٍ اجضاء
تشکیة -1 :هتَوسی -2پزٍپاًَل استات
دسصذ :حذالل %99
خطشًاک :تلِ
 -3هعشفی خطشات
هیضاى تأثیش سٍی ػالهتیٌّ :گام تواس تا پَست ٍ چطن خطزًان است ٍ تاعث سَسش هیضَد ّن چٌیي
تلعیذى ٍ استٌطاق ایي هادُ هضز است.
هیضاى اثش سٍی ػالهتی:
اثشات ػشطاى صایی :در دستزس ًیست.
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اثشات جْؾ صایی :در دستزس ًیست.
اثشات تشاتَطًتیک :در دستزس ًیست.
اطالعات ػویت :در دستزس ًیست.
 -4اقذاهات ٍ کوکْای اٍلیِ
تواع تا چـنّ :زگًَِ لٌشی را خارج وٌیذ .فَراً چطنّا را حذالل تِ هذت  15دلیمِ تطَریذ .پلکه ّکا را
تاس ًگِ داریذ ٍ تْتز است آب سزد استفادُ ضَد .تِ پشضه هزاجعِ وٌیذ.
تواع پَػتی :پَست را تا آب ٍ صاتَى تطَریذ ،پَست را تا یه پَضاًٌذُ پَضص دّیذ( .وزم ،پواد ٍ ،)...
تِ پشضه هزاجعِ وٌیذ .تا حذ هوىي اس آب سزد استفادُ ضَد.
اػتٌـاق :فزد را تِ َّای آساد تثزیذ ،اگز تٌفس هطىل است تِ اٍ تٌفس هصٌَعی تذّیذ ،اگز لادر تِ تکٌفس
ًویتاضذ تِ اٍ اوسیژى تذّیذ ،تِ پشضه هزاجعِ وٌیذ.
تٌفغ :اجاسُ دّیذ فزد تِ خَتی در هحیطی تا تَْیِ خَب لزار گیزد ،فَراً تِ دًثکال هزالثکتّکای پشضکىی
تاضیذ ،لثاسْای تٌگ هثل یمِ ،وزٍات ،ووزتٌذ را تاس وٌیذ .تِ پشضه هزاجعِ وٌیذ.
تلعیذى :فزد را ٍادار تِ استفزاغ ًىٌیذ ،لثاسْای تٌگ هثل یمِ ،وکزٍات ٍ ووزتٌکذ را ضکل وٌیکذ .تکِ پشضکه
هزاجعِ وٌیذ.
تلعیذى جذی :اطالعاتی در دستزس ًیست.
 -5اقذاهات آتؾ ًـاًی
اؿتعال پزیشی هحصَل :آتص گیز
ًقطِ خَداؿتعالی354˚C )669˚F( :
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ًقطِ اؿتعال :دس هحیط تؼتِ42˚C )107/6˚F( :
دس هحیط تاص45˚C )117˚F( :
هحذٍدیت اؿتعال :حذالل  ،%1/5حذاوثز %2
هحصَالت احتشاق :هحصَالت وزتي اوسیذ
خطشات آتؾ ػَصی :در حضَر ضعلِ ،گزها ٍ جزلِ لاتل اضتعال است ٍلکی در حضکَر ضکَن یکز لاتکل
اضتعال است.
خطشات اًفجاس
اًفجاس دس حضَس عَاهل هکاًیکی :در دستزس ًیست.
اًفجار در حضَر تزضحات :در دستزس ًیست.
اقذاهات آتؾ ًـاًی دس دػتَسالعولّا :هایع لاتل اضتعال ،هحلَل در آب.
هَاد قاتل اػتفادُ دس آتؾ ػَصی کن :پَدرّای ضیویایی خطه
هَاد قاتل اػتفادُ دس آتؾ ػَصی صیاد :فَم الىل ،اسپزی آب یا هِ ،ساختي هخشى حاٍی آب داغ یا جکت
داغ تِ هٌظَر جلَگیزی اس فطار ساخت ،اًفجار یا آتص سَسی خَد تِ خَد السم هیتاضذ.
ًکات ٍیظُ ٌّگام آتؾ ػَصی :در دستزس ًیست.
ًکات ٍیظُ ٌّگام اًفجاس :در دستزس ًیست.
 – 6اقذاهات الصم دس صهاى ًـش ًاگْاًی
ًـت کن :تا پارچِ یا یه هادُ خٌثی وٌٌذُ هَاد را جذب وٌیذ ٍ تِ ظزف ستالِ هٌاسة هٌتمل وٌیذ.
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ًـت صیاد :هایع لاتل اضتعال است .دٍراسگزهالزارگیزد ،هٌاتع ایجاد جزلِ را لطکع وٌیکذ ،اگکز خطکز تَلک
ًطت ون استً ،طت را هتَل

وٌیذ .هایع را تا هَاد خٌثی وٌٌذُ هثل خان ،ضي ٍ هاسِ خٌثی وٌیکذّ .زگکش

هَاد ًطت ضذُ را تا دست لوس ًىٌیذ .اس ٍرٍد هَاد تِ فاضالب یا هٌاطك هحذٍد جلَگیزی وٌیذ ،اگکز السم
است آب تٌذ ایجاد وٌیذ .توام هٌاتع احتزاق را حذف وٌیذ .هزالة ایي هسالِ تاضیذ وِ ایي هحصَل در حال
حاضز تاالتز اس سطح ً TLVوی تاضذ.
 -7هذیشیت ٍ رخیشُ ػاصی:
حتی الومذٍر اس گزها ٍ هٌاتع جزلِ دٍرتاضذّ ،وِ تجْیشات السم ،تَْیِ وافی ٍ فضای هٌاسة فزاّن تاضکذ،
تجْیشات تٌفسی واهل تپَضیذ ،اس تواس تا پَست ٍ چطن جلَگیزی ضکَدٌّ ،گکام هزاجعکِ تکِ پشضکه تکز
چسة ٍ ظزف هادُ تِ پشضه ًطاى دادُ ضَد.
رخیشُ:
اًثار تایذ اس تمیِ لسوتّا تفىیه ضذُ ٍ هَرد تاییذ تاضذ ،ظزٍف تایذ در یه هٌطمِ خطه ٍ دارای تَْیکِ
هٌاسة ًگِ داری ضًَذ  ،ظزٍف ًگِ داری تایذ هحىن هْز ٍ هَم ضذُ تاضذ.
 – 8کٌتشل دس هعشض قشاس گشفتي  /حفاظت ّای ؿخصی
کٌتشل هٌْذػی:
تَْیِ خزٍجی هٌاسة فزاّن ضَد ،دیگز وٌتزل ّای هٌْذسی تزای ًگِ داضتي لظت تخارات سیز حذ هجاس
رعایت ضًَذ ،اطویٌاى حاصل ضَد وِ هحل هٌاسة چطن ضَیی ٍ دٍش ایوٌی در هحکل وکار ًصکة ضکذُ
تاضذ.
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حفاظت ؿخصی:
عیٌه ایوٌی ،لثاس وارهجْش ،هاسه ،چىوِ ،دستىص ،تزای جلَگیزی اس استٌطاق پیطٌْاد هیضَد لثاسْای
هٌاسة ٍ هاسهّای پَضطی هٌاسة استفادُ ضَد ،لثل اس دست سدى تِ هحصَل تا یه هتخصص هطکَرت
وٌیذ.
 -9خَاف فیضیکی ٍ ؿیویایی:
حالت فیضیکی :هایع
تَ.:گشارش ًطذُ
طعن :گشارش ًطذُ
سًگ :گشارش ًطذُ
 : pHگشارش ًطذُ
ًقطِ جَؽ146˚C )148/15˚F( :
ًقطِ رٍب :در دستزس ًیست.
دهای تحشاًی :در دستزس ًیست.
ٍصى هخصَف0/996 :
فـاس تخاس :در دستزس ًیست.
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داًؼیتِ تخاسَّ ;1( :ا) 4/6
خاصیت پخؾ :هحلَل در آب
حاللیت :هحلَل در آب سزد.
 -10پایذاسی ٍ ٍاکٌؾ پزیشی:
ثثات :ایي هحصَل پایذار است.
ًاػاصگاسی تا هَاد هختلف :گزها ،هٌاتع جزلِ ٍ هَاد ًاساسگار
 -11اطالعات ػویت:
هؼیشّای ٍسٍد تِ تذى  :اس طزیك پَست ،چطن ٍ استٌطاق جذب هیضَد.
ػویت دس حیَاًات :هؼوَهیت خَساکی(هَؽ)8532 :هیلی گزم تِ اسای ّزویلَگزم ٍسى هَش
ػویت دس حیَاًات :هؼوَهیت پَػتی خشگَؽ5000 :هیلی گزم تِ اسای ّزویلَگزم ٍسى خزگَش
اثشات هضهي دس اًؼاى :در دستزس ًیست.
دیگش اطالعات ػویت :در پَست ٍ چطن ٍ استٌطاق خطزًان است.
اثشات تالقَُ ػالهتی :تاعث سَسش پَست هیضَد .اگز تٌفس ضَد تاعث سَسش هجاری تٌفسکی ضکذُ ٍ
در دستگاُ گَارش سَسش ایجاد هیوٌذ .وثذ ٍولیِّا را تحت تاثیز لزار هیدّذ.
 -12اطالعات صیؼت هحیطی:
هحصَالت تجضیِ تیَلَطیکی :هحصَالت تخزیة وٌٌذُ خطزًان تِ احتوال سیاد ٍ در دراس هذت تِ ٍجَد
هیآیٌذ.
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ػویت ایي عٌصش اص هحصَالت تجضیِ تیَلَطیکی :هحصَالت تخزیة ضذُ سوی تزًذ.
 – 13سٍؽ ّای دفع ضایعات
دفع صتالِ :ستالِّا تایذ هطاتك تا همزرات وٌتزل هحیط سیست فذرال ایالتی ٍ هحلی در ًظز گزفتِ ضًَذ.
 -14اطالعات حول ٍ ًقل
طثقِ تٌذی کالع :والس 3
ؿٌاػایی :استز ( -1هتَوسی -2 -پزٍیاًَل استات(

3272 : UNNA
گزٍُ تستِ تٌذی :گزٍُ 2
هقشسات ٍیظُ حول ٍ ًقل :در دستزس ًیست.
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