
 
 

 

 

 صحيفة بيانات السالمة     
 )عامل معالجة (2000 سيرامكوت -ب -الجزء :اسم المادة

 

 ***  التعريف بالمنتجات والشرآة - 1القسم *** 
  معلومات الُمَصنع

 شرآة سيرامكوت لمواد الطالء  432-263-8497:الهاتف
  رك صناعي مح1800

Big Spring ,TX 79720  رقم الطوارئCHEMTREC  3887-527-703 1+ 
 
 

  *** تحديد المخاطر - 2القسم *** 
  :تصنيف نظام التوافق العالمي

  4 الفئة الفموية -السمية الحادة 
  4 الفئة االستنشاقية -السمية الحادة 

  عناصر ملصقات نظام التوافق العالمي
 الرموز

 
 
 
 
 
 

  تفسير العالمة
  تحذير
  بيانات المخاطر

  .ضار إذا ما ابتلع أو المس الجلد
  .ضار في حال استنشاقه

  البيانات الوقائية
  الوقاية

  .الغسل جيًدا بعد المناولة
  .ال تأآل أو تشرب أو تدخن عند استخدام هذا المنتج

 .ق المفتوحة أو جيدة التهويةيستخدم فقط في المناط
  االستجابة

  .شطف الفم. االتصال بمرآز مكافحة التسمم أو الطبيب في حال شعورك بتعب: في حال ابتالعه
االتصال بمرآز مكافحة التسمم أو . ينقل المصاب إلى مكان مفتوح ويستلقي في وضع مريح للتنفس :في حال استنشاقه

 .الطبيب في حال شعورك بتعب
  لص من المنتجالتخ

  .الدولية/الوطنية/اإلقليمية/الحاوية وفًقا للوائح المحلية/تخلص من المحتويات
   ***معلومات عن المكونات / الترآيب- 3القسم *** 

لنسبة المكون  اCASرقم تسجيل 
 45> 6-51-100 بنزيل الكحول

1761-71-3 Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis- >2 



  صحيفة بيانات السالمة
 )عامل معالجة (2000 سيرامكوت -ب -الجزء :اسم المادة

 

 *** األولية اإلسعافات إجراءات - 4 القسم ***         
  العينين :األولية اإلسعافات

  .االستعانة بمساعدة طبية فورية.  دقيقة على األقل15العينين بالماء على الفور لمدة غسل 
  الجلد: اإلسعافات األولية

  .غسله على الفور بالماء والصابون المعتدل
  االبتالع: اإلسعافات األولية

  .استعن بالعناية الطبية. التقيؤال تجبر نفسك على 
  االستنشاق: اإلسعافات األولية

  .يعطى جهاز التنفس إذا آان هناك صعوبة في التنفس. االنتقال إلى مكان مفتوح
  ***  إجراءات مكافحة الحرائق - 5القسم *** 

  مخاطر الحرائق العامة
  . للحصول على خصائص قابلية لالشتعال9انظر القسم 

  .في حال تحلل واحتراق المنتجات فأنها قد تكون سامة
  الخطرة الحتراق المنتجاتالنواتج 

  .أول أآسيد الكربون، ثاني أآسيد الكربون، واأللدهيدات، وأآاسيد النيتروجين
  وسائل اإلطفاء

  .ويمكن أيًضا رش الماء .المادة الرغوية، أو ثاني أآسيد الكربون، أو المادة الكيميائية الجافة
  وسائل اإلطفاء غير المناسبة

  ال يوجد
  التعليمات/حريقمعدات مكافحة ال

 .استخدم أجهزة التنفس المستقلة

 *** العرضي التسرب مواجهة إجراءات - 6 القسم ***
  واالستعدال االستعادة

  .محاولة استعادة المنتج المتسرب، إن أمكن
  المواد ووسائل التنظيف

 .مسح المنطقة الملوثة بالماء. وباستخدام مجرفة ضعه في حاويات قابلة للقفل. تعامل معه باستخدام مادة ماصة. تجنب مالمسته: ب على األرضاالنسكا
 

ر ملوث بحري، ولكن عندما نتيجة لهذه الخاصية، فإنه يعتب. وهذا يعني أنه يذوب تماًما عند اختالطه بالماء. هذا المنتج قابل لالمتزاج بالماء: االنسكاب في الماء

 .يخلط مع الجزء أ، وبعد معالجة المنتج، فإنه يصبح خامًال تماًما
 

وباستخدام مجرفة ضعه في . تعامل معه باستخدام مادة ماصة. هذا المنتج يتفاعل مع الهواء من خالل امتصاص الرطوبة من الهواء :التعريض للهواء
  .ة بالماءمسح المنطقة الملوث. حاويات قابلة للقفل

  إجراءات الطوارئ
  .إبقاء العاملين غير الضروريين بعيًدا. عزل المنطقة

  االحتياطات ومعدات الحماية الشخصية
  .ارتداء معدات الحماية والمالبس المناسبة أثناء التنظيف

  االحتياطات البيئية
  .الحيلولة دون دخول المادة إلى المصارف أو المجاري المائية

  ن المخاطر الثانويةالوقاية م
  ال يوجد
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  صحيفة بيانات السالمة
 )ل معالجةعام (2000 سيرامكوت -ب -الجزء :اسم المادة

 

  *** والتخزين المناولة - 7 القسم ***
  إجراءات المناولة

  .الغسل جيًدا بعد المناولة .تجنب مالمسة الجلد والعينين
  إجراءات التخزين

  . إبقاء الحاويات مغلقة بإحكام
  عدم التوافق

  .شديدة المفعول، والنحاس وسبائكهتجنب العوامل المؤآسدة واألحماض 
  ***الحماية الشخصية /  ضوابط التعرض- 8القسم *** 

  حدود التعرض للمكون
  )9-859-202(بنزيل الكحول 
 TWA 3م/ ملجم45؛ TWA جزء في المليون 10 :فنلندا
  اإلجراءات الهندسية

  . محلييوصى بوجود عادم. يوصى بالتهوية الجيدة للمعدات بشكل عام
  الجهاز التنفسي: أجهزة الحماية الشخصية

إذا آانت نسبة الترآيزات المحمولة في الهواء فوق حدود التعرض المعمول بها، تستخدم أجهزة حماية التنفس المعتمدة من المعهد الوَطِني للصحة والسََّالَمِة 
  .الِمْهِنيَّة

  اليدين: أجهزة الحماية الشخصية
  .لمقاومة للمواد الكيمائية مثل النيوبرين أو القفازات المصنوعة من المطاط الطبيعياستخدم القفازات ا
  العينين: أجهزة الحماية الشخصية

  .النظارات الكيميائية الواقية من التناثر
  الجلد والجسم: أجهزة الحماية الشخصية

  ).يلةقمصان بأآمام طويلة وسراويل طو(يوصى بارتداء مالبس العمل االعتيادية 
 *** الخصائص الفيزيائية والكيميائية - 9القسم *** 

 

  *** ت االستقرار الكيميائي والتفاعل  معلوما- 10القسم ***       
   االستقرار الكيميائي

  .هذه المادة مستقرة
  احتمال وقوع تفاعالت خطرة

  .لن يحدث
  حاالت يجب تجنبها
  ال يوجد
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 نشادرية:الرائحةشفاف:المظهر
 سائلة قلوي :الحالة الفيزيائية :األس الهيدروجيني

 الهواء> لم ُيختبرض :غط البخار :آثافة البخار
 درجة 392( درجة مئوية 200>

ن قال تنطب :قطة الغليان :نقطة االنصهار )فهرنهايت
 1.07 :الثقل النوعي قابل للذوبان ):في الماء(الذوبانية

)لتر/ جالون0(جالون / رطلم لم ُيختبر :عدل البخر :مرآب عضوي متطاير 0
 0.85(آوارت / رطل1.87
  سنتي بوزا450-300 :اللزوجة :الكثافة الحجمية )آجم

 لم ُيختبر ال شيءن :سبة التطاير :الماء/معامل األوآتانول
 93.3( درجة فهرنهايت 200>

ن ال يوجد : الوميضقطة :طريقة نقطة الوميض )مئوية
 ال تنطبق ال تنطبق ):UFL(الحد األعلى لقابلية االشتعال  ):LFL(الحد األدنى لقابلية االشتعال 

:االشتعال التلقائي ال تنطبق :عدل االحتراق لم ُيختبرم



  صحيفة بيانات السالمة
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  منتجات غير متوافقة

  .تجنب العوامل المؤآسدة واألحماض شديدة المفعول، والنحاس وسبائكه
  منتجات التحلل الخطرة

  .بون، واأللدهيدات، وأآاسيد النيتروجينأول أآسيد الكربون، ثاني أآسيد الكر
  *** معلومات السمية - 11القسم ***     

 السمية الحادة
 

  LD50/LC50 -تحليل المكون 
  )6-51-100(بنزيل الكحول 

 آجم على األرنب/ ملجم2000دية آجم على الجرذان؛ المالمسة الجل/ ملجمLD50  1230  على الجرذان؛ التناول الفموي h 4لتر / ملجمLC50  8.8استنشاق 
 

Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis-) 1761-71-3(  
 آجم على الجرذان/ ملجمLD50  1000  على الفأر؛ التناول الفموي 4hلتر / ملجمLC50  0.4 على الفأر؛ استنشاق 4h 3م/ ملجمLC50  400استنشاق 

 
  الحساسية/حكة الجلد: اآلثار الصحية المحتملة

  .ن أن تسبب مالمسة المادة للجلد بشكل مباشر أو لفترة طويلة حروًقايمك
  الحساسية في العين/اإلضرار الشديد: اآلثار الصحية المحتملة

  .يمكن أن تتسبب المالمسة المباشرة للعين في حروق
  االبتالع: اآلثار الصحية المحتملة

  .لقيء واإلسهال وآالم في البطن واالنهياريمكن أن يتسبب ابتالع السائل في حرق الفم والغثيان وا
  االستنشاق: اآلثار الصحية المحتملة

  .يمكن أن يسبب صعوبات في التنفس إثر التعرض المتكرر
  حساسية جلدية/حساسية في األجهزة التنفسية

  .يمكن أن يسبب حساسية الجلد أو صعوبات في التنفس إثر التعرض المتكرر
  تحويل الخاليا الخلقية

  .لم يظهر هذا المنتج أي تأثير طفري
  سرطنةالُم
  معلومات عامة عن المنتج: أ

  .لم يظهر هذا المنتج أي تأثير مسرطن
  سرطنةالمكونات الُم: ب

ارة السالمة والصحة يتم إدراج أي من مكونات هذا المنتج من قبل المنتدى األمريكي ألخصائي الصحة الصناعية، أو الوآالة الدولية ألبحاث السرطان، أو إد
  .المهنية، أو المعهد الوَطِني للصحة و السََّالَمِة الِمْهِنيَّة، أو البرنامج الوطني للسموم

  سمية الجهاز التناسلي
  .لم تظهر عن هذا المنتج أي آثار سمية على الجهاز التناسلي

  التعرض لمرة واحدة: السمية العامة لألعضاء واألجهزة المستهدفة
  .ر عن هذا المنتج أي آثار سمية ألي أجهزة مستهدفة من أثر التعرض لمرة واحدةلم تظه

  التعرض المتكرر: السمية العامة لألعضاء واألجهزة المستهدفة
  .لم تظهر عن هذا المنتج أي آثار سمية ألي أجهزة مستهدفة من أثر التعرض المتكرر

  مخاطر االستنشاق على الجهاز التنفسي
 .بب استنشاق المادة في الرئتين في التهاب رئوي آيميائي يمكن أن تكون قاتًاليمكن أن يتس
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  السالمةصحيفة بيانات 
 )عامل معالجة (2000 سيرامكوت -ب -الجزء :اسم المادة

 
  *** المعلومات البيئية - 12القسم ***     

  السمية البيئية
  معلومات عامة عن المنتج: أ

  .لم يظهر هذا المنتج أي آثار سمية بيئية
   السمية المائية- السمية البيئية -تحليل المكونات : ب

  )6-51-100(كحول بنزيل ال

 االختبار واألنواع الشروط
 96 س السمينةو األسماك ذات الرؤHr LC50 ]ثابتة[لتر / ملجم460
 96  سمك األبراميس Hr LC50  ]ثابتة[لتر / ملجم10
  طحالب أنابينا المختلفةHr EC50 3 لتر/ ملجم35
 48  برغوث الماءHr EC50 لتر/ ملجم23

Cyclohexanamine ,4,4'-methylenebis-) 1761-71-3( 
 االختبار واألنواع الشروط

Hr LC50 96  سمك داس ]ثابتة[لتر / ملجم46-100

 
  التحلل/االستمرار

  .ال توجد معلومات متاحة لهذا المنتج
  التراآم الحيوي

  .ال توجد معلومات متاحة لهذا المنتج
  االنتقال في التربة
  .لومات متاحة لهذا المنتجال توجد مع

  *** اعتبارات التخلص من المنتج - 13القسم ***   
 تعليمات التخلص من النفايات

 
  . للتعرف على توصيات معدات الحماية الشخصية8راجع القسم .  للتعرف على إجراءات المناولة7راجع القسم 

  التخلص من الحاويات أو مواد التغليف الملوثة 
 تخلص  .الدولية/الوطنية/اإلقليمية/الحاوية وفًقا للوائح المحلية/من المحتويات

  *** معلومات النقل - 14القسم ***      
  معلومات اتحاد النقل الجوي الدولي

 غير مقنن: اسم جهة الشحن
 

  معلومات منظمة الطيران المدني الدولي
 غير مقنن: اسم جهة الشحن

 
  الدولي للنقل البحري للمواد الخطرة معلومات القانون 

 غير مقنن: اسم جهة الشحن
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  *** المعلومات التنظيمية - 15القسم *** 
 ةيالمعلومات التنظيم

 
  :قواعد وضع العالمات والملصقات باالتحاد األوروبي

  :الرموز
Xn  
  :بيانات المخاطر
R20/22الضارة في حال االستنشاق، أو االبتالع . 

 
   المخزون-ة تحليل الماد

CAN TSCA EEC EC#  رقم تسجيل /المكونCAS 
 نعم EINECS DSL بنزيل الكحول 202-859-9

100-51-6     

Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis- 217-168-8 EINECS DSL نعم 
1761-71-3     

 
  *** معلومات أخرى - 16القسم *** 

  المسرد/المفتاح
ACGIH = األمريكي ألخصائي الصحة الصناعية الحكومية؛ المنتدى ADG =  القانون االسترالي لنقل البضائع الخطرة على الطرق والسكك الحديدية؛

ADR/RID = السكك الحديدية؛ /االتفاقية األوروبية لنقل البضائع الخطرة على الطرقAS =  المعايير االسترالية؛DFG =  مؤسسة البحوث األلمانية؛DOT 
قائمة مخزون المواد الكيميائية المتداولة تجارًيا؛  = EINECSالسوق األوروبية المشترآة؛  = EECقائمة المواد المحلية؛  = DSLة النقل؛ وزار= 

ELINCS =  القائمة األوروبية للمواد الكيميائية الخطرة؛EU =  االتحاد األوروبي؛HMIS =  نظام تعريف المواد الخطرة؛IARC = ية ألبحاث الوآالة الدول
قائمة  = NDSLقيمة الحد األقصى للترآيز في مكان العمل؛  = MAKاتحاد النقل الجوي الدولي؛  = IATAالمنظمة البحرية الدولية؛  = IMOالسرطان؛ 

البرنامج الوطني =  NTPاللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنية؛  = NOHSCالجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق؛  = NFPAالمواد غير المحلية؛ 
 TWA. قانون مراقبة المواد السامة = TSCAقيمة حد العتبة؛  = TLVنقل البضائع الخطرة؛  = TDGحدود التعرض قصير األجل؛  = STELللسموم؛ 

  متوسط الوقت المرجح
  المواد المرجعية
 ال يوجد

 

 
 نهاية الصحيفة
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