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  اطالعات عمومي - 2

  مواد محرك     خطرناك براي محيط زيست         مواد آتش گيرمواد سمي              لوزي خطر     �

  

  

  اطفاء حريق - 3

 درجه 17 از كمتر دماى در ماده اين بخارات .است اشتعال قابل مايع: خطر آتش گيري  �

 ماده اين بخارات همچنين . دهد تشكيل انفجارى مخلوط اتاق هواى با مى تواند سانتيگراد

 .شود محترق ساكن الكتريسيته تخليه ميتواند توسط

 .آب مه يا اسپرى فوم، خشك، شيميايى مواد پودر اكسايد، دى كربن: نحوه مناسب اطفاء  �

 را ماده اين كردن سرد و كردن خنك توانايى زيرا باشد اثر بى است ممكن آب: ساير توضيحات  �

  .ندارد اشتعال نقطه زيرتا 

  

  

  

  ماهيت ماده -1

  زايلين : شيميايي  نام �

 زايلن زايلول، تولوئن، متيل بنزن، متيل دى: نامهاي مترادف  �

  C8-H10: فرمول شيميايي  �

 بنزن آلكيل دى بنزن، آلكيل آروماتيك، هيدروكربن : خانواده شيميايي �

 مايع: حالت فيزيكي �

 رنگ بى: رنگ �

  مشخص بوى: بو �
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  هشدارهاي حفاظتي -4

 چشم مختصر تحريكات سبب حيوانات روى بر آزمايشگاهى مطالعات در مايع اين: تماس با چشم �

 .مي باشد ppm200 كمتراز هاى غلظت در و ماده اين بخارات دراثر چشمى تحريكات.است شده

 و قرمزى تحريك، زايلن ايزومرهاى با تماس اثر در كه است داده نشان مطالعات: تماس با پوست  �

 ساعت 1حدود  زمانى گذشت از پس اغلب تأثيرات اين  .ميشود حساسى ايجاد هاى سوختگى

 .مى باشد پذير برگشت تماس قطع از بعد

 از خفيفى سميت ماده اين كه است شده داده نشان حيوانات برروى درمطالعه :بلعيدن و خوردن  �

 گرفتن قرار تأثير تحت شبيه مشكالتى ماده اين از زيادى خوردن مقدار. دارد خوراكى راه

 .نمايد مى را استفراغ و حالت تهوع گيجى، مثل مركزى اعصاب سيستم

 عالئم كه باشد مى مركزى اعصاب سيستم روى بر زايلن بخارات استنشاق اساسى تأثير :تنفس  �

 .استفرغ و تهوع گيجى، سردرد، از عبارتند آن

  .مايع قابل اشتعال مي باشد :حريق �

  

  كمك هاي اوليه - 5

 باز پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به بود مانده باقى چشمى تحريكات اگر .شوند داشته نگه

 . دهيد شستشو صابون و آب با را پوست .كرده خارج ازتنلباس هاي آلوده را :  تماس با پوست �

 .كنيد مراجعه پزشك به شد آشكار تحريك هاى نشانه يا عالئم اگر

 فرد هوشيارى درصورت  .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 تا240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با را وى دهان

 .شود مراجعه پزشك به .بخورانيد آب ليتر ميلى 300

 فرد به تنفسى مشكل درصورت . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع:  تنفس �

 به .دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد وصل پزشكى اكسيژن دستگاه

 .شود مراجعه پزشك

يا را مرتب چك كرده به پزشك ...) دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد:  اطالعات پزشكي �

  .مراجعه شودنزديكترين مركز كنترل سموم 
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  احتياطات شخصي -6

 ماده اين نقل و حمل هنگام . باشد تماس در نبايد لباس يا و پوست با ماده اين:  حفاظت پوست �

 .شود استفاده دستكش و حفاظتى لباسهاى از بايست مى

 صورت محافظ مواقع اكثر در . شود عينك محافظ با قاب دور چشم استفاده از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى

 چشم و دوش. شود استفاده شيميايي مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،:  حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى محيط در ايمنى شور

 ماده اين ذرات كنترل براى يا و باشد نمى مناسب محيط تهويه كه زمانهايى در:  حفاظت تنفسي �

  .شود استفاده تنفسى دستگاه محافظ سيستمهاى از استاندارد حد زير در

  

  احتياطات محيط - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 بايست مى افراد اين . دهيد انجام ديده آموزش توسط افراد فقط را آلوده محيط تميزكردن

 كليه بايست مى .هكرد تهويه را محيط. كنند استفاده نياز مورد فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 .كرد دور محيط از را محترقه و مشتعل منابع

 كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده ناي با كه با موادى را شده ريخته مواد:  نظافت محيط آلوده �

 را محيط .كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و دربسته مناسب، ظروف داخل را در زائد مواد.

  .دهيد شستشو آب با

  

  انبارداري جابجايي و -8  

اپراتور مي . اده قابليت اشتال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي استم اين: احتياطات جابجايي �

افرادي كه با اين واد كار مي كنند بايد  .نياز، ايمن باشدبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد 

 .طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

آفتاب،  مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با خنك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

  .شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما
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  پايداري و برهم كنش ها-9

 .پايداري معمولي در برابر گرما، نور و هوا دارد:  پايداري �

 منابع ساير و گرما باز، هاى شعله جرقه، ساكن، الكتريسيته تخليه : محيط هاي مورد اجتناب �

 .ديگر محترقه

 هيدروژن اسيد نيتريك، دي كلر و قوى، اكسيدكننده عوامل: مواد ناسازگار �

 كربن مونو كسايد، كربن دي اكسايد:  تجزيه خطرات ناشي از �

  .زايلين به بسياري از پالستيك ها، الستيك ها حمله مي كنند :ساير اطالعات  �

  

  سم شناسي -10

  A4گروه  زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm       

 
  ))))حرفه ايحرفه ايحرفه ايحرفه ايمسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت ((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده 
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  اطالعات عمومي -2

  كنندهمواد اكسيد                                     لوزي خطر �

  

  

  

  

  

  هشدارهاي حفاظتي  -3

 .تماس با اين ماده سبب قرمزي و درد چشم مي شود: تماس با چشم  �

تماس با مايع ممكن است باعث ايجاد سرمازدگي شود كه عالئم آن تغيير در : تماس با پوست  �

 .مايل به خاكستري استرنگ پوست به رنگ سفيد يا زرد 

تماس با غلظت هاي باالي اين گاز باعث خواب آلودگي، ضعف، تهوع، استفراغ،  از دست دادن هماهنگي و : تنفس �

شود و تحت شرايطي موجب ) سيانوز(در تماس بيش از حد ممكن است رنگ پوست فرد آبي . هوشياري مي شود

 .ستم عصبي مي شود در تماس طوالني يا مكرر سبب صدمه به سي. مرگ شود

 .است غير قابل اشتعال: حريق �

  .مخلوط بخار ماده با هوا قابل انفجار است: انفجار  �

  

  ماهيت ماده -1

  نيتروس اكسايد: شيميايي  نام �

، نيتروژن اكسيد، هيپو نيتروس اسيد ، گاز خنده آوركسيدانوودي نيتروژن م: نامهاي مترادف  �

  آنيدريد، دي نيتروژن اكسيد

  N2O: فرمول شيميايي  �

 گاز مايع تحت فشار: حالت فيزيكي �

 بي رنگ: رنگ  �

  بوي شيرين: بو �
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  كمك هاي اوليه -4

دقيقه با آب  15چشم را به مدت فورا  در صورت داشتن لنز چشمي آن را درآوريد، : تماس با چشم �

 . فراوان بشوييد سپس به پزشك مراجعه كنيد

براي گرم كردن عضو در هنگام سرمازدگي پوست را با آب فراوان بشوييد ، :  با پوستتماس  �

آسيب ديده از آب داغ استفاده نكنيد اگر انگشت و يا دستتان يخ زده متناوبا مناطق آسيب ديده 

 . به پزشك مراجعه كنيدرا زير بغل قرار دهيد سريعا 

كنيد فرد را به هواي آزاد برده در براي كمك به فرد مصدوم از ماسك مناسب استفاده :  تنفس �

  .صورت نياز به او اكسيژن رساني كنيد سريعا به پزشك مراجعه شود

 

  اطفاء حريق -5

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

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

 .مي شود

 .از پودر، اسپري آب، كف، دي اكسيد كربن استفاده شود:  نحوه مناسب اطفاء �

در هنگام حريق سيلندرها را توسط اسپري آب خنك نگه داريد ، از يك جاي :  ساير توضيحات �

  .بپردازيد با حريق امن به مقابله

 

  احتياطات شخصي -6

 .استفاده شود م در برابر سرما از دستكشهاي مقاوهنگام كار با مايع اين ماده :  حفاظت پوست �

دستكش ها بايد عاري از روغن و گريس . زمان حمل سيلندرها از دستكش مناسب استفاده كنيد

 .باشد

 .استفاده شوديا حفاظ چشم  ايمنياز عينكهاي :  حفاظت چشم �

از لباسهاي مقاوم در برابر مواد شيميايي . از تماس اين ماده با بدن خودداري شود:  حفاظت بدن �

 .رها از كفش ايمني، استفاده كنيدهنگام حمل سيلند .استفاده شود

در صورت . بايد نصب شده باشدعمومي يا موضعي در محل كار سيستم تهويه :  حفاظت تنفسي �

  .نياز از حفاظت تنفسي استفاده شود
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  احتياطات محيط - 7

محل خطر را تخليه كنيد، محل را تهويه نماييد، تميز كردن محيط آلوده را : حفاظت محيط كار �

فقط توسط افراد آموزش ديده انجام دهيد افراد بايد از كليه تجهيزات ايمني فردي مورد نياز 

 .استفاده كنند

اره يا ديگر مواد جاذب قابل  اگر ماده بصورت مايع است آن را بوسيله خاك: نظافت محيط آلوده �

  .اشتعال جذب نكنيد، هرگز آب را مستقيما روي ماده نريزيد

  

  انبارداري جابجايي و -8  

هنگام حمل سيلندرها به صورت معلق از تسمه يا زنجير مناسب استفاده : احتياطات جابجايي �

 .مناسب استفاده كندفرد مسئول، هنگام حمل سيلندرها از لباس، دستكش و كفش ايمني . شود

. هنگام حمل سيلندرها به صورت معلق از تسمه يا زنجير مناسب استفاده شود:  شرايط انبارداري �

  .فرد مسئول، هنگام حمل سيلندرها از لباس، دستكش و كفش ايمني مناسب استفاده كند

  

  پايداري و برهم كنش ها-9 

 معموال پايدار: پايداري  �

فسفين، اترها، آلومينيوم،  ماده به شدت با انيدريد سولفورو، برم آبدار،اين : مواد ناسازگار �

هيدرازين، فنيل ليتيومو كاربيد تنگستن واكنش مي دهد و خطر حريق و انفجار دارد، اين ماده يك 

درجه سانتي گراد ممكن است با آمونياك ، منوكسيد 300اكسيد كننده قوي است و باالتر از دماي 

 .يدروژن، روغن، گريس و سوخت ها مخلوط قابل انفجاري را تشكيل مي دهدكربن، سولفيد ه

در دماهاي باال به اكسيژن ، اكسيدهاي سمي نيتروژن و نيتروژن تجزيه :  خطرات ناشي از تجزيه �

  .مي شود
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  سم شناسي -10

اين ماده باعث ايجاد سرما زدگي مي شود، اين ماده ممكن است  : )حاد(اثرات تماس كوتاه مدت �

 .داراي عوارضي بر روي سيستم اعصاب مركزي باشد

اين ماده ممكن است داراي عوارضي بر روي مغز استخوان باشد، :  )مزمن(اثرات تماس بلند مدت  �

 .امكان ايجاد عوارض سمي بر روي دستگاه توليد مثل انسان وجود دارد

 4Aسرطان زايي گروه : العات ساير اط �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV(TWA) : 50ppm   90mg/m
3
                  

NIOSH : (REL) : 25ppm   46 mg/m
3
                                    

))))مسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه اي((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده   
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  اطالعات عمومي -2

  كنندهمواد اكسيد                                     لوزي خطر �

  

  

  

  

  

  هشدارهاي حفاظتي  -3

 .تماس با اين ماده سبب قرمزي و درد چشم مي شود: تماس با چشم  �

تماس با مايع ممكن است باعث ايجاد سرمازدگي شود كه عالئم آن تغيير در : تماس با پوست  �

 .مايل به خاكستري استرنگ پوست به رنگ سفيد يا زرد 

تماس با غلظت هاي باالي اين گاز باعث خواب آلودگي، ضعف، تهوع، استفراغ،  از دست دادن هماهنگي و : تنفس �

شود و تحت شرايطي موجب ) سيانوز(در تماس بيش از حد ممكن است رنگ پوست فرد آبي . هوشياري مي شود

 .ستم عصبي مي شود در تماس طوالني يا مكرر سبب صدمه به سي. مرگ شود

 .است غير قابل اشتعال: حريق �

  .مخلوط بخار ماده با هوا قابل انفجار است: انفجار  �

  

  ماهيت ماده -1

  نيتروس اكسايد: شيميايي  نام �

، نيتروژن اكسيد، هيپو نيتروس اسيد ، گاز خنده آوركسيدانوودي نيتروژن م: نامهاي مترادف  �

  آنيدريد، دي نيتروژن اكسيد

  N2O: فرمول شيميايي  �

 گاز مايع تحت فشار: حالت فيزيكي �

 بي رنگ: رنگ  �

  بوي شيرين: بو �
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  كمك هاي اوليه -4

دقيقه با آب  15چشم را به مدت فورا  در صورت داشتن لنز چشمي آن را درآوريد، : تماس با چشم �

 . فراوان بشوييد سپس به پزشك مراجعه كنيد

براي گرم كردن عضو در هنگام سرمازدگي پوست را با آب فراوان بشوييد ، :  با پوستتماس  �

آسيب ديده از آب داغ استفاده نكنيد اگر انگشت و يا دستتان يخ زده متناوبا مناطق آسيب ديده 

 . به پزشك مراجعه كنيدرا زير بغل قرار دهيد سريعا 

كنيد فرد را به هواي آزاد برده در براي كمك به فرد مصدوم از ماسك مناسب استفاده :  تنفس �

  .صورت نياز به او اكسيژن رساني كنيد سريعا به پزشك مراجعه شود

 

  اطفاء حريق -5

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

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

 .مي شود

 .از پودر، اسپري آب، كف، دي اكسيد كربن استفاده شود:  نحوه مناسب اطفاء �

در هنگام حريق سيلندرها را توسط اسپري آب خنك نگه داريد ، از يك جاي :  ساير توضيحات �

  .بپردازيد با حريق امن به مقابله

 

  احتياطات شخصي -6

 .استفاده شود م در برابر سرما از دستكشهاي مقاوهنگام كار با مايع اين ماده :  حفاظت پوست �

دستكش ها بايد عاري از روغن و گريس . زمان حمل سيلندرها از دستكش مناسب استفاده كنيد

 .باشد

 .استفاده شوديا حفاظ چشم  ايمنياز عينكهاي :  حفاظت چشم �

از لباسهاي مقاوم در برابر مواد شيميايي . از تماس اين ماده با بدن خودداري شود:  حفاظت بدن �

 .رها از كفش ايمني، استفاده كنيدهنگام حمل سيلند .استفاده شود

در صورت . بايد نصب شده باشدعمومي يا موضعي در محل كار سيستم تهويه :  حفاظت تنفسي �

  .نياز از حفاظت تنفسي استفاده شود
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  احتياطات محيط - 7

محل خطر را تخليه كنيد، محل را تهويه نماييد، تميز كردن محيط آلوده را : حفاظت محيط كار �

فقط توسط افراد آموزش ديده انجام دهيد افراد بايد از كليه تجهيزات ايمني فردي مورد نياز 

 .استفاده كنند

اره يا ديگر مواد جاذب قابل  اگر ماده بصورت مايع است آن را بوسيله خاك: نظافت محيط آلوده �

  .اشتعال جذب نكنيد، هرگز آب را مستقيما روي ماده نريزيد

  

  انبارداري جابجايي و -8  

هنگام حمل سيلندرها به صورت معلق از تسمه يا زنجير مناسب استفاده : احتياطات جابجايي �

 .مناسب استفاده كندفرد مسئول، هنگام حمل سيلندرها از لباس، دستكش و كفش ايمني . شود

. هنگام حمل سيلندرها به صورت معلق از تسمه يا زنجير مناسب استفاده شود:  شرايط انبارداري �

  .فرد مسئول، هنگام حمل سيلندرها از لباس، دستكش و كفش ايمني مناسب استفاده كند

  

  پايداري و برهم كنش ها-9 

 معموال پايدار: پايداري  �

فسفين، اترها، آلومينيوم،  ماده به شدت با انيدريد سولفورو، برم آبدار،اين : مواد ناسازگار �

هيدرازين، فنيل ليتيومو كاربيد تنگستن واكنش مي دهد و خطر حريق و انفجار دارد، اين ماده يك 

درجه سانتي گراد ممكن است با آمونياك ، منوكسيد 300اكسيد كننده قوي است و باالتر از دماي 

 .يدروژن، روغن، گريس و سوخت ها مخلوط قابل انفجاري را تشكيل مي دهدكربن، سولفيد ه

در دماهاي باال به اكسيژن ، اكسيدهاي سمي نيتروژن و نيتروژن تجزيه :  خطرات ناشي از تجزيه �

  .مي شود
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  سم شناسي -10

اين ماده باعث ايجاد سرما زدگي مي شود، اين ماده ممكن است  : )حاد(اثرات تماس كوتاه مدت �

 .داراي عوارضي بر روي سيستم اعصاب مركزي باشد

اين ماده ممكن است داراي عوارضي بر روي مغز استخوان باشد، :  )مزمن(اثرات تماس بلند مدت  �

 .امكان ايجاد عوارض سمي بر روي دستگاه توليد مثل انسان وجود دارد

 4Aسرطان زايي گروه : العات ساير اط �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV(TWA) : 50ppm   90mg/m
3
                  

NIOSH : (REL) : 25ppm   46 mg/m
3
                                    

))))مسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه اي((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده   
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  اطالعات عمومي - 2

  مواد محرك     خطرناك براي محيط زيست         مواد آتش گيرمواد سمي              لوزي خطر     �

  

  

  اطفاء حريق - 3

 درجه 17 از كمتر دماى در ماده اين بخارات .است اشتعال قابل مايع: خطر آتش گيري  �

 ماده اين بخارات همچنين . دهد تشكيل انفجارى مخلوط اتاق هواى با مى تواند سانتيگراد

 .شود محترق ساكن الكتريسيته تخليه ميتواند توسط

 .آب مه يا اسپرى فوم، خشك، شيميايى مواد پودر اكسايد، دى كربن: نحوه مناسب اطفاء  �

 را ماده اين كردن سرد و كردن خنك توانايى زيرا باشد اثر بى است ممكن آب: ساير توضيحات  �

  .ندارد اشتعال نقطه زيرتا 

  

  

  

  ماهيت ماده -1

  زايلين : شيميايي  نام �

 زايلن زايلول، تولوئن، متيل بنزن، متيل دى: نامهاي مترادف  �

  C8-H10: فرمول شيميايي  �

 بنزن آلكيل دى بنزن، آلكيل آروماتيك، هيدروكربن : خانواده شيميايي �

 مايع: حالت فيزيكي �

 رنگ بى: رنگ �

  مشخص بوى: بو �
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  هشدارهاي حفاظتي -4

 چشم مختصر تحريكات سبب حيوانات روى بر آزمايشگاهى مطالعات در مايع اين: تماس با چشم �

 .مي باشد ppm200 كمتراز هاى غلظت در و ماده اين بخارات دراثر چشمى تحريكات.است شده

 و قرمزى تحريك، زايلن ايزومرهاى با تماس اثر در كه است داده نشان مطالعات: تماس با پوست  �

 ساعت 1حدود  زمانى گذشت از پس اغلب تأثيرات اين  .ميشود حساسى ايجاد هاى سوختگى

 .مى باشد پذير برگشت تماس قطع از بعد

 از خفيفى سميت ماده اين كه است شده داده نشان حيوانات برروى درمطالعه :بلعيدن و خوردن  �

 گرفتن قرار تأثير تحت شبيه مشكالتى ماده اين از زيادى خوردن مقدار. دارد خوراكى راه

 .نمايد مى را استفراغ و حالت تهوع گيجى، مثل مركزى اعصاب سيستم

 عالئم كه باشد مى مركزى اعصاب سيستم روى بر زايلن بخارات استنشاق اساسى تأثير :تنفس  �

 .استفرغ و تهوع گيجى، سردرد، از عبارتند آن

  .مايع قابل اشتعال مي باشد :حريق �

  

  كمك هاي اوليه - 5

 باز پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به بود مانده باقى چشمى تحريكات اگر .شوند داشته نگه

 . دهيد شستشو صابون و آب با را پوست .كرده خارج ازتنلباس هاي آلوده را :  تماس با پوست �

 .كنيد مراجعه پزشك به شد آشكار تحريك هاى نشانه يا عالئم اگر

 فرد هوشيارى درصورت  .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 تا240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با را وى دهان

 .شود مراجعه پزشك به .بخورانيد آب ليتر ميلى 300

 فرد به تنفسى مشكل درصورت . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع:  تنفس �

 به .دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد وصل پزشكى اكسيژن دستگاه

 .شود مراجعه پزشك

يا را مرتب چك كرده به پزشك ...) دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد:  اطالعات پزشكي �

  .مراجعه شودنزديكترين مركز كنترل سموم 
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  احتياطات شخصي -6

 ماده اين نقل و حمل هنگام . باشد تماس در نبايد لباس يا و پوست با ماده اين:  حفاظت پوست �

 .شود استفاده دستكش و حفاظتى لباسهاى از بايست مى

 صورت محافظ مواقع اكثر در . شود عينك محافظ با قاب دور چشم استفاده از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى

 چشم و دوش. شود استفاده شيميايي مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،:  حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى محيط در ايمنى شور

 ماده اين ذرات كنترل براى يا و باشد نمى مناسب محيط تهويه كه زمانهايى در:  حفاظت تنفسي �

  .شود استفاده تنفسى دستگاه محافظ سيستمهاى از استاندارد حد زير در

  

  احتياطات محيط - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 بايست مى افراد اين . دهيد انجام ديده آموزش توسط افراد فقط را آلوده محيط تميزكردن

 كليه بايست مى .هكرد تهويه را محيط. كنند استفاده نياز مورد فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 .كرد دور محيط از را محترقه و مشتعل منابع

 كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده ناي با كه با موادى را شده ريخته مواد:  نظافت محيط آلوده �

 را محيط .كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و دربسته مناسب، ظروف داخل را در زائد مواد.

  .دهيد شستشو آب با

  

  انبارداري جابجايي و -8  

اپراتور مي . اده قابليت اشتال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي استم اين: احتياطات جابجايي �

افرادي كه با اين واد كار مي كنند بايد  .نياز، ايمن باشدبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد 

 .طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

آفتاب،  مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با خنك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

  .شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما
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  پايداري و برهم كنش ها-9

 .پايداري معمولي در برابر گرما، نور و هوا دارد:  پايداري �

 منابع ساير و گرما باز، هاى شعله جرقه، ساكن، الكتريسيته تخليه : محيط هاي مورد اجتناب �

 .ديگر محترقه

 هيدروژن اسيد نيتريك، دي كلر و قوى، اكسيدكننده عوامل: مواد ناسازگار �

 كربن مونو كسايد، كربن دي اكسايد:  تجزيه خطرات ناشي از �

  .زايلين به بسياري از پالستيك ها، الستيك ها حمله مي كنند :ساير اطالعات  �

  

  سم شناسي -10

  A4گروه  زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm       

 
  ))))حرفه ايحرفه ايحرفه ايحرفه ايمسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت ((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده 
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  اطالعات عمومي - 2

  مواد محرك     خطرناك براي محيط زيست         مواد آتش گيرمواد سمي              لوزي خطر     �

  

  

  اطفاء حريق - 3

 درجه 17 از كمتر دماى در ماده اين بخارات .است اشتعال قابل مايع: خطر آتش گيري  �

 ماده اين بخارات همچنين . دهد تشكيل انفجارى مخلوط اتاق هواى با مى تواند سانتيگراد

 .شود محترق ساكن الكتريسيته تخليه ميتواند توسط

 .آب مه يا اسپرى فوم، خشك، شيميايى مواد پودر اكسايد، دى كربن: نحوه مناسب اطفاء  �

 را ماده اين كردن سرد و كردن خنك توانايى زيرا باشد اثر بى است ممكن آب: ساير توضيحات  �

  .ندارد اشتعال نقطه زيرتا 

  

  

  

  ماهيت ماده -1

  زايلين : شيميايي  نام �

 زايلن زايلول، تولوئن، متيل بنزن، متيل دى: نامهاي مترادف  �

  C8-H10: فرمول شيميايي  �

 بنزن آلكيل دى بنزن، آلكيل آروماتيك، هيدروكربن : خانواده شيميايي �

 مايع: حالت فيزيكي �

 رنگ بى: رنگ �

  مشخص بوى: بو �
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  هشدارهاي حفاظتي -4

 چشم مختصر تحريكات سبب حيوانات روى بر آزمايشگاهى مطالعات در مايع اين: تماس با چشم �

 .مي باشد ppm200 كمتراز هاى غلظت در و ماده اين بخارات دراثر چشمى تحريكات.است شده

 و قرمزى تحريك، زايلن ايزومرهاى با تماس اثر در كه است داده نشان مطالعات: تماس با پوست  �

 ساعت 1حدود  زمانى گذشت از پس اغلب تأثيرات اين  .ميشود حساسى ايجاد هاى سوختگى

 .مى باشد پذير برگشت تماس قطع از بعد

 از خفيفى سميت ماده اين كه است شده داده نشان حيوانات برروى درمطالعه :بلعيدن و خوردن  �

 گرفتن قرار تأثير تحت شبيه مشكالتى ماده اين از زيادى خوردن مقدار. دارد خوراكى راه

 .نمايد مى را استفراغ و حالت تهوع گيجى، مثل مركزى اعصاب سيستم

 عالئم كه باشد مى مركزى اعصاب سيستم روى بر زايلن بخارات استنشاق اساسى تأثير :تنفس  �

 .استفرغ و تهوع گيجى، سردرد، از عبارتند آن

  .مايع قابل اشتعال مي باشد :حريق �

  

  كمك هاي اوليه - 5

 باز پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به بود مانده باقى چشمى تحريكات اگر .شوند داشته نگه

 . دهيد شستشو صابون و آب با را پوست .كرده خارج ازتنلباس هاي آلوده را :  تماس با پوست �

 .كنيد مراجعه پزشك به شد آشكار تحريك هاى نشانه يا عالئم اگر

 فرد هوشيارى درصورت  .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 تا240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با را وى دهان

 .شود مراجعه پزشك به .بخورانيد آب ليتر ميلى 300

 فرد به تنفسى مشكل درصورت . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع:  تنفس �

 به .دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد وصل پزشكى اكسيژن دستگاه

 .شود مراجعه پزشك

يا را مرتب چك كرده به پزشك ...) دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد:  اطالعات پزشكي �

  .مراجعه شودنزديكترين مركز كنترل سموم 
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  احتياطات شخصي -6

 ماده اين نقل و حمل هنگام . باشد تماس در نبايد لباس يا و پوست با ماده اين:  حفاظت پوست �

 .شود استفاده دستكش و حفاظتى لباسهاى از بايست مى

 صورت محافظ مواقع اكثر در . شود عينك محافظ با قاب دور چشم استفاده از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى

 چشم و دوش. شود استفاده شيميايي مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،:  حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى محيط در ايمنى شور

 ماده اين ذرات كنترل براى يا و باشد نمى مناسب محيط تهويه كه زمانهايى در:  حفاظت تنفسي �

  .شود استفاده تنفسى دستگاه محافظ سيستمهاى از استاندارد حد زير در

  

  احتياطات محيط - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 بايست مى افراد اين . دهيد انجام ديده آموزش توسط افراد فقط را آلوده محيط تميزكردن

 كليه بايست مى .هكرد تهويه را محيط. كنند استفاده نياز مورد فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 .كرد دور محيط از را محترقه و مشتعل منابع

 كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده ناي با كه با موادى را شده ريخته مواد:  نظافت محيط آلوده �

 را محيط .كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و دربسته مناسب، ظروف داخل را در زائد مواد.

  .دهيد شستشو آب با

  

  انبارداري جابجايي و -8  

اپراتور مي . اده قابليت اشتال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي استم اين: احتياطات جابجايي �

افرادي كه با اين واد كار مي كنند بايد  .نياز، ايمن باشدبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد 

 .طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

آفتاب،  مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با خنك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

  .شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما
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  پايداري و برهم كنش ها-9

 .پايداري معمولي در برابر گرما، نور و هوا دارد:  پايداري �

 منابع ساير و گرما باز، هاى شعله جرقه، ساكن، الكتريسيته تخليه : محيط هاي مورد اجتناب �

 .ديگر محترقه

 هيدروژن اسيد نيتريك، دي كلر و قوى، اكسيدكننده عوامل: مواد ناسازگار �

 كربن مونو كسايد، كربن دي اكسايد:  تجزيه خطرات ناشي از �

  .زايلين به بسياري از پالستيك ها، الستيك ها حمله مي كنند :ساير اطالعات  �

  

  سم شناسي -10

  A4گروه  زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm       

 
  ))))حرفه ايحرفه ايحرفه ايحرفه ايمسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت ((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده 
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  اطالعات عمومي - 2

  مواد محرك     خطرناك براي محيط زيست         مواد آتش گيرمواد سمي              لوزي خطر     �

  

  

  اطفاء حريق - 3

 درجه 17 از كمتر دماى در ماده اين بخارات .است اشتعال قابل مايع: خطر آتش گيري  �

 ماده اين بخارات همچنين . دهد تشكيل انفجارى مخلوط اتاق هواى با مى تواند سانتيگراد

 .شود محترق ساكن الكتريسيته تخليه ميتواند توسط

 .آب مه يا اسپرى فوم، خشك، شيميايى مواد پودر اكسايد، دى كربن: نحوه مناسب اطفاء  �

 را ماده اين كردن سرد و كردن خنك توانايى زيرا باشد اثر بى است ممكن آب: ساير توضيحات  �

  .ندارد اشتعال نقطه زيرتا 

  

  

  

  ماهيت ماده -1

  زايلين : شيميايي  نام �

 زايلن زايلول، تولوئن، متيل بنزن، متيل دى: نامهاي مترادف  �

  C8-H10: فرمول شيميايي  �

 بنزن آلكيل دى بنزن، آلكيل آروماتيك، هيدروكربن : خانواده شيميايي �

 مايع: حالت فيزيكي �

 رنگ بى: رنگ �

  مشخص بوى: بو �
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  هشدارهاي حفاظتي -4

 چشم مختصر تحريكات سبب حيوانات روى بر آزمايشگاهى مطالعات در مايع اين: تماس با چشم �

 .مي باشد ppm200 كمتراز هاى غلظت در و ماده اين بخارات دراثر چشمى تحريكات.است شده

 و قرمزى تحريك، زايلن ايزومرهاى با تماس اثر در كه است داده نشان مطالعات: تماس با پوست  �

 ساعت 1حدود  زمانى گذشت از پس اغلب تأثيرات اين  .ميشود حساسى ايجاد هاى سوختگى

 .مى باشد پذير برگشت تماس قطع از بعد

 از خفيفى سميت ماده اين كه است شده داده نشان حيوانات برروى درمطالعه :بلعيدن و خوردن  �

 گرفتن قرار تأثير تحت شبيه مشكالتى ماده اين از زيادى خوردن مقدار. دارد خوراكى راه

 .نمايد مى را استفراغ و حالت تهوع گيجى، مثل مركزى اعصاب سيستم

 عالئم كه باشد مى مركزى اعصاب سيستم روى بر زايلن بخارات استنشاق اساسى تأثير :تنفس  �

 .استفرغ و تهوع گيجى، سردرد، از عبارتند آن

  .مايع قابل اشتعال مي باشد :حريق �

  

  كمك هاي اوليه - 5

 باز پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به بود مانده باقى چشمى تحريكات اگر .شوند داشته نگه

 . دهيد شستشو صابون و آب با را پوست .كرده خارج ازتنلباس هاي آلوده را :  تماس با پوست �

 .كنيد مراجعه پزشك به شد آشكار تحريك هاى نشانه يا عالئم اگر

 فرد هوشيارى درصورت  .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 تا240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با را وى دهان

 .شود مراجعه پزشك به .بخورانيد آب ليتر ميلى 300

 فرد به تنفسى مشكل درصورت . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع:  تنفس �

 به .دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد وصل پزشكى اكسيژن دستگاه

 .شود مراجعه پزشك

يا را مرتب چك كرده به پزشك ...) دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد:  اطالعات پزشكي �

  .مراجعه شودنزديكترين مركز كنترل سموم 
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  احتياطات شخصي -6

 ماده اين نقل و حمل هنگام . باشد تماس در نبايد لباس يا و پوست با ماده اين:  حفاظت پوست �

 .شود استفاده دستكش و حفاظتى لباسهاى از بايست مى

 صورت محافظ مواقع اكثر در . شود عينك محافظ با قاب دور چشم استفاده از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى

 چشم و دوش. شود استفاده شيميايي مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،:  حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى محيط در ايمنى شور

 ماده اين ذرات كنترل براى يا و باشد نمى مناسب محيط تهويه كه زمانهايى در:  حفاظت تنفسي �

  .شود استفاده تنفسى دستگاه محافظ سيستمهاى از استاندارد حد زير در

  

  احتياطات محيط - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 بايست مى افراد اين . دهيد انجام ديده آموزش توسط افراد فقط را آلوده محيط تميزكردن

 كليه بايست مى .هكرد تهويه را محيط. كنند استفاده نياز مورد فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 .كرد دور محيط از را محترقه و مشتعل منابع

 كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده ناي با كه با موادى را شده ريخته مواد:  نظافت محيط آلوده �

 را محيط .كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و دربسته مناسب، ظروف داخل را در زائد مواد.

  .دهيد شستشو آب با

  

  انبارداري جابجايي و -8  

اپراتور مي . اده قابليت اشتال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي استم اين: احتياطات جابجايي �

افرادي كه با اين واد كار مي كنند بايد  .نياز، ايمن باشدبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد 

 .طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

آفتاب،  مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با خنك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

  .شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما
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  پايداري و برهم كنش ها-9

 .پايداري معمولي در برابر گرما، نور و هوا دارد:  پايداري �

 منابع ساير و گرما باز، هاى شعله جرقه، ساكن، الكتريسيته تخليه : محيط هاي مورد اجتناب �

 .ديگر محترقه

 هيدروژن اسيد نيتريك، دي كلر و قوى، اكسيدكننده عوامل: مواد ناسازگار �

 كربن مونو كسايد، كربن دي اكسايد:  تجزيه خطرات ناشي از �

  .زايلين به بسياري از پالستيك ها، الستيك ها حمله مي كنند :ساير اطالعات  �

  

  سم شناسي -10

  A4گروه  زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm       

 
  ))))حرفه ايحرفه ايحرفه ايحرفه ايمسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت ((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده 
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  اطالعات عمومي - 2

  مواد محرك     خطرناك براي محيط زيست         مواد آتش گيرمواد سمي              لوزي خطر     �

  

  

  اطفاء حريق - 3

 درجه 17 از كمتر دماى در ماده اين بخارات .است اشتعال قابل مايع: خطر آتش گيري  �

 ماده اين بخارات همچنين . دهد تشكيل انفجارى مخلوط اتاق هواى با مى تواند سانتيگراد

 .شود محترق ساكن الكتريسيته تخليه ميتواند توسط

 .آب مه يا اسپرى فوم، خشك، شيميايى مواد پودر اكسايد، دى كربن: نحوه مناسب اطفاء  �

 را ماده اين كردن سرد و كردن خنك توانايى زيرا باشد اثر بى است ممكن آب: ساير توضيحات  �

  .ندارد اشتعال نقطه زيرتا 

  

  

  

  ماهيت ماده -1

  زايلين : شيميايي  نام �

 زايلن زايلول، تولوئن، متيل بنزن، متيل دى: نامهاي مترادف  �

  C8-H10: فرمول شيميايي  �

 بنزن آلكيل دى بنزن، آلكيل آروماتيك، هيدروكربن : خانواده شيميايي �

 مايع: حالت فيزيكي �

 رنگ بى: رنگ �

  مشخص بوى: بو �
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  هشدارهاي حفاظتي -4

 چشم مختصر تحريكات سبب حيوانات روى بر آزمايشگاهى مطالعات در مايع اين: تماس با چشم �

 .مي باشد ppm200 كمتراز هاى غلظت در و ماده اين بخارات دراثر چشمى تحريكات.است شده

 و قرمزى تحريك، زايلن ايزومرهاى با تماس اثر در كه است داده نشان مطالعات: تماس با پوست  �

 ساعت 1حدود  زمانى گذشت از پس اغلب تأثيرات اين  .ميشود حساسى ايجاد هاى سوختگى

 .مى باشد پذير برگشت تماس قطع از بعد

 از خفيفى سميت ماده اين كه است شده داده نشان حيوانات برروى درمطالعه :بلعيدن و خوردن  �

 گرفتن قرار تأثير تحت شبيه مشكالتى ماده اين از زيادى خوردن مقدار. دارد خوراكى راه

 .نمايد مى را استفراغ و حالت تهوع گيجى، مثل مركزى اعصاب سيستم

 عالئم كه باشد مى مركزى اعصاب سيستم روى بر زايلن بخارات استنشاق اساسى تأثير :تنفس  �

 .استفرغ و تهوع گيجى، سردرد، از عبارتند آن

  .مايع قابل اشتعال مي باشد :حريق �

  

  كمك هاي اوليه - 5

 باز پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به بود مانده باقى چشمى تحريكات اگر .شوند داشته نگه

 . دهيد شستشو صابون و آب با را پوست .كرده خارج ازتنلباس هاي آلوده را :  تماس با پوست �

 .كنيد مراجعه پزشك به شد آشكار تحريك هاى نشانه يا عالئم اگر

 فرد هوشيارى درصورت  .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 تا240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با را وى دهان

 .شود مراجعه پزشك به .بخورانيد آب ليتر ميلى 300

 فرد به تنفسى مشكل درصورت . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع:  تنفس �

 به .دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد وصل پزشكى اكسيژن دستگاه

 .شود مراجعه پزشك

يا را مرتب چك كرده به پزشك ...) دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد:  اطالعات پزشكي �

  .مراجعه شودنزديكترين مركز كنترل سموم 
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  احتياطات شخصي -6

 ماده اين نقل و حمل هنگام . باشد تماس در نبايد لباس يا و پوست با ماده اين:  حفاظت پوست �

 .شود استفاده دستكش و حفاظتى لباسهاى از بايست مى

 صورت محافظ مواقع اكثر در . شود عينك محافظ با قاب دور چشم استفاده از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى

 چشم و دوش. شود استفاده شيميايي مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،:  حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى محيط در ايمنى شور

 ماده اين ذرات كنترل براى يا و باشد نمى مناسب محيط تهويه كه زمانهايى در:  حفاظت تنفسي �

  .شود استفاده تنفسى دستگاه محافظ سيستمهاى از استاندارد حد زير در

  

  احتياطات محيط - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 بايست مى افراد اين . دهيد انجام ديده آموزش توسط افراد فقط را آلوده محيط تميزكردن

 كليه بايست مى .هكرد تهويه را محيط. كنند استفاده نياز مورد فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 .كرد دور محيط از را محترقه و مشتعل منابع

 كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده ناي با كه با موادى را شده ريخته مواد:  نظافت محيط آلوده �

 را محيط .كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و دربسته مناسب، ظروف داخل را در زائد مواد.

  .دهيد شستشو آب با

  

  انبارداري جابجايي و -8  

اپراتور مي . اده قابليت اشتال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي استم اين: احتياطات جابجايي �

افرادي كه با اين واد كار مي كنند بايد  .نياز، ايمن باشدبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد 

 .طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

آفتاب،  مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با خنك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

  .شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما
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  پايداري و برهم كنش ها-9

 .پايداري معمولي در برابر گرما، نور و هوا دارد:  پايداري �

 منابع ساير و گرما باز، هاى شعله جرقه، ساكن، الكتريسيته تخليه : محيط هاي مورد اجتناب �

 .ديگر محترقه

 هيدروژن اسيد نيتريك، دي كلر و قوى، اكسيدكننده عوامل: مواد ناسازگار �

 كربن مونو كسايد، كربن دي اكسايد:  تجزيه خطرات ناشي از �

  .زايلين به بسياري از پالستيك ها، الستيك ها حمله مي كنند :ساير اطالعات  �

  

  سم شناسي -10

  A4گروه  زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm       

 
  ))))بهداشت حرفه ايبهداشت حرفه ايبهداشت حرفه ايبهداشت حرفه اي    مسئولمسئولمسئولمسئول((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده 
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  اطالعات عمومي - 2

  مواد محرك     خطرناك براي محيط زيست         مواد آتش گيرمواد سمي              لوزي خطر     �

  

  

  اطفاء حريق - 3

 درجه 17 از كمتر دماى در ماده اين بخارات .است اشتعال قابل مايع: خطر آتش گيري  �

 ماده اين بخارات همچنين . دهد تشكيل انفجارى مخلوط اتاق هواى با مى تواند سانتيگراد

 .شود محترق ساكن الكتريسيته تخليه ميتواند توسط

 .آب مه يا اسپرى فوم، خشك، شيميايى مواد پودر اكسايد، دى كربن: نحوه مناسب اطفاء  �

 را ماده اين كردن سرد و كردن خنك توانايى زيرا باشد اثر بى است ممكن آب: ساير توضيحات  �

  .ندارد اشتعال نقطه زيرتا 

  

  

  

  ماهيت ماده -1

  زايلين : شيميايي  نام �

 زايلن زايلول، تولوئن، متيل بنزن، متيل دى: نامهاي مترادف  �

  C8-H10: فرمول شيميايي  �

 بنزن آلكيل دى بنزن، آلكيل آروماتيك، هيدروكربن : خانواده شيميايي �

 مايع: حالت فيزيكي �

 رنگ بى: رنگ �

  مشخص بوى: بو �
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  هشدارهاي حفاظتي -4

 چشم مختصر تحريكات سبب حيوانات روى بر آزمايشگاهى مطالعات در مايع اين: تماس با چشم �

 .مي باشد ppm200 كمتراز هاى غلظت در و ماده اين بخارات دراثر چشمى تحريكات.است شده

 و قرمزى تحريك، زايلن ايزومرهاى با تماس اثر در كه است داده نشان مطالعات: تماس با پوست  �

 ساعت 1حدود  زمانى گذشت از پس اغلب تأثيرات اين  .ميشود حساسى ايجاد هاى سوختگى

 .مى باشد پذير برگشت تماس قطع از بعد

 از خفيفى سميت ماده اين كه است شده داده نشان حيوانات برروى درمطالعه :بلعيدن و خوردن  �

 گرفتن قرار تأثير تحت شبيه مشكالتى ماده اين از زيادى خوردن مقدار. دارد خوراكى راه

 .نمايد مى را استفراغ و حالت تهوع گيجى، مثل مركزى اعصاب سيستم

 عالئم كه باشد مى مركزى اعصاب سيستم روى بر زايلن بخارات استنشاق اساسى تأثير :تنفس  �

 .استفرغ و تهوع گيجى، سردرد، از عبارتند آن

  .مايع قابل اشتعال مي باشد :حريق �

  

  كمك هاي اوليه - 5

 باز پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به بود مانده باقى چشمى تحريكات اگر .شوند داشته نگه

 . دهيد شستشو صابون و آب با را پوست .كرده خارج ازتنلباس هاي آلوده را :  تماس با پوست �

 .كنيد مراجعه پزشك به شد آشكار تحريك هاى نشانه يا عالئم اگر

 فرد هوشيارى درصورت  .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 تا240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با را وى دهان

 .شود مراجعه پزشك به .بخورانيد آب ليتر ميلى 300

 فرد به تنفسى مشكل درصورت . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع:  تنفس �

 به .دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد وصل پزشكى اكسيژن دستگاه

 .شود مراجعه پزشك

يا را مرتب چك كرده به پزشك ...) دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد:  اطالعات پزشكي �

  .مراجعه شودنزديكترين مركز كنترل سموم 
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  احتياطات شخصي -6

 ماده اين نقل و حمل هنگام . باشد تماس در نبايد لباس يا و پوست با ماده اين:  حفاظت پوست �

 .شود استفاده دستكش و حفاظتى لباسهاى از بايست مى

 صورت محافظ مواقع اكثر در . شود عينك محافظ با قاب دور چشم استفاده از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى

 چشم و دوش. شود استفاده شيميايي مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،:  حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى محيط در ايمنى شور

 ماده اين ذرات كنترل براى يا و باشد نمى مناسب محيط تهويه كه زمانهايى در:  حفاظت تنفسي �

  .شود استفاده تنفسى دستگاه محافظ سيستمهاى از استاندارد حد زير در

  

  احتياطات محيط - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 بايست مى افراد اين . دهيد انجام ديده آموزش توسط افراد فقط را آلوده محيط تميزكردن

 كليه بايست مى .هكرد تهويه را محيط. كنند استفاده نياز مورد فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 .كرد دور محيط از را محترقه و مشتعل منابع

 كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده ناي با كه با موادى را شده ريخته مواد:  نظافت محيط آلوده �

 را محيط .كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و دربسته مناسب، ظروف داخل را در زائد مواد.

  .دهيد شستشو آب با

  

  انبارداري جابجايي و -8  

اپراتور مي . اده قابليت اشتال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي استم اين: احتياطات جابجايي �

افرادي كه با اين واد كار مي كنند بايد  .نياز، ايمن باشدبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد 

 .طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

آفتاب،  مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با خنك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

  .شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما
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  پايداري و برهم كنش ها-9

 .پايداري معمولي در برابر گرما، نور و هوا دارد:  پايداري �

 منابع ساير و گرما باز، هاى شعله جرقه، ساكن، الكتريسيته تخليه : محيط هاي مورد اجتناب �

 .ديگر محترقه

 هيدروژن اسيد نيتريك، دي كلر و قوى، اكسيدكننده عوامل: مواد ناسازگار �

 كربن مونو كسايد، كربن دي اكسايد:  تجزيه خطرات ناشي از �

  .زايلين به بسياري از پالستيك ها، الستيك ها حمله مي كنند :ساير اطالعات  �

  

  سم شناسي -10

  A4گروه  زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm       

 
  ))))بهداشت حرفه ايبهداشت حرفه ايبهداشت حرفه ايبهداشت حرفه اي    مسئولمسئولمسئولمسئول((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده 
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  اطالعات عمومي -2

  كنندهمواد اكسيد                                     لوزي خطر �

  

  

  

  

  

  هشدارهاي حفاظتي  -3

 .تماس با اين ماده سبب قرمزي و درد چشم مي شود: تماس با چشم  �

تماس با مايع ممكن است باعث ايجاد سرمازدگي شود كه عالئم آن تغيير در : تماس با پوست  �

 .مايل به خاكستري استرنگ پوست به رنگ سفيد يا زرد 

تماس با غلظت هاي باالي اين گاز باعث خواب آلودگي، ضعف، تهوع، استفراغ،  از دست دادن هماهنگي و : تنفس �

شود و تحت شرايطي موجب ) سيانوز(در تماس بيش از حد ممكن است رنگ پوست فرد آبي . هوشياري مي شود

 .ستم عصبي مي شود در تماس طوالني يا مكرر سبب صدمه به سي. مرگ شود

 .است غير قابل اشتعال: حريق �

  .مخلوط بخار ماده با هوا قابل انفجار است: انفجار  �

  

  ماهيت ماده -1

  نيتروس اكسايد: شيميايي  نام �

، نيتروژن اكسيد، هيپو نيتروس اسيد ، گاز خنده آوركسيدانوودي نيتروژن م: نامهاي مترادف  �

  آنيدريد، دي نيتروژن اكسيد

  N2O: فرمول شيميايي  �

 گاز مايع تحت فشار: حالت فيزيكي �

 بي رنگ: رنگ  �

  بوي شيرين: بو �
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  كمك هاي اوليه -4

دقيقه با آب  15چشم را به مدت فورا  در صورت داشتن لنز چشمي آن را درآوريد، : تماس با چشم �

 . فراوان بشوييد سپس به پزشك مراجعه كنيد

براي گرم كردن عضو در هنگام سرمازدگي پوست را با آب فراوان بشوييد ، :  با پوستتماس  �

آسيب ديده از آب داغ استفاده نكنيد اگر انگشت و يا دستتان يخ زده متناوبا مناطق آسيب ديده 

 . به پزشك مراجعه كنيدرا زير بغل قرار دهيد سريعا 

كنيد فرد را به هواي آزاد برده در براي كمك به فرد مصدوم از ماسك مناسب استفاده :  تنفس �

  .صورت نياز به او اكسيژن رساني كنيد سريعا به پزشك مراجعه شود

 

  اطفاء حريق -5

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

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

 .مي شود

 .از پودر، اسپري آب، كف، دي اكسيد كربن استفاده شود:  نحوه مناسب اطفاء �

در هنگام حريق سيلندرها را توسط اسپري آب خنك نگه داريد ، از يك جاي :  ساير توضيحات �

  .بپردازيد با حريق امن به مقابله

 

  احتياطات شخصي -6

 .استفاده شود م در برابر سرما از دستكشهاي مقاوهنگام كار با مايع اين ماده :  حفاظت پوست �

دستكش ها بايد عاري از روغن و گريس . زمان حمل سيلندرها از دستكش مناسب استفاده كنيد

 .باشد

 .استفاده شوديا حفاظ چشم  ايمنياز عينكهاي :  حفاظت چشم �

از لباسهاي مقاوم در برابر مواد شيميايي . از تماس اين ماده با بدن خودداري شود:  حفاظت بدن �

 .رها از كفش ايمني، استفاده كنيدهنگام حمل سيلند .استفاده شود

در صورت . بايد نصب شده باشدعمومي يا موضعي در محل كار سيستم تهويه :  حفاظت تنفسي �

  .نياز از حفاظت تنفسي استفاده شود
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  احتياطات محيط - 7

محل خطر را تخليه كنيد، محل را تهويه نماييد، تميز كردن محيط آلوده را : حفاظت محيط كار �

فقط توسط افراد آموزش ديده انجام دهيد افراد بايد از كليه تجهيزات ايمني فردي مورد نياز 

 .استفاده كنند

اره يا ديگر مواد جاذب قابل  اگر ماده بصورت مايع است آن را بوسيله خاك: نظافت محيط آلوده �

  .اشتعال جذب نكنيد، هرگز آب را مستقيما روي ماده نريزيد

  

  انبارداري جابجايي و -8  

هنگام حمل سيلندرها به صورت معلق از تسمه يا زنجير مناسب استفاده : احتياطات جابجايي �

 .مناسب استفاده كندفرد مسئول، هنگام حمل سيلندرها از لباس، دستكش و كفش ايمني . شود

. هنگام حمل سيلندرها به صورت معلق از تسمه يا زنجير مناسب استفاده شود:  شرايط انبارداري �

  .فرد مسئول، هنگام حمل سيلندرها از لباس، دستكش و كفش ايمني مناسب استفاده كند

  

  پايداري و برهم كنش ها-9 

 معموال پايدار: پايداري  �

فسفين، اترها، آلومينيوم،  ماده به شدت با انيدريد سولفورو، برم آبدار،اين : مواد ناسازگار �

هيدرازين، فنيل ليتيومو كاربيد تنگستن واكنش مي دهد و خطر حريق و انفجار دارد، اين ماده يك 

درجه سانتي گراد ممكن است با آمونياك ، منوكسيد 300اكسيد كننده قوي است و باالتر از دماي 

 .يدروژن، روغن، گريس و سوخت ها مخلوط قابل انفجاري را تشكيل مي دهدكربن، سولفيد ه

در دماهاي باال به اكسيژن ، اكسيدهاي سمي نيتروژن و نيتروژن تجزيه :  خطرات ناشي از تجزيه �

  .مي شود
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  سم شناسي -10

اين ماده باعث ايجاد سرما زدگي مي شود، اين ماده ممكن است  : )حاد(اثرات تماس كوتاه مدت �

 .داراي عوارضي بر روي سيستم اعصاب مركزي باشد

اين ماده ممكن است داراي عوارضي بر روي مغز استخوان باشد، :  )مزمن(اثرات تماس بلند مدت  �

 .امكان ايجاد عوارض سمي بر روي دستگاه توليد مثل انسان وجود دارد

 4Aسرطان زايي گروه : العات ساير اط �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV(TWA) : 50ppm   90mg/m
3
                  

NIOSH : (REL) : 25ppm   46 mg/m
3
                                    

))))مسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه اي((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده   

  

  



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن

    

 

1 

 

  

  اطالعات عمومي - 2

  مواد محرك     خطرناك براي محيط زيست         مواد آتش گيرمواد سمي              لوزي خطر     �

  

  

  اطفاء حريق - 3

 درجه 17 از كمتر دماى در ماده اين بخارات .است اشتعال قابل مايع: خطر آتش گيري  �

 ماده اين بخارات همچنين . دهد تشكيل انفجارى مخلوط اتاق هواى با مى تواند سانتيگراد

 .شود محترق ساكن الكتريسيته تخليه ميتواند توسط

 .آب مه يا اسپرى فوم، خشك، شيميايى مواد پودر اكسايد، دى كربن: نحوه مناسب اطفاء  �

 را ماده اين كردن سرد و كردن خنك توانايى زيرا باشد اثر بى است ممكن آب: ساير توضيحات  �

  .ندارد اشتعال نقطه زيرتا 

  

  

  

  ماهيت ماده -1

  زايلين : شيميايي  نام �

 زايلن زايلول، تولوئن، متيل بنزن، متيل دى: نامهاي مترادف  �

  C8-H10: فرمول شيميايي  �

 بنزن آلكيل دى بنزن، آلكيل آروماتيك، هيدروكربن : خانواده شيميايي �

 مايع: حالت فيزيكي �

 رنگ بى: رنگ �

  مشخص بوى: بو �



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن

    

 

2 

 

  هشدارهاي حفاظتي -4

 چشم مختصر تحريكات سبب حيوانات روى بر آزمايشگاهى مطالعات در مايع اين: تماس با چشم �

 .مي باشد ppm200 كمتراز هاى غلظت در و ماده اين بخارات دراثر چشمى تحريكات.است شده

 و قرمزى تحريك، زايلن ايزومرهاى با تماس اثر در كه است داده نشان مطالعات: تماس با پوست  �

 ساعت 1حدود  زمانى گذشت از پس اغلب تأثيرات اين  .ميشود حساسى ايجاد هاى سوختگى

 .مى باشد پذير برگشت تماس قطع از بعد

 از خفيفى سميت ماده اين كه است شده داده نشان حيوانات برروى درمطالعه :بلعيدن و خوردن  �

 گرفتن قرار تأثير تحت شبيه مشكالتى ماده اين از زيادى خوردن مقدار. دارد خوراكى راه

 .نمايد مى را استفراغ و حالت تهوع گيجى، مثل مركزى اعصاب سيستم

 عالئم كه باشد مى مركزى اعصاب سيستم روى بر زايلن بخارات استنشاق اساسى تأثير :تنفس  �

 .استفرغ و تهوع گيجى، سردرد، از عبارتند آن

  .مايع قابل اشتعال مي باشد :حريق �

  

  كمك هاي اوليه - 5

 باز پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به بود مانده باقى چشمى تحريكات اگر .شوند داشته نگه

 . دهيد شستشو صابون و آب با را پوست .كرده خارج ازتنلباس هاي آلوده را :  تماس با پوست �

 .كنيد مراجعه پزشك به شد آشكار تحريك هاى نشانه يا عالئم اگر

 فرد هوشيارى درصورت  .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 تا240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با را وى دهان

 .شود مراجعه پزشك به .بخورانيد آب ليتر ميلى 300

 فرد به تنفسى مشكل درصورت . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع:  تنفس �

 به .دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد وصل پزشكى اكسيژن دستگاه

 .شود مراجعه پزشك

يا را مرتب چك كرده به پزشك ...) دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد:  اطالعات پزشكي �

  .مراجعه شودنزديكترين مركز كنترل سموم 
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  احتياطات شخصي -6

 ماده اين نقل و حمل هنگام . باشد تماس در نبايد لباس يا و پوست با ماده اين:  حفاظت پوست �

 .شود استفاده دستكش و حفاظتى لباسهاى از بايست مى

 صورت محافظ مواقع اكثر در . شود عينك محافظ با قاب دور چشم استفاده از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى

 چشم و دوش. شود استفاده شيميايي مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،:  حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى محيط در ايمنى شور

 ماده اين ذرات كنترل براى يا و باشد نمى مناسب محيط تهويه كه زمانهايى در:  حفاظت تنفسي �

  .شود استفاده تنفسى دستگاه محافظ سيستمهاى از استاندارد حد زير در

  

  احتياطات محيط - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 بايست مى افراد اين . دهيد انجام ديده آموزش توسط افراد فقط را آلوده محيط تميزكردن

 كليه بايست مى .هكرد تهويه را محيط. كنند استفاده نياز مورد فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 .كرد دور محيط از را محترقه و مشتعل منابع

 كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده ناي با كه با موادى را شده ريخته مواد:  نظافت محيط آلوده �

 را محيط .كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و دربسته مناسب، ظروف داخل را در زائد مواد.

  .دهيد شستشو آب با

  

  انبارداري جابجايي و -8  

اپراتور مي . اده قابليت اشتال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي استم اين: احتياطات جابجايي �

افرادي كه با اين واد كار مي كنند بايد  .نياز، ايمن باشدبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد 

 .طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

آفتاب،  مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با خنك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

  .شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما
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  پايداري و برهم كنش ها-9

 .پايداري معمولي در برابر گرما، نور و هوا دارد:  پايداري �

 منابع ساير و گرما باز، هاى شعله جرقه، ساكن، الكتريسيته تخليه : محيط هاي مورد اجتناب �

 .ديگر محترقه

 هيدروژن اسيد نيتريك، دي كلر و قوى، اكسيدكننده عوامل: مواد ناسازگار �

 كربن مونو كسايد، كربن دي اكسايد:  تجزيه خطرات ناشي از �

  .زايلين به بسياري از پالستيك ها، الستيك ها حمله مي كنند :ساير اطالعات  �

  

  سم شناسي -10

  A4گروه  زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm       

 
  ))))بهداشت حرفه ايبهداشت حرفه ايبهداشت حرفه ايبهداشت حرفه اي    مسئولمسئولمسئولمسئول((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده 
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  اطالعات عمومي - 2

  مواد محرك     خطرناك براي محيط زيست         مواد آتش گيرمواد سمي              لوزي خطر     �

  

  

  اطفاء حريق - 3

 درجه 17 از كمتر دماى در ماده اين بخارات .است اشتعال قابل مايع: خطر آتش گيري  �

 ماده اين بخارات همچنين . دهد تشكيل انفجارى مخلوط اتاق هواى با مى تواند سانتيگراد

 .شود محترق ساكن الكتريسيته تخليه ميتواند توسط

 .آب مه يا اسپرى فوم، خشك، شيميايى مواد پودر اكسايد، دى كربن: نحوه مناسب اطفاء  �

 را ماده اين كردن سرد و كردن خنك توانايى زيرا باشد اثر بى است ممكن آب: ساير توضيحات  �

  .ندارد اشتعال نقطه زيرتا 

  

  

  

  ماهيت ماده -1

  زايلين : شيميايي  نام �

 زايلن زايلول، تولوئن، متيل بنزن، متيل دى: نامهاي مترادف  �

  C8-H10: فرمول شيميايي  �

 بنزن آلكيل دى بنزن، آلكيل آروماتيك، هيدروكربن : خانواده شيميايي �

 مايع: حالت فيزيكي �

 رنگ بى: رنگ �

  مشخص بوى: بو �



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن
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  هشدارهاي حفاظتي -4

 چشم مختصر تحريكات سبب حيوانات روى بر آزمايشگاهى مطالعات در مايع اين: تماس با چشم �

 .مي باشد ppm200 كمتراز هاى غلظت در و ماده اين بخارات دراثر چشمى تحريكات.است شده

 و قرمزى تحريك، زايلن ايزومرهاى با تماس اثر در كه است داده نشان مطالعات: تماس با پوست  �

 ساعت 1حدود  زمانى گذشت از پس اغلب تأثيرات اين  .ميشود حساسى ايجاد هاى سوختگى

 .مى باشد پذير برگشت تماس قطع از بعد

 از خفيفى سميت ماده اين كه است شده داده نشان حيوانات برروى درمطالعه :بلعيدن و خوردن  �

 گرفتن قرار تأثير تحت شبيه مشكالتى ماده اين از زيادى خوردن مقدار. دارد خوراكى راه

 .نمايد مى را استفراغ و حالت تهوع گيجى، مثل مركزى اعصاب سيستم

 عالئم كه باشد مى مركزى اعصاب سيستم روى بر زايلن بخارات استنشاق اساسى تأثير :تنفس  �

 .استفرغ و تهوع گيجى، سردرد، از عبارتند آن

  .مايع قابل اشتعال مي باشد :حريق �

  

  كمك هاي اوليه - 5

 باز پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به بود مانده باقى چشمى تحريكات اگر .شوند داشته نگه

 . دهيد شستشو صابون و آب با را پوست .كرده خارج ازتنلباس هاي آلوده را :  تماس با پوست �

 .كنيد مراجعه پزشك به شد آشكار تحريك هاى نشانه يا عالئم اگر

 فرد هوشيارى درصورت  .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 تا240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با را وى دهان

 .شود مراجعه پزشك به .بخورانيد آب ليتر ميلى 300

 فرد به تنفسى مشكل درصورت . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع:  تنفس �

 به .دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد وصل پزشكى اكسيژن دستگاه

 .شود مراجعه پزشك

يا را مرتب چك كرده به پزشك ...) دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد:  اطالعات پزشكي �

  .مراجعه شودنزديكترين مركز كنترل سموم 
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  احتياطات شخصي -6

 ماده اين نقل و حمل هنگام . باشد تماس در نبايد لباس يا و پوست با ماده اين:  حفاظت پوست �

 .شود استفاده دستكش و حفاظتى لباسهاى از بايست مى

 صورت محافظ مواقع اكثر در . شود عينك محافظ با قاب دور چشم استفاده از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى

 چشم و دوش. شود استفاده شيميايي مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،:  حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى محيط در ايمنى شور

 ماده اين ذرات كنترل براى يا و باشد نمى مناسب محيط تهويه كه زمانهايى در:  حفاظت تنفسي �

  .شود استفاده تنفسى دستگاه محافظ سيستمهاى از استاندارد حد زير در

  

  احتياطات محيط - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 بايست مى افراد اين . دهيد انجام ديده آموزش توسط افراد فقط را آلوده محيط تميزكردن

 كليه بايست مى .هكرد تهويه را محيط. كنند استفاده نياز مورد فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 .كرد دور محيط از را محترقه و مشتعل منابع

 كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده ناي با كه با موادى را شده ريخته مواد:  نظافت محيط آلوده �

 را محيط .كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و دربسته مناسب، ظروف داخل را در زائد مواد.

  .دهيد شستشو آب با

  

  انبارداري جابجايي و -8  

اپراتور مي . اده قابليت اشتال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي استم اين: احتياطات جابجايي �

افرادي كه با اين واد كار مي كنند بايد  .نياز، ايمن باشدبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد 

 .طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

آفتاب،  مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با خنك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

  .شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما
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  پايداري و برهم كنش ها-9

 .پايداري معمولي در برابر گرما، نور و هوا دارد:  پايداري �

 منابع ساير و گرما باز، هاى شعله جرقه، ساكن، الكتريسيته تخليه : محيط هاي مورد اجتناب �

 .ديگر محترقه

 هيدروژن اسيد نيتريك، دي كلر و قوى، اكسيدكننده عوامل: مواد ناسازگار �

 كربن مونو كسايد، كربن دي اكسايد:  تجزيه خطرات ناشي از �

  .زايلين به بسياري از پالستيك ها، الستيك ها حمله مي كنند :ساير اطالعات  �

  

  سم شناسي -10

  A4گروه  زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm       

 
  ))))حرفه ايحرفه ايحرفه ايحرفه ايمسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت ((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده 

  

 

 

  

                                                   

 



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن

    

 

1 

 

  

  اطالعات عمومي - 2

  مواد محرك     خطرناك براي محيط زيست         مواد آتش گيرمواد سمي              لوزي خطر     �

  

  

  اطفاء حريق - 3

 درجه 17 از كمتر دماى در ماده اين بخارات .است اشتعال قابل مايع: خطر آتش گيري  �

 ماده اين بخارات همچنين . دهد تشكيل انفجارى مخلوط اتاق هواى با مى تواند سانتيگراد

 .شود محترق ساكن الكتريسيته تخليه ميتواند توسط

 .آب مه يا اسپرى فوم، خشك، شيميايى مواد پودر اكسايد، دى كربن: نحوه مناسب اطفاء  �

 را ماده اين كردن سرد و كردن خنك توانايى زيرا باشد اثر بى است ممكن آب: ساير توضيحات  �

  .ندارد اشتعال نقطه زيرتا 

  

  

  

  ماهيت ماده -1

  زايلين : شيميايي  نام �

 زايلن زايلول، تولوئن، متيل بنزن، متيل دى: نامهاي مترادف  �

  C8-H10: فرمول شيميايي  �

 بنزن آلكيل دى بنزن، آلكيل آروماتيك، هيدروكربن : خانواده شيميايي �

 مايع: حالت فيزيكي �

 رنگ بى: رنگ �

  مشخص بوى: بو �



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن

    

 

2 

 

  هشدارهاي حفاظتي -4

 چشم مختصر تحريكات سبب حيوانات روى بر آزمايشگاهى مطالعات در مايع اين: تماس با چشم �

 .مي باشد ppm200 كمتراز هاى غلظت در و ماده اين بخارات دراثر چشمى تحريكات.است شده

 و قرمزى تحريك، زايلن ايزومرهاى با تماس اثر در كه است داده نشان مطالعات: تماس با پوست  �

 ساعت 1حدود  زمانى گذشت از پس اغلب تأثيرات اين  .ميشود حساسى ايجاد هاى سوختگى

 .مى باشد پذير برگشت تماس قطع از بعد

 از خفيفى سميت ماده اين كه است شده داده نشان حيوانات برروى درمطالعه :بلعيدن و خوردن  �

 گرفتن قرار تأثير تحت شبيه مشكالتى ماده اين از زيادى خوردن مقدار. دارد خوراكى راه

 .نمايد مى را استفراغ و حالت تهوع گيجى، مثل مركزى اعصاب سيستم

 عالئم كه باشد مى مركزى اعصاب سيستم روى بر زايلن بخارات استنشاق اساسى تأثير :تنفس  �

 .استفرغ و تهوع گيجى، سردرد، از عبارتند آن

  .مايع قابل اشتعال مي باشد :حريق �

  

  كمك هاي اوليه - 5

 باز پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به بود مانده باقى چشمى تحريكات اگر .شوند داشته نگه

 . دهيد شستشو صابون و آب با را پوست .كرده خارج ازتنلباس هاي آلوده را :  تماس با پوست �

 .كنيد مراجعه پزشك به شد آشكار تحريك هاى نشانه يا عالئم اگر

 فرد هوشيارى درصورت  .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 تا240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با را وى دهان

 .شود مراجعه پزشك به .بخورانيد آب ليتر ميلى 300

 فرد به تنفسى مشكل درصورت . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع:  تنفس �

 به .دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد وصل پزشكى اكسيژن دستگاه

 .شود مراجعه پزشك

يا را مرتب چك كرده به پزشك ...) دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد:  اطالعات پزشكي �

  .مراجعه شودنزديكترين مركز كنترل سموم 

 



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن

    

 

3 

 

  احتياطات شخصي -6

 ماده اين نقل و حمل هنگام . باشد تماس در نبايد لباس يا و پوست با ماده اين:  حفاظت پوست �

 .شود استفاده دستكش و حفاظتى لباسهاى از بايست مى

 صورت محافظ مواقع اكثر در . شود عينك محافظ با قاب دور چشم استفاده از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى

 چشم و دوش. شود استفاده شيميايي مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،:  حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى محيط در ايمنى شور

 ماده اين ذرات كنترل براى يا و باشد نمى مناسب محيط تهويه كه زمانهايى در:  حفاظت تنفسي �

  .شود استفاده تنفسى دستگاه محافظ سيستمهاى از استاندارد حد زير در

  

  احتياطات محيط - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 بايست مى افراد اين . دهيد انجام ديده آموزش توسط افراد فقط را آلوده محيط تميزكردن

 كليه بايست مى .هكرد تهويه را محيط. كنند استفاده نياز مورد فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 .كرد دور محيط از را محترقه و مشتعل منابع

 كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده ناي با كه با موادى را شده ريخته مواد:  نظافت محيط آلوده �

 را محيط .كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و دربسته مناسب، ظروف داخل را در زائد مواد.

  .دهيد شستشو آب با

  

  انبارداري جابجايي و -8  

اپراتور مي . اده قابليت اشتال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي استم اين: احتياطات جابجايي �

افرادي كه با اين واد كار مي كنند بايد  .نياز، ايمن باشدبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد 

 .طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

آفتاب،  مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با خنك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

  .شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما

  



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن

    

 

4 

 

  پايداري و برهم كنش ها-9

 .پايداري معمولي در برابر گرما، نور و هوا دارد:  پايداري �

 منابع ساير و گرما باز، هاى شعله جرقه، ساكن، الكتريسيته تخليه : محيط هاي مورد اجتناب �

 .ديگر محترقه

 هيدروژن اسيد نيتريك، دي كلر و قوى، اكسيدكننده عوامل: مواد ناسازگار �

 كربن مونو كسايد، كربن دي اكسايد:  تجزيه خطرات ناشي از �

  .زايلين به بسياري از پالستيك ها، الستيك ها حمله مي كنند :ساير اطالعات  �

  

  سم شناسي -10

  A4گروه  زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm       

 
  ))))بهداشت حرفه ايبهداشت حرفه ايبهداشت حرفه ايبهداشت حرفه اي    مسئولمسئولمسئولمسئول((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده 

  

 

 

  

                                                   

 



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن

    

 

1 

 

  

  اطالعات عمومي - 2

  مواد محرك     خطرناك براي محيط زيست         مواد آتش گيرمواد سمي              لوزي خطر     �

  

  

  اطفاء حريق - 3

 درجه 17 از كمتر دماى در ماده اين بخارات .است اشتعال قابل مايع: خطر آتش گيري  �

 ماده اين بخارات همچنين . دهد تشكيل انفجارى مخلوط اتاق هواى با مى تواند سانتيگراد

 .شود محترق ساكن الكتريسيته تخليه ميتواند توسط

 .آب مه يا اسپرى فوم، خشك، شيميايى مواد پودر اكسايد، دى كربن: نحوه مناسب اطفاء  �

 را ماده اين كردن سرد و كردن خنك توانايى زيرا باشد اثر بى است ممكن آب: ساير توضيحات  �

  .ندارد اشتعال نقطه زيرتا 

  

  

  

  ماهيت ماده -1

  زايلين : شيميايي  نام �

 زايلن زايلول، تولوئن، متيل بنزن، متيل دى: نامهاي مترادف  �

  C8-H10: فرمول شيميايي  �

 بنزن آلكيل دى بنزن، آلكيل آروماتيك، هيدروكربن : خانواده شيميايي �

 مايع: حالت فيزيكي �

 رنگ بى: رنگ �

  مشخص بوى: بو �



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن

    

 

2 

 

  هشدارهاي حفاظتي -4

 چشم مختصر تحريكات سبب حيوانات روى بر آزمايشگاهى مطالعات در مايع اين: تماس با چشم �

 .مي باشد ppm200 كمتراز هاى غلظت در و ماده اين بخارات دراثر چشمى تحريكات.است شده

 و قرمزى تحريك، زايلن ايزومرهاى با تماس اثر در كه است داده نشان مطالعات: تماس با پوست  �

 ساعت 1حدود  زمانى گذشت از پس اغلب تأثيرات اين  .ميشود حساسى ايجاد هاى سوختگى

 .مى باشد پذير برگشت تماس قطع از بعد

 از خفيفى سميت ماده اين كه است شده داده نشان حيوانات برروى درمطالعه :بلعيدن و خوردن  �

 گرفتن قرار تأثير تحت شبيه مشكالتى ماده اين از زيادى خوردن مقدار. دارد خوراكى راه

 .نمايد مى را استفراغ و حالت تهوع گيجى، مثل مركزى اعصاب سيستم

 عالئم كه باشد مى مركزى اعصاب سيستم روى بر زايلن بخارات استنشاق اساسى تأثير :تنفس  �

 .استفرغ و تهوع گيجى، سردرد، از عبارتند آن

  .مايع قابل اشتعال مي باشد :حريق �

  

  كمك هاي اوليه - 5

 باز پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به بود مانده باقى چشمى تحريكات اگر .شوند داشته نگه

 . دهيد شستشو صابون و آب با را پوست .كرده خارج ازتنلباس هاي آلوده را :  تماس با پوست �

 .كنيد مراجعه پزشك به شد آشكار تحريك هاى نشانه يا عالئم اگر

 فرد هوشيارى درصورت  .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 تا240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با را وى دهان

 .شود مراجعه پزشك به .بخورانيد آب ليتر ميلى 300

 فرد به تنفسى مشكل درصورت . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع:  تنفس �

 به .دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد وصل پزشكى اكسيژن دستگاه

 .شود مراجعه پزشك

يا را مرتب چك كرده به پزشك ...) دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد:  اطالعات پزشكي �

  .مراجعه شودنزديكترين مركز كنترل سموم 

 



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن

    

 

3 

 

  احتياطات شخصي -6

 ماده اين نقل و حمل هنگام . باشد تماس در نبايد لباس يا و پوست با ماده اين:  حفاظت پوست �

 .شود استفاده دستكش و حفاظتى لباسهاى از بايست مى

 صورت محافظ مواقع اكثر در . شود عينك محافظ با قاب دور چشم استفاده از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى

 چشم و دوش. شود استفاده شيميايي مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،:  حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى محيط در ايمنى شور

 ماده اين ذرات كنترل براى يا و باشد نمى مناسب محيط تهويه كه زمانهايى در:  حفاظت تنفسي �

  .شود استفاده تنفسى دستگاه محافظ سيستمهاى از استاندارد حد زير در

  

  احتياطات محيط - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 بايست مى افراد اين . دهيد انجام ديده آموزش توسط افراد فقط را آلوده محيط تميزكردن

 كليه بايست مى .هكرد تهويه را محيط. كنند استفاده نياز مورد فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 .كرد دور محيط از را محترقه و مشتعل منابع

 كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده ناي با كه با موادى را شده ريخته مواد:  نظافت محيط آلوده �

 را محيط .كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و دربسته مناسب، ظروف داخل را در زائد مواد.

  .دهيد شستشو آب با

  

  انبارداري جابجايي و -8  

اپراتور مي . اده قابليت اشتال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي استم اين: احتياطات جابجايي �

افرادي كه با اين واد كار مي كنند بايد  .نياز، ايمن باشدبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد 

 .طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

آفتاب،  مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با خنك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

  .شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما

  



  

  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  زايلن

    

 

4 

 

  پايداري و برهم كنش ها-9

 .پايداري معمولي در برابر گرما، نور و هوا دارد:  پايداري �

 منابع ساير و گرما باز، هاى شعله جرقه، ساكن، الكتريسيته تخليه : محيط هاي مورد اجتناب �

 .ديگر محترقه

 هيدروژن اسيد نيتريك، دي كلر و قوى، اكسيدكننده عوامل: مواد ناسازگار �

 كربن مونو كسايد، كربن دي اكسايد:  تجزيه خطرات ناشي از �

  .زايلين به بسياري از پالستيك ها، الستيك ها حمله مي كنند :ساير اطالعات  �

  

  سم شناسي -10

  A4گروه  زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm       

 
  ))))حرفه ايحرفه ايحرفه ايحرفه ايمسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت ((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده 

  

 

 

  

                                                   

 


