اطالعات ایوٌی هْاد MSDS
DESOMED RAPID AF

F-M-

شناسنامو ماده
ًام هحصْل ، DESOMED RAPID AF :ضذعفًْی کٌٌذٍ سطْح،سشیع االثش
خاًْادٍ ضیویایی :الکل
اطالعات هْاد:
Classification

Name

weight-%

F R11

EC-No.
-

Etanol

CAS-No.
-

-

-

مشخصات فیزیکی و شیمیایی ماده
حالت فیضیکی

هایع

ًقطَ اضتعال

ًقطَ جْش

App.85 ◦C

دهای خْداضتعالی

ًقطَ رّب

-

◦C

25◦C
>

◦C

حاللیت دس آب

هحلْل

ًقطَ اًجواد

-

ّصى هخصْظ

Ca. 0.932 g/cm

سًگ

تی سًگ

جشم هلکْلی

-

تْ

الکلی ّ هعطش

PH

8-6

کمک ىای اولیو






دس صْست تواط تا چطن فْساتا آب ضسستَ ضْد،پلک تاال ّ پائیي سا تاص ًگَ داضتَ ّ حذاقل تَ هذت  51دقیقَ
تطْئیذ.دس صْست تشّص عالئن تا چطن پضضک هطْست کٌیذ.
دس صْست تواط تا پْست تا صاتْى ّ آب فشاّاى ضستَ ضْد،دس صْستیکَ سْصش ُوچٌاى اداهَ داضت تَ پضضک
هشاجعَ کٌیذ.
دس صْستی کَ تلعیذٍ یا خْسدٍ ضْد فشد سا ّاداس تَ استفشاغ ًکٌیذ.دُاى سا تا آب فشاّاى ضستَ ّ آب فشاّاى
تٌْضیذُ.واًطْس کَ تش سّی تشچسة ًطاى دادٍ ضذٍ خطش خفگی تَ علت تْلیذ کف ّجْد داسد.
دسصْست استٌطاق تخاسات ،فشد سا تَ ُْای آصاد هٌتقل کشدٍ ّ دس صْست ًیاص تا پضضک هطْست کٌیذ.
دس صْستی کَ لثاط آلْدٍ ضْد تالفاصلَ لثاط ُای آلْدٍ ّ آغطتَ تَ هحلْل سا دسآّسدٍ ّ دس صْست ًیاص تَ پضضک
هشاجعَ کٌیذ.

اطالعات اطفاء حریق




تَ دلیل قاتل اضتعال تْدى اص هٌثع آتص دّس ًگَ داضتَ ضْد.تخاسات ًسثت تَ ُْا سٌگیي تش ُستٌذّ تا ُْا هوکي
است تشکیة هٌفجشضًْذٍ تْلیذ کٌذ.اص کطیذى سیگاس خْدداسی ضْد.
هْاد هٌاسة تشای اطفاء فْم ضذ الکلی ،دی اکسیذکشتي یا جت آب هی تاضذ اها تِتش است اص اص جت آب تا حجن تاال
استفادٍ ًگشدد.
هْاد ًاضی اص تجضیَ حشاستی،هًْْ اکسیذ کشتي ّ دی اکسیذ کشتي هی تاضذ.
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احتیاط ىای شخصی






اص دستکص ُای هحافظتی ّ هٌاسة استفادٍ ضْد.
جِت حفاظت جاًثی هی تْاى اص عیٌک ایوٌی استفادٍ کشد.
اص لثاط ُای آستیي تلٌذ استفادٍ ضْد.
دس صْست آلْدٍ ضذى لثاط ،آى سا دس آّسدٍ ّ تشای استفادٍ هجذد آًِا ساتطْئیذ.
دس صْست ًاهٌاسة تْدى تِْیَ ّ غلظت تسیاس صیاد اص هاسک استفادٍ ضْد.

احتیاط ىای محیط





هْاد سیختَ ضذٍ سا تَ صْست هکاًیکی جوع کٌیذ ّ دسّى ظشّف هٌاسة سیختَ ّ تشای دفع اهادٍ کٌیذ.
تِْیَ هٌاسة فشاُن کٌیذ ّ هٌاتع هطتعل سا اص هحیط دّس کٌیذ.
هایعات سیختَ ضذٍ سا تْسط هْاد جارب اص قثیل ضي ّ سیلیکاژل جوع کٌیذّ دس ظشّف هٌاسة تشیضیذ.
اص سیختي هایعات تَ تَ آتِای سطحی یا فاضالب ضِشی خْدداسی کٌیذ.

اطالعات مربوط بو واکنش ماده






دس حالت عادی پایذاس است.
تخاس تشکیة ضذٍ آى تا ُْا اگش صیاد گشم ضْد آتص هیگیشد.
عْاهل اکسیذ کٌٌذٍ جض هْاد ًاساصگاس است.

خطشات ًاضی اص تجضیَ ،هًْْکسیذ کشتي ّ دی اکسیذکشتي هی تاضذ.
اص هْاد خْساکی ًْ،ضیذًی ُا ّ غزای حیْاًات دّس ًگَ داضتَ ضْد.

طریقو دفع ضایعات و نشتی ىا





ظشّف خالی تایذ تَ ضشکت ُای تاصیافت فشستادٍ ضْد.
ظشّف آلْدٍ تعذ اص تخلیَ ّ توییضکاسی تَ هشکض تاصیافت هٌتقل ضًْذ.
اگش هشکض تاصیافت دس دستشط تاضذ،تاصیافت تش دفع اسجحیت داسدُ.وچٌیي هی تْاًذ تا تْجَ تَ هقشسات عوْهی،سْصاًذٍ ضْد.
تشای پاک کشدى ًطتی ُا هی تْاى اص هْاد جارب اصجولَ سیلیکاژل ّ ضي استفادٍ کشد.

روش جابجایی و انبارداری





دس اهاکٌی کَ تِْیَ هٌاسة است تا ایي هادٍ کاس ضْد.
دسب ظشّف ایي هادٍ ُویطَ تستَ ًگَ داضتَ ضْد.
اص خْسدى ایي هادٍ اجتٌاب ضْد.
دس جای خطک ّ خٌک تَ دّس اص هْاد ًاساصگاس اًثاس ضْد.

مقررات حمل و نقل





گشٍّ تستَ تٌذیIII:
ضواسٍ ضٌاساییUN 1987 :
تشچسة خطش 3 :
حول ّ ًقل دسیایی1l / 30kg :
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