اطالعات ایمنی محصول

شرکت شیمیایی حالل پویان

دی اکتیل ترفتاالت
-1هطرػبت هحػَل
ًام ضیویایی :زی اوتیل تطفتبالت
هتزادف ّا :ثیس(-2اتیل ّگعیل)تطفتبالت-4ٍ1-ثٌعى زی وطثَوسیلیه اسیس ,ثیس(-2اتیل ّگعیل)استط
ضوارُ اًجوي ضیوی ارٍپا 229-176-9 :
ضوارُ اًجوي ضیوی اهزیکا 6422-86-2 :

-2اعالػبت تطویت ٍاجعا
راٌّوای سزیع  :ذغطًبن ًوی ثبضس.

-3هؼطفی ذغطات
هسوَهیت خَراکی  :زضتحمیمبت اًجبم ضسُ هطرع گطزیسُ وِ 50زضغسًوًَِ ّبی هَضزآظهبیص
ثبذَضزى همساضووتطاظ20000هیلی گطم ثطویلَگطم اظهحػَل اظثیي ضفتٌس.
هسوَهیت پَستی:هطرع ًیست.
هسوَهیت تٌفسی  :هطرع ًیست.

-4الساهبت اٍلیِ
توبس پَستی  :پَست ضا فَضاً ثب همساض ظیبزی آة ٍ غبثَى ضستطَ زّیس .لجبس ٍ وفص ّبی آلَزُ ضا
ثیطٍى آٍضزُ.لجبسْبٍ وفطْب ضا لجل اظ استفبزُ هجسز ثسلت تویع وٌیس.
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شرکت شیمیایی حالل پویان

دی اکتیل ترفتاالت
تواط چطوی  :فَضا چطن ّب ضا ثب همساض ظیبزی آة ثطَییسّ.طگًَِ لٌعی ضااظچطن ذبضج وٌیس .اگط ضست
سَظش ظیبز است فطز ضا ًعز پعضه هؼبلج ثجطیس.
استٌطبق َّ :ا ضا تَْیِ وٌیس ٍ ضرع ضا اظ هحیظ آلَزُ زٍض وٌیس .زض غَضت ػسم تٌفس اظ تٌفس
هػٌَػی استفبزُ وٌیس .هطالجتْبی پعضىی اػوبل وٌیس.
لَضت زازى  :ثِ فطزآة ثٌَضبًیسّ.طگعفطزآسیت زیسُ ضاٍازاضثِ استفطاؽ ًىٌیس.اگطاستفطاؽ ضخ هی زّس
فطزضازضٍضؼیتی لطاضزّیسوِ هَازاستفطاؽ ضسُ ضااستٌطبق ًىٌسٍضاُ تٌفسی فطزهسسٍز ًطَز .اٍ ضا ًعز پعضه
هؼبلج ثجطیس.

-5الساهبت آتص ًطبًی
ًقطِ اضتعال  238:زضجِ سبًتی گطاز(460زضجِ فبضًْبیت)
ًقطِ خَد اضتعالی  :هطرع ًیست.
هحصَالت حاصل اساحتزاق  :وطثي هًََوسیسً,یتطٍغى اوسیس,زٍزُ ,ثؼضی اوسیسّبی حبغل اظسَذت
ّیسضٍوطثي ّب
حالت  :هبیغ لبثل اضتؼبل
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اطالعات ٍیضُ (تخصصی) :زض ایي هَالغ ثطای ذبهَش وطزى آتص ،ضرع ثبیس لجبس هرػَظ(ایوٌی)
پَضیسُ ٍ ثطای ًعزیه ضسى ثِ آى هحیظ ثبیس اظ هبسه فیلتطزاضی استفبزُ وٌس وِ توبم غَضت فطز
ضاثپَضبًس .یب اظ زیگط ضٍضْبی فَضیتی وِ احتیبج است استفبزُ ضَز.

-6الساهبت الظم زض ظهبى ًطط ًبگْبًی
احتیا ط ّای سهاى ًطزً :بحیِ هَضز ًظط ضا اظ هَازًطت ضسُ پبن وٌیس َّ ،ا ضا تَْیِ وٌیس.ثْتطاست ثطای
حفظ هحیظ ظیست اظآلَزگی تبجبیی وِ هوىي است اظاًتطبضهَازجلَگیطی ضَز.
سیستن ّای اًتقال هَاد ًطت ضذُ  :هَازًطت ضسُ ضاهی تَاى ثبپوپ ّبی هٌبست جوغ آٍضی وطز.هَاز ضا
حتی-الومسٍض جوغ آٍضی ٍ وٌتطل وٌیس.هَاز هبیغ ضا زض ظطف هٌبسجی جوغ آٍضی ٍ یب ثب هَاز جبشة (هبًٌس:
ذبن ،هبسِ ذطه) جوغ وٌیس ٍ زض ظطف هرػَظ هَاز ثبظیبفتی ٍ ثی هػطف ضیویبیی لطاض زّیس.

-7جبثِ جبیی ٍ شذیطُ سبظی
اظ آسیت ّبی فیعیىی آى ضا هحبفظت وٌیس .زض یه هىبى سطز ،ذیلی تویع زٍض اظ ّط چیعی وِ هوىي است
ذغط آتص ظایی زاضتِ ثبضسٍهَازی وِ لبثلیت اوسیساسیَى ًساضًس آى ضا ًگِ زاضیس.اظتوبس عَالًی هست
ثبپَست ٍلجبس وبضاجتٌبة ضَز.هحیظ وبضثبیستی حتوبهجْعثِ زٍش ایوٌی ٍسیستن چطن ضَیی ثبضس.
تَجِ :همساضووی اظفتبالت ّب هی تَاًٌسجصة ثسى ضًَس.هَازجصة ضسُ هیتَاًٌس ثطَّضهًَْبی جٌسی جٌیي
اثطوطزُ یب زضثسى جٌیي ثبلی ثوبًٌس ٍثطوَزن زضسبلْبی اٍل ضضس اثط ثگصاضز.
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-8وٌتطل زض هؼطؼ لطاض گطفتي  /حفبظت ّبی ضرػی
سیستن تَْیِ  :شوطًطسُ است.
تواط پَستی تادست ّ :یچگًَِ زستىص حفبظتی ذبغی هَجَز ًوی ثبضس.زستىص ّبی ًئَپطىً,تطل
یبثَتیل همبٍهتطاظاًَاع زیگطًس.ثْتطاست لجل اظذطیس ثب هطبٍضهطثَط ثِ ػطضِ هحػَالت هطَضت غَضت
گیطز.
تواط تاچطن  :حتوبثبیساظػیٌه ایوٌی استفبزُ وطز.
لثاط ایوٌی ّ :یچگًَِ لجبس ذبظ ثطای توبس ثبایي هَازعطاحی ًطسُ است.

-9ذػَغیبت فیعیىی ٍ ضیویبیی
خصَصیات ظاّزی هَاد  :هبیغ ظالل ٍ ثی ضًگ ,چسجٌبن ثسٍى ثٍَزاضای هعُ ای تلد
تَ :ثسٍى ثَ
فطارتخار1:هیلی هتطجیَُ(0/13ویلَپبسىبل) زضزهبی 215زضجِ سبًتی گطاز(419زضجِ فبضًْبیت).تَجِ
زاضتِ ثبضیس وِ اًساظُ گیطی زضزهبی ثبال اًجبم ضسُ است.
هیشاى تثخیز :هطرع ًیست.
داًسیتِ تخار 13/5:
هحذٍدُ تثخیز383:زضجِ سبًتی گطاز(721زضجِ فبضًْبیت)
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دهای یخ سدى  -84:زضجِ سبًتی گطاز(-55زضجِ فبضًْبیت)
ٍسى هخصَظ  0/983 :زضزهبی  20زضجِ سبًتی گطاز
حاللیت 4 :هیلی گطم ثطلیتطزضزهبی 20زضجِ,هحلَل زضاستَى ,اتبًَل ٍحاللْبی آضٍهبتیه ّیسضٍوطثٌی زیگط
ٍیسکَسیتِ 63:سبًتی پَاظ زض20زضجِ سبًتی گطاز
: pHیًَْبی آظاز ًساضز.
ٍسى هَلکَلی 390:گطم ثطهَل

ٍ-10اوٌص پصیطی
ثثات ٍ پایذاری :ثبفلعات ٍاسغِ اوسیساسیًَْبی لَی زاضز.
ٍاکٌص تاهَاد دیگز :هطرع ًطسُ است.
پایذاری :زضحبلت ػبزی پبیساض است.
پلیوزیشاسیَى :اًجبم ًویطَز.
خطزات حاصل اس تجشیِ هَاد :هحػَالت ذغطًبوی تَلیس ًویىٌس .
حساسیت تِ ضزتات هکاًیکی :هطرع ًطسُ است.
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-11اعالػبت سویت
هسوَهیت پَستی  :تبثیطذیلی ون زاضزیب گبُ ثسٍى تبثیطاست.
جذب پَستی :اظعطیك پَست جصة ًویطَز.
هیشاى سَسش رٍی چطن :ثبػث تحطیه چطن هیطَز.
استٌطاق :فطبضثربضون ٍزاًسیتِ ثربضثبالی ایي هبزُ اثطات استٌطبق ضاثِ حسالل هیطسبًس.زضیه تحمیك ػلوی
ثطضٍی یه گًَِ هَش زضهحیغی اضجبع اظثربضات زی اوتیل تطفتبالت هطرع گطزیس وِ استٌطبق هحػَل
تبثیطظیبزی ثطػسم سالهتی ًساضز.
تلعیذى :اثطی هطرع ًطسُ است.ثِ ًظطهیطسس عؼن تلد هحػَل هبًغ ثلؼیسى آى هیطَز.

اثطات هعهي لطاضگطفتي زضهؼطؼ هحػَل
اطالعات عوَهی :سویت ثسیبضپبییٌی زاضز.ذَضاًیسى 1000هیلی گطم ثطویلَگطم زض90ضٍظثِ هَش تبثیطووی
ثطسالهتی هَش زاضز.
سزطاى سایی :اثطسطعبى ظایی زضاًسبى ٍّیچ گًَِ ای اظحیَاًبت هطبّسُ ًطسُ است.
هسوَهیت خَراکی هَش :ثیص اظ20000هیلی گطم ثطویلَگطم
هسوَهیت پَستی هَش :ثیص اظ5000هیلی گطم ثطویلَگطم
هسوَهیت پَستی خزگَش :ثیص اظ3200هیلی گطم ثطویلَگطم
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هسوَهیت پَستی ذَوچِ ٌّسی :ثیص اظ19/670هیلی گطم ثطلیتط
هسوَهیت تٌفسی هَش :هطرع ًطسُ است.
تَجِ :همساضووی اظفتبالت ّب هیتَاًٌسجصة ثسى ضًَس.هَازجصة ضسُ هیتَاًٌس ثطَّضهًَْبی جٌسی جٌیي
اثطوطزُ یب زضثسى جٌیي ثبلی ثوبًٌس ٍثطوَزن زضسبلْبی اٍل ضضس تبثیطثگصاضًس.

-12اعالػبت ظیست هحیغی
اثزات تیَلَصیکی :زی اوتیل تطفتبالت اثطثیَلَغیىی ًساضز.
اثزات سیست تخزیة پذیز :احتوبال ثِ زلیل حاللیت پبییي ظیست ترطیت پصیطًسٌّ.گبهیىِ ٍاضز ذبن
ثطًَس هوىي است ٍاضز آة ّبی ظیطظهیٌی ضًَس یب تجریط ضًَس ٍ زضعَالًی هست ثطآثعیبى تبثیط هیگصاضًس.
ٌّگبهی وِ ٍاضز َّا هی ضَز ثب ضازیىبل ّیسضٍوسیل ٍاوٌص هیسّس ٍ اثطات آى زض اتوسفط هی هبًس ًٍیوِ
ػوطحسٍز ًػفِ ضٍظ زاضًس.

-13ضٍش ّبی زفغ ضبیؼبت
هَازی وِ لبثل ثبظیبفت زض اًجبض ًیستٌس ثب ضػبیت حول هَاز ثبیس ثِ زاذل ظثبلِ سَظ فطستبزُ ضًَس .الجتِ
ضٍش زفغ ظثبلِ ّب عجك لَاًیي وطَضّب فطق زاضز.
ظزٍف:ظطٍف ثبیسوبهال ذطه ٍهَضزاعویٌبى ثبضٌس.ظطٍف ثبیسلجل اظاستفبزُ هجسزچه ضًَس.ظطٍف پلی
اتیلٌی ثبیس عی یه هبُ تحت آظهًَْبی فطبضی تست ضًَس.ظطٍف فلعی ًیعثبیستَسظ آظهًَْبی فطبضی زض
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ّط 5سبل تست ضًَسّ.طگعظطٍف هحػَل ضاثب هتِ ثطش ًسّیس ٍػولیبت جَضىبضی زضآًْب یبزضًعزیىی
آًْب اًجبم ًطَز.

 -14اعالػبت حول ٍ ًمل
ًام هٌاسة تجاری :تٌظین ًطسُ است.
کالط خطز :تٌظین ًطسُ است.
:UN/NAهطرع ًیست.
گزٍُ تستِ تٌذی :تٌظین ًطسُ است.
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