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  اطالعات عمومي -2

                          مواد خورنده �

  

  

  

  

  

  هشدارهاي حفاظتي  -3

 .شده و امكان آسيب و تخريب بافت قرنيه وجود داردباعث تحريك چشم : تماس با چشم  �

وجود  در تماس با پوست باعث درد و قرمزي پوست و در مواردي امكان سوختگي: تماس با پوست  �

 .دارد

 .شود بلعيدن آن خطرناك و باعث تحريك بافت مخاطي مي: بلعيدن و خوردن  �

  .قابل احتراق نيست: حريق �

  .قابل انفجار نيست: انفجار  �

  

  

  ماهيت ماده -1

 50AF دكونكس: تجاري  نام �

 ضدعفوني كننده و گندزدائي: موارد استفاده  �

 مايع: فيزيكي حالت  �

 بي رنگ: رنگ  �

  .تقريبا بدون بوي خاصي است: بو  �
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  كمك هاي اوليه -4

دقيقه بشوئيد در  15به سرعت چشمها را با مقادير زيادي آب  و به مدت حداقل  : تماس با چشم �

به  ،پلكها را باال نگهداريد در صورت ادامه يافتن تحريك و سوزش چشمها ،هنگام شستن چشمها

 .پزشك مراجعه نمائيد

سريعا  لباسهاي آلوده به . با آب بشوئيدبسرعت و بطور كامل  پوست آلوده را :  تماس با پوست �

در صورت ادامه داشتن تحريك و سوزش . ده و پوست را كامال با آب بشوئيدمايع را از تن خارج كر

 .پوست به پزشك مراجعه نمائيد

 .حركت و گرم  نگهداريد فرد مسموم را فورا به هواي آزاد برده و او را بي: استنشاق  �

بالفاصله به فرد مسموم مقادير زيادي آب بنوشانيد سپس او را به پزشك يا  :بلعيدن و خوردن  �

هرگز فرد مسموم را مجبور به استفراغ يا نوشيدن مايعات ديگري بجز آب اورژانس رسانده و 

  .نكنيد

 

  اطفاء حريق-5

، بسياري از واكنش ها را شدت مي بخشدغير قابل اشتعال، اشتعال ديگر مواد : خطر آتش گيري �

 .گازهاي محرك يا سمي مي شودحريق و انفجار مي شود،در هنگام حريق باعث انتشار باعث ايجاد

 .از وسايل مناسب اطفاء حريق كه آتش را احاطه مي كند، استفاده كنيد:  نحوه مناسب اطفاء �

در صورت امكان ظروف حاوي محلول را از محيط در حال حريق خارج كرده و از :  ساير توضيحات �

  .بخارات  اين ماده در حال سوختن پرهيز نمائيدتنفس 

 

  احتياطات شخصي -6

) مخصوص مواد شيميايي( در هنگام كار با آن دستكش الستيكي يا پالستيكي : ستد حفاظت �

 .بپوشيد

 .استفاده كنيد) شيلد(از عينك محافظ مقاوم يا حفاظ صورت :  حفاظت چشم �

 .در برابر پاشش آن محافظت نمايدلباس كاري بپوشيد كه پوست را :  حفاظت بدن �

در محيط كار يا نگهداري آن تهويه عمومي و موضعي مناسب و قوي داشته : حفاظت تنفسي �

  .باشيد
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  احتياطات محيط - 7

از ريخت و پاش آن جلوگيري كرده در محل نگهداري آن تهويه مناسب داشته : حفاظت محيط كار �

در كنار مواد جاذب نگهداري  .فاضالب جاري نكنيدرا بداخل مجراي  بطور مستقيم آن. باشيد

 .كرده و جنس ظروف نگهداري آن از مواد غير قابل اشتعال نظير شيشه باشد

  .در صورت ريزش آن از فشار آب  براي پاكسازي  محل استفاده كنيد: نظافت محيط آلوده �

  

  انبارداري جابجايي و -8  

با احتياط حمل شود و از ريزش آن به محيط و تماس با چشم و پوست : احتياطات جابجايي �

 . جلوگيري كنيد

درب ظروف . در محل خشك و خنك و داراي تهويه مناسب نگهداري كنيد:  شرايط انبارداري �

 ،از جمله الستيك برخي تركيبات پالستيكي .محتوي اين محلول بايد هميشه كامال بسته باشد

  .رنگهاي پالستيكي را تخريب ميكند روكش و پوششهاي مصنوعي و ،رزين ،كائوچوي مصنوعي

  

  پايداري و برهم كنش ها-9 

 .با مواد اسيدي تركيب ميشود، ناپايدار :  پايداري �

 اكسيدكننده ها ،گليكولها ،الكلها ،اسيدهاي معدني و آلي: مواد ناسازگار �

  . تركيبات كلردار متصاعد ميكندگازها و بخارات سمي حاوي :  خطرات ناشي از تجزيه �

  

  سم شناسي -10

سوزاننده و خورنده است خطر آسيب به قرنيه وجود  ،در تماس با چشم محرك:  تماس با چشم �

 .دارد

محرك پوست بوده از طريق پوست جذب ميشود  و در تماسهاي طوالني و مزمن :  تماس با پوست �

 .وجود دارد) فيشر و ليچن عفوني –اريتما (خطر درماتيت اگزماتور 

 .از طريق گوارشي جذب ميشود و به بافت مخاطي آسيب وارد ميكند: و خوردن  بلعيدن �

خطر جذب از طريق تنفس وجود دارد باعث تحريك سيستم تنفسي فوقاني و آسيب به :  تنفس �

  .بافت مخاطي ميشود

 


