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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  روغن پارافينيک

  نامهاى  مترادف    فرم دهنده ماوراء خوراک، فرم دهنده خوراک، حلقه جوشنده کامل

  شمارهCAS ٦٤٧٤١-٨٨-٤ و ٦٨٤٣٩-٤٩-٦

٢٣٢-٣٨٤-٢     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى هيدروکربنهاى نفتى

 وزن مولکولى 

 فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

 

 

 
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
 اىن  LD50مقدار  (بطور عملى اىن ماده از طرىق جذب سمى نيست           . ممکن است سبب تحرىک چشمى شود      

ممکن است سبب تحرىکان معتدلى دراثر تماسهاى طوالنى         ). ستميلى گرم در کيلوگرم ا   ٢٠٠٠ماده بيشتراز   
 .تماس اىن ماده با چشم سبب تحرىکات معتدلى درچشم مى شود. مدت و مکرر شود

 تماس با چشم

تماس بيش ازحد و   . اىن ماده بطور عمومى محرک نمى باشد      . اىن ماده چربى طبيعى پوست را از بين مى برد          
 تماس با پوست . ست سبب تحرىکات مختصر مى شودطوالنى مدت اىن ماده با پو

درصورت ).  گرم درکيلوگرم مى باشد     ٥تا  ٥/٠ اىن ماده بين        LD50مقدار  (به مقدار متوسطى سمى است         
درصورت خوردن و استفراغ کردن ممکن است آسپيره رىوى               . خوردن اىن ماده خطرناک و کشنده است          

خوردن مقدار زىادى از اىن ماده       . بب صدمه به رىه ها مى شود     پيش آىد، که س    ) جمع شدن ماىع داخل رىه ها     (
 .سبب تهوع، بيمارى و اسهال مى شود

 بلعيدن و خوردن

، سردرد، تهوع، گيجى و خواب       ) مغز(تماس بيش ازحد با اىن ماده سبب اثر روى سيستم اعصاب مرکزى                
 تنفس . مرگ مى شودآلودگى، کاهش تعادل و هماهنگى، بيهوشى، کما، نقص دستگاه تنفسى و 

 حرىق 
 انفجار 
 اثرات زىست محيطى 

 
 

  کمکهاى اوليه-٤
اگر تحرىکات چشمى    .  دقيقه با آب شستشو دهيد         ١٥چشمهاى آلوده را به مدت           

 تماس با چشم . ادامه داشت، سرىعًا به پزشک مراجعه شود

حرىکات اگر قرمزى و ت     . موضع را با آب و صابون بشوئيد تا بوىى باقى نماند                  
سرىعًا لباسهاى آلوده را از تن           . پوستى گسترش ىافت، به پزشک مراجعه شود            

 . قبل از استفاده مجدد آنها رابشوئيد. خارج کنيد
 تماس با پوست

سرىعًا به پزشک مراجعه    . به فرد ماىعات نخورانيد   . فرد را وادار به استفراغ نکنيد     
 وارد دهان شد، دهان را شسته تا           اگر مقدارکمى از اىن ماده بطور ناگهانى         . شود

 . طعم اىن ماده از دهان برود
 بلعيدن و خوردن

اگر تنفس فرد قطع شده بود، به وى تنفس               . فرد مصدوم را به هواى آزاد ببرىد           
 تنفس . سرىعًا به پزشک مراجعه شود. مصنوعى دهيد

 اطالعات پزشکى 

 

 
 
  اطفاء حرىق -٥

 خطر آتش گيرى قابل اشتعال

 نحوه مناسب اطفاء .هرگز از آب استفاده نکنيد. فوم، پودرخشک موادشيمياىى ىا منوکسيد کربن

 ساىر توضيحات . از سيستم هاى حفاظت تنفسى فردى مناسب استفاده نمائيد
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  احتياطات شخصى-٦
پيشنهاد مى شود در مواقعى که با اىن ماده تماس طوالنى مدت دارىد براى                                    

موادى که دستکش از    . جلوگيرى از تماس پوستى از دستکش حفاظتى استفاده شود         
آنها تهيه مى شود بهتر است از جنس پلى وىنيل کلراىد، نئوپرن، نيترىل، پلى وىنيل                  

 .الکل و وىتون باشد

 فاظت پوستح

از گوگل هاى شيمياىى مخصوص پاشش موادشيمياىى ىا محافظهاى تمام صورت                
 حفاظت چشم . براى جلوگيرى از پاشش اىن ماده به چشم استفاده شود

اگر تماس با اىن ماده اجتناب ناپذىر بود، از البسه مقاوم در برابر اىن ماده شيمياىى                
 حفاظت بدن .استفاده شود

 حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHهاى حفاظت تنفسى پيشنهادى از سيستم 
 

 
 

  احتياطات محيط-٧
از . مواد رىخته شده را جمع کنيد      . جلوى نشت اىن مواد را بطور اىمن بگيرىد        . از منابع مشتعل به دور باشد      

 حفاظت محيط . وساىل اىمنى فردى مناسب و مورد نياز استفاده شود

مواد را توسط بيل، جاروب ىا تجهيزات وکيوم             . سط مواد سازگار جاذب جمع کنيد        مواد رىخته شده را تو       
 نظافت محيط آلوده . مواد رىخته شده را توسط شن، ماسه، و ساىر مواد سازگار جمع کنيد. کننده و مکنده جمع نمائيد

 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد .مائيدطبق قوانين کشورى، محلى و منطقه اى عمل ن

در محل هاى کنترل شده اىن مواد را          . اىن مواد را به داخل فاضالب ها و مجارى فاضالب نرىزىد              
 دفع بسته بندى شده . بسوزانيد

 
 
  جابجاىى و انبار -٩

دستها را پس از کار با اىن ماده         . درب ظروف حاوى اىن ماده بسته نگه داشته شود         
نيکى مناسب براى حمل و نقل ظروف وبسته هاى اىن مواد                از وساىل مکا   . بشوئيد

 . استفاده شود
 احتياطات جابجاىى

اىن مواد را به دور     . اىن مواد را درون ظروف در باز ىا بدون برچسب انبار نکنيد             
از منابع حرارتى، منابع مشتعل و محترق، اکسيد کننده هاى قوى و ىا مواد قابل                           

 . واد به دور از مواد غذائى و نوشيدنى ها باشداىن م. اشتعال انبار کنيد
شراىط انباردارى     

  بسته بندى مناسب 
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع

 کىشکل فيزى روغنى
 رنگ بى رنگ شفاف تا زرد روشن

 بو .بوى مختصرى دارد
 PH  ٥/٨ تا ٧

 حالليت آب  .با آب ترکيب سفيد شيرى رنگ امولسيونى مى دهد
.بنزن، کلروفورم، دى اتيل اتر، دى سولفيد کربن، اتر نفتى، و در اکثر روغنهاى تثبيت کننده قابل حل است  حالليت در حاللهاى آلى

 دانسيته/خصوصوزن م ٨٣٥/٠
 LEL .تخمين زده شده است% ٥/١

 دماى خود آتشگيرى  درجه سانتيگراد٢٠٠بيشتراز 
 نقطه اشتعال(F.P) درجه سانتيگراد١٦٠بيشتراز 

 نقطه ذوب(m.p) .مشخص نشده است
 نقطه جوش(b.p)  درجه سانتيگراد٣٠٠تقرىبًا 

 فشار بخار ٠١/٠کمتراز 
 ىسکوزىتهو .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 ساىر اطالعات 

 
  اطالعات زىست بوم شناختى-١١

از رىختن اىن مواد به مجارى فاضالب، زهکش هاى فاضالب و امثال             
 مالحظات عمومى . آن و تماس اىن ماده با سطوح و محيط هاى خاکى جلوگيرى کنيد

Biodegradability: <50% (CEC L-33-T-82)  رفتار در محيط زىست 

  تجزىهقابليت 
نشت و نفوذ اىن ماده به سطوح خاکى باعث مى شود اىن ماده به مدت                  

محصول تازه ىا استفاده شده اىن ماده             . طوالنى در خاک باقى بماند        
 .براى زندگى آبزىان خطرناک و مضر است

 اثر روى محيط آبزىان

  ساىر اطالعات . موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 
پاىدارى و بر هم کنش ها -١٢  

 پاىدارى پاىدار
 محيطهاى مورد اجتناب .حرارت، جرقه ها، شعله هاى باز، از تماس اىن ماده با حرارت زىاد جلوگيرى شود

 مواد نا سازگار .اکسيدکننده هاى قوى، عوامل اکسيد کننده
 طرات ناشى از تجزىهخ .اکسيدهاى کربن، بخارات آب، ترکيبات غيرمشخص آلى و دودهاى محرک غليظ

 ساىر اطالعات 
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  سم شناسى-١٣
اثر گذاشته،  ) مغز(تماس طوالنى مدت با اىن ماده بر روى اعصاب مرکزى               

و و دستگاه گوارشى، تهوع، گيجى،       همچنين با عث تحرىک چشم ها، بينى، گل        
 . بيهوشى، نقص در دستگاه تنفسى و مرگ مى شود

 مسموميت تنفسى

oral LD50(rat): > 2000 mg/kg  مسموميت غذاىى 
تماس مکرر و طوالنى مدت با اىن ماده سبب اىجاد تحرىکات مختصرى در                    

 مسموميت ا ز پوست . پوست مى شود

ميلى ليتر ازاىن ماده بر روى چشم خرگوشها             ٥/٠با قرار دادن       : تحرىکات   
 مسموميت چشمى .زخم هاى معتدلى مشاهده شده است 

 اثرات حاد 
 ارزىابى کرده     ٣ خطر سرطان زائى اىن ماده را در گروه                  IARCسازمان   

  ساىر اطالعات . است

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA: 5 mg/m3 
TLV STEL: 10 mg/m3 LC 50    

 
  مقررات حمل و نقل-١٤

 حمل و نقل هواىى 
 حمل و نقل درىاىى 

 حمل و نقل راه آهن و جاده  

  ماىع قابل اشتعال-٣: کالس خطر 
  UN1268: شماره شناساىى 
 III: گروه بسته بندى 

 ساىر اطالعات
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

[F] نمادهاى خطرات 

 نشانه هاى رىسک .مشخص نشده است
R-Phrase(s) 

 نشانه هاى اىمنى .مشخص نشده است
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
در چسب هاى با پاىه آبى براى باالبردن بيش از حد قدرت چسبندگى، براى مرطوب ساختن وساىلى                  

 کاربردهاى ماده . اراى صدا و تکان هستند مورد استفاده قرار مى گيردکه د
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