
 

EcoBurner Fuel 
 صحائف بیانات السال مة

2015/830طبقاً لالئحة (المجموعة األوروبیة) رقم   
  تاریخ المراجعة :12/07/36 تحل محل الصحیفة :23/09/34 الطبعة :4.0

12/08/1437 AR (العربیة) ECO_1503001SDS 9/1 مرجع 

: بیان تعریف المادة/ الخلیط القسم 1  
 1.1     بیان تعریف المنتج

 شكل المنتج : الخلیط
EcoBurner Fuel : اسم المنتج 

 نوع المنتج : األیروسول
 

 2.1     االستخدامات المحددة المناسبة للمادة أو المخلوط واالستخدامات التي یوصى بتجنبھا

 1.2.1     االستخدامات المحددة المناسبة
 فئة االستعمال الرئیسیة :  لالستخدام المھني فقط

الستخدام في  ال یستخدم إال في إعادة ملء موقد شافو إكوبرنر، وفقا لتوجیھات شركة إكوبرنر المحدودة. یمكنكم االطالع على تعلیمات ا
 ال ُیستخدم إال مع أجھزة شافو إكوبرنر المعتمدة. "دلیل إكوبرنر المختصر."

خدام المادة / المخلوطاست :   

 استخدام المادة / المخلوط :  الوقود

 2.2.1     االستخدامات التي یوصى بتجنبھا
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 

 3.1     المعلومات  الخاصة  بمورد فیشة  بیانات السالمة
EcoBurner, Ltd. 

Unit 5 Airside, Gulf Stream Avenue 
Waterford 

T +353 (0)51 353806 - F +353 (0)51 364067 
info@ecoburner.com - www.ecoburner.com 

 4.1     رقم ھاتف الطوارئ
(800) 424-9300 CHEMTREC  : رقم الطوارئ 

ان تعریف األخطاربی  : القسم 2  
 1.2     تصنیف المادة أو الخلیط

SDS EU 2015: حد التعرض المھني لیسام [الالئحة التنظیمیة بشأن التصنیف والتوسیم والتغلیف] 1272/2008التصنیف وفقاً لالئحة التنظیمیة (المجموعة األوروبیة) رقم الخلیط/المادة:   
1األیروسول، فئة   H222;H229 

16: انظر القسم  H النص الكامل لفئات المخاطر والعبارات 

 آثار فیزیو كیمیائیة ضارة على صحة اإلنسان وعلى البیئة
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 

 2.2     عناصر بطاقة الوسم
والتوسیم والتغلیف] [الالئحة التنظیمیة بشأن التصنیف 1272/2008وسم وفقاً لالئحة التنظیمیة (الجماعة االقتصادیة) رقم    

GHS02 

: (CLP) الرسوم  التخطیطیة   للخطر

 كلمة التنبیھ (CLP) : خطر
 H222 - أیروسول لھوب بدرجة فائقة

ن  H229 - وعاء منضغط: قد ینفجر إذا سخَّ
: (CLP) إشارات الخطر 

سطح الساخنة. ممنوع التدخینُیحفظ بعیداً عن مصادر اإلشعال من قبیل الحرارة الشرارة اللھب المكشوف األ  - P210 
 P251 - .ال یخرق أو یحرق، حتى بعد استخدامھ

درجة فھرنھایت 122درجة مئویة /   50ال یعرض لدرجات حرارة تتجاوز .یحمى من أشعة الشمس  - P410+P412 

: (CLP) البیانات التحذیریة 

 

 3.2     أخطار أخرى
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

ب/ معلومات عن المكوناتالتركی  : القسم 3  
 1.3     المادة

 ال ینطبق

 2.3     الخلیط

mailto:info@ecoburner.com
cdoyle
Typewritten text
9.1
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2015/830طبقاً لالئحة (المجموعة األوروبیة) رقم 
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مجموعة التصنیف وفقاً لالئحة التنظیمیة (ال
[الالئحة  1272/2008األوروبیة) رقم 

م التنظیمیة بشأن التصنیف والتوسی
 والتغلیف]

 االسم بیان تعریف المنتج %

Flam. Gas 1, H220 90 - 70  106-97-8 ((CAS) رقم المادة في دائرة المستخلصات الكیمیائیة) 
(رقم المجموعة األوروبیة) 203-448-7

(رقم الفھرس) 601-004-00-0

n-Butane

Flam. Gas 1, H220 30 - 10  74-98-6 ((CAS) رقم المادة في دائرة المستخلصات الكیمیائیة) 
(رقم المجموعة األوروبیة) 200-827-9

(رقم الفھرس) 601-003-00-5

Propane 

Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

5 - 1  75-28-5 ((CAS) رقم المادة في دائرة المستخلصات الكیمیائیة) 
(رقم المجموعة األوروبیة) 200-857-2

(رقم الفھرس) 601-004-00-0

Isobutane 

16)؛ انظر القسم  H) النص الكامل للعبارات التنبیھیة 

اف األوليتدابیر اإلسع  : القسم 4  
 1.4     وصف تدابیر اإلسعاف األولي

ن أمكن).ال تعِط فاقد الوعي أي شيء عن طریق الفم ُمطلقاً. في حالة الشعور بتوعك، تطلب استشارة طبیة (أظِھر بطاقة الوسم إ  تدابیر اإلسعاف األولي العامة : 
ر. االتصال فوراً فس. التنفس االصطناعي و / أو األكسجین إذا لزم األمینقل المصاب إلى الھواء الطلق ویسترخي في وضع مریح للتن

 بمركز مكافحة السموم أو الطبیب.
 تدابیر اإلسعاف األولي في حالة االستنشاق :

ال تحك المنطقة المتأثرة. تطلب استشارة الطبیب/رعایة طبیة. .ُتصھر األجزاء المتجمدة بماء فاتر ي حالة مالمسة الجلدتدابیر اإلسعاف األولي ف :   
 تدابیر اإلسعاف األولي في حالة مالمسة العین : المالمسة المباشرة للعینین من المرجح أن تكون مھیجة.

 تدابیر اإلسعاف األولي في حالة االبتالع : لیس من المتوقع أن یشكل خطورة ابتالع كبیرة في ظروف االستخدام العادیة المتوقعة.
 

ثیرات الحادة والمتأخرةأھم األعراض والتأ      2.4 
داع. الدوخة. الغثیان.في التركیزات العالیة: آثار التخدیر. ضیق في التنفس. استنشاق األبخرة قد یسبب تھیج الجھاز التنفسي. الص  األعراض / التلف بعد االستنشاق : 

راض / التلف بعد مالمسة الجلداألع : قد یسبب تھیجاً متوسطاً. التبخر السریع للسائل قد یسبب قرس الصقیع.  
دائم للعین  ھذا الغاز غیر مھیج؛ لكن المالمسة المباشرة لجسیمات الصقیع أو للغاز المسال / المضغوط قد تؤدي إلى تلف حاد وربما

 من حروق التجمد.
 األعراض / التلف بعد مالمسة العین :

 

 3.4     اإلشارة إلى أي عنایة طبیة فوریة أو عالج محدد ضروري
 عالِج بحسب األعراض.

: تدابیر مكافحة الحریق القسم 5  
 1.5     وسائل اإلطفاء

 وسائل اإلطفاء المناسبة : ثاني أكسید الكربون. مادة كیماویة جافة. رغوة. رذاذ الماء. ضباب الماء.
 وسائل اإلطفاء غیر مناسب : ال تستخدم تیار ماء ثقیل.

 

و الخلیطمخاطر خاصة ناتجة عن المادة أ      2.5 
 خطر الحریق : أیروسول لھوب بدرجة فائقة.

 خطر االنفجار : الحرارة قد تراكم الضغط، وتمزق الحاویات المغلقة، وتنشر الحریق وتزید من خطورة الحروق واإلصابات.
حریق منتجات التحلل الخطرة في حالة نشوب : أول أكسید الكربون. أكاسید النیتروجین. أكاسید الكبریت.  

 

 3.5     البیانات التحذیریة لرجال اإلطفاء
 تدابیر الوقایة من الحریق : وقف التسرب إذا كان القیام بذلك بدون خطراً.

 تعلیمات مكافحة الحریق : ال تكافح الحریق إذا وصل النار إلى المتفجرات. یلزم إخالء المنطقة.
. : EN469 س المتكامل. یق دون معدات الوقایة المناسبة، بما في ذلك حمایة الجھاز التنفسي. استخدم جھاز التنفال تدخل منطقة الحر

> 
 الحمایة في حالة الحریق :

: تدابیر مواجھة التسرب العارض القسم 6  
 1.6     االحتیاطات الشخصیة ومعدات الحمایة وإجراءات الطوارئ

عزل عن الحریق، إذا أمكن، بدون أي مخاطر ال داعي لھا. أزل مصادر اإلشعال. توخ ممنوع اللھب المكشوف. ممنوع التدخین. ا
 العنایة الخاصة لتجنب الشحنات الكھربائیة الساكنة.

 التدابیر العامة :

 1.1.6     لغیر العاملین في مواجھة حاالت الطوارئ
.2.8ال تتنفس األیروسول. الرجوع إلى القسم   معدات الحمایة : 

التسرب إن استطعت بدون ُمخاطرة. إلزم عكس اتجاه الریح. قم بإجالء األفراد غیر الضروریین.أوقف   تدابیر الطوارئ : 

 2.1.6     للعاملین في مواجھة حاالت الطوارئ
.2.8ال تتنفس األیروسول. الرجوع إلى القسم   معدات الحمایة : 

زم عكس اتجاه د كل مصدر اشتعال ممكن. قم بإجالء األفراد غیر الضروریین. إلوقف التسرب إذا كان القیام بذلك بدون خطراً. استبعِ 
 الریح.

 تدابیر الطوارئ :

 

 2.6     اإلحتیاطات لحمایة البیئة
 أبلغ السلطات إذا دخل المنتج المجاري أو المیاه العامة. ال تصرف في المصارف أو البیئة.

 

 3.6     أسالیب ومادة االحتواء والتنظیف
 بشأن كیفیة االحتواء : استبعد جمیع مصادر االشتعال.
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 أسالیب التنظیف : أبلغ السلطات البیئیة.
 

 4.6     اإلشارة إلى أقسام أخرى
: معدات الحمایة الشخصیة.8: المناولة المأمونة. القسم 7: معلومات التخلص. القسم 13القسم   

: المناولة والتخزین القسم 7  
ة المأمونةاحتیاطات للمناول      1.7 

ھ.ناول الحاویات الفارغة بعنایة ألن األبخرة المتبقیة لھوبة. الوعاء تحت الضغط: ال یخرق أو یحرق، حتى بعد استخدام  مخاطر إضافیة قد تحدث عند المعالجة : 
 احتیاطات للمناولة المأمونة : ال ترش على لھب مكشوف أو مصدر مشتعل آخر.

تناول  من المناطق المعرضة بماء وصابون معتدل قبل األكل والشرب أو التدخین وعند مغادرة العمل. ممنوعاغسل الیدین وغیرھما 
 الطعام أو الشرب أو التدخین أثناء استخدام ھذا المنَتج.

 التدابیر الصحیة :

 

 2.7     متطلبات التخزین المأمون، بما في ذلك ما یتعلق بحاالت عدم توافق المواد
غ الكھرباء االستاتیكیة. ممنوع اللھب، ممنوع الشرر. استبعد كافة مصادر اإلشعال.تجنب تفری  التدابیر التقنیة : 

. یحفظ في مكان مضاد للحریق.٥۰تتجاوز   o ال یعرض لدرجات حرارة o ۱۲۲س/    ظروف التخزین :
 المواد غیر المتوافقة : مصادر الحرارة. ضوء الشمس المباشر.

ة باردة جیدة التھویة.خزن في منطقة جاف  أماكن التخزین : 
 

 3.7     االستخدامات النھائیة المحددة
 الوقود.

: مراقبة التعرض / الحمایة الشخصیة القسم 8  
 1.8     بارامترات المراقبة

  (106-97-8)  n-Butane 
ملغ/متر مكعب 1900  MAK (mg/m³) النمسا 
جزء في الملیون 800  MAK (ppm) النمسا 

max. 3x60 min./Schicht ملغ/متر مكعب  3800 (ملغ/ متر مكعب)   MAK النمسا قیمة الوقت القصیر 
max. 3x60 min./Schicht جزء في الملیون  1600 (جزء في الملیون)   MAK النمسا قیمة الوقت القصیر 

جزء في الملیون 1000  بلجیكا قیمة الحد (جزء في الملیون) 
ملغ/متر مكعب 1200  Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) الدانمرك 

جزء في الملیون 500  Grænseværdie (langvarig) (ppm) الدانمرك 

ملغ/متر مكعب 2400  Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) الدانمرك 

جزء في الملیون 1000  Grænseværdie (kortvarig) (ppm) الدانمرك 

ملغ/متر مكعب 1900  HTP-arvo (8h) (mg/m³) فنلندا 

جزء في الملیون 800  HTP-arvo (8h) (ppm) فنلندا 

ملغ/متر مكعب 2400  HTP-arvo (15 min) فنلندا 

جزء في الملیون 1000  HTP-arvo (15 min) (ppm) فنلندا 

ملغ/متر مكعب 1900  VME (ملغ/متر مكعب)  فرنسا
جزء في الملیون 800  VME (حصة لكل متر) فرنسا 

كعبملغ/متر م 2400 (ملغ / متر مكعب)   TRGS 900 ألمانیا حد قیمة التعرض المھني 
جزء في الملیون 1000 (جزء في الملیون)   TRGS 900 ألمانیا حد قیمة التعرض المھني 
ملغ/متر مكعب 2350  AK-érték ھنغاریا 

ملغ/متر مكعب 9400  CK-érték ھنغاریا 

جزء في الملیون 1000  OEL (8 hours ref) (ppm) رلنداآی  

ملغ/متر مكعب 1900  NDS (mg/m³) بولندا 

ملغ/متر مكعب 3000  NDSCh (mg/m³) بولندا 

ملغ/متر مكعب 2400  NPHV (priemerná) (mg/m³) سلوفاكیا 

جزء في الملیون 1000  NPHV (priemerná) (ppm) سلوفاكیا 

(Dokázaný karcinogén pre ludí, Pravdepodobný 
mutagén) 

Upozornenie (SK) سلوفاكیا 

ملغ/متر مكعب 1935  VLA-ED (mg/m³) إسبانیا 
جزء في الملیون 800  VLA-ED (ppm) إسبانیا 

ملغ/متر مكعب 1450  WEL TWA (mg/m³) المملكة المتحدة 
جزء في الملیون 600  WEL TWA (ppm) المملكة المتحدة 

ملغ/متر مكعب 1810  WEL STEL (mg/m³) المملكة المتحدة 
جزء في الملیون 750  WEL STEL (ppm) المملكة المتحدة 

(Carc, only applies if Butane contains more than 0.1% 
of buta-1,3-diene) 

(WEL) المملكة المتحدة مالحظة 
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  (106-97-8)  n-Butane 
ملغ/متر مكعب 600  Grenseverdier (AN) (mg/m³) النرویج 

جزء في الملیون 250  Grenseverdier (AN) (ppm) النرویج 

ملغ/متر مكعب 1900  VME (ملغ/متر مكعب)  سویسرا
جزء في الملیون 800  VME (حصة لكل متر)  سویسرا

ملغ/متر مكعب 1450  TWA (mg/m³) أسترالیا 
جزء في الملیون 600  TWA (ppm) أسترالیا 

ملغ/متر مكعب 1810  STEL (mg/m³) أسترالیا 
جزء في الملیون 750  STEL (ppm) أسترالیا 

ملغ/متر مكعب 1900  VEMP (mg/m³) (Quebec) كندا 
جزء في الملیون 800  VEMP (ppm) (Quebec) كندا 

Butane, all isomers Local name USA - ACGIH 
جزء في الملیون 1000  ACGIH TWA (ppm) USA - ACGIH 
جزء في الملیون 1000  ACGIH STEL (ppm) USA - ACGIH 
ملغ/متر مكعب 1900  NIOSH REL (TWA) (mg/m³) USA - NIOSH 

جزء في الملیون 800  NIOSH REL (TWA) (ppm) USA - NIOSH 

  (75-28-5)  Isobutane 
ملغ/متر مكعب 1900  MAK (mg/m³) النمسا 
جزء في الملیون 800  MAK (ppm) النمسا 

max. 3x60 min./Schicht ملغ/متر مكعب  3800 (ملغ/ متر مكعب)   MAK صیر قیمة الوقت الق  النمسا 
max. 3x60 min./Schicht جزء في الملیون  1600 (جزء في الملیون)   MAK النمسا قیمة الوقت القصیر 

جزء في الملیون 1000  بلجیكا قیمة الحد (جزء في الملیون) 
ملغ/متر مكعب 1900  HTP-arvo (8h) (mg/m³) فنلندا 

جزء في الملیون 800  HTP-arvo (8h) (ppm) فنلندا 

ملغ/متر مكعب 0240  HTP-arvo (15 min) فنلندا 

جزء في الملیون 1000  HTP-arvo (15 min) (ppm) فنلندا 

ملغ/متر مكعب 1900  VME (ملغ/متر مكعب)  فرنسا
جزء في الملیون 800  VME (حصة لكل متر) فرنسا 

ملغ/متر مكعب 2400 (ملغ / متر مكعب)   TRGS 900 ألمانیا حد قیمة التعرض المھني 
جزء في الملیون 1000 (جزء في الملیون)   TRGS 900 ألمانیا حد قیمة التعرض المھني 
ملغ/متر مكعب 2400  NPHV (priemerná) (mg/m³) سلوفاكیا 

جزء في الملیون 1000  NPHV (priemerná) (ppm) سلوفاكیا 

(Dokázaný karcinogén pre ludí, Pravdepodobný 
mutagén) 

Upozornenie (SK) لوفاكیاس  

ملغ/متر مكعب 1900  VME (ملغ/متر مكعب)  سویسرا
جزء في الملیون 800  VME (حصة لكل متر)  سویسرا

Butane, all isomers Local name USA - ACGIH 
جزء في الملیون 1000  ACGIH TWA (ppm) USA - ACGIH 
جزء في الملیون 1000  ACGIH STEL (ppm) USA - ACGIH 
كعبملغ/متر م 1900  NIOSH REL (TWA) (mg/m³) USA - NIOSH 

جزء في الملیون 800  NIOSH REL (TWA) (ppm) USA - NIOSH 

  (74-98-6)  Propane 
ملغ/متر مكعب 3600  Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) الدانمرك 

جزء في الملیون 2000  Grænseværdie (kortvarig) (ppm) الدانمرك 

بملغ/متر مكع 1800  VEMP (mg/m³) (Quebec) كندا 
جزء في الملیون 1000  VEMP (ppm) (Quebec) كندا 
ملغ/متر مكعب 1800  NIOSH REL (TWA) (mg/m³) USA - NIOSH 

جزء في الملیون 1000  NIOSH REL (TWA) (ppm) USA - NIOSH 

Propane Local name USA - OSHA 

ملغ/متر مكعب 1800  OSHA PEL (TWA) (mg/m³) USA - OSHA 

جزء في الملیون 1000  OSHA PEL (TWA) (ppm) USA – OSHA 
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 2.8     مراقبة التعرض

 المراقبة التقنیة المناسبة : وفر تھویة للعادم الموضعي أو تھویة عامة للغرفة.

یر ضروري. إطالق عرضي للمحتویات:تجنب أي تعرض غ عدات الحمایة الشخصیةم :   

 حمایة األیدي:

 EN374 لمتكررة أو المطولة. قفازات عازلة. <ال یوجد في االستخدام العادي. من الممارسات الصحیة الصناعیة السلیمة الحد من المالمسة الجلدیة. ارتدي القفازات في حالة المالمسة ا  

 حمایة العین:

EN166 منھا في حالة االستخدام العادي. في حالة تولد رش أو أیروسول: نظارة واقیة.  ال یوجد أي  

 حمایة المسالك التنفسیة:

 EN 12083 المتكامل. < للتنفس. استخدم جھاز التنفس ال یوصى بأي تجھیزات خاصة للحمایة التنفسیة في ظروف االستخدام العادیة مع التھویة الكافیة. في حالة عدم كفایة التھویة توضع حمایة  

: الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة القسم 9  
 1.9     المعلومات عن الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة األساسیة

 الحالة الفیزیائیة : الغاز
 المظھر : األیروسول.
 اللون : عدیم اللون.
 الرائحة : حلو. نفط.

حةال توجد بیانات متا  عتبة الرائحة : 
 األس الھیدروجیني : ال توجد بیانات متاحة
)1معدل البخر النسبي (خالت بوتیل= : ال توجد بیانات متاحة  

> 1 : )1سرعة التبخر النسبي ( اإلثیر=  
 نقطة االنصھار : ال توجد بیانات متاحة
 نقطة التجمد : ال توجد بیانات متاحة

 ( : (-1.1 - 31.1 °F درجة مئویة < 0.5- - 42.2-  نقطة الغلیان : 
 (( : (-156 °F (estimated درجة مئویة < 104.4-  نقطة الومیض : 

 درجة حرارة االشتعال الذاتي : ال توجد بیانات متاحة
 درجة حرارة التحلل : ال توجد بیانات متاحة

بدرجة فائقة أیروسول لھوب  القابلیة لالشتعال (مادة صلبة، غاز) : 
40 PSIG @ 70 °F : ضغط البخار 

درجة مئویة 20الكثافة النسبیة للبخار عند بلوغھ  : 1.886  
 الكثافة النسبیة : 0.567

 قابلیة الذوبان : F° 70 @ % 0.008 :ماء
 Log Pow : ال توجد بیانات متاحة

یانات متاحةال توجد ب  اللزوجة الكینماتیة : 
 اللزوجة الدینامیكیة : ال توجد بیانات متاحة
 خصائص مساعدة على االنفجار : ال توجد بیانات متاحة
 خصائص مساعدة على االشتعال : ال توجد بیانات متاحة

 : Gas in air حجم٪ < 1.9  
 : Gas in air حجم٪ < 9.5  

 الحدود العلیا/ الدنیا لقابلیة االنفجار :

 2.9     معلومات أخرى
 المحتوى من المركبات العضویة المتطایرة : % 100

: الثبات الكیمیائي والقابلیة للتفاعل القسم 10  
 1.10     القابلیة للتفاعل

 لیس ھناك أي تفاعالت خطیرة معروفة.

 2.10     الثبات الكیمیائي
ق أو أي مصادر أخرى لالشتعال.أیروسول لھوب بدرجة فائقة. یحتوي على غاٍز تحت ضغط؛ قد ینفجر إذا ُسخن. خطر شدید النفجار المنتج عند التصادم أو االحتكاك أو الحری  

 3.10     إمكانیة التفاعالت الخطرة
 لن تحدث بلمرة خطرة.

 4.10     الظروف التي ینبغي تجنبھا
رارة. الشرر. اللھب المكشوف. ضوء الشمس المباشر. فرط التسخین.الح  

 5.10     المواد غیر المتوافقة
 المؤكِسدات القویة. القلویات. األحماض الفلزیة القویة.
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 6.10     منتجات التحلل الخطرة
 أول أكسید الكربون. خلیط من الھیدروكربونات.

: الملعومات السمیة القسم 11  
آلثار السمیةمعلومات ا      1.11 

 شدید السمیة : غیر مصنف

 تآكل الجلد / تھیج الجلد : غیر مصنف
 تلف/ تھیج العین الشدید : غیر مصنف
 التحسس التنفسي أو الجلدي : غیر مصنف
 "القدرة على إحداث الطفرة في الخلیة الجرثومیة : غیر مصنف
 السرطنة : غیر مصنف

لتناسلیةالسمیة ا : غیر مصنف  
 السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (تعرض مفرد) : غیر مصنف

 السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (تعرض متكرر) : غیر مصنف

 خطر السمیة بالشفط : غیر مصنف

: الملعومات اإلیكولوجیة القسم 12  
 1.12     السمیة

 ال تتوفر أي معلومات إضافیة
 

 

ریة وقابلیة التحلل في البیئةاالستمرا      2.12 
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 

 3.12     القدرة على التراكم األحیائي
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 4.12     الحركیة في التربة
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

VPVB و  PBT 5.12   نتائج تقییم 
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 

ضارة أخرىآثار       6.12 
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

: اعتبارات التخلص من النفایات القسم 13  
 1.13     أسالیب معالجة النفایات

 التوصیات الخاصة بالتخلص من المیاه المستعملة : ال تتخلص من النفایة في البالوعات.
طریقة آمنة وفقاً للوائح المحلیة / الوطنیة.حاویة تحت ضغط. ال تثقب وال تحرق ولو بعد االستخدام. تخلص ب  التوصیات الخاصة بالتخلص من النفایات : 

 معلومات إضافیة : قد تتراكم أبخرة لھوبة في الحاویة.
05 05 16 - 16 05 04الغازات في حاویات الضغط أخرى غیر تلك المذكورة في الفقرة   كود قائمة النفایات األوروبیة : 

ال  بسھولة"قابلة االشتع   
درجة مئویة، أو 21مواد ومستحضرات في شكل سائل (بما في ذلك السوائل القابلة لالشتعال للغایة) مع نقطة ومیض أقل من  -
اقة أومواد ومستحضرات التي قد تصبح ساخنة، وأخیرا تشتعل فیھا النیران في الھواء في درجة حرارة الغرفة دون إعطاء ط -
ي تستمر للحرق صورة صلبة یمكن أن تشتعل فیھا النیران بسھولة بعد تماس وجیز مع مصدر االشتعال والتمواد ومستحضرات في  -

 أو إلى أن تستھلك بعد إزالة مصدر اإلشعال، أو
مواد ومستحضرات في شكل غازي والتي ھي قابلة لالشتعال في الھواء في الضغط العادي، أو -  

ماء أو الھواء الرطب، تنتج غازات سریعة االشتعال في كمیات خطیرةمواد ومستحضرات التي، في تماس مع ال -  ". 

- H3-A

: HP رمز 

لمتعلقة بالنقلت المعلوماا  : القسم 14  
)  / المدونة البحریة الدولیة للبضائع الخطرة RIDالحدیدیة () / الئحة النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك ADRطبقاً لمتطلبات االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البریة ( 

)IMDG) اتحاد النقل الجوي الدولي /  (IATA( 

 1.14.   رقم األمم المتحدة
1950 : (ADR) رقم األمم المتحدة 
1950 :  ( IMDG) رقم األمم المتحدة 
1950 : (IATA) رقم األمم المتحدة 
1950 : (ADN) رقم األمم المتحدة 

 رقم األمم المتحدة (RID) : ال ینطبق
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 2.14.   االسم الرسمي للنقل المحدد من قبل األمم المتحدة
 االسم الرسمي ألغراض الشحن (ADR) : األیروسوالت

AEROSOLS : (IMDG) االسم الرسمي ألغراض الشحن 
AEROSOLS, flammable : (IATA) االسم الرسمي ألغراض الشحن 

 االسم الرسمي ألغراض الشحن (ADN) : األیروسوالت
 االسم الرسمي ألغراض الشحن (RID) : ال ینطبق

UN 1950  ,2.1األیروسوالت , (D) : (ADR) وصف وثیقة الشحن 
UN 1950 AEROSOLS, 2.1 : (IMDG) وصف وثیقة الشحن 

UN 1950 AEROSOLS, flammable, 2.1 : (IATA) وصف وثیقة الشحن 
UN 1950 2.1ت, األیروسوال  : (ADN) وصف وثیقة الشحن 

 

 3.14. رتبة (ُرتب) أخطار النقل
ADR 

2.1 : (ADR) رتبة (ُرتب) أخطار النقل 
2.1 : (ADR) وسم التحذیر من الخطر 

: 

IMDG 
2.1 : (IMDG) رتبة (ُرتب) أخطار النقل 
2.1 : (IMDG) وسم التحذیر من الخطر 

: 

IATA 
2.1 : (IATA) رتبة (ُرتب) أخطار النقل 
2.1 : (IATA) وسم التحذیر من الخطر 

: 

ADN 
2.1 : (ADN) رتبة (ُرتب) أخطار النقل 
2.1 : (ADN) وسم التحذیر من الخطر 

: 

RID 
 رتبة (ُرتب) أخطار النقل (RID) : ال ینطبق

 

 4.14 . مجموعة التعبئة
 مجموعة التعبئة (ADR) : ال ینطبق
 مجموعة التعبئة (IMDG) : ال ینطبق
 مجموعة التغلیف (IATA) : ال ینطبق
 مجموعة التغلیف (ADN) : ال ینطبق
 مجموعة التعبئة (RID) : ال ینطبق
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 5.14.   مخاطر على البیئة
 خطر على البیئة : ال
 ملوث بحري : ال

خرىمعلومات أ : ال تتوفر معلومات إضافیة  
الحتیاطات الخاصة المتعلقة بالمستعملا    . 6.14 

 - النقل البري
5F : (ADR) كود التصنیف 

190, 327, 344, 625 : (ADR) أحكام خاصة 
لتر1  : (ADR) كمیات محدودة 

E0 : (ADR) الكمیات المستثناة 
P207, LP02 : (ADR) تعلیمات التغلیف 

PP87, RR6, L2 : (ADR ئة الخاصة (حكم التعب  
MP9 : (ADR) أْحكام خاصة بالتعبئة المختلطة 

ع الخطرة فئة النقل (االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائ : 2
 بالطرق البریة)

V14 : تجھیزات خاصة لنقل الطرود 
CV9, CV12 : ADR تجھیزات خاصة للنقل والتحمیل والتفریغ 

S2 : (ADR االستخدام (أْحكام خاصة للنقل و  
D : (ADR) القیود على االستخدام فیما یتعلق باألنفاق 

 - النقل البحري
63, 190, 277, 327, 344, 959 : (IMDG) فقرة خاصة 

SP277 : (IMDG) كمیة محدودة 
E0 : (IMDG) الكمیات المستثناة 

P207, LP02 : IMDG تعلیمات التغلیف 
PP87, L2 : (IMDG بضائع خاصة (طبقاً للمدونة البحریة الدولیة للحكم التعبئة ال

 الخطرة 
F-D : للحریق  EmS رقم 
S-U : لالغراق  EmS رقم 

 فئة التستیف (طبقاً ل IMDG) : ال یوجد
- النقل الجوي

E0 : (IATA) الكمیات المستثناة لطائرات الركاب والبضائع 
Y203 : (IATA ضائع (الكمیات المحدودة لطائرات الركاب والب  

30kgG : (IATA اب الكمیة القصوى الصافیة للكمیات المحدودة لطائرات الرك
 البضائع (

203 : (IATA) تعلیمات تغلیف طائرات الركاب والبضائع 
75kg : (IATA) الكمیة القصوى الصافیة لطائرات الركاب البضائع 
203 : (IATA) تعلیمات التغلیف لطائرات البضائع فقط 

150kg : (IATA) الكمیة القصوى الصافیة لطائرات البضائع فقط 
A145, A167 : (IATA) فقرة خاصة 

10L : (ERG (IATAكود دلیل استجابة الطوارئ 
- نقل عن طریق نھري

5F : (ADN) كود التصنیف 
19, 327, 344, 625 : (ADN) فقرة خاصة 

1 L : (ADN) كمیات محدودة 
E0 : (ADN ناة (الكمیات المستث  

PP, EX, A : (AND) معدات اجباریة 
VE01, VE04 : AND تھویة 

1 : (ADN) عدد األقماع /إضاءة زرقاء 
 - نقل سكة حدید

 ال توجد بیانات متاحة

IBC ومدونة  (MARPOL) 7.14 . النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني التفاقیة ماربول 
 ال ینطبق

: المعلومات التنظیمیة  القسم 15  
 1.15     اللوائح التنظیمیة/ التشریعات الخاصة بالمادة أو الخلیط بشأن السالمة والصحة والبیئة

 1.1.15     اللوائح التنظیمیة لالتحاد األوروبي

17الملحق   REACH ال یحتوي على مواد مدرجة تحت تقییدات قائمة 

REACH خالي من أي مادة علي قائمة المرشحین 
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REACH لـ  14ي مادة علي قائمة الملحق رقم ي من أخال

 المحتوى من المركبات العضویة المتطایرة : % 100

 2.15     تقییم السالمة الكیمیائیة
 لَْم یتم إجراء تقییم السالمة الكیماویة

: معلومات أخرى القسم 16  
 مؤشرات التغییر:
 الوثیقة األصلیة.

 المختصرات:
لمستخلصات الكیمیائیة)(دائرة ا  CAS عدد 

ATE: تقدیر السمیة الحادة 
CLP 
EC50:  من فئة الفحص ٪50التركیز البیئي المرتبط باستجابة نسبتھا . 
GHS: النظام المنسق عالمیاً (لتصنیف الكیماویات ووسمھا). 
LD50:  من فئة الفحص ٪50الجرعة الممیتة ل  
NOEC: تركیز بدون تأثیر ملحوظ 
OSHA: إدارة الصحة والسالمة المھنیة 
PNEC: مستوى بدون تأثیر متوقع 
STEL: حدود التعرض القصیر المدى 
TSCA: قانون مراقبة المواد السامة 
TWA:  ًح زمنیا  المتوسط الُمرجَّ

.1907/2006 والتعدیل على قانون (المفوضیة األوروبیة) رقم   EC/1999/45 و  EEC/67/548  16ان األوروبي جلسة للبرلم 
إلرشادات المتعلقة بالتصنیف ووضع رقع العالمات والتغلیف  للمواد والمخلوطات، بالتعدیل والتصحیح على ا 2008دیسمبر 

1272/2008 فوضیة . الجمعیة الوطنیة للحمایة من الحریق.  دلیل المواد الخطرة للحمایة من الحریق؛ الطبعة العاشرة. قانون (الم
رقم  األوروبیة) http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. 

Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", 
Fifth Edition یمكن مطالعتھا على  .(ECHA ة (ة بوكالة الكیماویات األوروبیقاعدة بیانات الجرد للتصنیف والوسم الخاص  

 مصدر البیانات :

 النصائح الخاصة بالتدریب : االستخدام العادي لھذا المنتج یتضمن استخدامھ وفقاً للتعلیمات المذكورة على العبوة.

:EUH و  H النص الكامل للعبارات الخاصة بالسالمة 
1األیروسول، فئة   Aerosol 1 

1ل، فئة الغازات القابلة لإلشتعا  Flam. Gas 1 
 Press. Gas الغازات تحت الضغط

 H220 غاز لھوب (قابل لالشتعال) بدرجة فائقة
 H222 أیروسول لھوب بدرجة فائقة

ن  H229 وعاء منضغط: قد ینفجر إذا سخَّ

:[CLP  ] 1272/2008 رقم   EC تصنیف و االجراءات المستخدمة الستنتاج تصنیف المزیج حسب تعلیمات 

H222;H229 Aerosol 1 

SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC. 
6077 Frantz Rd 
Suite 206 
Dublin, Ohio 
USA 43016 
614.923.7472 
www.redstonegrp.com 

ألغراض الصحة والسالمة والمتطلبات البیئیة فحسب. وال ینبغي أن تفسر على أنھا ضمان ألي خاصیة معینة للمنتج. تستند ھذه المعلومات إلى معارفنا الحالیة وتھدف إلى وصف المنتج  

http://www.redstonegrp.com/
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