
                                                                                          

 

ParsChemiaCholor Co. 

IndustrialPark 2 Shoshtar 

Subject: material safety 

 data sheets 

 

 اطالعات ایمنی مواد 
msds 

 یک ویرایش:                                                                                                                     1101469شماره فرم : 

 

 

 (  NAOH ) سود  نام : مواد شیمیایی مجموعه :

 هشدارهای حفاظتی :

 . شود این ماده شدیداً خورنده است و مى تواند سبب سوختگى شدید و عمیق تماس با پوست

در موارد شدید است .  مات شدن دیدو چشم متالشى شدن دمات آن شامل تحریکات شدید چشمى،صاین ماده بسیار خورنده است.  تماس با چشم

 .تخریب بافت چشم و نابینایى دائمى چشم اتفاق مى افتد

 دارد گلو،استفراغ، تهوع و اسهال، کما و مرگ را به همراهو گوارشى، دردهاى شدید، سوختن دهانبافت دستگاه  سوختگى هاى شدید بلعیدن و خوردن

 شود.می سبب تحریک شدید دستگاه تنفسى  تنفس

 سوزد  ین ماده نمیا حریق

 قابلیت انفجار ندارد انفجار

 کمک های اولیه :

 

 

 .دیبه پزشک مراجعه کن شو دهید .شست با آب دقیقه30مدت حداقل  را به موضع آلوده تماس با پوست

 تماس با چشم
به  داشته شوند. با آب ولرم شستشو داده، پلکها باز نگه دقیقه30سریعاً چشمهای آلوده را به مدت حداقل  

 .پزشک مراجعه شود

 بلعیدن و خوردن
هرگز به فردی که بیهوش است چیزی نخورانید. درصورت هوشیاری مقدار زیادی آب به او بخورانید. فرد را 

 . سریعا به پزشک مراجعه شود . نکنید ه استفراقوادار ب

 تنفس
ن برسانید . در ژاکسی فرد را به هوای آزاد منتقل کنید. در صورتیکه دچار مشکل تنفسی شده است به او

 . پزشک مراجعه شود صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعی بدهید. سریعا به

 اطفاء حریق :

 
 

 خطر آتش گیری
 گاز با هوا می تواند سبب تماس با فلزات، تولید گاز هیدروژن میکند که مخلوط اینسوزد. اما در اثر  این ماده نمی

 یاد مى نماید. واکنش داده و تولید گرماى ز ماده با آب و با مواد معمولىاین . انفجار شود

 .  از مواد اطفاء حریق مناسبى که این نوع حریق را احاطه مى کند استفاده شود نحوه مناسب اطفاء

 -- سایر توضیحات

 : احتیاطات شخصی

 

 شیمیایی استفاده شود. لباس و کفش مقاوم در برابر مواد، از دستکش الستیکی  حفاظت پوست

 .  داستفاده شو (دارای لبه  )های مخصوص مواد شیمیایی  از عینک چشم حفاظت

 بدن حفاظت
در محل کار وجود .  شود استفاده مواد شیمیاییوم در مقابل او مق ستین بلندآاز کاله ایمنی و لباس کار 

 . چشم شور الزامی است دوش و

 .شود  استفادک از ماس تنفسی حفاظت

 احتیاطات محیط :

 . انجام شود ازکلیة تجهیزات ایمنی فردی موردنیاز  و با استفادهتمیزکردن محیط آلوده فقط توسط افراد آموزش دیده  حفاظت محیط

 . و ماسه سد کنید خاکشده را با موادى از قبیل   مواد ریخته شده را داخل فاضالب یا راه آب فاضالب بریزید. جلوى مواد ریخته آلودهنظافت محیط 

 


