
                                                                                             
 میدآکوکونات فتی اسید دی اتانول        

 

 اطالعات فنی و حفاظت ايمنی مواد                                                       

 شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

 مشخصات محصول و شرکت تولید کننده -1

 کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید نام محصول

 CDEA نام شیمیایی

 فرمول شیمیایی
  2OH)2HC 2H(CC(=O)N n)2HC(3HC 

 CAS 9-24-60686شماره 

 42تهران، خیابان آفریقا، خیابان ستاری، شماره  پتروشیمی ایرانشرکت صنایع شیمی و 

 (848) 00006496فكس:        (848) 00008288-6تلفن: 

 

 هشدارهای حفاظتی -2

 تماس با چشم
چشم، قرمزی، تار شدن بینایی و تواند سبب تحریك شدید این ماده می

 صدمات شدید دائمی گردد.

 گردد. پوست سبب تحریك شدید این ماده می تواند تماس با پوست

 

 های اولیهکمك -3

 

 

 

 تنفس
از  نیازمصدوم را به هوای آزاد برده و در صورت 

 .و به پزشك مراجعه کنید ن استفاده کنید اکسیژ

 تماس با چشم
 سرد دقیقه با آب 82ها را به مدت حداقل سریعاً چشم

از مالیدن چشم ها خودداری فراوان شستشو دهید 

 پزشك مراجعه کنید کنید و به

 تماس با پوست
و صابون دقیقه با آب  2مدت  فوراً بهموضع آلوده را 

. در صورت احساس ناراحتی به فراوان شستسشو دهید

 پزشك مراجعه کنید.

 خوردن و بلعیدن
در صورت هوشیاری فرد، سریعاً به او آب بخورانید. به 

پزشك مراجعه کنید و .تنها در صورت پیشنهاد پزشك 

 مصدوم را وادار به استفراغ کنید  

 

 



                                                                                             
 میدآکوکونات فتی اسید دی اتانول        

 

 اطالعات فنی و حفاظت ايمنی مواد                                                       

 شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

 

 اطفاء حريق -4

 

 

 C ° 800 بیشتر از نقطه اشتعال

 .و فومخاموش کننده اکساید، پودر کربن دی های مناسبکننده اطفاء

 این ماده اغلب قابل احتراق است. قابلیت اشتعال

 

 ماده پخش شدن اقدامات در هنگام -5

 کنید.  جلوگیریو چشم  از تماس با پوست شخصی اقدامات

 ب را ندهید.آ سیستمبه  جاری شدناجازه  اقدامات محیطی

 تمیز کردن محیط آلوده
و داخل بشكه های زائد بریزید.  ماده را با جاذب های نمناک ترکیب کنید

 محل آلوده شده را با اب و مواد پاک کننده بشویید.

 

 جابجايی و انبار -6

 

در بشكه های  کامالً بسته تحت دمای محیط و محیط خشك سرپوشیده قرار 

 دهید.

 

 بشكه های بسته بندی از جنس آهن یا پلی اتیلن است.

 احتیاطات شخصی -7

 

 لباس محافظ
ظ و دستكش برای جلوگیری از تماس محافاز لباس 

 با پوست استفاده کنید.

 از عینك مخصوص مواد شیمیایی استفاده شود. حفاظت چشم

 الزم نیست. حفاظت تنفسی

 

http://siri.org/graphics/Personal_Protection/Clothing/PPE_15.gif


                                                                                             
 میدآکوکونات فتی اسید دی اتانول        

 

 اطالعات فنی و حفاظت ايمنی مواد                                                       

 شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

 مشخصات فیزيكی و شیمیايی -8

 رنگ شفافمایع  حالت فیزيكی

PH (2%  در آبC ° 48) 88-9 

 498-408 (g/mol) وزن مولكولی

 9-2/9 گلیسرين%

 2/4-2 آمین آزاد %

 02-06  آمید کل

 8/8-2/8 اسید چرب آزاد

 

 هاپايداری و بر هم کنش -9

 پایدار است. تحت شرایط معمولی این ماده شیمیایی پایداری

 اکسید کننده های قوی های مورد اجتنابمحیط

 اکسید های نیتروژن و بخارات آمونیاکتولید  خطرات ناشی از تجزیه

 

 اطالعات سم شناسی -11

 

 داده هایی مبنی بر تأثیرات جهش زایی وجود ندارد.

 تحریك کننده پوست و چشم

(rat) mg/kg  6888 >  : 28 LD   

 

 اطالعات زيست بوم شناختی -11

 

 داده ای در دسترس 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
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 اطالعات فنی و حفاظت ايمنی مواد                                                       

 شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

 دستورالعمل مصرف -12

   با توافق مسئولین محلی مصرف شود.  

 

 و نقلاطالعات حمل  -13

 

ماده  RID/ADR, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGRبر طبق 

  خطرناکی نمی باشد.

 

 اطالعات نظارتی -14

  

 

 

 تحریک کننده i[X[ نماد خطر

 (R-phrase) های ریسكنشانه

60/66R  تحریك کننده چشم و :

 پوست

 

 (S-phrase)های ایمنی نشانه

42S  از تماس با چشم خودداری :

 کنید.

46S  در صورت تماس با چشم، با :

مقدار زیادی آب چشم را شستشو داده 

 و به پزشك مراجعه کنید.

69/60S  از دستكش و عینك محافظ :

 استفاده کنید.

 

 ساير اطالعات  -15

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

  باشد.نمی

http://www.7gardoon.com/files/test/adverimg-33851.jpg
http://aks.roshd.ir/photos/8.903.medium.aspx

