شرکت پل ایده آل پارس
تهران خیابان استاد مطهری  ،بعد از خیابان مفتح  ،خیابان جهانتاب  ،خیابان نقدی  ،پالک  ،21طبقه اول
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کد پستی 2458864525 :

ف کس22584482 :
صندوق پستی 9526- 24254 :

بخش  :1شناسايي ماده شيميايي
نام ماده شيميايي ،فرمول شيميايي و شماره مرجع  CASبه وضوح روي آن مشخص شدهاند.

بخش  :2تصوير نگاشتها و معاني GHS
بمب در حال انفجار :

سيلندر گاز:

محيط زيست:

اين ماده شيميايي
احتمال انفجار دارد.

چنانچه سيلندر در
معرض حرارت قرار
گرفته ،بشکند يا

اين ماده شيميايي ميتواند
منجر به مرگ ماهيان و ساير
آبزيان گردد( .اختياري تحت

نشتي داشته باشد،
اين مواد احتمال

)OSHA HazCom 2012

انفجار ،پرتاب به باال و
يا آسيب به سالمت
افراد را دارند.
شعله آتش :

شعله دور دايره :

خطر سالمت:

مواد شيميايي قابل

ممکن است مواد

تماس طوالنيمدت با اين ماده

اشتعال ميتوانند به
راحتي آتش گرفته و

شيميايي اکسيدکننده
همراه با ساير مواد

شيميايي ميتواند مشکالتي از
قبيل سرطان يا نقص تولد را

شعلهور شوند.

واکنش نشان داده و

موجب شود .برخي از اين مواد

منجر به آتش گرفتن
يا انفجار شوند.

شيميايي ميتوانند منجر به
آسم يا آسيب به اندام خاص
شوند.

خورندگي:
مواد شيميايي خورنده

جمجمه و استخوان:
قرار گرفتن در معرض

عالمت تعجب:
اين ماده شيميايي ميتواند

ميتوانند صدمه جدي

اين ماده شيميايي

آثاري مستقيم بر سالمت مانند

به به پوست و چشم

ميتواند مشکالت آني

بثورات پوستي يا تحريک

وارد نمايند .اين مواد
ميتوانند به لباس ،فلز

و احتماالً جدي را
براي سالمت افراد

تنفسي بگذارد .برخي از اين
مواد شيميايي ميتوانند به اليه

و ميز کار نيز آسيب

ايجاد کند.

اوزون آسيب برسانند.

وارد کنند.
واژه مخابرهاي  :واژه مخابرهاي (مانند
خطر يا اخطار ) به منظور هشدار دادن
به کاربر در خصوص خطرهاي بالقوه
که با کالس خطر يا طبقه بندي ماده
شيميايي تعيين ميشود.
www.medpip.com
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بخش  :3خطر آتشسوزي
اين لوزي نشاندهنده کدهاي مربوط به استاندارد  NFPAامريکا (اتحاديه ملي ايمني در برابر آتش) است که خطرات را بر اساس
واکنش پذيري مواد شيميايي در صورت وجود آتش درجه بندي ميکنند .هر يک از اين  4لوزي ،از يک مقياس درجه بندي از صفر
تا  4استفاده ميکنند که  4نشان دهنده باالترين ميزان خطر و صفر کمترين ميزان آنرا نشان ميدهد .در صورت نياز ،لوزي تحتاني
دربردارنده تصويرنگاشتهاي خاص ميباشد.

الف  -خطر سالمت :
 - 4مرگبار

ب – خطر آتش و نقطه اشتعال:
 - 4بسيار قابل اشتعال ،دماي کمتر از 00 ° F / 21 ° C

 - 3به شدت خطرناک

 - 3تحت شرايط دمايي نرمال آتش ميگيرد ،دماي کمتر از 100° F / 33 ° C

 - 2خطرناک
 - 1نسبتاً خطرناک

 - 2با حرارت ماليم آتش ميگيرد ،دماي کمتر از 200° F / 33 ° C
 - 1در صورت حرارت دادن آتش ميگيرد ،دماي بيش از از 200° F / 33 ° C

 - 0ماده نرمال

 - 0آتش نميگيرد ( غيرقابل اشتعال)

ج – واکنشپذيري :

د – لوزي پايين :

 - 4منفجره

 – OXYاکسيدکننده

 - 3ضربه و حرارت ميتواند به انفجار ختم شود
 - 2ممکن است تغيير شديد رخ دهد
 - 1در صورت حرارت دادن ناپايدار است

 – ACIDاسيد
 – ALKقليا
 - CORخورنده

 - 0در حالت عادي پايدار است.

 واکنش پذيري با آب -خطر راديو اکتيويته

www.medpip.com

