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 :  سازندهشرکت  و مشخصات نام محصول -1

 پارافین کلره: محصولنام  

 باسمنج جاده 20کیلومتر  –تبریز -آدرس تولید کننده: ایران

 +98( 041) ،36300609: تلفن شماره

 +  98( 041) 33364431 ،36300611:  فکس شماره

 www.chlorpars.com تیسا وب

 آتش برابر در کننده مقاوم بعنوان مواد در یافزودن  و زریسا یپالست موارد مصرف شناسایی شده :

 :  شناسایی خطرات -2

 

 

   

 .است شده یبند طبقه ریز صورت به DSD/PDD  مقررات یبند طبقه طبق محصول نیا خطرات :

 .شود آن خوردن ترک ای پوست یخشک باعث است ممکن مکرر تماس R66: یسالمت یرو ریتاث

 یطوالن در است ممکن که انیآبز یبرا یسم اریبس.  ستیز طیمح یبرا خطرناک   R 50/ 53: ستیز طیمح یرو ریتاث

 .شود سوء اثرات باعث مدت

 

 

 

 

  ستیز طیمح یبرا خطرناک  خطر یلوز           

http://www.chlorpars.com/
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 شودیم چشم سوزش و کیتحر سبب ماده نیا بخارات :چشم با تماسدر صورت 

 .شودیم )التهاب پوستی( تیدرمات و کیتحر سبب بیترک نیا مدت یطوالن و  مکرر تماس:پوستدر صورت تماس با 

 به یبطن و یشکم یدردها است ممکن نیهمچن شود استفراغ و تهوع ، اسهال سبب تواند یم ماده نیا :دنیبلعدر صورت 

 باشد داشته همراه

 سبب تواند یم ماده نیا بخارات استنشاق  شودیم سرفه موجب و است یتنفس دستگاه محرک ماده نیا :در صورت استنشاق

 .شود )عفونت ریه( یپنومون

 .است کربن دیمنوکس و HCl یحاو آن بخارات :قیحر 

 .محتویات و یا ظروف را از طریق سازمان دفع زباله مورد تائید دفع نمائید دفع :

  : ترکیبات و ماهیت ماده -3

 غلظت                                 CASRN                        اجزاء                                   

Alkanes, C10-13, chloro  85535-84-8  99.0 %   
   

 کمک های اولیه :  -4

 قهیدق 15 مدت به ولرم آب یادیز مقدار با است باز پلکها که یصورت به را آلوده یها چشم بالفاصله، چشمدر صورت تماس با 

 .دینما مراجعه پزشک به یستیبا  مصدوم. شود برطرف یآلودگ تا داده شستشو

. شود برطرف یآلودگ تا شده داده شستشو قهیدق 15 مدت به  صابون و آب با یآلودگ محل عایسر پوستدر صورت تماس با 

 .شود مراجعه پزشک به سوزش صورت در

 .دینما مراجعه پزشک به یستیبا  مصدوم. دیینما استفراغ به وادار را او و داده آب مصدوم فرد بهدر صورت بلعیدن، 

 آورده رونیب مصدوم ازبدن آلوده یلباسها شده، داده انتقال آزاد یهوا به یآلودگ محل از فردبخارات ماده،  تنفسدر صورت 

 .شود استفاده پزشک به ارجاع و یمصنوع تنفس ، ژنیاکس ماسک رینظ یپزشک یتهایفور از دیشد تیمصدوم صورت در. شود

 .شود کنترل مصدوم فرد یرو یپزشک هیاول اقدامات ریسا و فشار و نبض :یپزشک مهم نکات
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 :حریق اطفاء اقدامات -5

 آزادشدن با همراه گرادیسانت درجه 180 از باالترمنتها در دمای این ماده آتش گیر نمی باشد. : ماده خاموش کننده مناسب

 هنگام در دیاکس ید کربن رینظ ییایمیش خشک یپودرها و فومگاز اسید کلریدریک و مونوکسید کربن تخریب می شود. 

 .باشد یم مناسب اریبس یسوز آتش

 ، دروژنیه دیکلر گاز رینظ خطرناک یسم یگازها کلره نیپاراف سوختن هنگام خطرناک ایجاد شده از احتراق:ترکیبات 

 . شودیم منتشر هوا در کربن یدهایاکس و سولفور دیاکس ید

. گردد دور یستیبا یسوز آتش ریمس از مواد بشکه و ظروف ممکن حد تا حادثه بروز صورت در ه به آتش نشان ها :صیتو

 مخصوص( ویاکت کربن یمحتوا محفظه)یترهایکانس با یگاز ماسک به مجهز دیبا حادثه محل در نظر مورد افراد و نشان آتش

 .باشد یم خطرناک و یسم سوختن از حاصل یگازها رایز باشند قیحر ضد یلباسها و کش دست ،کفش،یآل مواد بخارات

 تجهیزات محافظتی مخصوص برای آتش نشان ها :

تمام بدن در برابر حریق و سیستم حفاظت تنفسی محافظ در هنگام حریق استفاده از کلیه وسایل حفاظتی از قبیل لباسهای 

 که شامل ماسک تمام صورت است و دارای فشار مثبت هوا است پیشنهاد می گردد. NIOSHپیشنهادی 

 : اقدامات در شرایط اضطرای ناشی از بروز حادثه -6

 طیمح و داده قرار پوشش تحت الزم  زاتیتجه با را آلوده طیمحاحتیاطات شخصی، تجهیزات حفاظتی و فرآیندهای اضطراری: 

. دیینما یریجلوگ ها آبراه به مواد ورود از و دورکرده طیمح از را اشتعال قابل و احتراق منابع هیکل. دیینما محدود را عمل

 .شود گرفته منیا طور به مواد نشت یجلو

 اقدامات زیستی محیطی :از ورود مواد به خاک، خاکریز، فاضالب، آبراه ها و یا آب های زمینی جلوگیری کنید. 

 جمع دهد ینم واکنش ماده نیا با که یجاذب مواد و خاک شن با را شده ختهیر موادمواد و روش ها برای مهار و پاک سازی : 

 آموزش افراد توسط را طیمح. دیده شستشو آب با را طیمح و ختهیر دار برچسب و خشک ظروف داخل لیب با ، کرده یآور

 .ندینما استفاده یفرد یمنیا لیوسا از یستیبا افراد دیینما یپاکساز دهید
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 انبار و جابه جایی: -7

 به مجهز دیبا کار طیمح ردیگ یم صورت ییجابجا یلنیات یپل سربسته ظروف درون درمواد احتیاطی برای جابجائی ایمن : 

 .گردد تیرعا ونقل حمل موقع یمنیا نکات. باشد هیتهو ستمیس

 ینگهدار هوا هیتهو  ستمیس یحاو و خشک خنک، یجا در ،یلنیات یپل دربسته یها بشکه درشرایط برای انبار کردن ایمن: 

 شود.

 و PVC ظروف. باشد یم مناسب باال دانسیته لنیات یپل ظروف و یالک پوشش یدارا یفوالد ظروف در کلره نیپاراف ینگهدار

 .باشد یم نامناسب بیترک نیا ینگهدار یبرا نامرغوب و نییپا یفوالد یاژهایآل

 ایاح و ها دکنندهیاکس.شودیم کلره نیپاراف بیتخر موجب و داده واکنش کلر با یخاک ییایقل و ییایقل فلزات مواد ناسازگار:

 .شود یم بیترک نیا رهیزنج از کلر حذف موجب ها کننده

 :کنترل های در معرض قرار گیری و حفاظت شخصی  -8

کنترل های مهندسی: از کنترل های مهندسی برای نگهداشت میزان انتقال با هوا زیر حد الزامات و راهنماهای در معرض قرار 

ناسب استفاده نمائید. گیری استفاده کنید. اگر الزامات و راهنماهای حد در معرض قرار گیری قابل کاربرد نبود تنها با تهویه م

 تهویه خروجی ممکن است برای برخی عملیات ضروری باشد.

 اقدامات حفاظتی فردی : حفاظ صورت / چشم : از ماسک شیمیایی مناسب استفاده کنید.

سایر موارد ایمنی: از لباس حفاظتی مقاوم به مواد شیمیایی استفاده کنید. انتخاب موارد شخصی مانند حفاظ صورت، چکمه 

 ها، پیش بند و یا لباس محفاظتی کامل بستگی به کاری که انجام می شود دارد.

حفاظت تنفسی: حفاظ تنفسی بایستی هنگامی که احتمال تجاوز از الزامات و راهنمایی های حد در معرض قرارگیری وجود 

انتخاب تهویه کننده هوا بستگی استفاده کنید  مناسب تنفسی دستگاهدارد استفاده گردد. اگر این راهنمایی ها وجود نداشت از 

 .به عملیات خاص و غلظت ماده دارد. برای شرایط اضطراری از تجهیزات تنفسی  فشار مثبت استفاده کنید

 شیمیایی و فیزیکی: خصوصیات -9

 85535-84-8:  (CAS No) کد شناشایی شیمیایی
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 Cl= 13-10(n= yCly -2n+2HnC , (50% - 5%2فرمول شیمیایی: 

 لردار یا آلکانهای کلردار.خانواده شیمیایی: از خانواده پارافین های ک

 

 :و واکنش پذیریپایداری  -10

 

 پایدار است. در دمای معمولیپایداری شیمیایی: 

 احتمال واکنش های خطرناک: پلی مریزاسیون اتفاق نمی افتد

 و منابع حرارتی و مواد ناسازگار دور نگه داشته شود.   گرمااز شرایطی که بایستی پیش گیری شود: 

 .کننده ایاح و دکنندهیاکس ،یخاک ییایقل ، ییایقل فلزات وم،ینیآلوم ،یرو آهن، رینظ یمواد .مواد ناسازگار:

گاز اسید کلریدرک،دی اکسید و مونوکسید  شامل است ممکن یا هیتجز محصوالتمحصوالت حاصل از تجزیه خطرناکـ : 

 .باشد کربن

 :اطالعات سم شناسی -11

 Oral LD50 > 4000 mg/Kgسمیت دهانی : 
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 .منجر به تحریک و حساسیت پوستی شود ممکن است تماس پوستی طوالنی سمیت پوستی حاد :

  .شود کیتحر به منجر است ممکن یطوالن تماسسمیت چشمی: 

 :اطالعات زیست محیطی -12

 یجانب عوارض موجب  است ممکن. باشد یم یسم اریبس یآبز موجودات یبرا ماده نیا : و آبزیان سمیت حاد برای ماهی

 .شود یم یآب یها طیمح در مدت یطوالن

 می باشد.یت بسیار کم در آب ، مورد انتظار به دلیل حالل باال تجمع زیستیتجمع زیستی: 

 دفع: مالحظات -13

 بر طبق قوانین و مقررات محلی بایستی عمل نمود. 

 حمل ونقل:اطالعات  -14

 کیلویی حمل می شود. 270در بشکه های 

 اطالعات در سایر منابع: -15

 از اطالعات سایر تولید کنندگان معتبر استفاده شود.

 سایر اطالعات: -16

اطالعات بیشتر در مورد این محصول می تواند از طریق تماس با فروشنده یا خدمات مشتریان بدست آید. بروشور محصول را 

 درخواست کنید.
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