ICSD:

شناسنامه مواد شيميايي
MSDS:

نام ماده شيميايي  :سم حشره كش آيكون

شماره فرم :

PRFR-920-90

48/97/93

تاريخ بازنگري :

فرمول ماده شيميايي :

نام تجاري و نام هاي ديگر Icon 09 WP :
حاالت فيزيکي :

پودر سفيد رنگ.

خطرات فيزيکي :

اطالعات مهم

خطرات شيميايي :
خطرات استنشاقي :
راههاي ورود به بدن :

پوست ،بلع ،تنفس ،چشم.

اثرات تماس کوتاه مدت :

برای تنفس ،بلع يا جذب پوستی خطرناک است .سم حل شده در آب بر پوست و چشم اثر سوء دارد.

اثرات تماس بلند مدت :

از تماس طوالنی يا مكرر با آن بپرهيزيد.

خواص فيزيکي و شيميايي :
خواص بهداشتي و ايمني :
اطالعات زيست محيطي :

نقطه جوش ): (C

نقطه ذوب ): (C

فشار بخار ): (mmHg

جرم ملکولي :

دانسيته ): (gr/cm3

حالليت در آب ): (gr/l

نقطه اشتعال ): (C

حد پايين اشتعال :

حد باالي اشتعال :

دماي احتراق خودبخود ): (C

حد مجاز تماس ): (ppm

حد مجاز تماس کوتاه مدت ):(ppm

خطرناک برای محيط زيست و ماهيها .در آب رودخانه يا محل نگهداری ماهی نپاشيد .اضافی سم را در اب نريزيد.

مالحظات :

صفحه

از

شناسنامه مواد شيميايي
نام ماده شيميايي  :سم حشره كش آيكون

ICSD:

شماره فرم :

PRFR-920-90

48/97/93

تاريخ بازنگري :

فرمول ماده شيميايي :

نام تجاري و نام هاي ديگر Icon 09 WP :

خطرات حاد  /عالئم

انواع مخاطرات
حريق

پيشگيری

كمكهای اوليه  /اطفا حريق

موقع حريق گازهای سمی توليد می كند.

انفجار

لباس محافظ مناسب ،دستكش و دوش نياز است .سم را دور كفش و لباس آلوده را در آوريد .لباسها را
از دسترس عموم قرار دهيد .وقتی در آب حل شد ،درب ظرف قبل از استفاده مجدد بشوئيد.
را باز نكنيد ،چرا كه بر چشم و پوست اثر سوء دارد.

تماس شغلي

تماس تنفسي

از تماس با اسپری آن بپرهيزيد.

غبار (سم حل نشده) آن را تنفس نكنيد .موقع سمپاشی حتما هووووای آزاد .در صوووورت نيووواز از تووونفس
مصنوعی يا اكسيژن استفاده نمائيد.
از ماسك تنفسی استفاده نماييد.

تماس پوستي

سم حل شده در آب بر پوست اثر سوء دارد.

با پوست يا لباس تماس نداشته باشد .موقع سمپاشی حتما از  51دقيقه شستشو با آب زياد و صابون.
دستكش و ماسك صورت استفاده نماييد.

تماس چشمي

سم حل شده در آب بر چشم اثر سوء دارد.

وارد چشمها نشود .از ماسك صورت يا عينك استفاده نماييد 51 .دقيقه شستشو با آب زياد بوا پلوك بواز.
اقدامات درمانی.
در محيط بسته و كار با اسپری محافظ چشم الزمست.

بلع و گوارش

سم را درون مواد غذايی نپاشيد.
روش دفع ضايعات:

ظروف خالی سم را بسوزانيد.

پس از هر بار سمپاشی ،دستها را با آب و صابون كامالبشوئيد .دهان را با آب بشوئيد .اقدامات درمانی.
مصدوم وادار به استفراغ شود.
خوردن ،آشاميدن و سيگار كشيدن حين سمپاشی ممنوع.

روش انبارداری:

بسته بندی و برچسب گذاری:

سم را دور از دسترس عموم قرار دهيد .سم خشك اضافی را در

ظرف اوليه ،دور از دسترس اطفال و مواد غذايی نگهداری كنيد.

صفحه

از

