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  مواد برگه اطالعات ايمني

)MSDS(  
  متيل استات نام شيميايي :

  CH3COOCH3 فرمول شيميايي :

Cas number : 9-20-79  

  استيك اسيد، متيل استر، متيل اتانوآت، ) teretonترتون (  مترادف ها :

  

در  مي شود. آب ريزش و خارش، تورم، قرمز شدن چشم، با چشم موجب التهابتماس آن  و نفوذ سريع و ايجاد حساسيت سببتماس اين تركيب با پوست 
تماس طوالني مدت با آن به ارگان هاي بدن هم چنين براي ريه ها سمي بوده و صورت بلعيده شدن بسيار خطرناك بوده و مراجعه سريع به پزشك نياز است. 

  تهوع، سرگيجه، سردرد، آسيب غشاهاي مخاطي و دستگاه تنفس فوقاني نيز از ديگر آسيب هاي احتمالي هستند.آسيب مي رساند. 

  

آب سرد مي تواند دقيقه با آب جاري بشوييد. پلك ها را باز نگه داريد.  15لنزهاي تماسي را خارج كنيد. به سرعت چشم ها را به مدت  با چشم :تماس 
  به پزشك مراجعه شود.استفاده شود. از پماد چشم استفاده نكنيد. 

شسته به طور كامل سطح پوست و ضد عفوني كننده  1non‐ abrasiveهاي  روان و صابونپس از تماس با پوست بالفاصله با آب زياد  تماس با پوست :
ي چين و چروك، ترك گيرد. در صورتي كه پوست فرد داراآب سرد مي تواند مورد استفاده قرار بپوشانيد. و آنتي باكتريال پوست را با كرم نرم كننده شود. 

در صورت ادامه دار شدن سوزش و ، شست و شو بايد با احتياط و دقت بيشتري انجام شود. باشدو زخم است و يا محل آسيب ديده كشاله ي ران خوردگي 
   لباس هاي آلوده پيش از استفاده مجدد شسته شوند.التهاب به پزشك مراجعه شود. 

                                                            
1-  non‐abrasive soap  : حساسيت زا هستند. صابون هايي كه فاقد تركيبات سوزش آور، تحرك كننده و  

هويت مادهقسمت اول:

خطرات شناسايي شده:دومقسمت

كمك هاي اوليه:سومقسمت
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شوند. چنانچه فرد در تنفس دچار مشكل  فرد را مجبور به تهوع نكنيد. لباس تنگ مانند لباس هاي با يقه چسبان، كراوات و كمربند خارج بلعيدن و خوردن :
  به پزشك مراجعه شود.شده از تنفس دهان به دهان استفاده شود. 

شاق كند. در ابتدا فرد را به مكاني با تهويه مناسب انتقال دهيد. لباس تنگ مانند كروات و كمربند را خارج كنيد. از او بخواهيد از هواي تازه استن تنفس :
  و يا تنفس مصنوعي استفاده كنيد. به پزشك مراجعه شود. صورت دشوار بودن تنفس از ماسك اكسيژن 

  

  پذيراشتعال  اشتعال پذيري محصول :

  C ˚ 67/501 خود اشتعالي : دماي

  - C ˚ 56/5در ظروف باز :                 -C ˚ 10ف بسته : ودماي فلش : در ظر

  كربن مونوكسيد و كربن دي اكسيد  محصوالت احتراق :

  بسيار قابل اشتعال است. و مواد اكسيد كننده گرما در حضور شعله هاي باز، جرقه، در حضور مواد مختلف :  گيريآتش  خطر

  اطالعاتي موجود نيست.  خطر اشتعال در حضور مواد مختلف :

، محلول و توزيع پذير در آب است. براي خاموش كردن آتش در مقياس كوچك از يك تركيب اشتعال پذير روش هاي مناسب خاموش كردن آتش :
  ي فوم، آب يا مه استفاده شود. پودرهاي شيميايي خشك و براي اطفا حريق در مقياس بزرگ از اسپر

در صورت تجزيه شدن در حين حرارت ديدن دود، گازها و بخارات تند و سوزاننده ساطع مي حين حرارت ديدن امكان انفجار وجود دارد.  ساير توضيحات :
  بخارات مي توانند مسافت قابل مالحظه اي را تا منبع احتراق طي كرده و بازگردند.  شوند.

  

 با. كنيد دور محيط از را احتراق منابع و گرما ابتدا آن از زيادي مقادير انتشار صورت در .نكنيد لمس را شده ريخته مواد : احتياط هاي فردي و زيست محيطي
 دفع مخازن در آوري جمع از پس. شود زيرزميني هاي آب و پساب سيستم وارد و كند نفوذ زمين و خاك در ماده ندهيد اجازه. كنيد متوقف را نشتي احتياط
  .شود داده قرار مناسب زباله

اطالعات آتش سوزي و انفجار:چهارمقسمت

تصادفي ريزشونشتزماندرالزماقدامات:پنجمقسمت
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سپس را با آب رقيق كرده و ابتدا حالل در ميزان ومقياس كم باشد براي تميز كردن محيط در مواقعي كه نشت و انتشار حالل  : روش ها و وسايل رفع آلودگي
شن و ماسه و ديگر مواد غير قابل اشتعال براي از خاك خشك، در صورت گسترده بودن ميزان نشت و انتشار تميز شود. ك دستمال يا جامد خشك به وسيله ي

  تميز كردن استفاده شود. 

  

 كنيد.گرما و منبع احتراق دور نگه داشته شود. تمام تجهيزات و ظروف حاوي حالل را بر روي زمين قرار دهيد. گاز، بخار و فوم ها را استنشاق ناز  هشدارها :
در صورت مصرف بالفاصله به پزشك مراجعه و برچسب محصول را به او از تجهيزات تنفسي استفاده كنيد. در صورت مناسب نبودن تهويه محيط نخوريد. 

  دور نگه داشته شوند. و رطوبت اكسيد كننده ها اسيدها، بازها، از مواد ناسازگاري مانند از تماس آن با پوست و چشم جلوگيري كنيد. نشان دهيد. 

دور از گرما و منابع احتراق، در مكاني سرد و با تهويه به صورت جداگانه نگه داري شوند. بايد در اتاق ها و كابين هاي ايمن مواد قابل اشتعال  ذخيره سازي :
  ترجيحا در سردخانه نگه داري شوند.   C ˚ 8/37 ظروف به خوبي مهرو موم و پلمب شوند. موادي با دماي فلش پايين تر ازمناسب نگه داري شوند. 

  

 عينك روپوش، دستكش، از .باشند دسترس در و نزديك ايمني هاي دوش و چشم شوي و شست هاي ايستگاه كه كنيد حاصل اطمينان احتياط هاي فردي :
  .كنيد استفاده فرم يوني و چكمه استاندارد، دار فيلتر ماسك ايمني،

   .شوند انجام يافته انتشار بخارات غلظت داشتن نگه پايين براي ويژه هاي كنترل و مناسب ي تهويه احتياط هاي محيطي :

  

  مايع  ظاهر :

  بي رنگ  رنگ :

  مانند ميوه و عطر بو :

  gr/mol   08/74جرم مولكولي : 

  gr/cm3   932/0چگالي : 

  -C ˚ 05/98 نقطه ذوب :

: جابجايي و انبارداريششمقسمت

در زمان كار با مادهالزممراقبت هاي:هفتمقسمت

مادهخصوصيات فيزيكي شيميايي :هشتمقسمت
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  C ˚ 57 نقطه جوش :

  C ˚ 20            gr/l  100در دماي  پذيري در آب :انحالل 

  انحالل پذير در متانول و دي اتيل اتر انحالل پذيري در حالل هاي ديگر :

  در دسترس نيست.  گرانروي :

  


