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 2Ca(ocl)) بلیچ( کلسیم هیپوکلریت: ماده نام

 315: کد

 )MSDS(شیمیائی  مواد ایمنی نکات و عمومی مشخصات فرم

 :عمومی مشخصات
 متصاعد کلر وگاز. شود می حل درآب آرامی به کلر، نافذ بوي با رنگ سفید پودر بصورت جامد است اي ماده
 است اشتعال قابل. نمایدمی

 :زیست محیط و انسان بر تأثیر
 شودمی جذب بلع و تنفس چشم، پوست، طریق از
 .شودمی شدید سوزش باعث پوست و چشم با تماس صورت در

 شودمی هاریه و فوقانی تنفسی مجاري تحریک و سوزش باعث آن استنشاق
 :بهداشتی و ایمنی نکات فردي، هاي حفاظت

 .نمائید استفاده آب از فقط آن کردن خاموش براي سوزي آتش صورت در
 .دهید شستشو فراوان آب با و باز پلک بصورت را چشم دقیقه 15 حداقل مدت به چشم با تماس صورت در
 .بشوئید فراوان باآب را تماس ومحل راخارج آلوده لباس پوست با تماس صورت در
 .کنید مطلع را معالج پزشک سریعا و نموده منتقل آزاد هواي به را فرد استنشاق صورت در

PVC دستکش و کامل پوشش فیلتردار، ماسک صورت، حفاظ نقاب یا ایمنی ازعینک ماده این با کار هنگام در 
 .نمائید استفاده
 :نقل و حمل و نگهداري شرایط

 .باشند بسته در کامالً باید ماده این حاوي ظروف
 . نمائید خودداري شدت به اسیدها مجاورت در ماده این نگهداري از

 .باشد مناسب تهویه سیستم داراي و خنک و خشک باید نگهداري محل
 ایمنی اداره: کننده تائید
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 خشک کننده خاموش :ماده نام

 601: کد

 )MSDS(شیمیائی  مواد ایمنی نکات و عمومی مشخصات فرم

 :عمومی مشخصات
 بو بی و پودرنرم

 درآب محلول کمی
 :زیست محیط و برانسان تأثیر
 شودمی پوست التهاب باعث

 :بهداشتی و ایمنی نکات فردي، هاي حفاظت
 .کنید مراجعه پزشک به لزوم درصورت و بشوئید را محل آب با دقیقه 15 چشم یا پوست با تماس صورت در
 .نمایید استفاده دستکش و کار لباس فیلتردار، ماسک ایمنی، عینک از ماده این با کار هنگام در

 :نقل و حمل و نگهداري شرایط
 .شود نگهداري بسته ظروف در

 ایمنی اداره :کننده تائید
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 جیوه: ماده نام

 1314: کد

 )MSDS(شیمیائی  مواد ایمنی نکات و عمومی مشخصات فرم

 :عمومی مشخصات
 بو بی و سنگین اي، نقره مایع

 :زیست محیط و برانسان تأثیر
 شودمی سینه درد و نفس تنگی سرفه، ها،ریه تحریک باعث آن بخار تنفس
 است کننده تحریک چشم و پوست براي

 :بهداشتی و ایمنی نکات فردي، هاي حفاظت
 .شودمی اشتها کاهش و هالثه مشکالت تمرکز، قدرت و حافظه ضعف تشنج، باعث مدت طوالنی تماس
 .کنید خودداري منزل به آلوده لباس حمل از و درآورده تن از سریعا را آلوده لباس
 .بشویید آب با را آلوده محل

 .کنید استفاده محافظ لباس و نفوذ قابل غیر دستکش از
 .کنید استفاده صورت محافظ نقاب یا و ایمنی عینک از

 :نقل و حمل و نگهداري شرایط
 .شود نگاهداري کامل تهویه با محلی در و بسته ظروف در

 .کنید نگاهداري اشتعال قابل مواد و مس لیتیم، سدیم، کلسیم، نیکل، از دور
 ایمنی اداره :کننده تائید
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 )N2( ازت: ماده نام

 1401 :کد

 )MSDS(شیمیائی  مواد ایمنی نکات و عمومی مشخصات فرم

 :عمومی مشخصات
 پایدار و احتراق قابل غیر بو، بی و رنگ بی فشار گازتحت

 :زیست محیط و برانسان تأثیر
 .شودمی مرگ حتی و بیهوشی نفس، تنگی سرگیجه، باعث استنشاق صورت در

 :بهداشتی و ایمنی نکات فردي، هاي حفاظت
 .شود استفاده ایمنی لباس و تنفسی تجهیزات از سوزي آتش صورت در
 . نمائید استفاده فرد تنفس جهت اکسیژن از و کرده منتقل آزاد هواي به را فرد استنشاق صورت در
 .ندارد تأثیر چشم و پوست بر

 . نمائید حاصل اطمینان گاز این مجاز میزان از نیتروژن گاز حاوي ظروف به ورود از قبل
 فادهاست کامل تهویه یا و اکسیژن ماسک از محدود فضاي در و ایمنی کفش و دستکش از گاز این با کار هنگام در

 .نمائید
 :نقل و حمل و نگهداري شرایط
 .شود نگهداري C°52 زیر دماي در مناسب تهویه با و خشک و خنک درمحل
 .شود نگهداري عمودي بصورت اضطراري خروج محلهاي یا پرترافیک محل از دور باید مربوطه هاي سیلندر

 .نشود جابجا کند می حمل مسافر که نقلیه وسیله با
 ایمنی اداره :کننده تائید
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 O2N نیتروز اکسید: ماده نام

 1403: کد

 )MSDS(شیمیائی  مواد ایمنی نکات و عمومی مشخصات فرم

 :عمومی مشخصات
 .شودمی نیزشناخته آورخنده گاز نام با
 .دارد وجود بیرنگ گاز یا مایع شکل، مکعبی بلورهاي صورتهب

 . باشدمی PPM 50 کار ساعت 8 زمانی متوسط در مجاز میزان
 :زیست محیط و برانسان تأثیر

 .شودمی جذب تنفس طریق از
 .شودمی مصرف بیهوشی گاز عنوانهب
 .آوردمی وجودهب انفجار قابل مخلوطی هوا با ترکیب با

 

 :بهداشتی و ایمنی نکات فردي، هاي حفاظت
 .دهید شستشو فراوان آب با دقیقه 15 مدتهب حداقل چشم با تماس صورت در
 .دهید شستشو وصابون آب با را آلوده محل یا و نموده خارج را آلوده لباسهاي پوست با تماس صورت در
 .نمایید مطلع را پزشک سریعا داده انتقال آزاد هواي به را مصدوم استنشاق صورت در
 .نمایید استفاده مناسب تهویه ایمنی، عینک از کار هنگام در

 :ونقل حمل و نگهداري شرایط
 .شود انبارش خنک درجاي. نمایید برقرار مناسب تهویه نگهداري محل در

 ایمنی اداره :کننده تائید
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