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 - :Cas No پایه آبی رزین نام فارسی ماده :

 خودشبکه شونده اکریالتیکوپلیمر  نام شیمیایی ماده :
 

RTECS : 

 Binder-651 :های  تجاری نام

 

 شرکت پلیمر ایرانشرکت تولید کننده: 

 

.ساخت خمیر پیگمنت برای چاپ روی هر نوع لیف یا مخلوطی از الیاف کاربرد   

 

   :مشخصات فیزیکی

 بوی کم دیسپرسیون آبی بو : سفید رنگ : مایع  شکل فیزیکی : التکس شیری رنگ حالت فیزیکی :

 PH : 6- 5 آب حاللیت : 80/1 – 81/1 (gr/cm3)دانسیته : >30000وزن مولکولی:

 دکاربرد ندار :  LEL کاربرد ندارد : UEL در دسترس نمی باشد یونیزاسیون: C° 23.4 hPa @ 20 بخار:فشار 

 C° 8 : ذوبنقطه  C° 188 نقطه جوش: - دمای خود آتش گیری : C° 149  >:شتعالنقطه ا

 فیزیکی، تبخیر آب مکانیسم خشک شدن:

 .نمی باشدآتشگیر :  قابلیت اشتعال

 سازگار نیست و اثر این ماده روی فلزات قابل پیش بینی نمی باشد. نمک های فلزی با: ناسازگارو محیط های مواد 

 .می باشد پایدار شش ماهشرایط استاندارد انبارداری )ذکر شده روی لیبل محصول( به مدت در  پایداری :

 رد.محصول باید دور از تنش های حرارتی، مکانیکی و سیکل های سرد و گرم شدن قرار گی

 - خطرات ناشی از تجزیه :
 

 ::  های هدف ارگانو  تماساز عوارض ناشی  

همراه است. در صورت تماس با پوست باعث آسیب  شود که با سوزشها میتماس مستقیم با چشم باعث آسیب و تحریک چشم

های مخاطی( گردد. در دهان، غشاءگردد. تنفس بخارات ماده ممکن است باعث آسیب به دستگاه تنفسی )بینی، و تحریک می

گردد. ماده حاضر به صورت مایع ویسکوز و بخارات آن قابلیت اشتعال دارد ها میصورت بلعیدن باعث تخریب و آسیب به شش

 تماس مداوم و زیاد ممکن است باعث حالت تهوع و استفراغ گشته و تماس بیشتر حتی ممکن است منجر به بیهوشی گردد.

 

  : شخصیاحتیاطات 

های مقاوم در برابر مواد شیمیایی و یا حفاظ های مقاوم و نفوذناپذیر در برابر مواد شیمیایی استفاده نمایید. از عینکاز دستکش

های کار را به صورت های مقاوم و نفوذناپذیری در برابر مواد شیمیایی استفاده نمایید. لباسصورت استفاده نمایید از لباس

ی نمایید. البسه در تماس با مواد شیمیایی نباید به بیرون از محل کار برده شوند. درصورت وجود بخارات و گرد و جداگانه نگهدار

 غبار قابل تنفس از  تجهیرات تنفسی کامل استفاده نمایید.
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 تماس با چشم: با مقادیر بسیار زیاد آب چشم را شسته و با پزشک مشورت کنید. کمکهای اولیه :

پوست: با صابون و مقادیر زیاد آب پوست را شستشو دهید. در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک تماس با 

 های آلوده را کامالً تمیز نمایید.مراجعه نمایید. تمامی البسه و کفش

ز  تنفس مصنوعی و تنفس: درصورت تنفس اتفاقی بخارات و یا مواد حاصل از تجزیه ماده به هوای آزاد بروید و در صورت لزوم ا

 دستگاه اکسیژن استفاده نمایید.

بلعیدن: به هیچ عنوان به فرد بیهوش چیزی نخورانید. به سرعت با پزشک مشورت نمایید. به هیچ عنوان فرد را تحریک به 

 .استفراغ ننمایید

 

 اطفاء حریق :

 های پودر شیمیایی خشک، دی اکسید کربن، فومکپسول 

 

 زیست :احتیاطات محیط 

 .از وسایل حفاظت فردی استفاده نمائید. کلیه منابع اشتعال را از محیط خارج نمائید 

 جابجایی وانبار: 

از تخلیه الکتریسیته ساکن و همین طور مجاورت با گرمای زیاد جلوگیری کنید. درب ظروف حاوی این مواد باید همواره بسته  

 نگه داشته شود.

درجه سانتیگراد  5-08نور خورشید و در دمای  مستقیم حرارت، رطوبت و تابش دور ازپوشیده با تهویه مناسب، به فضای سر  در

 .نگهداری شود

 روش دفع ضایعات :

 .های سطحی نریزیدهرگز مواد زائد را درون مجراهای فاضالب و یا آب 

 مراقبت از محیط کار در زمان پخش تصادفی ماده :

 جاذب چون خاک، محیط آلوده را پاک کنید و مواد زائد را به داخل ظروف مناسب بریزید.بوسیله مواد  

  سم شناسی :
 .شود یم بدن جذب پوستى و استنشاق خوراکی، راه از ماده این

Mouse,LD50>2000-10000mg/kg 
Inhalation,ATE>5mg/l @4h         
Dermal,ATE>5000mg/kg              

 نقل : مقررات حمل و

 .اطالعاتی موجود نیست

 : اطالعات نظارتی 

 Xnنمادهای خطرات 

 S9-14,29,37,45: (S- Phrases)نشانه های ایمنی                 R-20,21,22,25,52:  (R-Phrases)نشانه های ریسک  

 سایر اطالعات :
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