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صحيفة بيانات السالمة
(آللئ الصودا الكاوية) هيدروكسيد الصوديوم الالمائية

القسم 1: التعرف على المادة/الخليط والشركة/الموزع

تفاصيل التعريف بالمنتج

(آللئ الصودا الكاوية) هيدروكسيد الصوديوم الالمائية اسم المنتج

Sodium Hydroxide  100% االسم الكيميائي

01-2119457892-27-0055 رقم التسجيل بنظام تسجيل وتقييم
وترخيص المواد الكيماوية

(REACH)

للحصول على معلومات وتفاصيل أخرى حول REACH يرجى الرجوع إلى القسم 16. REACH :معلوماتاألخرى

1310-73-2 رقم التسجيل في دائرة
CAS المستخلصات الكيميائية

011-002-00-6 الرقم بفهرس االتحاد األوروبي

215-185-5 رقم المجموعة األوروبية

االستخدامات المُالئمة المعروفة للمادة أو الخليط واالستخدامات غير الموصى بها

إنتاج هيدروكسيدات الصودا الصلبة، بما في ذلك إنتاج هيدروكسيد الصوديوم المائية سولوتيونيندوستريال
واالستخدام المهني من هيدروكسيد الصوديوم. في صناعة لب الورق والورق، إنتاج مبيدات اآلفات، أصباغ

العضوية، راتنجات اإليبوكسي، صناعة النسيج، صناعة المطاط، وصناعة األغذية، وصناعة المعادن، وصناعة
األلومنيوم. مادة التفاعل "هيرستيلوينج تشيمكالين"، أو لتحييد (صناعة، الطلي الصناعة، (مياه الصرف)، صناعة

المطاط، وتنظيف الصلب والمياه المعالجة (صناعة األغذية) أو المستهلكين االستخراج (صناعة األلومنيوم):
استخدام هيدروكسيد الصوديوم: تحييد ، منتجات التنظيف ، مستحضرات التجميل ، منتجات النظافة الشخصية ،

البطاريات.

االستخدامات المعروفة

الرجوع إلى المرفقات (بعد البند 16) قطاع االستخدام

الرجوع إلى المرفقات (بعد البند 16) فئة العملية

مواد كيميائية ألغراض التوليف اإلنتاج الكيميائي تطبيق المادة/المخلوط

تفاصيل مُوَرِّد صحيفة بيانات السالمة

الشركة العربية للقلويات (صودا)
ص ب 12010

مدينة الجبيل الصناعية 31961
المملكة العربية السعودية

تلفون:  66900 31 0043853
فاكس:66900 31 6355853

safety@nama.com.sa

المُصَنِّع

NAMA Germany GmbH
Röntgenstrasse 12

Lörrach 79539
Tel. + 49 762 1940 5410

Fax. + 49 762 1940 5420

الممثل  REACH الوحيد
2006/1907/الجماعة االوروبيه

المادة 8

رقم هاتف الطوارئ

GBK GmbH +49 (0)6132-84463 :(24 ساعة-رقم) االتصال في حاالت الطوارئ هاتف الطوارئ
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(آللئ الصودا الكاوية) هيدروكسيد الصوديوم الالمائية

القسم 2: التعرف على األخطار

تصنيف المادة أو الخليط
التصنيف

H290 تآكل المعادن 1 - كود األخطار الفيزيائية

H314 تآكل جلديّ 1ألف - كود األخطار الصحية

غير مُصنف األخطار البيئية

عناصر بطاقة التوسيم

215-185-5 رقم المجموعة األوروبية

مصور توضيحي

خطر كلمة اإلشارة

هيدروكسيد الصوديوم عناصر تحديد المخاطر الخاصة بوضع
العالمات

H290 قد يُسبب تآكل بالمعادن۔
H314 يُسبب حروقًا شديدة بالجلد وضرر شديد باألعين۔

عبارات األخطار

P260 ال تتنفس الغبار۔
P303+P361+P353 في حالة وجوده على الجلد (أو الشعر): قُم بخلع كافة المالبس الملوثة فورًا. اشطف

الجلد بالماء/اغتسِل برشاش االستحمام۔
P305+P351+P338 إذا دخل األعين: اشطف األعين بالماء بحذر لعدة دقائق. اخلع العدسات الالصقة، إذا كنت

ترتديها وكان من السهل عليك القيام بذلك. استمر في الشطف۔
P310 اتصل فورًا بأحد مراكز السموم/بطبيب۔

P405 يُحفظ في  مكان موصد۔
P501 تخلص من المحتويات/الحاوية وفقًا للوائح (األنظمة) الوطنية۔

عبارات االحتياطات

األخطار األخرى

ال ينطبق۔ نتائج PBT و vPvB تقييم:

القسم 3: التركيبة/معلومات عن المكونات

المواد

(آللئ الصودا الكاوية) هيدروكسيد الصوديوم الالمائية اسم المنتج

Sodium Hydroxide  100% االسم الكيميائي

01-2119457892-27-0055 رقم التسجيل بنظام تسجيل وتقييم
وترخيص المواد الكيماوية

(REACH)

011-002-00-6 الرقم بفهرس االتحاد األوروبي

1310-73-2 رقم التسجيل في دائرة
CAS المستخلصات الكيميائية

215-185-5 رقم المجموعة األوروبية

القسم 4: تدابير اإلسعاف األولي

وصف تدابير اإلسعافات األولية

أسرع بخلع أية مالبس تبتل أو تتلوث۔ معلومات عامة
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(آللئ الصودا الكاوية) هيدروكسيد الصوديوم الالمائية

في حالة االستنشاق: انقل الشخص المصاب إلى الهواء الطلق فورًا۔ ضع الشخص الفاقد للوعي على جانبه في
وضع اإلفاقة وتأكد من قدرته على التنفس۔ إذا توقف التنفس، إلجأ إلى التنفس االصطناعي۔ اسع للحصول على

عناية طبية فورًا۔

االستنشاق

في حالة االبتالع: اسع للحصول على عناية طبية فورًا۔ اشطف فمك بالماء جيدًا۔ ال تُحرض القيء۔ إذا توقف
التنفس، إلجأ إلى التنفس االصطناعي۔

االبتالع

في حالة وجوده على الجلد: تخلص من األحذية والمالبس الملوثة۔ اغسل بماء وفير۔ اسع للحصول على عناية
طبية فورًا۔

مالمسة الجلد

إذا دخل األعين: اخلع أي عدسات الصقة وافتح الجفون واسعًا۔ اشطف بالماء بحذر لعدة دقائق۔ اسع للحصول
على عناية طبية فورًا۔

مالمسة العين

أكثر األعراض والتأثيرات أهمية سواء أكانت حادة أو متأخرة
دواعي استعمال أية عناية طبية فورية أو عالج خاص تكون له حاجة

ال توجد معلومات متوفرة۔ ملحوظات للطبيب

القسم 5: تدابير مكافحة الحريق

مواد اإلطفاء

استخدم وسائط اطفاء حريق مناسبة لمحيط الحريق۔ مواد اإلطفاء المالئمة

األخطار الخاصة التي قد تنشأ عن المادة أو الخليط

ال توجد معلومات متوفرة۔ األخطار النوعية

توصيات لرجال اإلطفاء

قُم بتبريد الحاويات المعرضة للحرارة برذاذ الماء وابعدها عن منطقة الحريق إذا كان من الممكن القيام بهذا دون
مخاطر۔

التدابير الوقائية أثناء مكافحة الحريق

ارتدي جهاز تنفس مكتفي ذاتياً إيجابي الضغط (SCBA) وألبسة واقية مالئمة۔ معدات وقائية خاصة لمكافحي
الحريق

القسم 6: تدابير مجابهة إطالق المادة عن طريق الخطأ

االحتياطات الشخصية، وأدوات الوقاية، وإجراءات الطوارئ

تجنب المناولة المؤدية إلى نشوء غبار۔ استعمل أدوات واقية تناسب المواد المحيطة۔ في حالة عدم كفاية التهوية،
ارتدي معدات تنفسية مناسبة۔

االحتياطات الشخصية

أبعد أفراد الطاقم غير المطلوبين أو غير المرتدين وقاية عن موقع االنسكاب۔ لغير المتخصصين في مجابهة
الطوارئ

االحتياطات البيئية

تجنب التسييب (اإلطالق) في البيئة۔ تجنب وصول المادة المسكوبة أو سوائل الغسل إلى البالوعات، أو أنظمة
الصرف، أو المجاري المائية۔ إذا حدث تلويث للماء، أبلغ السلطات المختصة۔

االحتياطات البيئية

المناهج والمواد المُستخدمة في االحتواء والتنظيف

اجمع المادة المسكوبة باستعمال جاروف ومقشة، أو ما شابه واستعملها مجددًا، إذا كان هذا ممكنًا۔ تجنب
المناولة المؤدية إلى نشوء غبار۔ ينبغي تنظيف األدوات واألماكن الملوثة بعناية، مع اتباع اللوائح البيئية. ضع
الفضالت في حاويات محكمة اإلغالق مكتوب عليها ماهية محتوياتها۔ الرجوع للوائح المحلية للحصول على

معلومات بشأن التخلص/ االسترداد/ إعادة التدوير.

مناهج تنظيف االنسكابات

إشارة إلى األقسام األخرى

اتبع احتياطات المناولة اآلمنة الموصوفة في صحيفة بيانات السالمة هذه۔ للوقاية الشخصية، أنظر القسم 8۔
لمعرفة كيفية طرحه كمهمالت، أنظر القسم 13۔

إشارة إلى األقسام األخرى

القسم 7: المناولة والتخزين

احتياطات المناولة اآلمنة
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(آللئ الصودا الكاوية) هيدروكسيد الصوديوم الالمائية

تعامل مع المنتج ضمن نظام مغلق۔ قُم بالتخفيف دائمًا من خالل سكب المنتج بعناية في الماء۔ يُحفظ بعيداً عن
الطعام، والشراب وأعالف الحيوانات۔

احتياطات االستعمال

ال يوجد عالج مُحدد مطلوب۔ معلومات عن حماية الحريق
واالنفجار

ظروف التخزين اآلمن، بما في ذلك أية تنافرات

المواد غير المناسب صناعة الحاوية منها: ألومنيوم۔ المتطلبات التي يتعين تلبيتها بواسطة
المستودعات واالوعيه

يُخزَّن في حاويته األصلية مُحكمة اإلغالق في مكان جاف، وبارد، وجيد التهوية۔ تجنب المناولة المؤدية إلى نشوء
غبار۔ تفادى االتصال باألحماض والقلويات۔

احتياطات التخزين

االستخدام أو االستخدامات النهائية المحددة

ال توجد معلومات متوفرة۔ االستخدامـ(ات) النهائيـ(ة) المُحددة

القسم 8: أدوات مكافحة التعرض/الوقاية الشخصية

متثابتات المكافحة

vgl. Abschn.IV (MAK (Germany)/MAK (EU

mg/m³ - 1; العاملون عبر االستنشاق :طويل(ة) األمد المستوى عديم التأثير المستنتج
(DNEL)

m3 ، 300 ppm/ماك (االتحاد األوروبي): القيمة الطويلة األجل: 200 ملغم
MAK (سويسرا): القيمة القصيرة األجل: 2 خ مغ/م 3 ؛ القيمة الطويلة األجل: 2 خ مغ/م 3 ؛ Ssc والقوائم

الصفحة اثناء الصفحات الخاصة بالقلب والحمد لكل النجوم

معلومات اضافيه:

أدوات مكافحة التعرض

معدات وقائية

            

قُم بتزويد تهوية مالئمة۔ نظم تحكم هندسية مالئمة

يُحفظ بعيداً عن الطعام، والشراب وأعالف الحيوانات۔ أسرع بخلع أية مالبس تتلوث۔ اغسل يديك وأية مناطق
أخرى ملوثة من جسمك بالماء والصابون قبل أن تترك موقع العمل۔ تفادى مالمسة الجلد واألعين۔

أدوات لوقاية الشخص

ارتدي نظارات مُحكمة اإلطباق، مقاومة للغبار، وللكيماويات المتناثرة إذا نشأ غبار عالق في الهواء۔ وقاية للعين/الوجه

ارتدي قفازات واقية۔ يوصى بارتداء قفازات مانعة للنفاذ ومقاومة للكيماويات۔ من الموصى به أن تكون القفازات
مصنوعة من المادة التالية: مطاط النيتريل۔ مطاط الكلوروبرين۔ مطاط بيوتيل۔ الغِلظة: أكثر من أو متساوي مع

0.5 مم أخذًا في االعتبار البيانات الصادرة عن صانع القفازات، تأكد أثناء االستعمال من احتفاظ القفازات
بخصائصها الواقية واستبدلها ما أن تالحظ أي تدهور يطالها۔ ينبغي أال يقل زمن اختراق القفازات عن 8 ساعات.

لحماية األيدي من الكيماويات، ينبغي أن تكون القفازات متوافقة مع المعيار األوروبي EN374۔

وقاية لليد

قد يكون من المطلوب ارتداء وقاية تنفسية إذا حدث تلوث هوائي زائد۔ قد يؤدي رذاذ األبخرة/الضبائب إلى تهيج
الجهاز التنفسي۔

وقاية تنفسية

القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية

معلومات عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية األساسية

مادة صلبة۔ المنظر

أبيض۔ اللون

عديم الرائحة۔ الرائحة

ال ينطبق۔ pH األس الهيدروجيني
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(آللئ الصودا الكاوية) هيدروكسيد الصوديوم الالمائية

319 مئوية نقطة الذوبان

(DIN 51751) 1,390 مئوية نقطة الغليان االبتدائية والنطاق

ال ينطبق۔ نقطة الوميض

المُنتج غير قابل لاللتهاب۔ قابلية االشتعال (المواد الصلبة، الغاز)

hPa @ 800 3.5 مئوية ضغط البخار

g/cm³ 2.13 كثافه

قابل للذوبان في الماء۔ g/l 20 @ 420 مئوية قابلية/قابليات الذوبان

لم يتم تحديده۔ معامل التفريق

ال ينطبق۔ اللزوجة

ال يُعتبر قابلًا لالنفجار الخصائص االنفجارية

0.0% المذيبات العضوية

0.00% (VOC (EC

100.0% محتوي صلب

معلومات أخرى

ال توجد معلومات متوفرة۔ معلومات أخرى

القسم 10: الثبات والتفاعلية

التفاعلية

قد يُسبب تآكل بالمعادن۔ التفاعلية

الثبات الكيميائي

ثابت تحت الظروف التخزين الموصوفة۔ الثبات

احتمال وقوع تفاعالت خطرة

يمكن أن يولِّد غاز الهيدروجين القادر على تكوين خالئط متفجرة مع الهواء عندما يكون متصلًا ببعض المعادن۔
مخاطر انفجارية۔ يتفاعل بعنف مع الماء۔

احتمال حدوث تفاعالت خطرة

ظروف ينبغي تجنبها

المادة مُسْتَرْطِبة وبالتالي ستمتص الماء من الرطوبة الموجودة بالهواء۔ تفادى تعريضه لدرجات الحرارة العالية أو
ضوء الشمس المباشر۔ لتجنب التحلل الحراري ال فرط الحرارة. تفادى التجميد۔

المواد الواجب تجنبها

المواد المتنافرة (غير المتوافقة)

معدن أو مادة معدنية صلبة۔ يمكن أن يولِّد غاز الهيدروجين القادر على تكوين خالئط متفجرة مع الهواء عندما
يكون متصلًا ببعض المعادن۔ أحماض۔ مُركبات السيانيد العضوية (مركبات النيتريل)۔ المعادن القلوية الترابية۔

المعادن المسحوقة۔ 2. مركبات األمونيوم مركبات السيانيد۔ مغنيسيوم۔ مركبات النيترو العضوية۔ اتخذ أية احتياطات
لتجنب خلطه بالمواد القابلة لالحتراق أو بالقلويات، أو بالمواد العضوية. مُركبات الفينول والكريسول۔

الظروف الواجب تجنبها

مواد خطرة ناجمة عن التحلل

هيدروجين۔ منتجات التحلل التي تمثل خطرًا

القسم 11: معلومات السُمية

معلومات عن التأثيرات السامة

بناء على البيانات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف. التأثيرات السُمية

السُمية الحادة - عن طريق الفم
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2,000.0 السُمية الفموية الحادة (الجرعة
القاتلة الوسطى [LD₅₀] مغ/كغ)

جرذ نوع األحياء

تآكل/تهيج بالجلد
يُسبب حروقًا شديدة بالجلد وضرر شديد باألعين۔ تآكل/تهيج بالجلد

ضرر/تهيج شديد بالعين
يُسبب حروقًا شديدة بالجلد وضرر شديد باألعين۔ يُسبب ضررًا شديدًا بالعين۔ ضرر/تهيج شديد بالعين

تحسيس الجهاز التنفسي
بناء على البيانات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف. تحسيس ىالجهاز التنفسي

تطفير الخاليا الجنسية
بناء على البيانات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف. سُمية جينية - خارج الجسم الحي

السرطنة
بناء على البيانات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف. السَرطنة

السُمية
بناء على البيانات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف. السُمية التناسلية - الخصوبة

سمية ألعضاء مُستهدفة بعينها - تعرض وحيد
بناء على البيانات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف. سمية ألعضاء مُستهدفة بعينها

(STOT) - تعرض وحيد

سمية ألعضاء مُستهدفة بعينها - تعرض متكرر
بناء على البيانات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف. سمية ألعضاء مُستهدفة بعينها

(STOT) - تعرضات متكررة

خطر حدوث شفط
بناء على البيانات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف. خطر الشفط

القسم 12: المعلومات البيئية

فئة خطر المياه 1 (التنظيم ألماني) (التقييم الذاتي): خطر طفيف علي المياه. المالحظات العامة

السُمية

اعتماد ممارسات العمل الجيدة بحيث ال يتم تحرير المنتج في البيئة... السُمية

السمية المائية الحادة
mg/l ,Daphnia magna 76: ساعات EC₅₀ ,24 التركيز المؤثر

mg/l ,Lepomis macrochirus 99: ساعات LC₅₀) ,48) التركيز القاتل
Oncorhynchus mykiss, 45.4 مغم/ل: ,

السُمية الحادة - األسماك

القدرة على البقاء طويلًا وقابلية التدرك

ال توجد معلومات متوفرة۔ طول البقاء وقابلية التدرك

القدرة على التراكم بيولوجيًا

ال توجد معلومات متوفرة۔ قابلية التراكم البيولوجي

لم يتم تحديده۔ معامل التفريق

القابلية على الحركة في التربة

ال توجد معلومات متوفرة۔ قابلية الحركة

(vPvB) ًوتقييم مدى كون المادة طويلة البقاء جداً ومتراكمة بيولوجياً جدا (PBT) نتائج طويل البقاء، والتراكم البيولوجي والسمية
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ال ينطبق۔ نتائج تقييمات المادة طويلة البقاء،
(PBT) والمتراكمة بيولوجياً والسامة
والمواد طويلة البقاء جداً والمتراكمة

(vPvB) ًبيولوجياً جدا

التأثيرات الضائرة األخرى

ال توجد معلومات متوفرة۔ تأثيرات ضائرة أخرى

القسم 13: اعتبارات التخلص من المُخلفات

طُرُق معالجة المخلفات

ينبغي على عمليات االستعادة الخارجية، المعالجة، إعادة التدوير والطرح كمهمالت أن تكون متماشية مع اللوائح
(التنظيمات) المحلية و/أو الوطنية سارية المفعول۔

معلومات عامة

تخلص من الفضالت عبر مقاول طرح مهمالت مُعتمد۔ يُراعى التخلص من هذه المادة وحاويتِها في نقاط جمع
الفضالت الخاصّة أو التي تمثل أخطارًا۔ تجنب وصول المادة المسكوبة أو سوائل الغسل إلى البالوعات، أو أنظمة

الصرف، أو المجاري المائية۔

طُرُق التخلص من الفضالت

القسم 14: معلومات النقل

رقم األمم المتحدة

UN 1823 رقم األمم المتحدة (االتفاقية
األوروبية الخاصة بنقل المواد

الخَطِرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية
المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار

((RID)

UN 1823 رقم األمم المتحدة (المدونة البحرية
((IMDG) الدولية للبضائع الخطِرة

UN 1823 رقم األمم المتحدة (منظمة الطيران
((ICAO) المدني الدولي

اسم الشحن الرسمي الخاص باألمم المتحدة

SODIUM HYDROXIDE, SOLID اسم الشحن الرسمي (االتفاقية
األوروبية الخاصة بنقل المواد

الخَطِرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية
المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار

((RID)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID اسم الشحن الرسمي (المدونة
البحرية الدولية للبضائع الخطِرة

((IMDG)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID اسم الشحن الرسمي (منظمة
((ICAO) الطيران المدني الدولي

تصنيف أو تصنيفات مخاطر النقل

8 الفئة وفقًا لالتفاقية األوروبية الخاصة
/(ADR) بنقل المواد الخَطِرة برا

اللوائح الدولية المتعلقة بنقل المواد
(RID) الخطرة بالقطار

C6 كود التصنيف وفقًا لالتفاقية األوروبية
الخاصة بنقل المواد الخَطِرة برا

(ADR)/ اللوائح الدولية المتعلقة
(RID) بنقل المواد الخطرة بالقطار
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8 بطاقة التوسيم وفقًا لالتفاقية
األوروبية الخاصة بنقل المواد

الخَطِرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية
المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار

(RID)

8 الفئة وفقًا للمدونة البحرية الدولية
(IMDG) للبضائع الخطِرة

8 الفئة/الشُعبة وفقًا لمنظمة الطيران
(ICAO) المدني الدولي

ADNبطاقات التوسيم وفقًا للـ

مجموعة التغليف

II مجموعة التعبئة وفقًا لالتفاقية
األوروبية الخاصة بنقل المواد

الخَطِرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية
المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار

(RID)

II مجموعة التعبئة وفقًا للمدونة البحرية
(IMDG) الدولية للبضائع الخطِرة

II مجموعة التعبئة وفقًا لمنظمة
(ICAO) الطيران المدني الدولي

األخطار البيئية

مادة خطرة على البيئة/ملوِّث بحري
ال۔

االحتياطات الخاصة للمستخدِم

تحذير أكالة

F-A, S-B (EmS) جداول الطواريء

2 صنف النقل وفقًا لالتفاقية األوروبية
الخاصة بنقل المواد الخَطِرة برا

(ADR)

2W كود أعمال الطوارئ

80 رقم تعريف الخطر (االتفاقية
األوروبية الخاصة بنقل المواد

الخَطِرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية
المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار

((RID)

(E) كود تقييد المرور في األنفاق

SG35  خبا  "مفصوله من " األحماض. رمز الفصل:

معلومات النقل اإلضافية:
ADR/IMDG

Code: E2 (EQ):الكميات المستثنية
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kg 1 (lq) الكميات المحدودة

g 30 الحد األقصى للكمية الصافية لكل
عبوة داخلية:

g 500 الحد األقصى للكمية الصافية لكل
عبوة خارجيه:

IBC نقل الشحنات السائبة وفقًا للملحق 2 من اتفاق ماربول 78/73 والميثاق الدولي للكيماويات السائبة

ال ينطبق۔ نقل الشحنات السائبة وفقًا للملحق 2
من اتفاق ماربول 78/73 والميثاق

IBC الدولي للكيماويات السائبة

القسم 15: المعلومات التنظيمية

تنظيمات/تشريعات السالمة، والصحة، والبيئة الخاصة بالمادة أو الخليط

المادة مصنفه وموسومة وفقا  CLP تنظيم.
تشريع االتحاد األوروبي

تقييم أمان الكيماويات

أُجري تقييم للسالمة الكيميائية۔

القسم 16: معلومات أخرى

ICAO: المنظمة الدولية للطيران المدني

:EINECSالقائمة األوروبية للمواد الكيميائية والتجارية القائمة

VOC: المركبات العضوية المتطايرة

LC50: تركيز المميتة، 50 في المائة
LD50: الجرعة المميتة، 50 في المائة

Met. Corr.1: التآكل للمعادن، الخطورة الفئة 1
Skin Corr. 1A: تآكل/تهيج الجلد، 1A "فئة الخطر"

WGK: فئة المخاطر المائية األلمانية.

االختصارات والفظات األوائلية
المُستخدمة في صحيفة بيانات

السالمة

ما قبل - رقم التسجيل 0000-61-0000117818-05 :(Turkish REACH (KKDİK

– ONAY MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK
(YEŞİM S. ALTUN ( KMO No- 15679

Address:  Eski Bağdat Caddesi Dümer Apt. No: 19/1 Altıntepe - Maltepe / İSTANBUL
Website: http://www.onaymd.com

Contact No.: 0216 587 30 28

Only Representative (KKDİK
(30105 –23.06.2017

DUIN for the substance has been submitted by our UK OR and acknowledged by UK REACH
.Authorities

DUIN – UK-20-9020254681-9-0000

UK REACH Registration
:Notes
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Stewardship Solutions Ltd
Green Lowe Farm
Shawclough Road

Waterfoot Rossendale
Lancashire BB4 9SA

UK
t:  +44(0)1706 220901
m:+44(0)7834 676908

Only Representative (UK
(REACH

القسم 1: تحديد المادة/المخلوط والشركة/التعهد القسم 16: معلومات أخرى تعليقات المراجعة

01/01/2022 تاريخ المراجعة

06 المراجعة

01/01/2021 تاريخ اإلحالل

4642 رقم صحيفة بيانات السالمة

H290 قد يُسبب تآكل بالمعادن۔
H314 يُسبب حروقًا شديدة بالجلد وضرر شديد باألعين۔

عبارات األخطار كاملة

هذه المعلومات تخص المادة المحددة بعينها وقد ال تكون صالحة بالنسبة للمواد التي تُستعمل باالشتراك مع أي
مواد أخرى أو في أية عمليات. هذه المعلومات دقيقة وموثوقة وفقًا لعلم الشركة واعتقادها في التاريخ المشار

إليه. ولكن ليست هناك ضمانات مقدمة بالنسبة إلى دقتها أو موثوقيتها أو تماميتها. تقع مسئولية تحديد مدى مالئمة
هذه المعلومات لكل استخدام بعينه على المُستخدِم نفسه۔

اخالء المسؤوليه
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