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 : معرفی محصول و شرکت 1بخش 

 40-50، 60- 70،  85-100های نفوذی و سایر قیر نام محصول:

 شرکت قیر هرمز پارس  کننده:تأمین 

 نیست  مشمول -مخلوط   :CASشمارۀ 

 تنظیم نشده  :UNشمارۀ 

 ( 021) 26740848-812  تلفن:

 www.bhpbitumen.com سایت:وب

 : تعریف خطرات 2بخش 

 رود. تأثیرات قابل توجهی انتظار نمی ازحد:تأثیرات مواجهۀ بیش 

اورژانسی:داده  واکنش  سیاهنیمه   های  شمارۀ  جامِد  کنید.  اجتناب  اشتعال  منابع  از  در  DOT ERGرنگ.   :

 دسترس نیست. 

 را ببینید.  10برای اطالع از خطرات بیولوژیکیِ بیشتر )در صورت شمول( بخش 

 های اولیه اقدامات کمک: 3بخش 

 تماس با چشم: 

 وقوع حساسیت، با پزشک مشورت کنید. به طور کامل با آب بشویید. در صورت  

 تماس با پوست:

تر، مادۀ مذابِ چسبیده به پوست را با آب، خنک  سریع در صورت سوختن از طریق تماس با مواد داغ، هرچه 

نواحی تماس را با آب و صابون  کنید و برای برداشتن مادۀ چسبیده و درمان سوختگی به پزشک مراجعه کنید. 

 بشویید.

 استنشاق: 

از   یا عدم هشیاری،  وقوع حساسیت، سرگیجه  بیشتر در معرض آن خودداری کنید. در صورت  قرارگیریِ  از 

دهان  بهحیای دهان اخدمات پزشکی فوری کمک بگیرید و با دکتر مشورت کنید. در صورت توقف تنفس، از  

 ده کنید. استفا

 بلعیدن:

 رود. در کاربرد معمولِ صنعتی، انتظار نمی 

 ات اطفای حریق : اقدام4بخش 

 کننده: عوامل خاموش 

 اکسیدکربن، فوم، مادۀ شیمیایی خشک.دی 
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 رویۀ مخصوص اطفای حریق:

ه داشتنِ مخازنِ در معرضِ آتش استفاده کنید.  اآب یا فوم ممکن است باعث ایجاد کف شود. از آب برای سرد نگ 

استفاده نمود. از ایجاد جریان شدید آب ناشی از  توان از پاشش آب برای دور کردن مواد نشتی از حریق  می 

 یری کنید و اجازه ندهید که محلول وارد جوی، فاضالب یا منبع تأمین آب آشامیدنی شود. گکنترل آتش، جلو

 تجهیزات حمایتی ویژه: 

 نشانان باید از تجهیزات تنفسی حفاظت شخصی استفاده کنند. ، آتش محصورهای  سوزی در محیط آتش   در مورد 

 سوزی غیرمعمول و انفجار:طرات آتش خ

:  LEL  - های قابل اشتعال  (. محدوده ASTM D-92)   c  :>  250°دوری کنید. نقطۀ اشتعال    از منابع اشتعال

 نیست.  مشمول: UELنیست،   مشمول

 : NFPAشناسۀ خطر 

 1سالمتی: 

 1قابلیت اشتعال: 

 0پذیری: واکنش 

 محصوالت با تجزیۀ خطرناک:

 . سولفید هیدروژن. مونوکسیدکربن. گوگرد هایاکسید 

 : اقدامات مربوط به انتشار تصادفی 5بخش 

 رسانی: رویۀ اطالع 

 صالح گزارش کنید.موارد نشتی را طبق الزامات به مراجع ذی 

 رویۀ معمول در صورت انتشار یا نشت مواد: 

های محصول در زمان  االجرای فعلی و مشخصه الزممواد منتشره یا نشتی را بروبید و طبق قوانین و مقررات  

 گاه مناسب زباله بریزید.دورریزی، در یک تخلیه 

 زیستی:احتیاطات محیط

 تخلیه و تماس با خاک جلوگیری کنید. هایی به فاضالب آب باران یا لوله از ورود مواد نشت

 احتیاطات شخصی:

 را ببینید. 9بخش 

 سازی ذخیره : حمل و 6بخش 

 حمل: 
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مقادیر ناچیزی از سولفید هیدروژن ممکن است، وجود داشته باشد. صورت را از مخزن و/یا ورودی خودروهای  

 دار دور نگاه دارید. مخزن 

 سازی: ذخیره 

 داری کنید.یا مواد محترقه نگاه  کننده ره نکنید. به دور از عوامل اکسید در کانتینرهای باز یا بدون برچسب، ذخی

 های فیزیکی و شیمیایی : ویژگی7بخش 

 تر، به برگۀ اطالعات محصول مراجعه کنید.برای جزئیات دقیق های رایج فیزیک به شرح زیر هستند. مشخصه 

 جامدنیمه  ظاهر:

 ای تیره قهوه  رنگ:

 آسفالتی  بو:

 مشمول نیست :ppm -آستانۀ بو 

pH:  مشمول نیست 

 مشمول نیست : c°نقطۀ جوش 

 مشمول نیست  :c°نقطۀ ذوب 

 c:  >  250  (ASTM D-92 )°نقطۀ اشتعال 

 مشمول نیست قابلیت اشتعال: 

 مقرر نشده  قابلیت خوداشتعالی:

 مشمول نیست   های انفجاری:ویژگی 

 مشمول نیست  دکنندگی:کسیهای اویژگی 

 مشمول نیست   نرخ تبخیر:

 03/1  کیلوگرم/لیتر:، c20°چگالی در 

 ناچیز  حاللیت در آب:

 مقرر نشده   ضریب تقسیم:

 مقرر نشده  :c°نقطۀ ریزش 

 مقرر نشده   :c°نقطۀ انجماد 

 پذیری : ثبات و واکنش8بخش 

 ثبات )دمایی، نوری و غیره(:

 باثبات
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 شرایط مورد اجتناب:

 بخارهای قابل اشتعال گردد. ازحد ممکن است منجر به شکاف حرارتی و ایجاد گرمای بیش 

 ناسازگاری )مواد مورد اجتناب(:

 های قوی و آب. اکسیدکننده 

 محصوالت با تجزیۀ خطرناک:

 اکسیدهای گوگرد. سولفید هیدروژن. مونوکسیدکربن. 

 پلیمریزاسیون خطرناک: 

 غیر قابل وقوع. 

 / حفاظت شخصی  ضوابط مواجهه با ماده : 9بخش 

 تهویه:

 تهویۀ مناسب استفاده شود. در محیط دارای  

 حفاظت تنفسی: 

در فضاهای محدود یا محصور و به هنگام حمل محصول داغ یا زمانی که سولفید هیدروژن و/یا بخارهای آسفالت  

 از حدود مجاز تجاوز نماید، از لوازم حفاظت تنفسیِ تأییدشده استفاده کنید.

 حفاظت چشمی:

با مواد جامد،   این حال، هنگام حمل فرم عموماً تماس چشمی  با  از عینک    های مایع، غیرمحتمل است؛  باید 

 ایمنی در برابر مواد شیمیایی استفاده گردد. 

 حفاظت پوستی: 

های  بند ضد مواد شیمیایی و/یا لباس برای حفاظت در برابر مایعات داغ و جلوگیری از تماس با پوست، از پیش

 دیگر استفاده نمایید. 

 شناختی سم هایداده : 10بخش 

 حاد:  مسمومیت

o  :)مسمومیت دهانی )موش 

 گرم/کیلوگرم(. بر اساس آزمایش محصوالت و/یا اجزای مشابه. میلی  2000: بزرگتر از LD50سمی )مالً غیرع

o :)مسمومیت پوستی )خرگوش 

 و/یا اجزای مشابه. گرم/کیلوگرم(. بر اساس آزمایش محصوالت میلی  2000: بزرگتر از LD50عمالً غیرسمی )

o :)مسمومیت استنشاقی )موش 

 مقرر نشده. 
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o :)حساسیت چشمی )خرگوش 

یا کمتر(. بر اساس آزمایش محصوالت و/یا اجزای   6یا بیشتر، اما  0:  نمرۀ مسمومیت حادزا )عمالً غیرحساسیت

 مشابه.

o :)حساسیت پوستی )خرگوش 

 کمتر(. بر اساس آزمایش محصوالت و/یا اجزای مشابه. یا   0/ 5زا. )شاخص حساسیت اولیه: عمالً غیرحساسیت

 شناختی:سم  هایداده سایر 

  5(  TLVمحدودۀ آستانۀ مجازِ )ها( باشند.  PACبرخی از قیرها ممکن است حاوی ترکیبات آروماتیک حلقوی )

رسد. گرم/مترمکعب برای حفاظت از کارگرانی که در معرض بخارهای آسفالت هستند، کافی به نظر می میلی 

به هنگام حمل این ماده در حالت    ی است،که یک گاز سم  -مقادیر ناچیزی از سولفید هیدروژن  احتمال دارد  

 دار دور نگاه دارید.صورت را از مخزن و/یا ورودی خودروهای مخزن مایع، وجود داشته باشد. 

 شناختی : اطالعات بوم11بخش 

 محیطی: سرنوشت و آثار زیست 

 مقرر نشده. 

 : مالحظات دفع12بخش 

 دفع زباله:

گاه  های محصول در زمان دورریزی، در یک تخلیه االجرای فعلی و مشخصه طبق قوانین و مقررات الزم   ها رازباله 

 مناسب زباله بریزید. 

 : سایر اطالعات 13بخش 

 کاربرد:

 ساخت بزرگراه 

 


