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 مشخصات محصول و شركت تولید كننده -1

 تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات نام محصول

 TEA-LES نام شیمیایی

    فرمول شیمیایی

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

 (858) 55053583فكس:        (858) 55508288-3تلفن: 

 

 هشدارهای حفاظتي -2

 ریه در صورت تنفس شود. و چشم پوست،تواند سبب تحریك این ماده می بر بدن اتتأثیر

 گردد.پوست سبب تحریك شدید  این ماده می تواند تأثیرات مزمن بر بدن

 بر روی باکتری و مخمر ییجهش زاتأثیر  تأثیرات جهش زایی

 )مشكوک برای انسان( A2دسته  تأثیرات سرطان زایی

 های اولیهكمك -3

 

 

 

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

از تنفس مصنوعی و در صورت مشكل تنفسی از 

 دستگاه اکسیژن استفاده کنید .

 تماس با چشم
سریعاً را خارج کنید.  ها در صورت داشتن لنز ، آن

فراوان  سرد دقیقه با آب 82ها را به مدت حداقل چشم

 به پزشك مراجعه کنید وشستشو دهید 

 تماس با پوست

لباس . شستسشو دهید سرد با آبفوراً موضع آلوده را 

تحریك شده  برای قسمت . و کفش آلوده را در آورید

 به پزشكو  کرم آنتی باکتریال استفاده کنید از

 مراجعه کنید.

 خوردن و بلعیدن

مصدوم را وادار به  ،تنها در صورت پیشنهاد پزشك

هرگز به فردی که بیهوش است چیزی . استفراغ کنید

 در صورت خوردن مقدار زیادی از این ماده .نخورانید

. لباس های تنگ مانند به پزشك مراجعه کنید 

 مچ بند و کمربند را باز کنید. کراوات،
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 حریقاطفاء  -4

 

 

 این ماده اشتعال زا نیست. اشتعال قابلیت

 .خاموش کنندهاکساید، پودر کربن دی های مناسبکننده اطفاء

 خطری ندارد. انفجار در اثر شوکقابلیت 

 

 ماده پخش شدن اقدامات در هنگام -5

 کنید.  جلوگیریو چشم  از تماس با پوست شخصی اقدامات

 تمیز کردن محیط آلوده

با آب و دستمال، محل آلوده شده را پاک کنید و یا از یك ماده ریزش کم: 

جاذب خنثی برای جذب مواد ریخته شده استفاده کنید. در نهایت با استفاده 

 از آب محل آلوده را بشویید.

از یك ماده جاذب خنثی برای جذب مواد ریخته شده استفاده  ریزش زیاد:

دفع زباله قرار دهید، در نهایت محل  کنید و آن را درون ظروف مخصوص

  آن را دفع کنید. بهداشتی قوانینآلوده شده را با آب بشویید و طبق 

 

 جابجایي و انبار -6

 

احتیاط: گاز، بخار و افشانه های این ماده را تنفس نكنید. لباس محافظ 

بپوشید. از تماس با چشم و پوست جلوگیری شود. دور از موادی مانند اکسید 

 کننده ها و اسیدها قرار دهید. 

 قرار دهید. دارای تهویه مناسبو خنك محیط  دردر بشكه های  کامالً بسته 

  .کیلویی 808و 888 ، 08پالستیكیهای بشكه  مشخصات بسته بندی :
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 احتیاطات  -7

 

 کنترل مهندسی

ی به و یا دیگر تجهیزات کنترلسیستم تهویه هوا از 

منظور پایین نگه داشتن غلظت آالینده ها استفاده 

 کنید. 

 مراقبت شخصی

از عینك، روپوش آزمایشگاه، ماسك و دستكش 

که این استفاده کنید. از دستگاه تهویه در محیطی 

 ماده وجود دارد استفاده کنید.

 

 مشخصات فیزیكي و شیمیایي -8

 بی رنگ تا زرد روشنمایع  حالت فیزیكي

PH (11%  در آبC ° 58) 2/0-2/0 

 285 (g/mol) وزن مولكولي

 882/8±832/8  (C ° 52در ) 3cm/r(g(دانسیته 

 %38±8 درصد ماده فعال آنیوني

 %2/3حداکثر  نمك%

 قابل حل آبحاللیت در 

 

 هاپایداری و بر هم كنش -9

 پایدار است. این ماده شیمیایی پایداری

 ها و اسیدها.اکسید کننده  های مورد اجتنابمحیط

 اتفاق نمی افتد. پلیمریزاسیون

 

 

 

 

http://siri.org/graphics/Personal_Protection/Clothing/PPE_15.gif
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 اطالعات سم شناسي -11

 

جهش زایی: بر روی سلول های پستانداران، باکتری ها و مخمرها اثر گذار 

 است.

که باعث  مزمن بر روی انسان: ممكن است اثرات ژنیكی داشته باشداثرات 

  نقص در نوزادان می گرددو ممكن است منجر به سرطان شود.

: باعث تحریك و خشكی پوست، تحریك اثرات سمی دیگر بر روی انسان

 چشم و سیستم تنفسی می گردد. 

body mg/kg   24  : 05 LD   

 

 اطالعات زیست بوم شناختي -11

 

5BOD  وCOD :.اطالعاتی در دسترس نیست 

 تجزیه زیستی غیر سمی است.حاصل از محصوالت 

 

 

 دستورالعمل مصرف -12

   با توافق مسئولین محلی مصرف شود.  

 

 اطالعات حمل و نقل -13

 

 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
http://www.7gardoon.com/files/test/adverimg-33851.jpg
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 اطالعات نظارتي -14

  

 

 

 تحریك کننده i[X[ نماد خطر

 (R-phrase) ریسكهای نشانه

35/30/30R تحریك کننده چشم : ،

 و پوست سیستم تنفسی

 

 (S-phrase)های ایمنی نشانه

50S  در صورت تماس با چشم، با :

مقدار زیادی آب چشم را شستشو داده 

 و به پزشك مراجعه کنید.

55S  ًبعد از تماس با پوست، سریعا :

 موضع آلوده شده را با آب بشوئید.

38/30/30S لباس محافظ، : از 

دستكش و عینك محافظ استفاده 

 کنید.

 

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

