
Page 1 of 5 

 هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش

  هاي اوليه تشريح اقدامات كمك 1.4
  مراقبت پزشكي مورد نياز است. دقيقه با مقدار زيادي آب بشوئيد. 15مدت را حداقل به هاو نيز زير پلك هاچشم فوراً: ي چشميدر صورت مواجهه
مراقبت  پوست را با مقدار زيادي آب و صابون بشوئيد.آوريد، ي آلوده را در ميهاو كفش هادر حالي كه همه لباس فوراًي پوستي: در صورت مواجهه

 پزشكي مورد نياز است.

اگر تنفس وجود ندارد، تنفس اكسيژن داده شود. از مواجهه دور شويد، دراز بكشيد. به هواي تازه برويد. اگر در تنفس مشكل وجود دارد، در صورت تنفس: 
 مصنوعي داده شود. مراقبت پزشكي مورد نياز است.

 دهان را با آب تميز كنيد. مراقبت پزشكي مورد نياز است.در صورت خوردن: 

 اطالعاتي وجود ندارد.: و اثرات حاد و تاخيري ترين عالئممهم 2.4

  صورت عالمتي انجام شود.درمان به: هاي خاص مورد نيازشاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان 3.4
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Iran Scientific Laboratories Net  

SAFETY DATA SHEET 
  (Ethyl oleate) اولئاتاتيل 

  : هويت ماده1بخش
 شناسايي ماده 1.1

  نام ماده (Ethyl oleate)اتيل اولئات
 مترادف اطالعاتي وجود ندارد.

 شدهخطرات شناسايي:2بخش

 بنديطبقه 1.2

  بندي شده است.تقسيم، OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 2012 اين ماده براساس
 بندي مطابقت ندارد.براساس اطالعات موجود با معيار طبقه

  نيازي نيست.: اجزاي برچسب 2.2
  شناخته نشده است.): HNOC( اندبندي نشدهخطراتي كه طبقه

  سميت اجزاي مخلوط شناخته نشده است.سميت حاد ناشناخته: 
  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش

9-Octadecenoic acid (Z)-, ethyl ester جزء  
 % وزن 90

111-62-6 CAS No 
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 هاي اطفاءحريق: روش5بخش

  ي اطفا كه براي محصور كردن حريق مناسبند، استفاده شود.هااز روش :مناسب يكنندهخاموش يماده
  اطالعاتي در دسترس نيست.ي نامناسب: كنندهي خاموشماده
 C / 320 °F° 160اشتعال:  ينقطه

  اطالعاتي در دسترس نيست.روش: 
  اطالعاتي در دسترس نيست.: دماي خود اشتعالي

  اطالعاتي در دسترس نيست. انفجار: يمحدوده
  اطالعاتي در دسترس نيست. مكانيكي: يحساسيت به ضربه

 اطالعاتي در دسترس نيست. بار ساكن: حساسيت به

   ماده و ظرف خالي را از گرما و منابع اشتعال دور نگهداريد. :خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط
  تواند سبب آزاد شدن گازها و بخارات محرك گردد.حراتي مي يتجزيهمحصوالت خطرناك اشتعال: 

يا معادل  MSHA/NIOSH توسط (تاييدشده تجهيزات تنفسي خودتامين در عمليات اطفاء حريق استفاده از: نشانانبراي آتش تجهيزات  حفاظتي
 آن)، تجهيزات حفاظتي كامل.

NFPA 
  - خطرات فيزيكي:                              0 ناپايداري:                     0 قابليت اشتعال:                        0سالمتي: 

  الزم در زمان نشت و ريزش تصادفياقدامات:6بخش
  ي كافي را براي محيط فراهم كنيد. تهويهپوشيده شود.  تجهيزات حفاظت فردي :هاي فردياحتياط
  .را ببينيد. 12براي اطالعات بيش تر بخش هاي زيست محيطي: احتياط
براي دفع (شن، سيليكاژل، چسب اسيدي، چسب همه كاره، خاك اره) جذب شوند.  اثربا مواد جاذب بي: سازيو پاك ها و وسايل براي رفع آلودگيروش

 شده نگهداري شود.درظرف مناسب و بسته
 : حمل و انبار7بخش

  و لباس مواجهه نيابد.  هاغبار تنفس نشود. ميست اسپري يا بخارات تنفس نشوند. با پوست، چشمحمل: 
  مناسب نگهداري شود. يدر فضاي خشك، خنك و داراي تهويه شده وصورت محكم بستهظروف را به انبار:

  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش
 براي اين ماده حد مجاز تعيين نشده است.: حدود مجاز مواجهه

  خصوص در فضاهاي محصور فراهم كنيد.ي كافي را براي محيط بهتهويه مهندسي:هاي كنترل
  تجهيزات حفاظت فردي

 استفاده شود. EN149يا استاندارد اروپايي CFR 1910.134 29در   OHSAاز رسپيراتورهاي مناسب  توضيح داده شده در الزامات  تنفسي:حفاظت 
  استفاده شود. EN149 استاندارد اروپايي يا NIOSH/MSHAي هادر صورت تراكم بيش از حد مجاز ماده و بروز تحريك يا عالئم، از رسپيراتور

 29در  OHSAي ايمني شيميايي توضيح داده شده در الزامات حفاظت چشم و صورت هاي حفاظتي مناسب يا گاگلهااز عينك ورت:حفاظت چشم/ص

CFR 1910.133 يا استاندارد اروپايي EN166 .استفاده شود  
  ي حفاظتي مناسب پوشيده شوند.هاپوستي، لباس و دستكش يبراي جلوگيري از مواجهه حفاظت پوست و بدن:

  ي ايمني و بهداشتي مناسب از ماده استفاده شود.هامطابق با قوانين و روش ي بهداشتي:هاروش

شوراي عالي  21/3/1390مصوب  "نامه وسايل حفاظت فرديآيين"در زمينه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در توجه: 
  است. حفاظت فني و بهداشت كارايران، الزامي
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  و شيمياييخصوصيات فيزيكي:9بخش
  حالت فيزيكي چسبنده مايع

  رنگ شفاف
  بو اطالعاتي وجود ندارد.
  ي بوحد آستانه اطالعاتي وجود ندارد.
 pH اطالعاتي وجود ندارد.
  ي ذوب نقطه اطالعاتي وجود ندارد.

190 - 210 °C / 374 - 410 °F @ 7 mmHg   ي جوش نقطه
160 °C / 320 °F اشتعال ينقطه  

  (جامد،گاز) قابليت اشتعال مشخص نشده است.

  دماي خود اشتعالي مشخص نشده است.

  دماي تجزيه  مشخص نشده است.

  حد باال/پايين اشتعال يا حد قابل انفجار مشخص نشده است.

  فشار بخار  مشخص نشده است.
  ي بخاردانسيته 10.7

  ي نسبيدانسيته 0.860
  حالليت   نشده است.مشخص 

  نسبت تبخير  كاربردي ندارد.
  اكتانول/ آبان نسبت توزيع   مشخص نشده است.
  ويسكوزيته  مشخص نشده است.

2O 38H20 C لكوليوفرمول م  
  لكوليووزن م 310.51

  پذيريپايداري و واكنش:10بخش
 : براساس اطالعات موجود، موردي شناخته نشده است.پذيريواكنش خطر

 در شرايط معمول، پايدار است.پايداري: 

 . مواد ناسازگار: شرايط اجتناب

  عوامل اكسيد كننده قوي.: مواد ناسازگار

 تواند سبب آزاد شدن گازها و بخارات محرك شود.حرارتي مي يتجزيه: محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه

  افتد.اتفاق نميپليمريزاسيون خطرناك: 
  تحت شرايط معمول، موردي وجود ندارد.ي خطرناك: هاواكنش

  شناسياطالعات سم:11بخش
  :حادسميت 

  اطالعاتي در زمينه سميت حاد براي اين ماده وجود ندارد.اطالعات ماده: 
LD50  خوراكي: براساس اطالعاتATEبندي مطابقت ندارد.، با معيار طبقه  ATE > 2000 mg/kg  
LD50  پوستي: براساس اطالعاتATEبندي مطابقت ندارد.، با معيار طبقه  ATE > 2000 mg/kg  
LC50  بخار: براساس اطالعاتATEبندي مطابقت ندارد.، با معيار طبقه  ATE > 20 mg/l  
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  اطالعات اجزا:
  تنفسي LC50  پوستي LD50  خوراكي LD50  جزء

9-Octadecenoic acid (Z)-, ethyl ester5 g/kg (رت) 5 g/kg (خرگوش)  -  
  اطالعاتي وجود ندارد.شناسي: محصوالت تشديدكننده سم

  :كوتاه و بلند مدت يمانند اثرات مزمن مواجهه ات تاخيري و فورياثر
  اطالعاتي وجود ندارد.تحريكي: 

  اطالعاتي وجود ندارد. حساسيت:
  نشده است. ستفهرزا عنوان سرطان، بهIARC,NTP,ACGIH,OHSAتوسط زايي: سرطان

  اطالعاتي در دسترس نيست.زايي: اثرات جهش
  : اطالعاتي در دسترس نيست.اثرات توليدمثل
  : اطالعاتي در دسترس نيست.اثرات تكاملي

  اطالعاتي در دسترس نيست. اثرات تراتوژن:
  شناخته نشده است. يك بار مواجهه: -سميت ارگان هدف خاص
  شناخته نشده است. تكراري: يمواجهه -سميت ارگان هدف خاص

  اطالعاتي در دسترس نيست. خطر آسپيراسيون:
  : اطالعاتي در دسترس نيست.عالئم/اثرات حاد و تاخيري

  اطالعاتي در دسترس نيست. اطالعات در مورد اختالل غدد درون ريز:
  ماده مراجعه شود. RTECSطور كامل بررسي نشده است. براي اطالعالت كامل به شناسي اين ماده بهخصوصيات سم آور:ساير اثرات زيان

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  تخليه نشود. هابه درون زهكشسميت محيطي:  1.12
 اطالعاتي در دسترس نيست. پذيري:مقاومت و تجزيه 2.12

 اطالعاتي در دسترس نيست. احتمال تجمع زيستي: 3.12

 اطالعاتي در دسترس نيست. نفوذ: 4.12

  مالحظات دفع:13بخش
عنوان زباله خظرناك است يا خير. بايستي الزامات توليدكنندگان مواد زائد شيميايي بايد مشخص نمايند كه آيا ماده شيميايي به: مواد زائددفع هاي روش

  قانوني مربوط به دفع مواد زائد خطرناك در نظر گرفته شوند.
 مديريت قانون اجرايي نامهمجلس شوراي اسالمي و آئين 1383ي ضوابط و قوانين دفع مواد در كشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه از كليهبراي اطالع "

  ."هيات دولت مراجعه شود 1384پسماندها مصوبه 
 اطالعات حمل و نقل:14بخش

  ، قرار نگرفته است.DOT, TDG,IATA,IMDG/IMOتحت الزامات 

 قانوني: اطالعات15بخش

  تحت كنترل قرار نگرفته است. :WHMIS خطر بنديرتبه
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  : ساير اطالعات16بخش
 1395پاييز   تهيه تاريخ

 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   به سفارش

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

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)ارشد بهداشت حرفهخانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح
 Acros Organics:2015  منابع و ماخذ

  نكات مهم

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

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

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

 به شده اصالح از نسخه است الزم 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 يمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهي اطالعات ابرگه

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


