اطالعات ایمنی محصول

شرکت شیمیایی حالل پویان

 -2اتیل ّگضیل استات
 -1هطخصات هحصَل
ًام-2 :اتیل ّگضیل استات
ضواسُ اًجوي ضیوی آهشیىا103-09-3 :
ًام ّای هتشادف-2 :اتیل ّگضیل استش استیه اسیذ-2 ،اتیل ّگضیل اتاًَات
ٍصى هَلىَلی172/27 :
فشهَل ضیویاییC10H20O2 :

 -2اطالعات تشویة ٍ اجضاء
تشویة-2 :اتیل ّگضیل استات
دسصذ خلَظ"99 :
خطشًان :تلِ

 -3هعشفی خطشات
هشالثت ّای اٍسطاًسی
خصَصیات ظاّشی :هایع ضفاف ٍ تذٍى سًگً ،مطِ اضتعال71 ˚C:
تَخِ! دس حالت هحلَل ٍ تخاس لاتل اضتعال .اگش تلعیذُ یااستٌطاق گشدد هضش است .سٍی سیستن هشوضی
اعػاب اثش هی گزاسد .تاعث سَصش پَست ،چطوْا ٍ دستگاُ تٌفسی هی ضَد.
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اثشات پٌْاى سٍی سالهت
استٌطاق :تاعث تحشیه دستگاُ تٌفس هی ضَد .دس غَستی وِ استٌطاق ضَد هوىي است هضش تاضذ.
تلعیذى :تاعث تحشیه دستگاُ گَاسش هیطَد .دس غَستی وِ تلعیذُ ضَد هوىي است هضش تاضذ.
تواس تا پَست:تاعث تحشیه پَست هیطَد .دس غَستی وِ اص طشیك پَست خزب ضَد ,هوىي است هضش
تاضذ.
تواس تا چطن :تاعث سَصش هی گشدد.

 -4الذاهات ٍ ووىْای اٍلیِ
استٌطاق :دس غَست تٌفس فشد سا تِ َّای آصاد تثشیذ .اگش ًفس ًوی وطذ تِ اٍ تٌفس هػٌَعی تذّیذ .اگش
ًفس وطیذى هطىل است تِ اٍ اوسیژى تذّیذ .ووه ّای اٍلیِ ضشٍسی است.
تلعیذى :تَسط پشسٌل پضضىی فشد سا ٍاداس تِ استفشاغ وٌیذ .اگش فشد تیَْش است اص طشیك دّاى تِ اٍ چیضی
ًخَساًیذ .فشد سا ًضد پضضه تشیذ.
تواس تا پَست :فَسا پَست سا تا همذاس صیادی غاتَى ٍ آب تشای حذالل  15دلیمِ تطَییذ .لثاسْا ٍ
وفطْای آلَدُ سا دسآٍسیذ .تِ پضضه هشاخعِ ضَد .لثاسْا ٍوفطْا لثل اص استفادُ هدذد واهال ضستِ ضًَذ.
تواس تا چطن :فَسا چطن سا تا همذاس صیادی آب تشای حذالل  15دلیمِ تطَییذٌّ.گام ضست
ٍضَپلىْاساتاصٍتستِ وٌیذ .فَسا تِ پضضه هشاخعِ ضَد.
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 -5الذاهات آتص ًطاًی
ّواًٌذ ّش آتص سَصی دیگشی تا استفادُ اص دستگاُ تٌفس تا فطاس هٌاسة هطاتك تا MSHA/NIOSH
ٍ پَضص واهل ،خَد سا هحافظت وٌیذ .تخاسات هوىي است تِ سوت هٌثع اضتعال حشوت وٌٌذ ٍ تشگشدًذ.
اگش هَاد دسگیش آتص تطَد ،هی سَصد .تخاس ٍ هایع آى لاتل اضتعال است.
اطفای حشیك :استفادُ اص اسپشی آب ،هادُ ضیویایی خطه ،دی اوسیذ وشتي یا فَم ضیویایی.
ًمطِ اضتعال71˚C #159/80˚F$ :
دهای خَد اضتعالی295˚C #563˚F$ :
همذاس هحذٍدیت آتطگیشی دس َّا تش حسة دسصذ :حذ پاییي 0/76:

حذ تاال 8/14 :

دسجِ تٌذی  :NFPAسالهتی ، 2 :لاتلیت آتص گیشی ،2 :پایذاسی :غفش.

 -6الذاهات الصم دس صهاى ًطش ًاگْاًی
اطالعات عوَهی :استفادُ اص ٍسایل ٍ تدْیضات ضخػی هٌاسة ّواًٌذ آًچِ دس تخص  8روش ضذُ
است.
ًطت وشدى تا سیختي هَاد :هَاد ًطت ضذُ سا تا هَاد تی اثش $هاًٌذ ٍسهیىَلیت ،ضي ٍ هاسِ ٍ یاخان#
خزب وٌیذ ٍ سپس دس هىاى ٍ ظشف هٌاسة رخیشُ وٌیذ .توام هٌاتع لاتل احتشاق سا دٍس وٌیذ .اص یه اتضاس
ضذ خشلِ استفادُ وٌیذ  .اخاصُ ًذّیذ وِ ایي هادُ ضیویایی ٍاسد هحیط صیست ضَد.

 -7جاتجایی ٍ رخیشُ ساصی
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خاتِ خایی :اص تَْیِ هٌاسة استفادُ وٌیذ .اص اتضاسّای ضذ خشلِ ٍ اًفداس استفادُ وٌیذ .هَاظة تاضیذ وِ دس
چطن ،پَست ٍ ،یا تش سٍی لثاسْایتاى ًشیضد .دٍس اص گشها ٍ خشلِ ًگِ داسی ضَد .هَاد سا تٌفس ًىٌیذ ٍ
لَست ًذّیذ.
رخیشُ ساصی :دٍس اص هٌاتع اضتعال ،دس یه خای خطه ٍ خٌه ٍ دس یه ظشف هحىن ٍ تستِ ًگْذاسی
وٌیذ.

 - 8وٌتشل دسهعشض لشاس گشفتي ،حفاظت ّای ضخصی
سیستن تَْیِ  :یه سیستن تَْیِ تشای آى هىاى تىاس تثشیذ ،تَغیِ هیطَد وِ واسوٌاًی سا وِ طی حول ٍ
ًمل َّایی دس هعشؼ ایي هادُ لشاس گشفتِ اًذ ،تا تَْیِ ولی آًدا 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 هحل واس واسوٌاى خلَگیشی وٌذ .لطفا تِ
هستٌذات  ACGIHهشاخعِ وٌیذ ،طثك همشسات اغلة آخشیي ٍیشایص یه سیستن تَْیِ سا تىاس تثشیذ.
تٌفس هصٌَعی ضخصی :دس ضشایطی وِ دس هعشؼ هادُ هطخع لشاس گشفتِ ایذ ٍ هٌْذسیي وٌتشل دس
دستشس ًیستٌذ ،تا تْذاضت غٌعتی هطَست وٌیذ .دس هَالع ضشٍسی یا هَسدی وِ دس هعشؼ هادُ لشاس
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 پَستی :یه لثاس هحافظ ًفَرًاپزیش ضاهل چىوِ ،دستىص ،وت ،پیطثٌذ یا واٍس دس حذ التضا
تطَسی وِ اص تواس پَست خلَگیشی وٌذ تپَضیذ.
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هحافظت چطوی :عیٌه ایوٌی ضیویایی یا یه پَضص واهل تشای غَست $سپش #طَسی وِ دیذى هوىي
تاضذ استفادُ وٌیذ.

 – 9خصَصیات فیضیىی ٍ ضیویایی
سًگ :هایع ضفاف
حاللیتً :اهحلَل
چگالی0/87 @ 20˚C :
 :pHاطالعاتی دس دستشس ًیست.
ًمطِ جَش197˚C :
ًمطِ رٍب-45˚C :
داًسیتِ تخاس (دس َّا)5/93 :
فطاس تخاس( :)mm Hgاطالعاتی دس دستشس ًیست.

 – 11پایذاسی ٍ ٍاوٌص پزیشی
پایذاسی :تحت دها ٍ فطاس هعوَلی پایذاس است.

خطشات تجضیِ هحصَل :هًََاوسیذ وشتي ٍ دی اوسیذ وشتي تطىیل هی ضَد.
خطشات پلیوشیضاسیَى :اطالعاتی دس دستشس ًیست.
هَاد ًاساصگاس :ایي هادُ یه عاهل اوسیذوٌٌذُ لَی است.
ضشایط اجتٌاب پزیش :هحػَل سا اص گشها ،آتص ٍ دیگش هٌاتع لاتل اضتعال دٍس ًگِ داسیذ.

 – 11اطالعات سویت
خَوچِ ٌّذی LD50 => 20ml/kg :
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آصهَى  ،Draizeخشگَش ،چطن 500 :هیلی گشم خفیف
آصهَى  ،Draizeخشگَش ،چطن 250 ug/24H :ضذیذ
دّاى ،هَشLD50 => 3200 mg / kg :
دّاى ،هَش غحشاییLD50 = 3mg/kg :
 – 12اطالعات اوَلَطی
سشعت فشاسیت ایي هادُ دس خًَ ،یوِ عوشی تشاتش  1/5سٍص است .تَاًایی تغلیظ ضذى صیستی داسد.

 – 13سٍش ّای دفع ضایعات
اگش چِ ًویتَاى هادُ هَسد ًظش سا دٍتاسُ تاصیافت وشد ٍ یا تِ چشخِ تاصگشداًذ ٍلی تطَس دستی دٍسسیختي
آى خطشًان است .تایستی طثك هػَتات  RCRAآى سا تِ آساًی تِ فاضالب فشستاد .سٍش اص تیي تشدى
ایي ضایعات تا تَخِ تِ ضشایط ّش وطَس هتفاٍت هیتاضذ.

 – 14اطالعات حول ٍ ًمل
اطالعاتی دس دستشس ًوی تاضذ.

 - 15دیگش اطالعات
اسٍپا  /همشسات تیي الوللی
ضَی هطاتك تا دستَسالعول  ECاسٍپا
ًوادّای خطش:
XI
عثاسات خطش:
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تحشیه وٌٌذُ تشای چطن ،سیستن تٌفسی ٍ پَست.

عثاسات ایوٌی:
 S 26دس غَست تواس تا چطن ،ضستطَ تالفاغلِ تا همذاس صیادی اص آب ٍ سپس تِ پضضه هشاخعِ
ضَد.
 ، S 37/39پَضیذى دستىص ّای هٌاسة ٍ حفاظت اص چطن ٍ غَست.

لَصی خطش :سالهتی ،2 :لاتلیت اضتعالٍ ، 2 :اوٌص پزیشی0 :
تشچسة خطش :تَخِ! هایع ٍ تخاس لاتل اضتعال ،هوىي است سثة تحشیه پَست ،چطن ٍ دستگاُ تٌفسی
ضَد .سٍی سلَل ّای سیستن عػثی هشوضی تاثیش گزاسد.
تشچسة احتیاط :دٍس اص گشها ،هَاد خشلِ صا ٍ آتص ًگِ داسیذ.
دس ظشٍف تستِ ًگْذاسیذ.
فمط تا سیستن تَْیِ وافی استفادُ وٌیذ.
اص تواس تا چطن ،پَست ٍ لثاسّا اختٌاب وٌیذ.
تعذ اص لوس وشدى هادُ،لسوت هَسدتواس سا تطَس واهل تطَییذ.
اص تٌفس تخاسات هادُ خلَگیشی وٌیذ.
تشچسة ووه ّای اٍلیِ :دس غَست تواس تا چطن ٍ پَست فَسا تا همذاس صیادی آب ،حذالل تشای 15
دلیمِ آى ّا سا تطَییذ .دس غَستی وِ تحشیه پیطشفتِ ٍ خذی است تِ پضضه هعالح هشاخعِ وٌیذ.
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اگش هادُ هَسد ًظش سا استٌطاق وشدُ است ضخع هَسد ًظش سا تِ َّای آصاد تثشیذ .اگش دس تٌفس وشدى دچاس
هطىل ضذُ است اٍ سا ًضد پضضه هعالح تثشیذ .اگش اص ًوًَِ هَسد ًظش خَسدُ است ّشگض اٍ سا ٍاداس تِ
استفشاغ ًىٌیذ .تِ اٍ همذاس صیادی آب تذّیذ .اگش فشد تیَْش است ّشگض تِ دّاى اٍ چیضی ًشیضیذ.
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