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 -1مشخصات محصول و شركت توليد كننده
نام محصول

سدیم لوریل اتر سولفات

نام شیمیایی

SLES

فرمول شیمیایی

CnH2n+1O (CH2CH2O)SO3Na

شماره CAS

4004-28-4

n=12,14

شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران تهران ،خیابان آفریقا ،خیابان ستاري ،شماره 82
فكس)088( 22023843 :
تلفن)088( 22200208-3 :
 -2هشدارهاي حفاظتي
تماس با چشم

این ماده میتواند سبب تحریك شدید چشم گردد و در صورت عدم شستشوي
فوري پس از تماس  ،می تواند منجر به صدمات جدي گردد.

تماس با پوست

این ماده می تواند در صورت تماس طوالنی مدت موجب تحریك شدید
پوست گردد.

خوردن و بلعیدن

این ماده سبب تحریك دهان و دستگاه گوارشی می گردد.

 -3كمكهاي اوليه
تماس با چشم

سریعاً چشمها را به مدت حداقل  82دقیقه با آب سرد
فراوان شستشو دهید و در هنگام شستشو پلكها را با
انگشت باز نگهدارید .به پزشك مراجعه کنید.

تماس با پوست

موضع آلوده را با آب و صابون شستسشو دهید .در
صورت احساس ناراحتی به پزشك مراجعه کنید.

خوردن و بلعیدن

دهان را با آب شستشو دهید .مصدوم را وادار به
استفراغ نكنید .به پزشك مراجعه کنید.

 -4اطفاء حریق
اطفاء کنندههاي مناسب
محصوالت احتراق
حفاظت شخصی

فوم ،شن و افشانه آب .ازجریان پر فشار آب
استفاده نکنيد.
محصوالت احتراق شامل  CO2 ،COو SO2

می باشد.
از تجهیزات محافظت کننده و کپسول اکسیژن
استفاده کنید.
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 -5اقدامات در هنگام پخش شدن ماده
اقدامات شخصی

از تماس با پوست و چشم جلوگیري کنید .در هنگام تمیز کردن بسیار مراقب
باشید چون ممكن است زمین لیز باشد.

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 و آن ها را داخل بشكه هاي پالستیكی بریزید .ضایعات این ماده
را با مواد زائد دیگر مخلوط نكنید.

 -6جابجایي و انبار

در بشكه هاي پالستیكی کامالً بسته در شرایط دمایی  2-40 ◦ Cقرار دهید.
نزدیك مواد اکسید کننده قرار ندهید.

 -0احتياطات شخصي
حفاظت پوست

از لباس محافظ ،دستكش و چكمه براي جلوگیري
از تماس با پوست استفاده کنید.

حفاظت چشم

از عینك مخصوص مواد شیمیایی استفاده شود.

 -8مشخصات فيزیکي و شيميایي
حالت فيزیکي

خمیر سفید رنگ

 %3( PHدر آب )80 ° C

0-4

وزن مولکولي )(g/mol

324

درصد ماده فعال آنيوني

00 ±8%

درصد مواد سولفاته نشده

حداکثر 8%

حالليت در آب

قابل حل

ویسکوزیته)(mPa.s

82000
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 -9پایداري و بر هم كنشها
پایداري شیمیایی

در صورت کاهش  ،PHواکنشی اتفاق می افتد که اسید سولفوریك تولید
می شود .همچنین امكان واکنش این ماده با اکسید کننده ها وجود دارد.

تجزیه

احتمال شروع هیدرولیز در دماي باالتر از 05 ◦ C

 -17اطالعات سم شناسي
تحریك کننده دهان ،سیستم گوارشی ،پوست و چشم
LD 20 : > 8000 mg/kg body

 -11اطالعات زیست بوم شناختي
این ماده براي موجودات آبزي سمی می باشد ،بنابراین از ریختن آن به
درون آب هاي سطحی خودداري شود.
این ماده قابلیت فروپاشی و تجزیه دارد.

 -12دستورالعمل مصرف
با توافق مسئولین محلی مصرف شود.

 -13اطالعات حمل و نقل

بر طبق

ADNR, IMDG,

RID/ADR, GGVS/GGVE,

 ICAO-TI/IATA-DGRماده خطرناکی نمی باشد.
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 -14اطالعات نظارتي
نماد خطر

] [Xiتحریک کننده

نشانههاي ریسك )(R-phrase

 : R32تحریك کننده پوست
 : R48تحریك کننده شدید چشم

نشانههاي ایمنی )(S-phrase

 : S84/82از تماس با چشم و پوست
خودداري کنید.
 : S82در صورت تماس با چشم ،با
مقدار زیادي آب چشم را شستشو داده
و به پزشك مراجعه کنید.
 : S82در صورت تماس با پوست ،فوراً
موضع آلوده را با آب فراوان بشویید.
 : S30/34از 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.

