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 شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

 مشخصات محصول و شركت توليد كننده -1

 صدفی لوریل اتر سولفات سدیم نام محصول

  SLES pearly نام شیمیایی

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

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

 

 هشدارهاي حفاظتی -8

 شود. چشم و پوستتواند سبب تحریك این ماده می بر بدن اتتأثیر

 

 هاي اوليهكمك -3

 

 

 تأثیر گذار نیست. تنفس

 تماس با چشم
 سرد دقیقه با آب 88ها را به مدت حداقل سریعاً چشم

 به پزشك مراجعه کنید وفراوان شستشو دهید 

 . شستسشو دهید و صابون با آبفوراً موضع آلوده را  تماس با پوست

 خوردن و بلعیدن
لیوان آب  5تا  8دهان را با آب شستشو دهید و 

 بنوشید.

 

 اطفاء حریق -4

 

 هاي مناسبکننده اطفاء

، فوم، خاموش کنندهاکساید، پودر کربن دي

جریان سریع آب با جریان سریع از افشانه آب، 

 فشار باال.

   ناشی از خطرات احتمالی 

  محصوالت احتراق
 خطري ندارد.
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 ماده پخش شدن اقدامات در هنگام -5

 کنید.  جلوگیريو چشم  از تماس با پوست شخصی اقدامات

 اجازه ورود به سیستم آب را ندهید. اقدامات محیطی

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

 استفاده کنید.

 

 جابجایی و انبار -6

 

 قرار دهید. C ◦ 08-58در دماي در بشكه هاي  کامالً بسته و 

  از قرار دادن در معرض آفتاب خودداري کنید.

 

 احتياطات  -7

 

 دستكش استفاده کنید.  مخصوص و  از عینك مراقبت شخصی

 

 مشخصات فيزیكی و شيميایی -2

  صدفی رنگویسكوز مایع  حالت فيزیكی

 بدون بو بو

PH (11%  در آبC ° 58) 8± 5 

 55 ±8 درصد ماده فعال آنيونی

  C ° 58در آب و تشكیل ژل در  قابل حل حالليت در آب

 

http://siri.org/graphics/Personal_Protection/Clothing/PPE_15.gif
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 هاپایداري و بر هم كنش -9

 پایدار است. این ماده شیمیایی پایداري

 .نامشخص هاي مورد اجتنابمحیط

 خطري وجود ندارد. خطر احتمالی محصوالت ناشی از تجزیه

 

 اطالعات سم شناسی -11

 

 ندارد. جهش زاییاثر 

 چشم و پوست. تحریك کنندهاثرات مزمن بر روي انسان: 

body mg/kg   0222 >02 LD   

 

 اطالعات زیست بوم شناختی -11

 

شامل سورفكتانت هایی با  بسیار خاصیت فروپاشی دارد چوناده این م

 قابلیت فروپاشی است. %88حداقل 

mg/kg   022 bacterial) >0  ( EC0   
mg/kg   022-02 fish) =>02  ( LC   

 

 دستورالعمل مصرف -18

   با توافق مسئولین محلی مصرف شود.  

 

 اطالعات حمل و نقل -13

 

 ,RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR,  IMDGبر طبق 

 ICAO-TI/IATA-DGR .ماده خطرناکی 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 نظارتی -14

  

 

 

 تحریك کننده i[X[ نماد خطر

 (R-phrase) هاي ریسكنشانه

35R تحریك کننده پوست :.  

08R .ایجاد صدمات جدي در چشم : 

 

 (S-phrase)هاي ایمنی نشانه

52/50S  از تماس با چشم و پوست :

 بپرهیزید.

52S  در صورت تماس با چشم، با :

مقدار زیادي آب چشم را شستشو داده 

 و به پزشك مراجعه کنید.

55S  ًبعد از تماس با پوست، سریعا :

 موضع آلوده شده را با آب بشوئید.

38/30S دستكش و عینك محافظ  : از

 استفاده کنید.

 

 سایر اطالعات  -15

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

  باشد.نمی

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

