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  اطالعات فني و حفاظت ايمني مواد
Material Safety Data Sheet  

 

  كلرايد كلسيم :نام  مواد اوليه:گروه
  

 ماهيت ماده -1

 كلرايد كلسيم  شيميايى نام

 Calcium chloride  مترادف نامهاى
 CAS  10043‐52‐4شماره

 نمكها شيميايى خانواده

 g/mole 110.99  وزن ملكولي

  Cacl2  فرمول شيميايي

  
  

 )حفاظتى عالئم( عمومى اطالعات -2

  مواد خورنده  محرك مواد  گير آتش مواد  سمى مواد خطر لوزى

  

        

خطرناك براي محيط    
  زيست

  مواد اكسيد كننده  مواد منفجر شونده

          
  

 حفاظتى هشدارهاى -3

  .در صورت نياز و كار زياد با اين ماده از عينك محافظ استفاده شود. باعث سوزش و قرمزي چشم مي شود  چشم با تماس
  .در صورت نياز و كار زياد با اين ماده از دستكش و لباس مناسب استفاده شود. باعث سوزش و قرمزي پوست مي شود   پوست با تماس
  .باعث سوزش دهان و گلو مي گردد   خوردن و بلعيدن
  .در صورت نياز و كار زياد با اين ماده از ماسك مناسب استفاده شود. باعث سوزش در دستگاه تنفسي مي گردد  تنفس
  -- حريق
  -- انفجار
  .براي محيط زيست مضر است محيطى زيست اثرات

  

 اوليه كمكهاى -4

  .مراجعه شود پزشك به .دقيقه بشوييد 15در صورت تماس فورا با آب فراوان چشمها را براي حد اقل . هرگونه لنز تماسي را خارج كنيد  چشم با تماس
كفش و لباس هاي آلوده را خارج كرده و جهت استفاده مجدد شستشو .پوست را با نرم كننده بپوشانيد. مقدار فراوان آب بشوييد صابون و در مورد اينگونه تماس پوست را با پوست با تماس

 به اگر قسمت آسيب ديده پوست گسترده مي شود. در صورت تماس شديد با پوست از صابون ضدعفوني كننده استفده كرده و موضع را با كرم ضد باكتري بپوشانيد .دهيد 

  .مراجعه شود پزشك
 و بلعيدن
  خوردن

لباس هاي تنگ مصدوم مانند يقه و كمربند و كراوات را باز كنيد و به پزشك . استفراغ نكنيد مگر اينكه يكي از پرسنل پزشكي اين كار را انجام دهدمصدوم را وادار به 
  .مراجعه كنيد
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 به. اگر مشكل در تنفس دارد به او اكسيژن بدهيد. اگر تنفس ندارد به او تنفس مصنوعي بدهيد. اگر از اين ماده استنشاق شده است مصدوم را به هواي آزاد و تازه برويد  تنفس

  .شود مراجعه پزشك
  ---پزشكى اطالعات

  
  

 حريق اطفاء -5

  غير قابل احتراق گيرى آتش خطر
  --اطفاء مناسب نحوه
  .در دماي اتاق باعث انفجار مي گردد  furan‐2‐peroxycarboxylicتركيب كلسيم كلرايد با اسيد   توضيحات ساير

  

 شخصى احتياطات -6

 حفاظت

  پوست
  استفاده از دستكش حفاظتي

  از عينك ايمني استفاده شودچشم حفاظت
  لباس مناسب بپوشيد بدن حفاظت
 حفاظت

  تنفسى
  از ماسك استفاده شود

  

 محيطى احتياطات -7

  --  محيط حفاظت
 محيط نظافت

  آلوده
--  

  

 بندى بسته و مواد ضايعات دفع طريقه -8

  . ضايعات را در مخزن مناسب قرار دهيد مواد ضايعات دفع
 بندى بسته دفع

  شده
--  

  

 انبار و جابجايى -9

  -:ساير      -:مواد مجاورناسازگار      -:اكسيداسيون      دور از رطوبت :رطوبت      -:دماي محيط     نور: دما  شرايط محيطي 
  -:ساير      -:فشار     -: تكان شديد      -:سقوط      -:ضربه: امكان آسيب ديدگي در برابر  جابجايي شرايط

  -: تعداد قرارگيري روي هم  شرايط نگهداري
  : با شرايط خاص             : روش چيدمان 

   .تهويه مناسب نگهداري كنيدمحيط داراي در 
  

 شيميايى و فيزيكى مشخصات -10

 جامد  فيزيكى حالت

 كريستالي  فيزيكى شكل

 سفيد  رنگ

 بي بو بو

pH  9 

  . به راحتي در آب گرم و سرد حل مي شود   آب حالليت
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 حاللهاى در حالليت

  آلى
  محلول در استون ، الكل و استيك اسيد

 (Water = 1) 2.15دانسيته/مخصوص وزن

  --  آتشگيرى خود دماى
  --  (F.P)اشتعال نقطه
 772°C (1421.6°F)  (m.p)ذوب نقطه

 1670°C (3038°F)  (b.p)جوش نقطه

  --  بخار فشار
  --  ويسكوزيته

  --  اطالعات ساير
  
  

 ها كنش هم بر و پايدارى -11

  پايدار است پايدارى
  رطوبت  اجتناب مورد محيطهاى

  --  سازگار نا مواد
  --  تجزيه از ناشى خطرات

  . اين ماده با رطوبت واكنش مي دهد   اطالعات ساير
  

 شناسى سم -12

 .Acute oral toxicity (LD50): 1000 mg/kg [Rat]  تنفسى مسموميت
Lowest Published Lethal Dose: LDL[Rabbit] - Route:Oral; Dose:1384mg/kg 
Ecotoxicity in water (LC50): 100 mg/l 96 hours [Fish]. 

 ‐‐  غذايى مسموميت

  --  پوست ز ا مسموميت
  --.  چشمى مسموميت

  --  حاد اثرات
 --  اطالعات ساير

 

  

 نقل و حمل مقررات -13

 و آهن راه نقل و حمل
  جاده

-. 
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