اطالعات فني و حفاظت ایمني مواد
شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

سدیم لوریل اتر سولفات %28

 -1مشخصات محصول و شركت توليد كننده
نام محصول

سدیم لوریل اتر سولفات %28

شماره CAS

58686-43-2

شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران تهران ،خیابان آفریقا ،خیابان ستاري ،شماره 26
فكس)828( 88084284 :
تلفن)828( 88808688-4 :

 -2هشدارهاي حفاظتي
تماس با چشم

این ماده میتواند سبب تحریك شدید چشم گردد.

تماس با پوست

این ماده می تواند سبب تحریك پوست گردد.

 -3كمكهاي اوليه
تنفس

تأثیر گذار نیست.

تماس با چشم

سریعاً چشمها را به مدت حداقل  88دقیقه با آب سرد
فراوان شستشو دهید و به پزشك مراجعه کنید

تماس با پوست

موضع آلوده با آب و صابون شستسشو دهید.

خوردن و بلعیدن

دهان را با آب شستشو دهید و  8تا  2لیوان آب
بنوشید.

 -4اطفاء حریق

اطفاء کنندههاي مناسب

کربن دياکساید ،پودر خاموش کننده ،فوم،
جریان سریع از افشانه آب ،جریان سریع آب با
فشار باال.

اطالعات فني و حفاظت ایمني مواد
سدیم لوریل اتر سولفات %28

شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

 -5اقدامات در هنگام پخش شدن ماده
اقدامات شخصی

از تماس با پوست و چشم جلوگیري کنید.

اقدامات محیطی

اجازه جاري شدن به سیستم آب را ندهید.

تمیز کردن محیط آلوده

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

 -6جابجایي و انبار

در بشكه هاي کامالً بسته ،دور از سرما و تابش مستقیم قرار دهید.

 -7احتياطات شخصي

از عینك مخصوص و دستكش استفاده کنید.

 -8مشخصات فيزیكي و شيميایي
حالت فيزیكي

مایع ویسكوز بی رنگ مایل به زرد

بو

بدون بو

 %11( PHدر آب )28 ° C

0-8

درصد ماده فعال آنيوني

28 ±8 %

نقطه جوش

 888 ◦ Cدر  058میلیمتر جیوه

وزن مخصوص (در )00 ° F

8/856

دانسيته )( (kg/lدر )26 ° C

8/856

اطالعات فني و حفاظت ایمني مواد
شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

سدیم لوریل اتر سولفات %28

 -9پایداري و بر هم كنشها
پایداري شیمیایی

این ماده تحت شرایط معمولی پایدار است.

محیطهاي مورد اجتناب

اطالعاتی در دسترس نیست.

 -11اطالعات سم شناسي
این ماده تأثیرات جهش زایی ندارد.
تحریك کننده پوست و چشم.
LD 68 : > 2888 mg/kg

 -11اطالعات زیست بوم شناختي
این محصول بسیار خاصیت فروپاشی دارد چون شامل سورفكتانت هایی با
حداقل  %88قابلیت فروپاشی است.
( EC0 0 bacterial) >011 mg/kg
( LC 01 fish) =>01-011 mg/kg

 -12دستورالعمل مصرف
با توافق مسئولین محلی مصرف شود.

-13اطالعات حمل و نقل

بر

طبق

IMDG,

ADNR,

RID/ADR,GGVS/GGVE,

 ICAO-TI/IATA-DGRماده خطرناکی نمی باشد.

اطالعات فني و حفاظت ایمني مواد
شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

سدیم لوریل اتر سولفات %28
 -14اطالعات نظارتي
نماد خطر

] [Xiتحریک کننده

نشانههاي ریسك )(R-phrase

 : R48تحریك کننده پوست.
 : R38تحریك کننده چشم.

نشانههاي ایمنی )(S-phrase

 : S23/26از تماس با پوست و چشم
خودداري کنید.
 : S25در صورت تماس با چشم ،با
مقدار زیادي آب چشم را شستشو داده
و به پزشك مراجعه کنید.
 : S28در صورت تماس با پوست،
موضع آلوده شده را با مقدار زیادي آب
بشویید.
 : S40/48از دستكش و عینك محافظ
استفاده کنید.

 -15سایر اطالعات
این اطالعات بر اساس دانش ما و مربوط به توصیف این محصول از نقطه نظر ایمنی میباشد و به معناي ضمانت آن
نمیباشد.

