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SAFETY DATA SHEET 

  )Cyclopentane( سيكلوپنتان
  : هويت ماده1بخش

  شناسايي ماده 1.1
  )Cyclopentaneسيكلوپنتان (  نام ماده

CAS No. 287-92-3 
EC number  206-016-6 

  شده: خطرات شناسايي2بخش
 2مايعات قابل اشتعال، گروهخطرات فيزيكي: 

  خطرات سالمتي: 
  2B، گروه آسيب جدي چشم/تحريك چشم

  تحريك دستگاه تنفسي 3، گروه عضو هدف خاص، يك بار مواجههسميت 
   1خطر آسپيراسيون، گروه 

  نشده است. بنديطبقه:  OSHAخطرات
 3خطرناك براي محيط آبي،  خطر طوالني مدت، گروه  خطرات محيطي: 

  اجزاي برچسب 

  :خطرنماد عبارت
  Hazard statement(s)رعبارات خط

ممكن است سبب . شودسبب تحريك چشم مي ي هوايي ممكن است كشنده باشد.هابخار و مايع بسيار قابل اشتعال. در صورت خوردن و ورود به راه
  براي زندگي آبي با اثرات مضر بلند مدت. مضرتحريك تنفسي شود. 

  Precautionary statement(s) عبارات احتياط 
ظرف و  .و سطوح داغ نگهداري شود. سيگار نكشيد. ظرف به صورت محكم بسته شده نگهداري شود ي بازها، شعلههادور از گرما، جرقهپيشگيري:

از تنفس ميست يا بخار  تجهيزات آن به زمين متصل شوند. فقط از ابزار ضد جرقه استفاده شود. احتياطات الزم در برابر تخليه استاتيك صورت گيرد.
ي حفاظتي، هادستكش از رها نمودن ماده به محيط خودداري شود.. فقط در فضاهاي  بيروني و يا داراي تهويه مناسب استفاده شود خودداري شود.

  حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شوند. 
را  هادر صورت وجود لنزهاي تماسي و امكان راحت در آوردن، آن را به مدت چند دقيقه با احتياط بشوئيد. هادر صورت مواجهه چشمي، چشمواكنش:

  كنترل سم تماس بگيريد. با پزشك يا مركز احساس ناخوشياز چشم خارج نماييد. به شستن ادامه دهيد. در صورت 
ي ها(مو)، فورا همه لباس در صورت تنفس ماده، مصدوم را به هواي تازه برده و براي تنفس در وضعيت استراحت قرار دهيد. در صورت مواجهه پوست

  دريافت شود.در صورت ادامه تحريك چشمي، مراقبت يا توجه پزشكي  آلوده را در آوريد. پوست را با آب بشوييد يا دوش بگيريد.
  در فضاي داراي تهويه خوب، نگهداري شود. در ظرف محكم بسته شده نگهداري شود. به صورت قفل شده ذخيره شود.انبار:
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  ماده يا ظرف محتوي آن را مطابق با قوانين موجود، دفع كنيد.دفع:
شود.  بار ساكنتواند سبب متصل شده به زمين ميتجمع ساكن مايع قابل اشتعال حتي در تجهيزات  ):HNOCنشده( بنديطبقهساير خطرات 

 ممكن است بخار و مايع را مشتعل نمايند. ممكن است سبب حريق يا انفجار شود. هاجرقه
  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش

 Cyclopentane نام شيميايي
CAS-No 287-92-3 

  

  هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش
احساس ناخوشي، با پزشك يا مركز كنترل رت در صو بيريد و براي تنفس در وضعيت راحت قرار دهيد.هواي تازه به مصدوم را  :تنفسدر صورت 
  تماس بگيريد. مسمومين

مراقبت ، تحريكادامه  ودر صورت توسعه شسته يا دوش گرفته شود. ست را با آب پوي آلوده را درآوريد. هالباسهمه پوستي: يدر صورت مواجهه
  پزشكي دريافت شود.
در صورت وجود لنزهاي تماسي و امكان راحت در دقيقه بشوييد.  15را با مقدار زيادي آب حداقل به مدت  هافورا چشم ي چشمي:در صورت مواجهه

  دريافت شود.، مراقبت پزشكي و ادامه تحريكدر صورت توسعه را از چشم خارج نماييد. به شستن ادامه دهيد.  هاآوردن، آن
در صورت بروز استفراغ، سر را تماس بگيريد. وادار به استفراغ نكنيد.  مسموميندر صورت خوردن فورا با پزشك يا مركز كنترل  :در صورت خوردن

  نشوند. هاپايين نگهداريد تا محتويات معده وارد ريه
آسپيراسيون ممكن است سبب ادم ريوي و پنوموني شود. افراد در معرض گيجي. حالت تهوع، استفراغ. : مهم ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيري

تحريك و غشاهاي مخاطي. تحريك بيني و گلو. ممكن است سبب  هاممكن است اشك ريزش چشم، قرمزي و ناراحتي را تجربه كنند. تحريك چشم
  پوست.. تحريك شودتنفسي 

ي هاسوختگيي حمايتي معمول و درمان به صورت عالمتي انجام شود. هاوشري خاص مورد نياز: هاشاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان
ي  كه به محل آلوده چسبيده نيستند را در آوريد.  با آمبوالنس تماس بگيريد. در طي انتقال هالباسبا آب شسته شود. در حين شستشو،  اًگرمايي: فور

  داشته باشيد. عالئم ممكن است تاخيري باشند.مصدوم را تحت نظر به بيمارستان به شستشو ادامه دهيد. 
(در مواردي كه امكان پذير است،  ي آلوده را درآوريد. در صورت احساس ناخوشي، مراقبت پزشكي دريافت شودهافورا همه لباس توصيه عمومي: 

طريقه مراقبت از خودشان را مي دانند. در مراقبت  اطمينان داشته باشيد كه افراد از مواد و خطرات درگير با آن آگاهي دارند وبرچسب را ببينيد) .
 لباس آلوده را قبل از استفاده مجدد بشوييد. پزشكي، اين برگه اطالعات ايمني را نشان دهيد.

  هاي اطفاءحريق: روش5بخش
ي هاپودر شيميايي خشك، دي اكسيد كربن ، شن و خاك ممكن تست فقط براي حريق . دي اكسيد كربن.مه آب، فومماده خاموش كننده مناسب: 

  كوچك استفاده شوند.
  از جت آب به عنوان خاموش كننده استفاده نشود زيرا سبب انتشار حريق مي شود.ماده خاموش كننده نامناسب: 

اي انفجاري تشكيل دهند. بخارات ممكن است مسافت قابل مالحظهي هابخارات ممكن است با هوا مخلوط خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط: 
تواند از نظر الكتريكي باردار شود. در صورت دي ضعيف الكتريسيته است و ميها را از منبع اشتعال طي نموده و سبب برگشت آتش شود. اين ماده

ي مناسب اتصال به زمين استفاده هاي كاهش ريسك تخليه استاتيك، از روشتواند بروز نمايد.  براي قابل اشتعال ميهاتجمع بار كافي، اشتعال مخلوط
به طور معناداري افزايش يابد. ماده شناور خواهد شد و ممكن است ، هاشود. تجمع بار ساكن ممكن است از طريق حضور مقادير كم آب يا ساير آالينده

  براي سالمتي تشكيل شوند.در طي حريق ممكن است گازهاي خطرناك روي سطح آب مشتعل شود. 
نشانان بايد از تجهيزات تنفسي خود تامين و لباس حفاظتي آتشدر صورت حريق  نشانان:تجهيزات حفاظتي مخصوص و احتياطات براي آتش

  كامل استفاده كنند.
را  رتوانيد اين كاتنفس نشوند. ظروف را از محيط حريق جابجا كنيد، اگر مي هادر طي حريق يا انفجار، فيوم: /تجهيزات اطفاي حريقهادستورالعمل

  بدون ريسك انجام دهيد. 
  ني استاندارد استفاده نموده و خطرات ناشي از ساير مواد درگير را بررسي كنند.نشاآتشي هااز روش ي ويژه:هاروش

  بخار و مايع بسيار قابل اشتعال. خطرات معمول حريق:
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  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش
افراد غيرضروري را دور كنيد. افراد را دور و در خالف جهت نشت/ريزش نگهداريد. از :ي اضطراريهاتجهيزات حفاظتي و رويه ي فردي،هااحتياط

در طي پاكسازي (در نزديكي محيط سيگار نكشيد، شعله يا جرقه وجود نداشته باشد).  همه منابع اشتعال حذف شوندفضاهاي كم دوري كنيد. 
ميست يا بخار خودداري شود. ظروف آسيب ديده يا مواد ريزشي را لمس نكنيد مگر اين كه تنفس از  تجهيزات حفاظتي و لباس مناسب پوشيده شود.

محصور كردن به روش بسته، محل را تهويه  كنيد. براي جلوگيري از آلودگي محيطي از لباس حفاظتي مناسب پوشيده باشيد. قبل از ورود به فضاهاي 
اگر ي مكانيكي مانند مكش كاميون به يك تانك يا ظرف مناسب ديگر استفاده شود. هااستفاده شود. براي بازيافت يا دفع ايمن، از طريق روشمناسب 

  اين برگه اطالعات ايمني را ببينيد.  8ود به مسئولين اطالع داده شود. براي حفاظت پرسنل بخش مقادير معناداري از مواد ريزشي را نتوان محصور نم
  :و وسايل براي رفع آلودگي هاروش

ي الزم در برابر تخليه استاتيك در نظر ها(در نزديكي محيط سيگار نكشيد، شعله يا جرقه وجود نداشته باشد).  احتياط همه منابع اشتعال حذف شوند
(چوب، كاغذ، نفت و غيره) را از ماده نشت شده دور نگهداريد. اين ماده در آب حل  گرفته شود. فقط از ابزار ضد جرقه استفاده شود. مواد قابل احتراق

  شود و در سطح آب منتشر خواهد شد. نمي
دهيد.  در مواردي كه امكان پذير است، براي ماده ريخته شده  اين كار را بدون خطر انجام توانيدميجريان ماده را متوقف نماييد، اگر ي بزرگ: هاريزش

يا خاك  سد درست كنيد. براي جلوگيري از انتشار، با صفحه پالستيكي پوشانده شود. براي جذب ماده از ماده غير قابل احتراق مانند ورميكوليت، شن
پس از يا فضاهاي بسته خودداري نماييد.  هايرهاي آبي، فاضالب، زير زميناستفاده كنيد و براي دفع در ظرف مناسب قرار دهيد. از ورود ماده به مس

  بازيابي ماده، محيط را با آب بشوييد.
براي جذب ماده از ماده غير قابل احتراق مانند ورميكوليت، شن يا خاك استفاده كنيد و براي دفع در ظرف مناسب قرار دهيد. براي ي كم: هاريزش

براي دفع مواد زائد، بخش هرگز مواد ريزشي را براي استفاده مجدد به ظروف اصلي برنگردانيد. ، سطح را كامال تميز كنيد. حذف آلودگي باقي مانده
  را ببينيد.13

ماده از ورود به روش ايمن از ريزش يا نشت بيش تر جلوگيري نماييد.  توانيدمياز رها نمودن ماده به محيط خودداري شود. اگر محيطي:  هاياحتياط
براي جلوگيري از مربوطه اطالع دهيد.  افراددر همه موارد رها شدن ماده به محيط به يا درون زمين خودداري نماييد.  هابه مسيرهاي آبي، زهكش

  مناسب استفاده شود. محصور كردن به روش آلودگي محيط از 

  : حمل و انبار7بخش
شعله باز يا منابع گرما يا اشتعال، حمل، ذخيره يا باز نكنيد. ماده را در برابر نور مستقيم خورشيد ماده را در نزديكي براي حمل ايمن:  هااحتياط

ي حريق مواد هامحافظت نماييد. در هنگام استفاده از ماده، سيگار نكشيد. از تهويه عمومي يا مكشي موضعي عايق در برابر انفجار استفاده شود. ريسك
ي خطرناك يا مواد ناسازگار را به حداقل برسانيد. عمليات حمل هاغبار قابل احتراق و مايعات تجمع بار ساكن) يا واكنش قابل احتراق و اشتعال (شامل

ي باال، هاشامل مخلوط كردن،  فيلتر كردن، پم در جريان ،توانند تجمع بارهاي ساكن را افزايش دهند، اما محدود به اين موارد نمي شودكه مي
برداري، بارگيري، عمليات مكش. بايستي احتياطات الزم در برابر تخليه ي توليد شده، پر كردن تانك و ظرف، تميز نمودن تانك، نمونهيا اسپر هاميست

  بار ساكن صورت گيرد.
ميست يا از تنفس ه شود. همه تجهيرات مورد استفاده در حمل ماده بايد به زمين متصل شوند. از تجهيزات عايق در برابر انفجار و ابزار ضد جرقه استفاد

تجهيزات حفاظت فردي مناسب استفاده شوند. پس از از مواجهه طوالني مدت خودداري شود. ، خودداري شود. هااجتناب كنيد. از مواجهه با چشم بخار
  م شود.استفاده، شستشوي كامل انجام شود. از رها نمودن ماده به محيط خودداري شود. عمليات نگهداري و نظافت خوب انجا

) API(ا يا توصيه عملي موسسه نفتي آمريك (CSA C22.1)ي بيش تر در زمينه اتصال به زمين تجهيزات به كد الكتريكي كانادايبراي اطالعات 
  ، كد الكتريكي ملي، مراجعه شود.NFPA(70(ق ي ناشي از استاتيك، نور، يا انجمن ملي حفاظت حريها، حفاظت در برابر اشتعال2003

، و شعله باز دور نگهداشته شود. از تشكيل بار ساكن از طريق هااز گرما، جرقه به صورت قفل شده، انبار شود. شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار: 
ايي ممكن ي عمومي اتصال به زمين جلوگيري شود. همه منابع اشتعال حذف شوند. ظرف و تجهيزات به زمين متصل شوند. اين موارد به تنههاروش

اصلي محكم  ظروف است براي حذف الكتريسيته ساكن، ناكافي باشند.  در يك محل خشك و خنك و دور از نور مستقيم خورشيد ذخيره شود. در 
 ره شوددور از مواد ناسازگار ذخيدر يك فضاي مجهز به اسپرينكلر، نگهداري شود. بسته شده ذخيره كنيد. در محل داراي تهويه مناسب ذخيره كنيد. 

  اين برگه را ببينيد). 10(بخش 
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  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش
 OEL-TWA= 600 ppm):1391(نبر اساس الزامات ايرا حدود مواجهه شغلي

 حدود مواجهه بيولوژيكي براي اجزاي اين ماده در نظر گرفته  نشده است.مواجهه بيولوژيكي:  حدود

(ده بار تعويض هوا در  تهويه عمومي خوب تهويه عمومي عايق در برابر انفجار استفاده شود.  تهويه مكشي موضعي يااز  :ي مهندسي مناسبهاكنترل
ي تهويه بايد بر اساس شرايط تنظيم شود. در صورت عملي بودن، از محصور كردن فرايند، تهويه مكشي موضعي هانسبتهر ساعت) بايد استفاده شود. 

  ايستگاه شستشوي چشم فراهم گردد.ي مهندسي براي نگهداشتن ميزان آالينده به زير حدود  مجاز استفاده شود. هايا ساير  كنترل
 اقدامات حفاظتي فردي مانند تجهيزات حفاظت فردي

   رسپيراتور شيميايي يا كارتريج بخار آلي و قطعه دهاني كامل. حفاظت چشم/صورت:
  حفاظت پوست
 قاوم شيميايي مناسب استفاده شود.ي مهااز دستكش حفاظت دست:

  لباس حفاظتي مناسب استفاده شود.ساير: 
  رسپيراتور شيميايي يا كارتريج بخار آلي و قطعه دهاني كامل. حفاظت تنفسي:
  در موارد نياز، لباس حفاظت گرمايي مناسب پوشيده شود.خطرات گرمايي: 

پس از استفاده از ماده  هاي بهداشت فردي مناسب مانند شستن دستهاهميشه روشدر هنگام استفاده، سيگار نكشيد. مالحظات معمول بهداشتي: 
  لباس كار و تجهيزات حفاظتي را به طور مرتب بشوييد.هاو قبل از خوردن، آشاميدن و يا سيگار كشيدن را در نظر بگيريد. براي حذف آلودگي

شوراي  21/3/1390مصوب  "نامه وسايل حفاظت فرديآيين"ستفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در در زمينه انتخاب و اتوجه: 
  عالي حفاظت فني و بهداشت كارايران، الزامي است.

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي:9بخش
  مايع  حالت فيزيكي

  مايع شكل
 بي رنگ يا تقريبا بي رنگ  رنگ

  نيست.در دسترس   بو
  در دسترس نيست.  حدآستانه ي بو

Hp .در دسترس نيست  
  F (-93.9 °C)° 137.02-  ذوب ينقطه
  F (49.2 °C) 101.325 kPa° 120.56  جوشينقطه

 F (-37.0 °C)° 34.6-  نقطه اشتعال

 مشخص نشده است.  (جامد،گاز) قابليت اشتعال

 مشخص نشده است.  گيريدماي آتش

 نشده است.مشخص   دماي تجزيه

  F (361.11 °C)° 682  دماي خود اشتعالي
  مشخص نشده است.  خطر انفجار

  مشخص نشده است.:حد باال  مشخص نشده است.حد پايين:  قابل انفجار يمحدوده
 kPa at 25 °C 42.4  فشار بخار 

 2.42  ي بخاردانسيته

 مشخص نشده است.  نسبي يدانسيته

 مشخص نشده است.  نسبت تبخير
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  غير قابل حل  حالليت در آب 
  ، تخمينيg/cm3 at 20 °C 0.746  دانسيته

  مشخص نشده است.  )n-Octanol/Waterضريب تفكيك (
 mPa.s 0.44  ديناميك ويسكوزيته

 ، تخمينيmm²/s 0.5901  ويسكوزيته سينماتيك

  تخميني 1B،قابل اشتعال   كالس قابليت اشتعال
 C5H10  فرمول مولكولي

 g/mol 70.13 وزن مولكولي

  گراويته ويژه
0.75 at 20 °C 

  پذيريپايداري و واكنش:10بخش
  ماده در شرايط معمول استفاده، انبار و حمل، پايدار و غير واكنشي است. پذيري:واكنش

  در شرايط معمولي پايدار است.پايداري شيميايي: 
  نشده است.پليمريزاسيون خطرناكي شناخته ي احتمالي خطرناك: هاواكنش

ي باز و ساير منابع اشتعال. از دماهاي بيش از نقطه اشتعال اجتناب شود. مواجهه با مواد ناسازگار. ها، شعلههااجتناب از گرما، جرقه  شرايط اجتناب: 
  فلوئور، كار.مواجهه با مواد ناسازگار. 

  : عوامل اكسيدكننده قوي. مواد ناسازگار 
  محصوالت تجزيه خطرناكي شناخته نشده است. :تجزيهمحصوالت خطرناك حاصل از 

  شناسياطالعات سم:11بخش
 ي مواجهه:هااطالعاتي درباره راه

  شوند و ممكن است سبب پنوموني شيميايي جدي گردند. آسپيره مي هاقطرات ماده از طريق خوردن يا تنفس به درون ريه  گوارشي:
  شود. تنفس طوالني مدت ممكن است مضر باشد. ممكن است سبب تحريك سيستم تنفسي تنفسي:

  آوري مورد انتظار نيست.در مواجهه پوستي، اثرات زيان تماس پوستي:
 مي شود.چشم باعث تحريك تماس با چشم: 

  :ي فيزيكي، شيميايي و سم شناسيهاعالئم مربوط به ويژگي
نوموني شود. افراد در معرض ممكن است اشك ريزش چشم، قرمزي و گيجي. حالت تهوع، استفراغ. آسپيراسيون ممكن است سبب ادم ريوي و پ

  و غشاهاي مخاطي. تحريك بيني و گلو. ممكن است سبب تحريك تنفسي شود. تحريك پوست. هاناراحتي را تجربه كنند. تحريك چشم
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  اطالعات اثرات سم شناسي:
  باشد. ممكن است سبب تحريك تنفسي شود. ي هوايي ممكن است كشندههاو ورود به راه : در صورت خوردنسميت حاد

  سبب تحريك موقتي شود.مواجهه پوستي طوالني مدت ممكن است تحريك يا خورندگي پوست: 
  مي شود.چشم باعث تحريك  تحريك يا آسيب جدي چشم:

  اطالعاتي وجود ندارد. حساسيت تنفسي:
  مورد انتظار نيست كه اين ماده سبب حساسيت پوستي شود. حساسيت پوستي:
  ، وجود ندارد.1/0زايي  يا سميت ژن ماده يا اجزاي آن در تراكم بيش از  %ي مبني بر اثر جهشهيچ داده ي جنسي:هاجهش زايي سلول

  است.در نظر گرفته نشده  زاسرطانبه عنوان  OSHAيا  ACGIH IARC ،NTP,اين ماده دريي: زاسرطان
  رود كه اين ماده سبب اثرات توليد مثلي يا تكاملي شود.انتظار نميسميت توليد مثل : 

  ممكن است سبب تحريك تنفسي شود.يك بار مواجهه:  - ي هدف خاصهاسميت ارگان
  نشده است. بنديطبقه مواجهه تكراري: - ي هدف خاصهاسميت ارگان

  ي هوايي ممكن است كشنده باشد.هادر صورت خوردن و ورود به راهخطر آسپيراسيون: 
  تنفس طوالني مدت ممكن است مضر باشد. اثرات مزمن:

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  آور بلند مدت.براي زندگي آبي با اثرات زيان مضر سميت زيست محيطي: 
  پذيري ماده در دسترس نيست.اطالعاتي در مورد  تجزيهمقاومت و تجزيه پذيري: 

  اطالعاتي در دسترس نيست.احتمال تجمع زيستي: 
  )log kow( ضريب توزيع ان اكتانول/آب3=

 اطالعاتي در دسترس نيست. در خاك :نفوذ 
احتمال (مانند رقيق نمودن اليه ازن، توليد بالقوه ازن فتوشيميايي، اختالل غدد درون ريز،  از اين ماده هيچ اثر زيان آور محيطيآور: ساير اثرات زيان

  گرمايش جهاني) مورد انتظار نيست.

  مالحظات دفع:13بخش

آوري و دفع در ظروف مهر و موم شده و در محل مورد تاييد دفع مواد زائد انجام پذيرد. اجازه ندهيد اين ماده به درون جمعي دفع: هادستورالعمل
آلوده نشوند. ماده يا ظرف آن مطابق با  استخرها با اين ماده شيميايي يا ظرف مورد استفاده،، مسيرهاي آب و هايا منابع آب راه يابد. حوضچه هافاضالب

  الزامات ملي دفع شوند. 
  دفع بر اساس الزامات عملي انجام گيرد.  اي:قوانين دفع منطقه
  كد مواد زائد بايد بر اساس تعامل بين مصرف كننده، توليد كننده و شركت دفع مواد زائد، تعيين شود. كد زباله خطرناك:

ي انتقال مقداري مواد باقي مانده هامسير اي دفع شود. ممكن است در ظروف يابراساس قوانين منطقهمواد زائد باقيمانده/ مواد استفاده نشده: 
 ي دفع را ببينيد).ها(دستورالعمل ه روش ايمن دفع شوندباشد. اين مواد و ظروف آن بايد ب

چون ممكن است ظروف حاوي باقي مانده مواد باشند، حتي پس از  .ظروف خالي را براي دفع يا بازيافت به مراكز ذيصالح بدهيد بندي آلوده:بسته
  بر چسب هشدار بزنيد. هاخالي شدن ظروف، به آن

 قانون اجرايي نامهمجلس شوراي اسالمي و آئين 1383وانين دفع مواد در كشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه ي ضوابط و قبراي اطالع از كليه"
  ."هيات دولت مراجعه شود 1384پسماندها مصوبه  مديريت
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  اطالعات حمل و نقل:14بخش
UN number UN1146 
UN proper shipping name Cyclopentane 
Class 3 
Transport hazard class(es) 
Subsidiary risk - 
Label(s) 3 
Packing group II 
Special provisions IB2, T7, TP1 
Packaging exceptions 150 
Packaging non bulk 202 
Packaging bulk 242 

 ي اضطراري را بخوانيد.هارويهي ايمني و هاقبل از حمل ماده، برگه اطالعات ايمني، دستورالعمل ي خاص براي مصرف كننده:هااحتياط

 
IATA 
UN number UN1146 
UN proper shipping name Cyclopentane 
Class 3 
Transport hazard class(es) 
Subsidiary risk - 
Packing group II 
ERG Code 3H 

  خير خطرات محيطي:
  ي اضطراري را بخوانيد.هاي ايمني و رويههاايمني، دستورالعملقبل از حمل ماده، برگه اطالعات  ي خاص براي مصرف كننده:هااحتياط

 مجاز است.هواپيماي مسافربري و باربري: 

 مجاز است.فقط هواپيماي باربري: 

IMDG 
UN number UN1146 
UN proper shipping name CYCLOPENTANE 
Class 3 
Transport hazard class(es) 
Subsidiary risk - 
Packing group II 
EmS F-E, S-D 
Special precautions for Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. 
User 

  خير خطرات محيطي: آالينده دريايي:
  اضطراري را بخوانيد.ي هاي ايمني و رويههاقبل از حمل ماده، برگه اطالعات ايمني، دستورالعملي خاص براي مصرف كننده:هااحتياط

 كاربردي ندارد. :and the IBC CodeAnnex II of MARPOL 73/78اي بر اساس حمل عمده

DOT 

IATA; IMDG 

 

  ، آالينده دريايي است.IMDG، آالينده دريايي است. بر اساس DOTبر اساس اطالعات عمومي: 



Page 8 of 8 

  : اطالعات قانوني15بخش
  )SARA)Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 سبر اسا بنديطبقه

  خطر فوري: بلي
  خطر تاخيري: خير

  بليخطر حريق: 
  خطر فشار: خير

  خطر واكنش پذيري: خير
  : ليست نشده است.)SARA 302( مواد خيلي خطرناك

 بله ):SARA 311/312( مواد خطرناك شيميايي
 

  : ساير اطالعات16بخش
 1395پاييز   تاريخ تهيه
 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - فناوري  معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و  به سفارش

دكتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي كمالي (اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان) و دكتر محمدصادق عليائي (عضو   كنندهتهيه
 هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)حرفهارشد بهداشت خانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح

 GFS Chemicals, Inc: 2015  منابع و ماخذ
  )1391آور در ايران (ويرايش ي شغلي با عوامل زيانكتاب حدود مجاز مواجهه

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شيميايي شده در اين سند با هدف اطالعاطالعات ارائه -1
 .تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است

هاي معتبر توليدكننده در دنيا است شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
كه منابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل كشور، 

  سازي شده است.بومي
  شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود.در تهيه اين سند تالش  - 3
 استفاده از اين از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونههيچ سند اين تاييدكنندگان و كنندگانتهيه - 4

 به شده اصالح از نسخه است زمال سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي اطالعات

  شود. استفاده آن روز
هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط دانشگاه آزمايشگاهي اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه برگه

  باشد.ي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين دو نهاد مياصفهان تهيه شده است و كليه


