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 اطالعات فني و حفاظت ايمني مواد
Material Safety Data Sheet 

 
 هيپوكلريت كلسيم  نام: محصول گروه:

 ماهيت ماده -1

 هيپوكلريت كلسيم  شيميايى نام
 پركلرين  مترادف نامهاى
 CAS    7778-54-3شماره 
 -- شيميايى خانواده

 g/mole 142.99    وزن ملكولي
 Ca(OCl)2   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

بسيار خطرناك است و موجب سوزش ، قرمزي و التهاب مي گردد . تماس طوالني مدت  به قرنيه آسيب جدي رسانده و با چشم  اين مادهتماس   چشم با تماس
 ممكن است منجر به از دست رفتن بينايي گردد . 

اين ماده با پوست بسيار خطرناك و باعث  سوزش ، التهاب ، خشكي شديد و زخم مي گردد . شدت آسيب اين ماده به بافت پوست به مدت  تماس  پوست با تماس
 زمان تماس بستگي دارد . 

 منجر به مرگ گردد .  گوارش آسيب جدي رسانده و ممكن استخوردن اين ماده بسيار خطرناك است و به دستگاه  خوردن و بلعيدن
تماس طوالني مدت به اين ماده به ريه ها ، عطسه و سرفه مي گردد . گرد و غبار اين ماده موجب تحريك شديد دستگاه تنفسي و گوارشي استنشاق  تنفس

 آسيب جدي رسانده و در نهايت منجر به بيهوشي ، خفگي و مرگ مي گردد .
 غير قابل احتراق حريق
 غير قابل انفجار انفجار
 نمايد . مي اين ماده آب و خاك را آلوده  محيطى زيست اثرات

 اوليه كمكهاى -4

دقيقه بشوييدوپلكها را در هنگام شستشو باز  15هرگونه لنز تماسي را خارج كنيد. در صورت تماس فورا با آب فراوان چشمها را براي حد اقل  چشم با تماس
 مراجعه نمايد . پزشك به "نموده و فورانگهداريد و براي شستشو       مي توان از آب سرد استفاده 

كليه لباس هاو كفش هاي آلوده را ازتماس با پوست بدن خارج نموده و پس از آن با آب شستشو داده تا تمام  "اگر لباس با ماده آلوده گرديد،  فورا پوست با تماس
نموده. در صورتي كه صدمه وارده به پوست شديد بوده باآب و نرم آلودگي از روي پوست حذف گردد و براي شستشومي توان از آب سرد استفاده 

مراجعه شود. قبل از استفاده مجدد لباس هاو كفش  پزشك به "كننده پوست را شستشو داده و سطح پوست را با كرم ضد باكتريال بپوشانيد وفورا
 شستشو گردند . "ها، آنها  را  بايستي كامال

تقيم پزشك مصدوم را وادار به استفراغ نكنيد.  لباس هاي تنگ مصدوم مانند يقه و كمربند و كراوات را باز كنيد وهرگز زماني كه بدون  نظر مس خوردن و بلعيدن
 به پزشك مراجعه گردد."مصدوم بيهوش مي باشد چيزي را از راه دهان  به او نخورانيد  و فورا

ز محيط آلوده خارج نموده و  به هواي آزاد و تازه منتقل نموده ومصدوم را آرام نموده و لباس مصدوم را ا"اگر از اين ماده استنشاق شده است فورا تنفس
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ستنشاق هاي تنگ مصدوم همانند يقه و كمربند و كراوات را باز نموده و اگر تنفس نداشت به او تنفس مصنوعي بدهيد. (نكته : در مواردي كه ماده ا
كه تنفس مصنوعي( دهان به دهان ) مي دهد خطر داشته است) .اگر مشكل در تنفس دارد به او شده سمي ويا خورنده مي باشد براي فردي 

 مراجعه گردد. پزشك به  "اكسيژن بدهيد. و فورا
 - پزشكى اطالعات

 

 حريق اطفاء -5

 .اين ماده آتش گير نمي باشد   گيرى آتش خطر
 كننده هاي حاوي مشتقات آمونيوم براي خاموش نمودن استفاده ننمايد.فراوان  . هرگز از خاموش  استفاده از آب اطفاء مناسب نحوه
 براي خاموش كردن آتش  از لباس و تجهيزات تنفسي استفاده نماييد .  توضيحات ساير

 
 شخصى احتياطات -6

  استفاده از دستكش حفاظتي پوست حفاظت

 از عينك ايمني(محافظ در برابرگردو غبار ) استفاده شود. چشم حفاظت

 از لباس هاي ايمني مقاوم به مواد شيميايي استفاده نماييد . بدن حفاظت

 از ماسكهاي محافظ فيلتردار استفاده گردد . تنفسى حفاظت
 
 

 محيطى احتياطات -7

  . از ورود به سيستم فاضالب محلي  و آبراهه ها اجتناب گردد  محيط حفاظت
آلودگي جزيي محيط با ماده: ماده جامد ريخته شده را با بيل يا وسيله مناسب جمع آوري و سپس به ظرف ضايعات منتقل نمايد. آلودگي وسيع  آلوده محيط نظافت

محيط با ماده آلوده: بعلت خاصيت خورندگي و اكسيد كنندگي اين ماده ، در صورت امكان با رعايت موارد ايمني از نشت اين ماده جلوگيري 
سپس با بيل جمع آوري و سپس به ظرف ضايعات منتقل نمايد ، هرگز آب را به داخل ظرف ضايعات وارد ننمايد وكليه منابع  نموده و

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 ورود به
(هرگز  ها جلوگيري نموده. محيط را محدود كرده و براي تميز كردن از افرادآموزش ديده و تجهيزات ايمني استفاده نماييد. فاضالب و آبراهه

 پركلرين جمع آوري شده از سطح زمين را به سطل آشغال نريزيد زيرا خطر آتش سوزي دارد.)

 
 

 بندى بسته و مواد ضايعات دفع طريقه -8

 بر طبق مقررات و قوانين ملي بايستي عمل نمايد.  مواد ضايعات دفع

 بر طبق مقررات و قوانين ملي بايستي عمل نمايد.  شده بندى بسته دفع

 
 
 

 انبار و جابجايى -9

 دور از مواد ناسازگار، مواد احياكننده،اسيدها،مواد آلي ،مواد سوختني،نور ، رطوبت و گرما نگهداري شود. شرايط محيطي 

 دست ها را پس از جابه جايي مواد با آب و صابون شستشو دهيد . از استنشاق و يا تماس اين ماده با چشم و پوست خودداري نماييد .  جابجايي شرايط

براي بسته ظروف پلي اتيلن  از داراي تهويه مناسب نگهداري شوند.ها در محيط خنك، خشك و  در بسته هاي  محكم در  بسته و مقاوم به نور نگهداري شود . بسته شرايط نگهداري
 استفاده نماييد . بندي 

 
 

 شيميايى و فيزيكى مشخصات -10

 جامد  فيزيكى حالت

 پودر  فيزيكى شكل

 سفيد  رنگ

 بوي كلر يا آبژاول بو
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pH  آن در آب قليايي مي باشد.10محلول %  
 حل مي شود .  سرد و گرم اين ماده به راحتي در آب آب حالليت
 اين ماده در الكل محلول مي باشد .  آلى حاللهاى در حالليت

 - دانسيته/مخصوص وزن
 آتش نمي گيرد . آتشگيرى خود دماى

 اين ماده نمي سوزد . (F.P)اشتعال نقطه

 100°C (212°F) (m.p)ذوب نقطه

 2T347°F (175°C) (b.p)جوش نقطه

 اطالعاتي در دسترس نمي باشد . سرعت تبخير

 در دسترس نمي باشد . اطالعاتي ويسكوزيته

 اطالعاتي در دسترس نمي باشد . اطالعات ساير

 

 ها كنش هم بر و پايدارى -11

 . در دماي باالي اين ماده ناپايدار است و كلر فعال آن به سرعت تجزيه مي شود.پايدار استاين ماده  پايدارى
 محيط هاي مرطوب و بسيار گرم اجتناب مورد محيطهاى

و در واكنش مي دهدو خطر آتش سوزي و انفجار دارد. "مواد احيا كننده سريعا با بسياري از مواد آلي، روغن ، گريس هاي نفتي،تينر،استون و  سازگار نا مواد
 اثر تماس با مواد اسيدي گاز كلر آزاد مي كند.

 كلرين و كلرات  تجزيه از ناشى خطرات

 --- اطالعات ساير

 

 شناسى سم -12

  به ريه ها آسيب جدي مي رساند .نآاين ماده سمي و استنشاق      تنفسى مسموميت
 .Acute oral toxicity (LD50): 850 mg/kg [Rat] غذايى مسموميت
  در صورت جذب اين ماده توسط پوست خطرناك است . پوست ز ا مسموميت
منجر به از دست دادن بينايي مي شود .  اين ماده سمي و تماس آن باچشم   چشمى مسموميت  

 ----- حاد اثرات
 --- اطالعات ساير

 
 نقل و حمل مقررات -13

      DOT Classification:Class 5.1:oxidizing material  جاده و آهن راه نقل و حمل
Identification:hypochlorite calcium,dry: UNNA:1748PG:II                                                                                         

 

 


