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 (MSDSبرگه ی اطالعات ایمنی مواد )
 

 Chemical Product and Company Identification -شناسایی این ماده شیمیایی   :1قسمت 
Poly vinyl chloride Product Name (In English) 

 :نام شیمیایی این ماده به زبان پارسی كلراید وینیل پلی سی، وی پی
Chemical Name (In Persian) 

2009-68-9  CAS# 

 :RTECS .نیست دسترس در اطالعاتی

 :TSCA .نیست دسترس در اطالعاتی

 :#CI .نیست دسترس در اطالعاتی

PVC; Ethylene, chloro-, polymer; Chlorethene homopolymer; Chlorethylene polymer; 
Vinyl chloride 
polymer; Poly(chlorethylene) 

 نام های مترادف
Synonym: 

پیچیده تركیب   فرمول شیمیایی:  
Chemical Formula 

Acros Organics BVBA 
Janssen Pharmaceuticalaan 3a 

2440 Geel, Belgium 

 :آدرس شركت تولید كننده ی این ماده

 

 
 :شماره تماس اضطراری

 

  -   Composition and Information on Ingredients  نسبت اجزای سازنده و اطالعات عناصر تشکیل دهنده ی این ماده  :2قسمت 

 

 جزء CAS % درصد

100 9002-86-2 Poly vinyl chloride 
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  -   Hazards Identification    شناسایی خطرات این ماده  :3قسمت 

 .شود ها چشم تحريك سبب است ممكن ماده اينتاثیر این ماده بر چشم : 

 .شود گوارشي دستگاه تحريك سبب است ممكن : در صورت بلعتاثیر 

 .شود پوست تحريك باعث است ممكن ماده اين با مكرر يا و مدت طوالني تماستاثیر بر پوست: 

 .شود تنفس دستگاه تحريك سبب است ممكن ماده اين تاثیر در صورت استنشاق: 

 تاثیرات حاد این ماده بر سالمت:
Potential Acute Health Effects 

IARC: Group 3 سرطان زایی این ماده 
Carcinogenicity 

 

  -   First Aid Measures  اولیه  در مواجهه با این ماده های اقدامات كمک  :4قسمت 

 11 مدت به حداقل. نماييد خارج را آن است، مصدوم چشم در تماسي لنز اگر آب، با ها چشم شستشوي از قبل

 .دنمايي مراجعه پزشك به. بزنيد پلك مرتبا شستشو زمان در. بشوييد آب از فراواني مقدار با را چشم دقيقه

 در صورت تماس این ماده با چشم:
Eye Contact 

 پوسته اي و قرمزي جوش، از عاليمي اگر. بشوييد صابون و  آب كرده، پيدا تماس ماده اين با كه را پوست از قسمتي

 .نماييد مراجعه پزشك به گرديد، مشاهده پوست شدن پوسته

 در صورت تماس این ماده با پوست:
Skin Contact 

 

 تنفس است، شده قطع تنفس اگر. كنيد باز را مصدوم هاي لباس.  دهيد انتقال آزاد هواي به فورا را مصدوم فرد

 توسط ارك اين. بدهيد اكسيژن دستگاه با وي به گيرد، مي انجام سختي به تنفس اگر. كنيد شروع را دهان به دهان

 .شود مراجعه پزشك به فورا. شود انجام بايد ديده آموزش فرد

 ماده:در صورت استنشاق این 
Inhalation 

 راه از يزيچ است، بيهوش كه فردي به هرگز. پزشكي پرسنل تشخيص به مگر نكنيد استفراغ به وادار را فرد هرگز

 .بنوشيد شير يا آب ليوان دو. بشوييد را مصدوم دهان.نخورانيد دهان

 خوردن این ماده:در صورت بلعیدن و 
Ingestion 

  -   Fire and Explosion Data   اطالعات آتش و انفجار این ماده  :5قسمت 

 این ماده: آتش زاییقابلیت  .گيرد مي آتش ماده اين
 Flammability 

 :این ماده افروزشنقطه ی  .نيست دسترس در اطالعاتي
Flash point 

 : این ماده آتش زایی حدود  .نيست دسترس در اطالعاتي

Flammable Limits 
 :خطر انفجار .نيست دسترس در اطالعاتي

Explosion Hazards  

مواد مناسب برای خاموش كردن آتشِ ناشی  .مه يا و فوم كربن، اكسيد دي خشك، شيميايي پودر

 :از این ماده و دستورالعمل آن
Fire Fighting Media and 
Instructions 

 Accidental Release Measures  -اقدامات الزم در زمان نشت و پخش تصادفی این ماده  :6قسمت 

 مخصوص ظرف در را آن و كنيد آوري جمع را شده جذب مواد. كنيد كنترل را نشتي ايمني و احتياط رعايت با

 تنش فاضالب مجاري به شده نشت مواد باشيد مواظب. بشوييد آب با را آلوده محل.   بريزيد زايد مواد آوري جمع

 .كنيد تهويه خوبي به را آلوده محيط. نكند

 :در محیط در صورت پخش این ماده
Small  
 

   - Handling and Storage  جابجایی و انبارش این ماده  :7قسمت 

 را ماده اين محتوي ظرف. ببنديد محكم را ماده اين محتوي ظرف درِب. شود نگهداري دربسته ظرف در ماده اين

 امكان ماده اين خالي ظروف. شود نگهداري زا آتش منابع از دور به.دهيد قرار مناسب تهويه با و خنك محلي در

 .بگيرند آتش دارد

 روش صحیح انبارش این ماده:
Storage 

   - Exposure Controls/Personal Protection   كنترل های تماسی و حفاظت فردی در برابر این ماده  :8قسمت 
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 استفاده برساند مجاز حد زير به هوا در را ماده اين غلظت كه هايي روش ساير يا موضعي تهويه هاي سيستم از

 .كنيد

 های مهندسیكنترل 
Engineering Controls 

 انندم مهندسي كنترل هاي روش با اگر: تنفسي سيستم از حفاظت وسايل. ايمني عينك: چشم از حفاظت وسايل

. نيدك استفاده بخارات مخصوص رسپيراتور  از آنگاه نبود، پذير امكان مواجهه حدود زير به ماده اين كنترل تهويه،

 ايمني دستكش ، حفاظتي لباس: پوست از حفاظت وسايل

 مورد نیاز وسایل حفاظت های فردی
Personal Protection 

ACGIH 
1 mg/m3 

respirable fraction 

 حدود مواجهه:
Exposure Limits 

  - Physical and Chemical Properties ویژگی های فیزیکی و شیمیایی این ماده  :9قسمت 

 حالت فیزیکی و شکل ظاهری: پودري جامد
Physical state and appearance 

 بو: .نيست دسترس در اطالعاتي
Odor 

 طعم: .نيست دسترس در اطالعاتي
Taste 

 وزن مولکولی: .نيست دسترس در اطالعاتي
Molecular Weight 

 رنگ: كمرنگ زرد يا خاكستري سفيد
Color: 

 pH (1% soln/water) .نيست دسترس در اطالعاتي

.نيست دسترس در اطالعاتي  :نقطه ی جوش 
Boiling Point 

.نيست دسترس در اطالعاتي  نقطه ی ذوب: 
Melting Point 

 نقطه ی بحرانی: .نيست دسترس در اطالعاتي
Critical Temperature 

104111g/cm3 وزن مخصوص : 
Specific Gravity 

نيست دسترس در اطالعاتي  :بخارفشار  .
Vapor Pressure 

 چگالی بخار: .است هوا از ماده اين بخارات
Vapor Density 

 فراریت  .نيست دسترس در اطالعاتي
Volatility 

 آستانه بو .نيست دسترس در اطالعاتي
Odor Threshold 

 آب/روغنضریب پخش ماده در  .نيست دسترس در اطالعاتي
Water/Oil Dist. Coeff. 

 :(یونیزه شده )در آب .نيست دسترس در اطالعاتي
Ionicity (in Water) 

  :ویژگی پراكندگی .نيست دسترس در اطالعاتي
Dispersion Properties 

 :حاللیت .نيست دسترس در اطالعاتي
Solubility 

 

  - Stability and Reactivity Data  پایداری و واكنش پذیری این ماده  :11قسمت 

 :پایداری .كند آزاد هيدروژن كلريد است ممكن هم پايين دماي در. دهد مي واكنش F2 با شدت به
Stability 
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 شرایط ناپایداری: نور و باز شعله گرما،: شود مي ناپايدار گيرد، قرار شرايط اين در وقتي ماده اين
Conditions of Instability 

 :ناسازگار با این ماده مواد شیمیایی قوي كننده اكسيد مواد: شوند نگهداري هم كنار در نبايد و است ناسازگار مواد اين با ماده اين
Incompatibility with various 
substances 

  - Toxicological Information  اطالعات سم شناسی این ماده  :11قسمت 

 این ماده به بدن:راههای ورود  .نيست دسترس در اطالعاتي
Routes of Entry 

 سمیت در حیوانات: .است نگرفته صورت ماده اين شناختي سم اثرات شناخت براي آزمايشي
Toxicity to Animals 

  - Ecological Information   اطالعات بوم شناختی این ماده  :12قسمت 

 :سمیت زیست محیطی .نيست دسترس در اطالعاتي
Ecotoxicity 

   - Disposal Considerations  توجهات در مورد روش صحیح دفع این ماده  :13قسمت 

 دفع مواد زائد: .گيرد صورت كشوري هاي نامه آيين و محلي الزامات به توجه با بايد زايد مواد دفع
Waste Disposal 

   - Transport Information اطالعات مربوط به حمل و نقل این ماده  :14قسمت 

 : DOT دسته بندی است نگرفته قرار DOT ليست در ماده اين
DOT Classification 

   - Regulatory Informationاین مادهآیین نامه های مهم در مورد   :15قسمت 

S 24/25 
S 28A 

S 37 

S 45 

 آیین نامه های مهم

  - Other Information  اطالعات دیگر  :16قسمت 

 زمان تهیه ی این سند: 1393-10-4

 آخرین بازبینی و ویرایش این سند:زمان  1393-10-4

 شركت فرا ايمن
www.faraimen.com 

 :كننده تهیه

Acros Organics BVBA 
Janssen Pharmaceuticalaan 3a 
2440 Geel, Belgium 

 منبع:

 راهنمای لوزی خطر
 لوزي با رنگ هاي آبي، قرمز، زرد و سفيد تشكيل شده است:  4لوزي خطر از 

 لوزي آبي : خطر ماده شيميايي بر سالمت انسان را مشخص مي كند.          

 .لوزي قرمز : خطر آتش گيري ماده شيميايي را مشخص مي كند          

 .يايي را مشخص مي كندلوزي زرد : خطر واكنش پذيري ماده شيم          

 .لوزي سفيد : اطالعات خاصي را در مورد ماده شيميايي مشخص مي كند          

 را ببينيد. ALK مثال اگر يك ماده قليايي باشد، درون لوزي سفيد ممكن است واژه         
 قرار می گیرد. 4تا  0نکته: درون این لوزی ها اعدادی از             

 برای بیشترین میزان خطر 4برای کمترین خطر و عدد  0عدد             

اطالعات مندرج در این سند بر اساس آخرین و بهترین اطالعات علمی ای كه در دسترس این شركت 

بوده، با نهایت دقت، تهیه و تنظیم گردیده است. ما هیچ گونه گارانتی در ازای تضمین سالمت شما در 

  .توانیم ارائه دهیمبرابر این اطالعات نمی 

 :نکته ی مهم

 

 سالمتی

 آتش

موارد 

 خاص

 واكنش

 پذیری

http://www.faraimen.com/

