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  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  پلى استايرن

 نامهاى  مترادف  PSاتيل بنزن هوپليمر، اليگو استايرن، پليمر التکس پلى استايرن، پليمر استايرن، پليمرونيل بنزن، 

٩٠٠٣-٥٣-٦ CASشماره  

٢٠٢-٨٥١-٥     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى پليمرهيدروکربن

 وزن مولکولى ٣٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠

(C8-H8)x فرمول شيميايى 

 
 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزی خطر مواد سمی مواد آتش گیر مواد محرک مواد خورنده

    

 
خطرناک برای  مواد منفجر شونده مواد اکسید کننده

   یستمحیط ز
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  هشدارهاى حفاظت-٣

فيوم اين ماده مى تواند سبب تحريک و           . گردو غبار اين ماده مى تواند سبب تحريکات معتدلى درچشم شده              
 تماس با چشم .عالئم پس از قطع تماس برطرف مى شود. شودريزش اشک 

 تماس با پوست .اين ماده روى پوست تاثير ندارد
 بلعيدن و خوردن .در اثر خوردن اين ماده مشکلى ديده نشده است

غلظت هاى بااليى از گردو غبار اين ماده سبب تحريکات و سرفه                  . بصورت کلى اين ماده غيرسمى است        
 تنفس .فرم فيوم گرم اين ماده ممکن است سبب تحريک بينى، گلو و ريه ها شود.دزودگذر ميشو

 حريق غير قابل اشتعال
 انفجار 
 اثرات زيست محيطى 

 
 
  کمکهاى اوليه-٤

 دقيقه   ١٠اگر سبب تحريک چشمى شد، سريعًا چشمها را با آب ولرم به مدت                           
شو باز نگه داشته        پلکها در زمان شست       . شستشو دهيد تا آلودگى برطرف شود            

 .اگر تحريکات باقى ماند به پزشک مراجعه شود.شوند
 تماس با چشم

اگر سبب تحريک پوستى شد، موضع آلوده را با آب تميز و به ميزان زياد وبدون                   
اگر تحريکات پوستى ادامه داشت به پزشک              . استفاده از صابون شستشو دهيد         

 .مراجعه کنيد
 تماس با پوست

 بلعيدن و خوردن .ا با آب شستشو داده،به پزشک مراجعه کنيددهان مصدوم ر
. اگر مشکالت تنفسى به وجود آمد منبع مولد آلودگى يا فرد را به هواى آزاد برده                    

 تنفس .به پزشک مراجعه کنيد

 اطالعات پزشکى .به پزشک يا نزديک ترين مرکز کنترل سموم مراجعه شود
 

 
 
  اطفاء حريق -٥

 درجه سانتيگراد دوده، دى      ٤٠٠ تا   ٣٠٠اين ماده در دماهايى بين       در اثر سوختن     
 خطر آتش گيرى . اکسيدکربن، منوکسيدکربن و انواع مختلفى از موادشيميايى آلى متصاعد ميشود

 نحوه مناسب اطفاء آب و مه آب

 ساير توضيحات .براى خاموش کردن اين نوع حريق از سيستم هاى حفاظت تنفسى استفاده شود
 

 
 
  احتياطات شخصى-٦

اما ترجيحًا پوست را از اين مواد در امان نگاه              . راهنماى ويژه اى موجود نمى باشد       
 حفاظت پوست .داريد

 حفاظت چشم . اما ترجيحًا از گوگل هاى ايمنى استفاده شود. راهنماى ويژه اى موجود نمى باشد
 را از اين مواد در امان نگاه           اما ترجيحًا پوست  . راهنماى ويژه اى موجود نمى باشد       

 حفاظت بدن .داريد

  حفاظت تنفسى .راهنماى ويژه اى در اختيار نمى باشد
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  احتياطات محيط-٧

مل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط                     تا زمانيکه آلودگى بطورکا    
. اين افراد مى بايست ازکلية تجهيزات ايمنى فردى موردنياز استفاده کنند                   . افراد آموزش ديده انجام دهيد        

 .کليه منابع مشتعل و محترق را از محيط دور کنيد. محيط را تهويه کرده
 حفاظت محيط

 نظافت محيط آلوده .محيط را با آب شستشو دهيد. ل مواد را در داخل ظروف برچسب دار، خشک و تميز ريختهبا جارو يا بي

 
  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضايعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود
 دفع بسته بندى شده .بصورت ايمن و کنترل شده ، دفن بهداشتى شود

 
  و انبار  جابجايى-٩

از . اين مواد را به دور از جرقه، شعله و ساير منابع مشتعل حمل کنيد               
 احتياطات جابجايى .توليد شدن گردوغبار در حين حمل و نقل جلوگيرى نمائيد

پلى استايرن را در اماکنى با تهويه محيطى مناسب و به دور از گرما                   
 مى بايست در        اين ماده  .و ساير منابع مشتعل و محترق انبار کنيد                  

 .ظروف مهر و موم شده و با برچسب مخصوص انبار شوند
 شرايط انباردارى       

  بسته بندى مناسب 

 
  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠

 حالت فيزيکى جامد
 شکل فيزيکى .و يا بصورت فوم بيرنگ نرم است.پلى استايرن جامد بى رنگ، شفاف و شيشه اى مى باشد

 رنگ بى رنگ
 بو  بوبى

 PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حالليت آب  غير قابل حل

در الکلها  .در متيل ايزوبوتيل کتن، تتراهيدروفوران، بنزن، تولوئن، متيلن کلرايد و پايريدن قابل حل است               
 لهاى آلىحالليت در حال .در روغنها، کتنها و استرها اين ماده ورم مى کند. و اسيدهاى آلى غير قابل حل مى باشد

 دانسيته/وزن مخصوص ١٣/١-٠٤/١
 LEL .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 دماى خود آتشگيرى درجه سانتيگراد ٤٢٧
 نقطه اشتعال(F.P)  درجه سانتيگراد٣٦٠-٣٤٥: نقطه احتراق 

 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت٤٦٤( درجه سانتيگراد ٢٤٠
 نقطه جوش(b.p) .تجزيه مى شود)  درجه سانتيگراد٣١٦( درجه فارنهايت ٦٠٠در دماى باالتر از 

 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠ ميليمتر جيوه در ١٧
 ويسکوزيته .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 ساير اطالعات 
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  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 رفتار در محيط زيست .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 قابليت تجزيه .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 اثر روى محيط آبزيان .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 ساير اطالعات .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
 

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى .پايدارى معمولى دارد
 محيطهاى مورد اجتناب .از محيط هايى که حاوى گرد و غبار است دور شود

 واد نا سازگارم عوامل اکسيدکننده قوى، هيدروکربن ها، استرها و آمين ها
 خطرات ناشى از تجزيه .گازها و فيوم هاى محرک و سمى

 ساير اطالعات 
 

  سم شناسى-١٣
MUS LC50:  120 mg kg-1 مسموميت تنفسى 
rat: LD50 = 5 mL/kg مسموميت غذايى 

 مسموميت ا ز پوست .محرک دستگاه تنفسى، پوست و چشم مى باشد
 مسموميت چشمى .م مى باشدمحرک دستگاه تنفسى، پوست و چش

 اثرات حاد 

در مواجهه حيوانى با فيوم ها داغ يا سوخته اين ماده تغييرات سلولهاى خونى،              
 ساير اطالعات عقب افتادن رشد و کاهش قدرت عضالنى مشاهده شده است 

 
  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   10 mg/m3  (inhalable particulate 

TLV STEL :    LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هوايى .اتى در دسترس نمى باشداطالع

 حمل و نقل دريايى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 حمل و نقل راه آهن و جاده  .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

اين ماده شيميايى در ليست مخصوص حمل و نقل مواد خطرناک قرار              
به هم  ولى درهرصورت مى توان به قوانين و مقررات مربوط              . ندارد

 .خانواده اين مواد استناد کرد
 ساير اطالعات

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
 نمادهاى خطرات 

 نشانه هاى ريسک 
R-Phrase(s) 

S24/25* 37- 45 S28A نشانه هاى ايمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساير اطالعات -١٦
 وسايل خانه، مواد      در بسته بندى ها و قوطى ها، مبلمان خانه، اسباب بازيها، کاالهاى ورزشى،                      

 کاربردهاى ماده .ساختمانى مورد استفاده قرار مى گيرد
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