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 اطالعات فني و حفاظت ايمني مواد
Material Safety Data Sheet 

 
 : هيپو كلريت سديم نام لمحصوگروه: 

 

 ماهيت ماده -1

 هيپو كلريت سديم  شيميايى نام

                   هسفيدكنند   سيدا   وس،يپوكلره   نمك   ،سديم   مايع   ه،سفيدكنند   سديم   كسىا   مترادف نامهاى
 CAS  Sodium hypochlorite                            7681-52-9                                   12-14%شماره 

Sodium hydroxide                               1310-73-2                                           1% 
Water                                                    7732-18-5                                     85-87 

 نمك اسيد هيپو كلروس شيميايى خانواده

 g/mole 74.4 وزن ملكولي
 Cl-Na-O فرمول شيميايي

 حفاظتى) (عالئم عمومى اطالعات -2

 مواد خورنده  محرك مواد  گير آتش مواد  سمى مواد خطر لوزى

  

 

  

 مواد اكسيد كننده مواد منفجر شونده خطرناك براي محيط زيست  

    

 
 حفاظتى هشدارهاى -3

 سبب تحريكات چشم مي شود .  "رطوبت و بخارات اين ماده سبب تحريك شديد چشم مي شود . به طور كلي گازهاي كلردار اكثرا  چشم با تماس

 رطوبت و بخارات اين ماده سبب تحريك شديد پوست ، سوختگي و تاول مي شود .   پوست با تماس

 ده موجب تحريكات شديد معده و روده و درد شديد ، سوزش دهان و شكم ، استفراغ ، شوك ، بي هوشي مي شود . اخوردن اين م خوردن و بلعيدن

درجه مي شود گازهاي  40اين ماده سبب تحريكات بيني و گلو شده و در زمانيكه اين ماده با اسيد مخلوط شده يا زمانيكه گرم تر از  استنشاق تنفس
 جر به آسيب جدي به ريه مي شود . نمحرك شديد بيني و گلو بوده و مواجهه با غلظت باالي گاز كلرين م كلرين آزاد كرده . اين گاز

 قابل احتراق نيست .  حريق

 --- انفجار

 --- محيطى زيست اثرات

 اوليه كمكهاى -4

 به پزشك مراجعه نماييد .. دهيد و پلك هارا باز نگه داريد  دقيقه شستشو 15بالفاصله چشم ها را با آب ولرم و فراوان به مدت حداقل  چشم با تماس

 بهبشوييد.  و كفش ها را به دقت . قبل از استفاده مجدد لباسهابشوييددقيقه  15به مدت ا مقدار فراوان آب در مورد اينگونه تماس فورا پوست را ب پوست با تماس
 .مراجعه شود پزشك

تا  240دهان فرد را با آب شسته و فرد را وادار به استفراغ نكنيد . در صورت هوشياري به فرد چيزي را از راه دهان نخورانيد .هرگز به فرد بيهوش  خوردن و بلعيدن
 به پزشك مراجعه كنيد .  ميلي ليتر آب با امالح معدني رقيق بخورانيد . 300

اگر تنفس ندارد به او تنفس مصنوعي بدهيد. اگر مشكل در تنفس  تازه برويد.م را به هواي آزاد و مصدومنبع آلودگي را از مصدوم دور سازيد .  تنفس
 .شود مراجعه پزشك بهدارد به او اكسيژن بدهيد. 

 به طور مرتب عالئم حياتي فرد را چك كنيد . پزشكى اطالعات
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 حريق اطفاء -5

 فيوم و گازهاي محرك و سمي توليد مي كتد . در مجاورت گرما ، به طور كلي اين ماده نمي سوزد .  گيرى آتش خطر

 پودر ، اسپري آب و كربن دي اكسيد اطفاء مناسب نحوه

 -- توضيحات ساير

 

 شخصى احتياطات -6

 مقاوم به مواد شيمياييستفاده از دستكش ا پوست حفاظت

 از عينك ايمني استفاده شود چشم حفاظت

 بپوشيد.لباس مناسب حفاظتي و چكمه مناسب   بدن حفاظت

 از ماسك استفاده شود تنفسى حفاظت

 

 محيطى احتياطات -7

 از ورود به سيستم فاضالب محلي  و آبراهه ها اجتناب گردد.   محيط حفاظت

ضايعات جمع آوري آلودگي جزيي محيط با ماده: با آب رقيق نموده و يا با يك ماده جاذب بي اثر ماده را جمع نموده و در ظرف مخصوص حذف  آلوده محيط نظافت
علت خا نمايد. اگر نياز باشد براي خنثي نمودن باقي مانده آن، از محلول رقيق اسيد استيك استفاده نمايد. آلودگي وسيع محيط با ماده آلوده: ب

با يك ماده جاذب  صيت خورندگي و اكسيد كنندگي اين ماده ، در صورت امكان با رعايت موارد ايمني از نشت اين ماده جلوگيري نموده و سپس
بي اثر ماده را جمع نموده و در ظرف مخصوص حذف ضايعات جمع آوري نمايد، هرگز آب را به داخل ظرف ضايعات وارد ننمايد وكليه منابع 

ورود به سيستم سوختني(چوب ، كاغذ، روغن ، لباس هاو مواد آلي ...)را از محيط آلوده دور نموده و با اسپري آب آنها را نمدار نگاهداريد و از 
و براي فاضالب و آبراهه ها جلوگيري نموده و براي خنثي نمودن باقي مانده آن، از محلول رقيق اسيد استيك استفاده نمايد. محيط را محدود كرده 

 تميز كردن از افرادآموزش ديده و تجهيزات ايمني استفاده نماييد.
 

 بندى بسته و مواد ضايعات دفع طريقه -8

 طبق قوانين و مقررات محلي انجام شود . مواد ضايعات دفع

 طبق قوانين و مقررات محلي انجام شود . شده بندى بسته دفع

 

 انبار و جابجايى -9

 اسيدها، فلزات، عوامل احيا كننده ، گرما، مواد آلي، نور ، هوا، مواد سوختني و در محيط خشك نگهداري گردد.  دور از شرايط محيطي 

 -ساير:      -فشار:     -تكان شديد:       -سقوط:      -امكان آسيب ديدگي در برابر: ضربه: جابجايي شرايط

 در بسته هاي  محكم در  بسته و مقاوم به نور  نگهداري شود. بسته ها در محيط سرد و داراي تهويه مناسب نگهداري شوند .  شرايط نگهداري

 

 شيميايى و فيزيكى مشخصات -10

 مايع  فيزيكى حالت

 كيآبمايع   فيزيكى شكل

 سبز تا زرد  رنگ

 كلربوي  بو

pH 11 "تقريبا 

 آب محلول مي باشد . در آب حالليت

 در بسياري از حالل هاي آلي محلول است .  آلى حاللهاى در حالليت

 1.21) %14/ (محلول  1.1) %6(محلول  دانسيته/مخصوص وزن

 اطالعاتي در دسترس نيست  آتشگيرى خود دماى

 اطالعاتي در دسترس نيست (F.P)اشتعال نقطه
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 6°C (21°F)- (m.p)ذوب نقطه

 40°C (104°F) (b.p)جوش نقطه

 mmhg 14 بخار فشار

 mPas 20 ويسكوزيته

 -- اطالعات ساير

 

 ها كنش هم بر و پايدارى -11

 و سرعت تجزيه اين ماده در غلظت و دما باال افزايش مي يابد  به آرامي تجزيه مي شوددر تماس با هوا  اين ماده  پايدارى

  مواد ناسازگار، نور ،هوا و گرما  اجتناب مورد محيطهاى

 تركيبات نيتروژنه (آمونياك ، اوره ، آمينها ) ، اسيدها ( به خصوص هيدروكلريك اسيد ) ، متانول و فلزات سازگار نا مواد

 كلرات سديمكلرين و  تجزيه از ناشى خطرات

 -- اطالعات ساير

 

 شناسى سم -12

 LC50 (rat): 1500 mg/m3 (1-hour exporsure) تنفسى مسموميت

 وزن بدن LC50 (oral , rat) : 8910 mg/kg غذايى مسموميت

 وزن بدن LD 50 ( dermal , rabbit ) : 10000 mg / kg پوست ز ا مسموميت

 روز بهبود مي يابد .  1از محلول اين ماده سبب تحريكات معتدل تا شديدي مي شود كه پس از  %0.52 چشمى مسموميت

 -- حاد اثرات

 -- اطالعات ساير

 

 نقل و حمل مقررات -13

      DOT Classification:Class 8:Corrosive material  جاده و آهن راه نقل و حمل
Identification:hypochlorite solution UNNA:1791PG:II                                                                  
                                          

 

 

 


