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 مشخصات محصول و شرکت تولید کننده -1

 کوکوآمیدو پروپیل بتائین نام محصول

 CAB نام شیمیایی

 3O2N38H19C فرمول شیمیایی

   CAS 0- 00-98716شماره 

 52آفریقا، خیابان ستاري، شماره تهران، خیابان  شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

 (058) 11713563فكس:        (058) 11170208-3تلفن: 

 

 هشدارهاي حفاظتي -2

 و پوست گردد. چشمتواند سبب تحریك شدید این ماده می تأثیرات بر بدن

 

 هاي اولیهکمك -3

 

 

 تأثیري بر سیستم تنفسی ندارد. تنفس

 تماس با چشم
 دقیقه با آب 50ها را به مدت حداقل سریعاً چشم

از مالیدن چشم ها خودداري فراوان شستشو دهید 

 کنید و به پزشك مراجعه کنید

 . شستسشو دهیدآب  باموضع آلوده را  تماس با پوست

 خوردن و بلعیدن
لیوان آب بنوشید و به پزشك  5تا  8بشویید و  دهان را

 مراجعه کنید.

 اطفاء حريق -4

 

 

 C ° 60 نقطه اشتعال

 هاي مناسبکننده اطفاء

خاموش کننده، فوم، اکساید، پودر کربن دي

جریان سریع از افشانه آب، جریان سریع آب با 

 فشار باال.

ناشی خطرات احتمالی 

 محصوالت احتراق از
 خطري ندارد.
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 ماده پخش شدن اقدامات در هنگام -5

 کنید.  جلوگیريو چشم  از تماس با پوست شخصی اقدامات

 .جلوگیري کنید سیستمبه  جاري شدن از اقدامات محیطی

 از جاذب هایی مانند شن، ذغال و خاک اره استفاده کنید. تمیز کردن محیط آلوده

 

 جابجايي و انبار -6

 

، دور از حرارت، مواد ی بدون سرمامحیط و دردر بشكه هاي  کامالً بسته 

 مواد اکسید کننده )مانند کلرات ها و نیترات ها( قرار دهید. و  غذایی

 

 احتیاطات شخصي -7

 

 از عینك مخصوص مواد شیمیایی و دستكش مناسب استفاده کنید.

 

 مشخصات فیزيكي و شیمیايي -8

 با ویسكوزیته پایین شفاف زرد رنگ مایع حالت فیزيكي

 بدون بو بو

PH (111%  درC ° 50) 2/2-2/0 

 29/305 (g/mol) مولكوليوزن 

 93-97% درصد آب

 2/0-2/2% سديم کلرايد

 30 ±8% درصد ماده فعال آنیوني

 003/8 (g/ml)( C ° 52در وزن مخصوص )

http://siri.org/graphics/Personal_Protection/Clothing/PPE_15.gif
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 هاپايداري و بر هم کنش -9

 پایدار است. تحت شرایط معمولی این ماده شیمیایی پایداري

 اکسید کننده هاي قوي هاي مورد اجتنابمحیط

 

 اطالعات سم شناسي -11

 

 اطالعاتی مبنی بر اثرات جهش زایی وجود ندارد.

 تحریك کننده چشم

(rat) mg/kg  2 >  : 20 LD   

 

 اطالعات زيست بوم شناختي -11

 

 دوام و قابلیت فروپاشی: داده اي در دسترس نیست.

 از وارد شدن این ماده به رودخانه ها، دریاچه ها و دریا جلوگیري کنید.

 

 

 دستورالعمل مصرف -12

   با توافق مسئولین محلی مصرف شود.  

 اطالعات حمل و نقل -13

 

  ماده خطرناکی براي حمل و نقل نمی باشد.

 

http://www.clker.com/cliparts/b/4/e/8/1194984838817680454teschio_fabio_olivo_01.svg.med.png
http://protectfloridasbeaches.org/blog/water-pollution.jpg
http://www.7gardoon.com/files/test/adverimg-33851.jpg
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 اطالعات نظارتي -14

  

 

 

 تحریک کننده i[X[ نماد خطر

 (R-phrase) هاي ریسكنشانه

31/39R  تحریك کننده چشم و :

 پوست

 

 (S-phrase)هاي ایمنی نشانه

59S  در صورت تماس با چشم، با :

مقدار زیادي آب چشم را شستشو داده 

 و به پزشك مراجعه کنید.

51S  ًبعد از تماس با پوست، فورا :

موضع آلوده شده را با مقدار زیادي آب 

 بشویید.

37S  مناسب: از دستكش 

 استفاده کنید. 

 

 ساير اطالعات  -15

آن  و به معناي ضمانت باشدمیاز نقطه نظر ایمنی این محصول  توصیف ما و مربوط بهاین اطالعات بر اساس  دانش 

  باشد.نمی

http://aks.roshd.ir/photos/8.903.medium.aspx

