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  مواد برگه اطالعات ايمني

)MSDS(  
  پيروليدون -2نرمال متيل  نام شيميايي :

  C5H9NO فرمول شيميايي :

Cas number : 4-50-872  

  ونپيروليد -2متيل  -1متيل پيروليدون، نرمال متيل پيروليدينون، نرمال پيروليدينون،  -2نرمال متيل  مترادف ها :

  

استنشاق آن موجب تحريك دستگاه تنفسي شده و تنگي نفس، آن ها مي شود. و التهاب باعث تحريك اين تركيب از طريق پوست و چشم جذب شده و 
سردرد و خواب آلودگي، سرگيجه، آسيب به سيستم عصبي، ضعف عضالني، استفراغ، سوزش و التهاب لثه و دهان، تهوع، آسيب به سيستم گوارش، دل درد، 

آسيب سيستم عصبي و مجاري ادراري، تحريك شدن دستگاه گوارش، استفراغ، اسهال و تهوع، خوردن اين تركيب موجب مي شود. آسيب به سيستم ادراري 
سيستم ادراري و مغز استخوان سمي است و مي تواند موجب جهش كليه ها، غدد لنفاوي، اين ماده براي خون، اختالل در متابوليسم و سمي شدن خون شود. 

  باكتري ها، جهش ژنتيكي، نقص جنين و سرطان شود. 

  

  شسته شود. به پزشك مراجعه شود. دقيقا چشم ها با آب زياد 15به سرعت به مدت ي تماسي را جدا كنيد. لنزها تماس با چشم :

در صورت ادامه دار شدن التهاب و سوزش به پزشك مراجعه پوست را با آب و صابون بشوييد. پوست تحريك شده را با نرم كننده بپوشانيد.  تماس با پوست :
  شود. 

  به پزشك مراجعه شود. لباس هاي تنگ را جدا كنيد. هيچ خوراكي به فرد داده نشود. فرد را مجبور به تهوع نكنيد.  بلعيدن و خوردن :

هويت مادهقسمت اول:

خطرات شناسايي شده:دومقسمت

كمك هاي اوليه:سومقسمت
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تنفس مصنوعي داده شود. در صورت كندي تنفس از ماسك اكسيژن استفاده شود. در در صورت قطع شدن تنفس فرد، هواي تازه تنفس كنيد.  تنفس :
  به پزشك مراجعه شود.صورت ادامه دار شدن مشكل تنفسي 

  

  است. احتراققابل  اشتعال پذيري محصول :

  ) C ˚ 11/346  )F ˚ 655 خود اشتعالي : دماي

  C ˚ 556/95در ظروف باز :                 C ˚ 778/92در ظروف بسته : دماي فلش : 

  )NO2) و نيتروژن دي اكسيد (NO)، نيتروژن اكسيد ( CO2( كربن دي اكسيد ، )CO( كربن مونوكسيد محصوالت احتراق :

  در حضور شوك غير قابل اشتعال است.  است. پذير اشتعال و گرما جرقهدر حضور شعله هاي باز، در حضور مواد مختلف :  سوزيآتش  خطر

  اطالعاتي در دسترس نيست.  در حضور مواد مختلف : انفجارخطر 

براي خاموش كردن شعله هاي از پودرهاي شيميايي خشك استفاده شود. براي خاموش كردن شعله هاي كوچك  روش هاي مناسب خاموش كردن آتش :
  از جت آب استفاده نكنيد. بزرگ از فوم ها، اسپري آب يا مه استفاده شود. 

   اطالعاتي در دسترس نيست.  ساير توضيحات :

  

 .كنيد متوقف را نشتي احتياط با. كنيد دور محيط از را احتراق منابع و گرما ابتدا آن از زيادي مقادير انتشار صورت در : احتياط هاي فردي و زيست محيطي
  دفع زباله مناسب قرار داده شود.پس از جمع آوري در مخازن مواد ريخته شده را لمس نكنيد. 

در آخر بزرگ پس از تميز كردن سطح در مقياس  .كنيددر صورت نشت مقادير كمي از آن، از جاذب هاي جامد استفاده  : روش ها و وسايل رفع آلودگي
  سپس آن را در سيستم فاضالب تخليه كنيد. آب را بر روي سطح اسپري كرده و 

  

اطالعات آتش سوزي و انفجار:چهارمقسمت

تصادفي ريزشونشتزماندرالزماقدامات:پنجمقسمت

: جابجايي و انبارداريششمقسمت
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گاز، بخار و فوم ها را استنشاق نكنيد. تمام تجهيزات و ظروف حاوي حالل را بر روي زمين قرار دهيد. از گرما و منبع احتراق دور نگه داشته شود.  :هشدارها 
در صورت مصرف بالفاصله به پزشك مراجعه كنيد و استفاده كنيد. مناسب مناسب از تجهيزات تنفسي مناسب بپوشيد. در صورت تهويه نا لباسنخوريد. 

   و اكسيدكننده ها دور نگه داشته شود. اسيدها، قلياها، كاهنده ها  ناسازگاري مانند تركيباتاز  نشان دهيد. اورا به برچسب محصول 

ترجيحا در يخچال يا سرد خانه ذخيره نكنيد.  c ˚24در مكاني با دماي باالتر از ظروف را در يك مكان سرد و با تهويه مناسب نگه داريد.  ذخيره سازي :
اين از تمام منابع احتراق (شعله و جرقه) دور نگه داشته شوند. بند باشند.  شده و آب به صورت محكم مهر و مومظروف نگه دارنده بايد حتما نگهداري شوند. 

  رطوبت است.  جاذبماده 

  

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

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

  

  مايع ظاهر :

  يا گاها زرد كم رنگ  بي رنگ رنگ :

  شبيه آمين ها  بو :

  gr/mol  133/99جرم مولكولي : 

  gr/cm3   028/1چگالي : 

    -C ˚ 24  نقطه ذوب :

  C ˚ 202 نقطه جوش :

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

در زمان كار با مادهالزممراقبت هاي:هفتمقسمت

مادهخصوصيات فيزيكي شيميايي :هشتمقسمت
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  ، اتيل استات، كلروفرم ، بنزناتانولانحالل پذير در استون، دي اتيل اتر،  انحالل پذيري در حالل هاي ديگر :

           C ˚ 25               cp  65/1در دماي     گرانروي :

  


