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 مشخصات محصول و شركت تولید كننده -1

 سولفونیك اسید نام محصول

 LABSA, LABS نام شیمیایی

 فرمول شیمیایی
3)10CS2H)(CS3(SO4H6C 

 %79دودسیل بنزن سولفونیك اسید  – INCI Nنام 
 CAS 0-79-69192شماره 

 62تهران، خیابان آفریقا، خیابان ستاري، شماره  شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

 (061) 77973673فكس:        (061) 77790201-3تلفن: 

 

 هشدارهاي حفاظتي -2

 تواند منجر به تحریكات تنفسی شود.هاي این ماده میتنفس بخارات و افشانه تنفس

 ناراحتی باشد.ه تواند سبب تحریك شدید به همرا این ماده می تماس با چشم

 .امكان تحریك در اثر تماس مداوم تماس با پوست

 خوردن و بلعیدن
اي، حالت تهوع، استفراغ و اي و رودهخوردن این ماده موجب تحریكات معده

 شوداسهال می

 

 هاي اولیهكمک -3

 

 

 

 تنفس
صورت قطع تنفس مصدوم را به هواي آزاد برده و در 

از  از تنفس مصنوعی و در صورت مشكل تنفسی

 ن استفاده کنید .دستگاه اکسیژ

 تماس با چشم
دقیقه با آب  12ها را به مدت حداقل سریعاً چشم

ها را با فراوان شستشو دهید و در هنگام شستشو پلك

 داریدانگشت باز نگه

 تماس با پوست
دقیقه با آب فراوان  12موضع آلوده را حداقل به مدت 

 .شستسشو دهید. لباس و کفش آلوده را در آورید

 خوردن و بلعیدن
هرگز به فردي که بیهوش است چیزي نخورانید. دهان 

مصدوم را با آب شستشو دهید و فرد را وادار به 

 استفراغ نكنید.
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 اطفاء حريق -4

 

 

 

 C ° 147 نقطه اشتعال

 هاي مناسبکننده اطفاء
اکساید، پودر خشك مواد شیمیایی و ديکربن 

 .فوم مناسب

 طرات خاصخ

، مایع سوزيانتشار بخارات سمی در شرایط آتش

قابل اشتعال. امكان حرکت بخارات به سمت منبع 

 .اشتعال و آتش سوزي مجدد

 شخصی حفاظت 
از تجهیزات محافظت کننده و دستگاه اکسیژن 

 استفاده کنید.

 .اکسید گوگرد، مونو اکسید کربندي محصوالت احتراق

 خطر انفجار
امكان انفجار مخازن محتوي این ماده در شرایط 

  .سوزيآتش

 

 ماده پخش شدن اقدامات در هنگام -5

 احتیاط شخصی
کنید. از چكمه و دستكش  از تماس با پوست، چشم و لباس جلوگیري

 استفاده کنید. ماسك و پالستیكی

 تمیز کردن محیط آلوده

تجارتی بریزید سپس مواد را جهت دفع،  محل آلوده شده کربنات سدیمروي 

و نگه داري کنید. مكان آلوده شده را بعد از جمع ریخته هایی داخل محفظه

 آوري کامل مواد بشویید و  هواي محل آلوده را تهویه کنید.

 

 جابجايي و انبار -6

 

نگه داري ایمن، از تنفس بخارات، از تماس با چشم، پوست ولباس  به منظور

داري طوالنی مدت در معرض آفتاب و هواي سرد بپرهیزید. بپرهیزید. از نگه

از بلندي پرتاب نكنید. در هنگام بارگیري و تخلیه محموله مراقب ها را بشكه

 باشید.
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 مشخصات فیزيكي و شیمیايي -7

 اي رنگقهوهمایع ویسكوز  حالت فیزيكي

 بوي تند بو

 362-366 (g/mol) وزن مولكولي

 C ° 312 نقطه جوش

 C ° 10 نقطه ذوب

 79±1% درصد ماده فعال 

 6/1 وزن مخصوص

 2/1حداکثر %  درصد اسید سولفوريک آزاد

 اي قابل حلتا اندازه حاللیت در آب

 

 احتیاطات شخصي -8

 

 حفاظت پوست و بدن
یكسره مخصوص کار استفاده بند یا لباس از پیش

 کنید.

 از دستكش پالستیكی استفاده کنید. هاحفاظت دست

 از عینك مخصوص مواد شیمیایی استفاده شود. حفاظت چشم

 

 اطالعات سم شناسي -9

 

 تحریك کننده پوست

 تحریك شدید چشم

(rat) mg/kg  220   :20 LD   

 

 

 

http://siri.org/graphics/Personal_Protection/Clothing/PPE_15.gif
http://www.clker.com/cliparts/b/4/e/8/1194984838817680454teschio_fabio_olivo_01.svg.med.png
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 اطالعات زيست بوم شناختي -11

 

به  این محصول رود کهانتظار نمیرعایت شود،  هادستورالعملدر صورتی که 

 .رساندمحیط زیست آسیب 

 اطالعات حمل و نقل -11

 

 7کالس خطر : 

 UN  :6272 شماره

 IIIبندي: گروه بسته

 7لیبل مورد نیاز: خورنده 

 هاپايداري و بر هم كنش -12

 این ماده پایدار است. پایداري

 گرما و سرماي شدید، منابع قابل اشتعال و مواد اکسید کننده قوي اجتنابهاي مورد محیط

 هاي قوي، اسیدها و بازهااکسید کننده مواد ناسازگار

بخارات تحریك کننده و سمی،  ممكن است گازهایی در اثر تجزیه تولید  خطرات ناشی از تجزیه

 این ماده منتشر شوند.

 

 اطالعات نظارتي -13

  

 

 

 (R-phrase) هاي ریسكنشانه
66R مضر در صورت بلعیدن : 

34R ایجاد کننده سوختگی : 

 (S-phrase)هاي ایمنی نشانه

62S  در صورت تماس با چشم، با :

مقدار زیادي آب چشم را شستشو داده 

 و به پزشك مراجعه کنید.

67S  بعد از تماس با پوست با مقدار :

زیادي آب موضع آلوده را شستشو 

 دهید.

37/39/32S  از لباس، دستكش و :

 عینك محافظ استفاده کنید.

 

http://protectfloridasbeaches.org/blog/water-pollution.jpg
http://www.7gardoon.com/files/test/adverimg-33851.jpg
http://aks.roshd.ir/photos/8.903.medium.aspx
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 ساير اطالعات  -14

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

  باشد.نمی


