
  
  
  

شر    ر پاال   ت 

   :عمومي مشخصات
 142- 200با دامنه نقطه جوش (دامنه تقطير)   آروماتيكي و پارافيني هاي هيدروكربن از مخلوطي كه ماليم بوي و آب رنگ به شفاف مايعي است

  نمايد نمي دگيخور ايجاد و پايدار شيميايي نظر از و باشد ميدرجه سيلسيوس 
  = بيشترين خطر)4= كمترين خطر ، 0)(4-0درجه بندي خطرات بر اساس سازمان حفاظت از حريق آمريكا: (شاخص 

  0 واكنش پذيري:               3اشتعال پذيري:                   1از لحاظ سالمتي:  
اطالع رساني شود.                                                                                     به نزديكترين واحد آتش نشاني يا امداد و نجات درصورت بروز هر حادثه (حريق يا نشتي) 

                                                                                                                                                                              

  :برانسان تأثير
  سرگيجه، تهوع و تحريك دستگاه تنفسي شودتماس طوالني مدت با بخارات اين ماده ممكن است سبب سردرد، 

  .د شو مي جذب بلع و استنشاق و پوست چشم، راه از ماده اين
  .گردد مي تحريك و سوزش سبب ها چشم با تماس اثر در
  .گردد مي پوست تحريك و خشكي سبب و شده تبخير سريعاً پوست با تماس در

  .گردد مي استفراغ و تهوع سبب و شده سينه و گلو ناحية در سوزش سبب مايع اين بلعيدن
 .گردد مي ها ريه به آسيب و مركزي اعصاب دستگاه كارايي كاهش سبب در طوالني مدت مايع اين بخارات تنفس

  :بهداشتي و ايمني نكات ، فردي هاي حفاظت
  ردد.گ مراجعه پزشك به فوراً و  شستشو ميكنيددر حالتي كه چشم را در آب، باز و بسته  فراوان آب با دقيقه 20 حداقل چشم با تماس صورت در
 و در صورت ادامه تحريك پوستي به پزشك مراجعه شود. شود داده شستشو صابون و آب با را محل پوست، با تماس صورت در

  .دهيد اطالع اورژانس به تنفس در مشكل صورت در و برده آزاد هواي به را فرد استنشاق، صورت در
 به سريعاً سر وي را پايين تر از سطح بدن نگهداشته .فرد چيزي خورانده نشود  به و ننمائيد استفراغ به وادار را مصدوم شدن بلعيده صورت در

 استفاده ايمني عينك و ماسك ،نفتي مواد مخصوص دستكش ايمني، كفش و كار لباس از حتماً بايد ماده اين با كار جهت گردد مراجعه پزشك

  .گردد

  با حريق : اقدامات مقابله
به شدت قابل اشتعال بوده و در دماي محيط بخارات قابل اشتعال در محيط پخش مي گردد در صورت رسيدن  :خطرات آتش سوزي و انفجار

  بخارات به منبع جرقه احتمال آتش سوزي وجود دارد.
  فوم، پودر خشك و گاز كربنيك خاموش كننده ها:

  .شود و توانايي اطفاء حريق را ندارداز آب تنها براي خنك كاري استفاده مي 
 اقدامات الزم حين نشتي و يا ريخته شدن مواد به محيط: 

در صورت امكان  .به مواد ريخته شده دست نزنيدو  ديگر منابع احتراق خودداري نمودهوسيله نقيله را خاموش نمائيد و از ايجاد جرقه، آتش و - 
   .شود جلويمواد شدن تبخير از توسط اسپري آب  .جلوي نشتي (در صورتي كه احتمال خطر وجود نداشته باشد) گرفته شود

غير قابل اشتعال ، جمع آوري گردد و براي دفع در ظروف مناسب ريخته جاذب مواد سايراگر مقدار مواد ريخته شده كم باشد توسط ماسه و يا - 
  جلوگيري گردد. ضايعات آلوده به كانالهاي روباز (انتقال)انتشاراز  وده ش
  در صورتي كه مقدار مواد ريخته شده زياد باشد جهت جلوگيري از گسترش بيشتر مواد در مسير جريان مواد موانع ايجاد گردد.- 
  مشخص گردد.هشدار اليم و محل حادثه  با ع يدهو افراد غير ضروري از محل دور گرد منابع جرقه  از محل حادثه حذف- 
 شستشو و تمييزكاري كامل محوطه - 

 اين فرم مخصوص استفاده راننده تانكر حامل اين ماده شيميايي مي باشد.

فرم مشخصات عمومي و نكات 
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