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لهويةلهويةلهويةلهويةاااا١١١١ بيانبيانبيانبيان 
· معرفمعرفمعرفمعرف المنتجالمنتجالمنتجالمنتج 
· Resin solution X 50االسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري 

· 1234567890رقمرقمرقمرقم البندالبندالبندالبند 

االستخداماتاالستخداماتاالستخداماتاالستخدامات المحددةالمحددةالمحددةالمحددة المتعلقةالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقة بالمادةبالمادةبالمادةبالمادة أوأوأوأو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط واالستخداماتواالستخداماتواالستخداماتواالستخدامات التيالتيالتيالتي الالالال ينصحينصحينصحينصح بهابهابهابها ·
· مادة خام للراتنجاتاستخداماستخداماستخداماستخدام المادةالمادةالمادةالمادة / المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط 
· معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات تفصيليةتفصيليةتفصيليةتفصيلية عنعنعنعن الموردالموردالموردالمورد وصحيفةوصحيفةوصحيفةوصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات سالمةسالمةسالمةسالمة المادةالمادةالمادةالمادة 
· الصانعالصانعالصانعالصانع / الموردالموردالموردالمورد: 

Chemix GmbH

Chemixstrasse 2

5020 Salzburg                                  Tel.:0043/662/212223

.Product safety departmentمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات اضافيةاضافيةاضافيةاضافية يمكنيمكنيمكنيمكن الحصولالحصولالحصولالحصول عليهاعليهاعليهاعليها منمنمنمن: ·

· 789 456 123رقمرقمرقمرقم هاتفهاتفهاتفهاتف الطوارئالطوارئالطوارئالطوارئ 

لخطورةلخطورةلخطورةلخطورةاااا٢٢٢٢ بيانبيانبيانبيان 
· تصنيفتصنيفتصنيفتصنيف المادةالمادةالمادةالمادة اواواواو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط 

d~للهوبةا - فئة ٣ ىٔ   لساىٔ  وبخار لهوبH226لالسوا
d~لتناسليةا - فئة ٢ لتأثيراH361لسميةا  لجنينا (يذكر  لخصوبةا أو  اإذ ثبتيشتبه بأنه يضر  لتعرضا  اإذ كان معروفًا) (يذكر سبيل  بصورة قاطعــــــــــة أنــــــــــه ال توجد سبللمحددا 

( لخطرا تعرض أخرى تسبب 
- ( لمتكررا لتعرضا  عضاءلأ  مستهدفة محددة ( لشاملةا  لتياH373فئة ٢لسميةا  أ   عضاءلا لتعرضاقد يسبب تلفًا لألعضاء (تذكر جميع  اإذ كانت معروفة ) من خالل  اإذ ثبتتتــــــــــأثر  لتعرضا  لمتكررا (يــــــــــذكر سبيل  بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسببلممتدا أو 

( لخطرا لسميةا بالشفط - فئة ١ ىٔ H304خطر  يةالهوا لمسالكا  بتلعا ودخل  اإذ  قد يكون مميتًا 
d~

( لمزمنةا أ  ( مدلا لطويلةا  لخطورةا  ىٔ  -  يةلماا لبيئةا  - فئة ٢لخطورةا على 
H411 ٔا مدلا تاتأثير طويلة  ىٔ  مع  يةلماا سمي للحياة 

d~لجلدا - فئة ٢ لجلداH315تأكّل/تهيّج  يسبب تهيج  ٢ألف لعينا - فئة  اًشديد للعينH319تلف/تهيج  يسبب تهيجًا  لجلديا - فئة ١ لجلداH317لتحسسا -  ً  للحساسية في  قد يسبب تفاعال
- ( لمفردا لتعرضا  عضاءلأ  مستهدفة محددة ( لشاملةا  لترنحاH336فئة ٣لسميةا  رالدوا أو  قد يسبب 

(يتبع في الصفحة ٢)
 AE/AR 
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الستنشاقا - فئة ٥ لحادةا -  ستنشقاH333لسميةا  اإذ  اًضرر  قد يسبب 
· عناصرعناصرعناصرعناصر الملصقالملصقالملصقالملصق 
·  GHS عناصرعناصرعناصرعناصر ترميزترميزترميزترميز النظامالنظامالنظامالنظام العالميالعالميالعالميالعالمي المتوافقالمتوافقالمتوافقالمتوافق(GHS) المنتج مصنف وموسم وفق النظام العالمي المتوافق
· الرسومالرسومالرسومالرسوم التوضيحيةالتوضيحيةالتوضيحيةالتوضيحية للمخاطرللمخاطرللمخاطرللمخاطر 

d~
GHS02

d~
GHS07

d~
GHS08

d~
GHS09

خطرإشارةإشارةإشارةإشارة تحذيريةتحذيريةتحذيريةتحذيرية ·
· تحديدتحديدتحديدتحديد الموادالموادالموادالمواد الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة لوضعلوضعلوضعلوضع مكوناتمكوناتمكوناتمكونات الملصقاتالملصقاتالملصقاتالملصقات 

reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)
toluene

ستنشقالساىٔ  وبخار لهوبتصريحاتتصريحاتتصريحاتتصريحات حولحولحولحول المخاطرالمخاطرالمخاطرالمخاطر · اإذ  اًضرر  لجلداقد يسبب  اًشديد للعينيسبب تهيج  لجلدايسبب تهيجًا  ً  للحساسية في  اإذ ثبت بصورة قاطعــــــــــةقد يسبب تفاعال لتعرضا  اإذ كان معروفًا) (يذكر سبيل  لمحددا  لتأثيرا  لجنينا (يذكر  لخصوبةا أو  يشتبه بأنه يضر 
( لخطرا لترنحاأنــــــــــه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب  رالدوا أو  لمتكرراقد يسبب  لممتدا أو  لتعرضا  اإذ كانت معروفة ) من خالل  لتيا تتــــــــــأثر  أ   عضاءلا قد يسبب تلفًا لألعضاء (تذكر جميع 

( لخطرا اإذ ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب  لتعرضا  (يــــــــــذكر سبيل 
ىٔ  يةالهوا لمسالكا  بتلعا ودخل  اإذ  قد يكون مميتًا 

أ  مدلا تاتأثير طويلة  ىٔ  مع  يةلماا سمي للحياة 
· البياناتالبياناتالبياناتالبيانات التحذيريةالتحذيريةالتحذيريةالتحذيرية 

. ليدا لوسما في متناول  لمنتجا أو بطاقة  جعلا وعاء  اإذ كانت هناك ضرورة الستشارة طبية 
. أ  طفاللا اًبعيد عن متناول  يحفظ 
. ماالستخدا لوسما قبل  تقرأ بطاقة 

إلشعالا . ، وغير ذلك من مصادر  لمكشوفا للهباو   ، لــــــــــشرراو  ، لــــــــــساخنةا لسطوحاو   ، رةالحرا ابعيد عن  يحفظ 
. لتدخينا إذا تم ابتالعها : اتصل بمركز السموم فورًا / طبيبممنوع 

.[ لدشا لجلدا بالماء [أو  . يشطف  اًفور لملوثةا  لمالبسا  لشعرا ): تخلع جميــــــــــع  لجلدا (أو  لسقوطا على  اإذ كانت موجــــــــــودة وكانفي حالة   ، لالصقةا لعدساتا  . تترع  قدقاىٔ  ساباحتر بالماء لعــــــــــدة  لعينينا : تشطف  في حالة دخول 
. لشطفا ً . يستمر  اًأمر سهال ذلك 
يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

التخلص من المحتويات / الحاوية وفقًا للوائح المحلية / اإلقليمية / الوطنية / الدولية.
· المخاطرالمخاطرالمخاطرالمخاطر األخرىاألخرىاألخرىاألخرى 
·  (vPvB) وشدةوشدةوشدةوشدة الثباتالثباتالثباتالثبات وشدةوشدةوشدةوشدة التراكمالتراكمالتراكمالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي ،،،، (PBT) نتائجنتائجنتائجنتائج تقييمتقييمتقييمتقييم الثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي والسميةوالسميةوالسميةوالسمية
·  (PBT)   غير قابل للتطبيق الثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي والسميةوالسميةوالسميةوالسمية
·  (vPvB)  غير قابل للتطبيق وشدةوشدةوشدةوشدة الثباتالثباتالثباتالثبات وشدةوشدةوشدةوشدة التراكمالتراكمالتراكمالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي
لمكوناتلمكوناتلمكوناتلمكوناتاااا٣٣٣٣ /معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن  لتركيبلتركيبلتركيبلتركيباااا
· الخواصالخواصالخواصالخواص الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية : الخالئطالخالئطالخالئطالخالئط 
· مخلوط من المواد المدرجة فيما يلي مع مواد إضافية غير خطرةالوصفالوصفالوصفالوصف 

(يتبع في الصفحة ٣)
 AE/AR 
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· مكوناتمكوناتمكوناتمكونات خطرةخطرةخطرةخطرة 
25068-38-6reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular

weight ≤ 700)

d~H411 ,فئة ٢ - ( لمزمنةا أ  ( مدلا لطويلةا  لخطورةا  ىٔ  -  يةلماا لبيئةا  لخطورةا على      

d~,لجلديا - فئة ١ لتحسسا -   ;H319 , ٢ألف لعينا - فئة  لجلدا - فئة ٢, H315; تلف/تهيج      تأكّل/تهيّج 
H317

٪ ٢٥ - ٥٠
108-88-3toluene

d~H225 ,للهوبةا - فئة ٢ ىٔ   لالسوا     

d~- ( لمتكررا لتعرضا  عضاءلأ  مستهدفة محددة ( لشاملةا  لسميةا   ;H361 ,لتناسليةا - فئة ٢ لسميةا      

H304 ,لسميةا بالشفط - فئة ١ �   فئة ٢, H373; خطر 

d~- ( لمفردا لتعرضا  عضاءلأ  مستهدفة محددة ( لشاملةا  لسميةا   ;H315 ,لجلدا - فئة ٢     تأكّل/تهيّج 
H336 ,فئة ٣   �

H303 ,لحادةا - فموي - فئة ٥ لسميةا 
٪ ١٠ - ٢٥

141-78-6ethyl acetate

d~H225 ,للهوبةا - فئة ٢ ىٔ   لالسوا     

d~( لمفردا لتعرضا  عضاءلأ  مستهدفة محددة ( لشاملةا  لسميةا   ;H319 , ٢ألف لعينا - فئة      تلف/تهيج 
H336 ,فئة ٣ -   �

H333 ,الستنشاقا - فئة ٥ لحادةا -  ١٠ - ٢٥ ٪لسميةا 
78-92-2butanol

d~H226 ,للهوبةا - فئة ٣ ىٔ   لالسوا     

d~( لمفردا لتعرضا  عضاءلأ  مستهدفة محددة ( لشاملةا  لسميةا   ;H319 , ٢ألف لعينا - فئة      تلف/تهيج 
H335-H336 ,فئة ٣ -   �

٪ ٢.٥ - ١٠
67-63-0propan-2-ol

d~H225 ,للهوبةا - فئة ٢ ىٔ   لالسوا     

d~( لمفردا لتعرضا  عضاءلأ  مستهدفة محددة ( لشاملةا  لسميةا   ;H319 , ٢ألف لعينا - فئة      تلف/تهيج 
H336 ,فئة ٣ -   �

H333 ,الستنشاقا - فئة ٥ لحادةا -  ٢.٥ - ١٠ ٪لسميةا 
7732-18-5water, distilled, conductivity or of similar purity٪ ٢.٥ - ١٠

· بالنسبة للكلمات المدرجة في عبارات الخطورة راجع البند ١٦معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات اضافيةاضافيةاضافيةاضافية 
أ أ أ أ ٤٤٤٤ وليوليوليوليللللاااا إلسعافإلسعافإلسعافإلسعافاااا  بيربيربيربيرااااتدتدتدتد 
· وصفوصفوصفوصف اجراءاتاجراءاتاجراءاتاجراءات االسعافاتاالسعافاتاالسعافاتاالسعافات االوليةاالوليةاالوليةاالولية 
· يمكن أن تحدث أعراض التسمم بالمنتج بعد عدة ساعات ؛ وبالتالي يتم الخضوع لالشراف الطبي لمدة ٤٨انزع أي مالبس ملوثة بالمنتج فورًامعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عامةعامةعامةعامة 
· في حالة فقدان الوعي ضع المريض بوضع جانبي ثابت لنقلهالتزويد بالهواء النقي أو التأكد من استدعي الطبيببعدبعدبعدبعد االستنشاقاالستنشاقاالستنشاقاالستنشاق 
· الغسل الفوري بالماء والصابون والشطف جيدابعدبعدبعدبعد مالمسةمالمسةمالمسةمالمسة الجلدالجلدالجلدالجلد 
· تشطف العين وهي مفتوحة لعدة دقائق تحت الماء الجاري. وإذا استمرت االعراض استشر الطبيببعدبعدبعدبعد مالمسةمالمسةمالمسةمالمسة العينالعينالعينالعين 
· إذا استمرت االعراض استدعي الطبيببعدبعدبعدبعد ابتالعابتالعابتالعابتالع المادةالمادةالمادةالمادة 
· معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات ألجلألجلألجلألجل الطبيبالطبيبالطبيبالطبيب 
· اليوجد مزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلةاالعراضاالعراضاالعراضاالعراض واآلثارواآلثارواآلثارواآلثار االكثراالكثراالكثراالكثر أهميةأهميةأهميةأهمية،،،، الحادةالحادةالحادةالحادة والمتأخرةوالمتأخرةوالمتأخرةوالمتأخرة 
· التوجد المزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلةالداللةالداللةالداللةالداللة للحاجةللحاجةللحاجةللحاجة أليأليأليألي رعايةرعايةرعايةرعاية طبيةطبيةطبيةطبية فوريةفوريةفوريةفورية وعالجوعالجوعالجوعالج خاصخاصخاصخاص 

 AE/AR 
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لحريقلحريقلحريقلحريقاااا٥٥٥٥ بيربيربيربيرااااتدتدتدتد مكافحةمكافحةمكافحةمكافحة 
· وسائلوسائلوسائلوسائل اخماداخماداخماداخماد الحريقالحريقالحريقالحريق 
· األدواتاألدواتاألدواتاألدوات المناسبةالمناسبةالمناسبةالمناسبة إلخمادإلخمادإلخمادإلخماد الحريقالحريقالحريقالحريق 

ثاني أكسيد الكربون، المسحوق أو رذاذ الماء. اخمد السنة اللهب الكبيرة برذاذ الماء أو الرغوة المقاومة للكحول.
· ماء بنفث كاملأدواتأدواتأدواتأدوات اخماداخماداخماداخماد الحريقالحريقالحريقالحريق غيرغيرغيرغير المناسبةالمناسبةالمناسبةالمناسبة الغراضالغراضالغراضالغراض السالمةالسالمةالسالمةالسالمة 
· أثناء التسخين أو في حالة الحريق تنتج غازات سامةمخاطرمخاطرمخاطرمخاطر معينةمعينةمعينةمعينة  ناشئةناشئةناشئةناشئة عنعنعنعن المادةالمادةالمادةالمادة أوأوأوأو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط 
· نصائحنصائحنصائحنصائح لرجاللرجاللرجاللرجال اإلطفاءاإلطفاءاإلطفاءاإلطفاء 
· جهاز وقاية للفم والجهاز التنفسيمعداتمعداتمعداتمعدات الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية 
لعارضلعارضلعارضلعارضاااا٦٦٦٦ لتسربلتسربلتسربلتسرباااا  جهةجهةجهةجهةاااامومومومو  بيربيربيربيرااااتدتدتدتد 
· ارتدي جهاز الحماية. أبق االشخاص غير المحميين بعيدًاارتد جهاز وقاية التنفسالتدابيرالتدابيرالتدابيرالتدابير الوقائيةالوقائيةالوقائيةالوقائية الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية ،،،، معداتمعداتمعداتمعدات الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية وإجراءاتوإجراءاتوإجراءاتوإجراءات الطوارئالطوارئالطوارئالطوارئ 
· التسمح بوصولها إلى أنظمة الصرف الصحي/ المياه السطحية أو الجوفيةأبلغ السلطات المعنية في حالة التسريب إلى مجرى مائي أو نظام الصرف الصحيالتسمح للمنتج بالوصول إلى نظام الصرف الصحي أو أي مجرى مائيالتدابيرالتدابيرالتدابيرالتدابير الوقائيةالوقائيةالوقائيةالوقائية البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية 
· طرقطرقطرقطرق وموادوموادوموادومواد االحتواءاالحتواءاالحتواءاالحتواء والتنظيفوالتنظيفوالتنظيفوالتنظيف 

قم بامتصاص بمادة ربط سائلة (رمل، دياتوميت، روابط حمض، روابط عالمية، نشارة خشب)
تأكد من التهوية كافيتخلص من المادة الملوثة كنفايات وفقًا للبند ١٣.

· انظر البند ١٣ للمعلومات عن التخلص من المادةانظر البند ٨ للمعلومات عن تجهيزات الوقاية الشخصيةانظر البند ٧ للمعلومات عن التعامل اآلمناإلشارةاإلشارةاإلشارةاإلشارة أوأوأوأو الرجوعالرجوعالرجوعالرجوع إلىإلىإلىإلى أقسامأقسامأقسامأقسام أخرىأخرىأخرىأخرى 
لتخزينلتخزينلتخزينلتخزينااااوووو٧٧٧٧ لمناولةلمناولةلمناولةلمناولةاااا 
· التعاملالتعاملالتعاملالتعامل 
· التدابيرالتدابيرالتدابيرالتدابير الوقائيةالوقائيةالوقائيةالوقائية للتعاملللتعاملللتعاملللتعامل اآلمناآلمناآلمناآلمن 

امنع تشكل الرذاذافتح وتعامل مع االوعية بعنايةتأكد من التهوية / التنفس الجيد في مكان العمل.
· معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن اندالعاندالعاندالعاندالع الحريقالحريقالحريقالحريق – والوقايةوالوقايةوالوقايةوالوقاية منمنمنمن االنفجاراالنفجاراالنفجاراالنفجار 

أبق جهاز الوقاية التنفسي متاحًايحفظ بعيدًا عن الشحنات الكهربائية الساكنةأبق مصادر االشتعال بعيدة – ممنوع التدخين.
· شروطشروطشروطشروط التخزينالتخزينالتخزينالتخزين اآلمناآلمناآلمناآلمن،،،، بمابمابمابما فيفيفيفي ذلكذلكذلكذلك أيةأيةأيةأية موادموادموادمواد متعارضةمتعارضةمتعارضةمتعارضة 
· التخزينالتخزينالتخزينالتخزين 
· ال توجد متطلبات خاصةمتطلباتمتطلباتمتطلباتمتطلبات الواجبالواجبالواجبالواجب توافرهاتوافرهاتوافرهاتوافرها فيفيفيفي أماكنأماكنأماكنأماكن التخزينالتخزينالتخزينالتخزين وأوعيةوأوعيةوأوعيةوأوعية التخزينالتخزينالتخزينالتخزين 
· غير مطلوبمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن التخزينالتخزينالتخزينالتخزين فيفيفيفي مكانمكانمكانمكان تخزينتخزينتخزينتخزين واحدواحدواحدواحد مشتركمشتركمشتركمشترك 
· أبقِ الحاوية محكمة اإلغالقمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات إضافيةإضافيةإضافيةإضافية عنعنعنعن شروطشروطشروطشروط التخزينالتخزينالتخزينالتخزين 
· التوجد معلومات أخرى متاحة ذات صلةاالستخداماالستخداماالستخداماالستخدام (االستخداماتاالستخداماتاالستخداماتاالستخدامات) النهائيةالنهائيةالنهائيةالنهائية المحددةالمحددةالمحددةالمحددة 
لشخصيةلشخصيةلشخصيةلشخصيةاااا٨٨٨٨ لحمايةلحمايةلحمايةلحمايةاااا  / لتعرضلتعرضلتعرضلتعرضاااا بطبطبطبطااااضوضوضوضو 
· التوجد بيانات إضافية، انظر البند ٧معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات إضافيةإضافيةإضافيةإضافية عنعنعنعن تصميمتصميمتصميمتصميم المرافقالمرافقالمرافقالمرافق الفنيةالفنيةالفنيةالفنية 

(يتبع في الصفحة ٥)
 AE/AR 



لصفحةا ٥ من ١٢
لسالمةلسالمةلسالمةلسالمةاااا لمنسقلمنسقلمنسقلمنسقاااا عالميًاعالميًاعالميًاعالميًاصحيفةصحيفةصحيفةصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات  تاريخ الطبع: ٢٠١٧/٠٨/٢٤وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا للنظامللنظامللنظامللنظام  رقم الطبعة ١.٠مراجعة: ٢٠١٧/٠٨/٢٣ Resin solution X 50االسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري

(يتبع في الصفحة ٤)

45.2.17

· مؤشراتمؤشراتمؤشراتمؤشرات التحكمالتحكمالتحكمالتحكم 
· المكوناتالمكوناتالمكوناتالمكونات ذاتذاتذاتذات القيمالقيمالقيمالقيم المحددةالمحددةالمحددةالمحددة التيالتيالتيالتي تتطلبتتطلبتتطلبتتطلب المراقبةالمراقبةالمراقبةالمراقبة فيفيفيفي مكانمكانمكانمكان العملالعملالعملالعمل 

108-88-3toluene

PEL (US)حدود السقف: ٣٠٠; ٥٠٠* جزء/مليونالقيمة على المدى الطويل: ٢٠٠ جزء/مليون
*١٠-min peak per ٨-hr shift

REL (US)١٥٠ جزء/مليون , م٣ , ١٠٠ جزء/مليونالقيمة على المدى القصير: ٥٦٠ مغم/ م٣ القيمة على المدى الطويل: ٣٧٥ مغم/
TLV (US)٢٠ جزء/مليون , م٣ القيمة على المدى الطويل: ٧٥ مغم/

BEI

WEL (GB)١٠٠ جزء/مليون , م٣ , ٥٠ جزء/مليونالقيمة على المدى القصير: ٣٨٤ مغم/ م٣ القيمة على المدى الطويل: ١٩١ مغم/
Sk

141-78-6ethyl acetate

PEL (US)٤٠٠ جزء/مليون , م٣ القيمة على المدى الطويل: ١٤٠٠ مغم/
REL (US)٤٠٠ جزء/مليون , م٣ القيمة على المدى الطويل: ١٤٠٠ مغم/
TLV (US)٤٠٠ جزء/مليون , م٣ القيمة على المدى الطويل: ١٤٤٠ مغم/

IOELV (EU)٤٠٠ جزء/مليون , م٣ , ٢٠٠ جزء/مليونالقيمة على المدى القصير: ١٤٦٨ مغم/ م٣ القيمة على المدى الطويل: ٧٣٤ مغم/
WEL (GB)القيمة على المدى الطويل: ٢٠٠ جزء/مليونالقيمة على المدى القصير: ٤٠٠ جزء/مليون

78-92-2butanol

PEL (US)١٥٠ جزء/مليون , م٣ القيمة على المدى الطويل: ٤٥٠ مغم/
REL (US)١٥٠ جزء/مليون , م٣ , ١٠٠ جزء/مليونالقيمة على المدى القصير: ٤٥٥ مغم/ م٣ القيمة على المدى الطويل: ٣٠٥ مغم/
TLV (US)١٠٠ جزء/مليون , م٣ القيمة على المدى الطويل: ٣٠٠ مغم/

WEL (GB)١٥٠ جزء/مليون , م٣ , ١٠٠ جزء/مليونالقيمة على المدى القصير: ٤٦٢ مغم/ م٣ القيمة على المدى الطويل: ٣٠٨ مغم/
67-63-0propan-2-ol

PEL (US)٤٠٠ جزء/مليون , م٣ القيمة على المدى الطويل: ٩٨٠ مغم/
REL (US)٥٠٠ جزء/مليون , م٣ , ٤٠٠ جزء/مليونالقيمة على المدى القصير: ١٢٢٥ مغم/ م٣ القيمة على المدى الطويل: ٩٨٠ مغم/
TLV (US)٤٠٠ جزء/مليون , م٣ , ٢٠٠ جزء/مليونالقيمة على المدى القصير: ٩٨٤ مغم/ م٣ القيمة على المدى الطويل: ٤٩٢ مغم/

BEI

WEL (GB)٥٠٠ جزء/مليون , م٣ , ٤٠٠ جزء/مليونالقيمة على المدى القصير: ١٢٥٠ مغم/ م٣ القيمة على المدى الطويل: ٩٩٩ مغم/
7732-18-5water, distilled, conductivity or of similar purity

ABC (GB)٢٥٠ جزء/مليون , م٣ القيمة على المدى الطويل: ٦٥٠ مغم/
(يتبع في الصفحة ٦)

 AE/AR 



لصفحةا ٦ من ١٢
لسالمةلسالمةلسالمةلسالمةاااا لمنسقلمنسقلمنسقلمنسقاااا عالميًاعالميًاعالميًاعالميًاصحيفةصحيفةصحيفةصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات  تاريخ الطبع: ٢٠١٧/٠٨/٢٤وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا للنظامللنظامللنظامللنظام  رقم الطبعة ١.٠مراجعة: ٢٠١٧/٠٨/٢٣ Resin solution X 50االسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري

(يتبع في الصفحة ٥)

45.2.17

· مكوناتمكوناتمكوناتمكونات لهالهالهالها قيمقيمقيمقيم بيولوجيةبيولوجيةبيولوجيةبيولوجية محددةمحددةمحددةمحددة 
108-88-3toluene

BEI (US)٠.٠٢ مغم/لتر
Medium: blood

Time: prior to last shift of workweek

Parameter: Toluene٠.٠٣ مغم/لتر
Medium: urine

Time: end of shift

Parameter: Toluene

creatinine ٠.٣ مغم/ غم
Medium: urine

Time: end of shift
Parameter: o-Cresol with hydrolysis (background)

67-63-0propan-2-ol

BEI (US)٤٠ مغم/لتر
Medium: urine

Time: end of shift at end of workweek
Parameter: Acetone (background, nonspecific)

· استخدمت القوائم السارية أثناء الصنع كقوائم أساسيةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات إضافيةإضافيةإضافيةإضافية 
· ضوابطضوابطضوابطضوابط التعرضالتعرضالتعرضالتعرض 
· معداتمعداتمعداتمعدات الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية 
· تجنب مالمسة العين و الجلدتخزن المالبس الواقية بشكل منفصلغسل اليدين قبل االستراحة أو عند نهاية العملقم فورًا بإزالة كافة المالبس الملوثة والملطخةأبقها بعيدة عن المواد الغذائية ، والمشروبات واالغذيةاجراءاتاجراءاتاجراءاتاجراءات وقائيةوقائيةوقائيةوقائية وصحيةوصحيةوصحيةوصحية عامةعامةعامةعامة 
· جهاز حماية تنفس مستقلفي حالة التعرض القصير أو التلوث المنخفض يستخدم جهاز ترشيح التنفس. في حالة التعرض الشديد أو المطول يستخدمحمايةحمايةحمايةحماية الجهازالجهازالجهازالجهاز التنفسيالتنفسيالتنفسيالتنفسي 
· حمايةحمايةحمايةحماية اليديناليديناليديناليدين 

_Sقفازات واقية
ينبغي أن تكون مادة القفاز كتيمة ومقاومة للمنتج / المادة / المستحضر.

نتيجة لالختبارات المفقودة اليوصى بمادة معينة للقفاز للمنتج / المستحضر / المخلوط الكيميائي.
اختيار مادة القفازات بالنظر إلى  فترات النفاذ ، معدالت االنتشار واالنحالل.

· ال يعتمد اختيار القفازات المناسبة فقط على المادة ولكن أيضا على عالمات أخرى للجودة والتي تختلف من صانع آلخر. وبما أنالمادةالمادةالمادةالمادة المصنوعالمصنوعالمصنوعالمصنوع منهامنهامنهامنها القفازاتالقفازاتالقفازاتالقفازات 
المنتج هو مستحضر من مواد مختلفة ، ال يمكن حساب مقاومة مادة القفاز مسبقًاوبالتالي ينبغي فحصها قبل االستخدام.

· ينبغي إيجاد زمن النفاذ الدقيق  من قبل صانع . القفازات الواقية وينبغي التقيد بهزمنزمنزمنزمن االختراقاالختراقاالختراقاالختراق للمادةللمادةللمادةللمادة المصنوعالمصنوعالمصنوعالمصنوع منهامنهامنهامنها القفازاتالقفازاتالقفازاتالقفازات 
(يتبع في الصفحة ٧)

 AE/AR 



لصفحةا ٧ من ١٢
لسالمةلسالمةلسالمةلسالمةاااا لمنسقلمنسقلمنسقلمنسقاااا عالميًاعالميًاعالميًاعالميًاصحيفةصحيفةصحيفةصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات  تاريخ الطبع: ٢٠١٧/٠٨/٢٤وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا للنظامللنظامللنظامللنظام  رقم الطبعة ١.٠مراجعة: ٢٠١٧/٠٨/٢٣ Resin solution X 50االسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري

(يتبع في الصفحة ٦)

45.2.17

· حمايةحمايةحمايةحماية العينالعينالعينالعين 
_Rالنظارات الواقية محكمة الغلق

لكيميائيةلكيميائيةلكيميائيةلكيميائيةااااوووو٩٩٩٩ لفيزيائيةلفيزيائيةلفيزيائيةلفيزيائيةاااا  صصصصاااالخولخولخولخواااا 
· معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن الخواصالخواصالخواصالخواص الفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائية والكيميائيةوالكيميائيةوالكيميائيةوالكيميائية االساسيةاالساسيةاالساسيةاالساسية 
· معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عامةعامةعامةعامة 
· المظهرالمظهرالمظهرالمظهر: 

سائلالشكلالشكلالشكلالشكل: وفقا للمواصفة المنتجاللوناللوناللوناللون
· خاصيةالرائحةالرائحةالرائحةالرائحة 
· غير محددعتبةعتبةعتبةعتبة الرائحةالرائحةالرائحةالرائحة 
·  (pH) غير محددقيمةقيمةقيمةقيمة االساالساالساالس الهيدروجينيالهيدروجينيالهيدروجينيالهيدروجيني أوأوأوأو درجةدرجةدرجةدرجة الحموضةالحموضةالحموضةالحموضة
· غير محدددرجةدرجةدرجةدرجة الذوبانالذوبانالذوبانالذوبان/ مجالمجالمجالمجال الذوبانالذوبانالذوبانالذوبانتغيرتغيرتغيرتغير الحالةالحالةالحالةالحالة  ٧٧ - ٧٨°C  درجةدرجةدرجةدرجة الغليانالغليانالغليانالغليان / مجالمجالمجالمجال الغليانالغليانالغليانالغليان
· ٢٦°C  نقطةنقطةنقطةنقطة الوميضالوميضالوميضالوميض 
·  (Flammability) (صلبصلبصلبصلب،،،، غازيغازيغازيغازي) غير قابل للتطبيققابليةقابليةقابليةقابلية االشتعالاالشتعالاالشتعالاالشتعال
·  (Ignition temperature) درجةدرجةدرجةدرجة حرارةحرارةحرارةحرارة االشتعالاالشتعالاالشتعالاالشتعال  C°٣٩٠
· غير محدددرجةدرجةدرجةدرجة حرارةحرارةحرارةحرارة التفككالتفككالتفككالتفكك /التحللالتحللالتحللالتحلل 
· المنتج اليشتعل ذاتيًااالشتعالاالشتعالاالشتعالاالشتعال الذاتيالذاتيالذاتيالذاتي 
· المنتج غير انفجاري. ومع ذلك ، يحتمل تشكل خالئط هواء /بخارخطرخطرخطرخطر االنفجاراالنفجاراالنفجاراالنفجار 

قابلة لالنفجار.
· ١.٢Vol ٪ الصغرىالصغرىالصغرىالصغرىحدودحدودحدودحدود االنفجاراالنفجاراالنفجاراالنفجار  ١٢Vol ٪ العلياالعلياالعلياالعليا

· C°٩٧ ضغطضغطضغطضغط البخارالبخارالبخارالبخار عندعندعندعند ٢٠٢٠٢٠٢٠hPa

غير محددالكثافةالكثافةالكثافةالكثافة ·
· غير محددالكثافةالكثافةالكثافةالكثافة النسبيةالنسبيةالنسبيةالنسبية 
· غير محددكثافةكثافةكثافةكثافة البخارالبخارالبخارالبخار 
· غير محددمعدلمعدلمعدلمعدل التبخرالتبخرالتبخرالتبخر 
· غير قابل لالمتزاج أو صعب الخلطماءماءماءماءالذوبانالذوبانالذوبانالذوبان فيفيفيفي / االمتزاجاالمتزاجاالمتزاجاالمتزاج معمعمعمع 
· غير محددمعاملمعاملمعاملمعامل التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع (نننن-اوكتانولاوكتانولاوكتانولاوكتانول / ماءماءماءماء): 
· اللزوجةاللزوجةاللزوجةاللزوجة: 

غير محددالدينامكيةالدينامكيةالدينامكيةالدينامكية:
غير محددالحركيةالحركيةالحركيةالحركية:

· ٦٦.٠% مذيباتمذيباتمذيباتمذيبات عضويةعضويةعضويةعضويةمحتوىمحتوىمحتوىمحتوى المذيبالمذيبالمذيبالمذيب:  ٤.٠% ماءماءماءماء
(يتبع في الصفحة ٨)

 AE/AR 



لصفحةا ٨ من ١٢
لسالمةلسالمةلسالمةلسالمةاااا لمنسقلمنسقلمنسقلمنسقاااا عالميًاعالميًاعالميًاعالميًاصحيفةصحيفةصحيفةصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات  تاريخ الطبع: ٢٠١٧/٠٨/٢٤وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا للنظامللنظامللنظامللنظام  رقم الطبعة ١.٠مراجعة: ٢٠١٧/٠٨/٢٣ Resin solution X 50االسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري

(يتبع في الصفحة ٧)

45.2.17

المركبالمركبالمركبالمركب العضويالعضويالعضويالعضوي المتطايرالمتطايرالمتطايرالمتطاير (VOC) (المفوضيةالمفوضيةالمفوضيةالمفوضية األوروبيةاألوروبيةاألوروبيةاألوروبية
EC )٪ 66.00

٥٠.٠% محتوىمحتوىمحتوىمحتوى الموادالموادالموادالمواد الصلبةالصلبةالصلبةالصلبة:
· ال يتوافر مزيد من المعلومات ذات الصلةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات أخرىأخرىأخرىأخرى: 
لقابليةلقابليةلقابليةلقابليةااااوووو للتفاعلللتفاعلللتفاعلللتفاعل١٠١٠١٠١٠ لكيميائيلكيميائيلكيميائيلكيميائياااا  ررررااااالسقرالسقرالسقرالسقراااا 
· ال تتوافر مزيد من المعلومات ذات الصلةالتفاعليةالتفاعليةالتفاعليةالتفاعلية 
· الثباتالثباتالثباتالثبات الكيميائيالكيميائيالكيميائيالكيميائي 
· غير قابل للتحلل إذا تم استخدامه وفقا للمواصفاتالتفككالتفككالتفككالتفكك الحراريالحراريالحراريالحراري/ الظروفالظروفالظروفالظروف الواجبالواجبالواجبالواجب  تجنبهاتجنبهاتجنبهاتجنبها 
· اليوجد تفاعالت خطر معروفةامكانيةامكانيةامكانيةامكانية التفاعالتالتفاعالتالتفاعالتالتفاعالت الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة 
· ال تتوافر مزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلةالحاالتالحاالتالحاالتالحاالت التيالتيالتيالتي يجبيجبيجبيجب تجنبهاتجنبهاتجنبهاتجنبها 
· ال تتوافر مزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلةالموادالموادالموادالمواد المتعارضةالمتعارضةالمتعارضةالمتعارضة 
· ال توجد منتجات انحالل خطرة معروفةمنتجاتمنتجاتمنتجاتمنتجات التحللالتحللالتحللالتحلل الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة 
لسميةلسميةلسميةلسميةاااا١١١١١١١١ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
· معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن التأثيراتالتأثيراتالتأثيراتالتأثيرات السميةالسميةالسميةالسمية 
· السميةالسميةالسميةالسمية الحادةالحادةالحادةالحادة 
· قيمقيمقيمقيم الجرعةالجرعةالجرعةالجرعة القاتلةالقاتلةالقاتلةالقاتلة/التركيزالتركيزالتركيزالتركيز القاتلالقاتلالقاتلالقاتل ٥٠٥٠٥٠٥٠ LD/LC50 المتعلقةالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقة بالتصنيفبالتصنيفبالتصنيفبالتصنيف 

108-88-3toluene ق٥٠فموي )ج  لفأرا ٥,٠٠٠ مغم/كغم ( ق٥٠جلدي )ج  أ  رنبلا ١٢,١٢٤ مغم/كغم ( ٥,٣٢٠ مغم/لتر (الفأر)LC50/4 ساعاتقابل لالستنشاق
141-78-6ethyl acetate ق٥٠فموي )ج  أ  رنبلا ٥,٦٢٠ مغم/كغم ( )LC50/4 ساعاتقابل لالستنشاق لفأرا ١,٦٠٠ مغم/لتر (

78-92-2butanol ق٥٠فموي )ج  لفأرا ٦,٤٨٠ مغم/كغم (
67-63-0propan-2-ol ق٥٠فموي )ج  لفأرا ٥,٠٤٥ مغم/كغم ( ق٥٠جلدي )ج  أ  رنبلا ١٢,٨٠٠ مغم/كغم ( )LC50/4 ساعاتقابل لالستنشاق لفأرا ٣٠ مغم/لتر (

· اثاراثاراثاراثار المهيجةالمهيجةالمهيجةالمهيجة األساسيةاألساسيةاألساسيةاألساسية 
· تهيج الجلد واالغشية المخاطيةتآكلتآكلتآكلتآكل الجلدالجلدالجلدالجلد / تهيجتهيجتهيجتهيج الجلدالجلدالجلدالجلد 
· تأثير مهيجاألضراراألضراراألضراراألضرار الخطيرةالخطيرةالخطيرةالخطيرة علىعلىعلىعلى العينالعينالعينالعين / التهيجالتهيجالتهيجالتهيج 
· احتمال حدوث تحسس من خالل مالمسة الجلدحساسيةحساسيةحساسيةحساسية الجهازالجهازالجهازالجهاز التنفسيالتنفسيالتنفسيالتنفسي أوأوأوأو الجلدالجلدالجلدالجلد 
· يبين المنتج المخاطر االتية وفقا لطريقة حساب إرشادات تصنيف االتحاد األوروبي EU العامة للمستحضرات الصادرة فيالمعلوماتالمعلوماتالمعلوماتالمعلومات السميةالسميةالسميةالسمية اإلضافيةاإلضافيةاإلضافيةاإلضافية 

مهيجالنسخة االخيرة.
· لتناسليةا - فئة ٢التأثيراتالتأثيراتالتأثيراتالتأثيرات المسرطنةالمسرطنةالمسرطنةالمسرطنة والمطفرةوالمطفرةوالمطفرةوالمطفرة والسامةوالسامةوالسامةوالسامة للتكاثرللتكاثرللتكاثرللتكاثر (CMR) (التسرطنالتسرطنالتسرطنالتسرطن والتطفروالتطفروالتطفروالتطفر وسميةوسميةوسميةوسمية التكاثرالتكاثرالتكاثرالتكاثر)  لسميةا 

 AE/AR 

(يتبع في الصفحة ٩)



لصفحةا ٩ من ١٢
لسالمةلسالمةلسالمةلسالمةاااا لمنسقلمنسقلمنسقلمنسقاااا عالميًاعالميًاعالميًاعالميًاصحيفةصحيفةصحيفةصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات  تاريخ الطبع: ٢٠١٧/٠٨/٢٤وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا للنظامللنظامللنظامللنظام  رقم الطبعة ١.٠مراجعة: ٢٠١٧/٠٨/٢٣ Resin solution X 50االسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري

(يتبع في الصفحة ٨)

45.2.17

إليكولوجيةإليكولوجيةإليكولوجيةإليكولوجيةاااا١٢١٢١٢١٢ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
· السميةالسميةالسميةالسمية 
· ال يتوافرمزيد من المعلومات ذات الصلةالسميةالسميةالسميةالسمية لألحياءلألحياءلألحياءلألحياء المائيةالمائيةالمائيةالمائية 
· ال يتوافر المزيد من المعلومات ذات الصلةالثباتالثباتالثباتالثبات والتحللوالتحللوالتحللوالتحلل 
· السلوكالسلوكالسلوكالسلوك فيفيفيفي النظمالنظمالنظمالنظم البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية 
· ال يتوافر المزيد من المعلومات ذات الصلةالتراكمالتراكمالتراكمالتراكم الحيويالحيويالحيويالحيوي الكامنالكامنالكامنالكامن 
· ال يتوافر المزيد من المعلومات ذات الصلةاالنتشاراالنتشاراالنتشاراالنتشار فيفيفيفي التربةالتربةالتربةالتربة 
· االثاراالثاراالثاراالثار السميةالسميةالسميةالسمية البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية 
· سام على األسماكمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة 
· معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات بيئيةبيئيةبيئيةبيئية إضافيةإضافيةإضافيةإضافية 
· المالحظاتالمالحظاتالمالحظاتالمالحظات العامةالعامةالعامةالعامة 

خطر على الماء من الفئة ٢ (اللوائح االلمانية) (تقييم ذاتي) : خطر على الماء.
خطر على مياه الشرب إذا تسرب بكميات قليلة إلى األرضالتسمح للمنتج بالوصول إلى المياه الجوفية أو المجرى المائي أو نظام الصرف الصحي.

سام على الكائنات الحية  المائيةسام أيضًا على االسماك والعوالق في المسطحات المائية.
·  (vPvB)وشدةوشدةوشدةوشدة الثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي ،،،،(PBT) نتائجنتائجنتائجنتائج تقييمتقييمتقييمتقييم الثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي والسميةوالسميةوالسميةوالسمية
·  (PBT) غير قابل للتطبيقالثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي والسميةوالسميةوالسميةوالسمية
·  (vPvB) غير قابل للتطبيق شدةشدةشدةشدة الثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي
· ال تتوافر أي معلومات ذات الصلةالتأثيراتالتأثيراتالتأثيراتالتأثيرات الضارةالضارةالضارةالضارة األخرىاألخرىاألخرىاألخرى 
لنفاياتلنفاياتلنفاياتلنفاياتاااا١٣١٣١٣١٣ لمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةاااا بالتخلصبالتخلصبالتخلصبالتخلص منمنمنمن  تتتتااااالعتبارالعتبارالعتبارالعتباراااا 
· طرقطرقطرقطرق معالجةمعالجةمعالجةمعالجة النفاياتالنفاياتالنفاياتالنفايات 
· الينبغي أبدًا التخلص منها مع النفايات المنزلية. التسمح للمنتج أن يصل الى نظام الصرف الصحي.التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات 
· التعبئةالتعبئةالتعبئةالتعبئة غيرغيرغيرغير النظيفةالنظيفةالنظيفةالنظيفة 
· ينبغي التخلص منها وفقًا للوائح الرسميةالتوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات 
لمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةاااا بالنقلبالنقلبالنقلبالنقل١٤١٤١٤١٤ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
· لمتحدةلمتحدةلمتحدةلمتحدةاااا  أ أ أ أ   ممممممممللللاااا رقمرقمرقمرقم 
·  ADR, IMDG, IATAUN1993

لمتحدةلمتحدةلمتحدةلمتحدةاااا · أ أ أ أ   ممممممممللللاااا لمحددلمحددلمحددلمحدداااا منمنمنمن قبلقبلقبلقبل  لبحريلبحريلبحريلبحرياااا  لرسميلرسميلرسميلرسمياااا للنقلللنقلللنقلللنقل  السمالسمالسمالسماااا 
· االتفاقاالتفاقاالتفاقاالتفاق االوربياالوربياالوربياالوربي المتعلقالمتعلقالمتعلقالمتعلق بالنقلبالنقلبالنقلبالنقل الدوليالدوليالدوليالدولي للبضائعللبضائعللبضائعللبضائع بالطرقبالطرقبالطرقبالطرق 

(ADR) 1993البريةالبريةالبريةالبرية FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL
ACETATE, TOLUENE)

· (IMDG) المدونةالمدونةالمدونةالمدونة البحريةالبحريةالبحريةالبحرية الدوليةالدوليةالدوليةالدولية للبضائعللبضائعللبضائعللبضائع الخطرةالخطرةالخطرةالخطرةFLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL ACETATE,

TOLUENE), MARINE POLLUTANT

· (IATA) اتحاداتحاداتحاداتحاد النقلالنقلالنقلالنقل الجويالجويالجويالجوي الدوليالدوليالدوليالدوليFLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL ACETATE,
TOLUENE)

لنقللنقللنقللنقلاااا · رتبةرتبةرتبةرتبة (رُتبرُتبرُتبرُتب) خطورةخطورةخطورةخطورة 
·  ADR, IMDG, IATA

dc̀gx
· ٣ سوائل قابلة لالشتعالالفئةالفئةالفئةالفئة 

(يتبع في الصفحة ١٠)
 AE/AR 



لصفحةا ١٠ من ١٢
لسالمةلسالمةلسالمةلسالمةاااا لمنسقلمنسقلمنسقلمنسقاااا عالميًاعالميًاعالميًاعالميًاصحيفةصحيفةصحيفةصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات  تاريخ الطبع: ٢٠١٧/٠٨/٢٤وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا للنظامللنظامللنظامللنظام  رقم الطبعة ١.٠مراجعة: ٢٠١٧/٠٨/٢٣ Resin solution X 50االسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري

(يتبع في الصفحة ٩)

45.2.17

· ٣بطاقةبطاقةبطاقةبطاقة وسموسموسموسم 
· لتعبئةلتعبئةلتعبئةلتعبئةاااا  مجموعةمجموعةمجموعةمجموعة 
·  ADR, IMDG, IATAIII

·  : لبيئيةلبيئيةلبيئيةلبيئيةاااا منتج يحتوي مواد خطرة بيئيًا : reaction product: bisphenol-A-لخطورةلخطورةلخطورةلخطورةاااا 
(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular

weight ≤ 700)

· لمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةاااا بالمستعملبالمستعملبالمستعملبالمستعمل  لخاصةلخاصةلخاصةلخاصةاااا  تحذير سوائل قابلة لالشتعالالحتياطاتالحتياطاتالحتياطاتالحتياطاتاااا 
·  :(Kemler)٣٠كودكودكودكود الخطرالخطرالخطرالخطر كيملركيملركيملركيملر
·  :(EMS ) رقمرقمرقمرقم تعقبتعقبتعقبتعقب خدمةخدمةخدمةخدمة البريدالبريدالبريدالبريد المستعجلالمستعجلالمستعجلالمستعجلF-E,S-E

 Aفئةفئةفئةفئة المخزنالمخزنالمخزنالمخزن ·

لثانيلثانيلثانيلثانياااا باتفاقيةباتفاقيةباتفاقيةباتفاقية ماربولماربولماربولماربول · ئبئبئبئبااااسوسوسوسو وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا للمرفقللمرفقللمرفقللمرفق  لنقللنقللنقللنقلاااا فيفيفيفي شكلشكلشكلشكل 
IBC ومدونةومدونةومدونةومدونة (MARPOL)غير قابل للتطبيق

· النقلالنقلالنقلالنقل / معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات إضافيةإضافيةإضافيةإضافية 
·  (ADR ) االتفاقاالتفاقاالتفاقاالتفاق االوربياالوربياالوربياالوربي المتعلقالمتعلقالمتعلقالمتعلق بالنقلبالنقلبالنقلبالنقل الدوليالدوليالدوليالدولي للبضائعللبضائعللبضائعللبضائع بالطرقبالطرقبالطرقبالطرق البريةالبريةالبريةالبرية
· ٥ لتركمياتكمياتكمياتكميات محدودةمحدودةمحدودةمحدودة 
·  (EQ) كمياتكمياتكمياتكميات مستثناهمستثناهمستثناهمستثناهEأقصى كمية صافية لكل عبوة خارجية: ١٠٠٠ ملأقصى كمية صافية لكل عبوة داخلية: ٣٠ ملالكود: ١
· ٣فئةفئةفئةفئة النقلالنقلالنقلالنقل 
· D/Eالكودالكودالكودالكود المقيدالمقيدالمقيدالمقيد للحركةللحركةللحركةللحركة داخلداخلداخلداخل األنفاقاألنفاقاألنفاقاألنفاق 

· IMDG المدونةالمدونةالمدونةالمدونة البحريةالبحريةالبحريةالبحرية الدوليةالدوليةالدوليةالدولية للبضائعللبضائعللبضائعللبضائع الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة
·  (LQ) ٥ لتركمياتكمياتكمياتكميات محدودةمحدودةمحدودةمحدودة
·  (EQ) كمياتكمياتكمياتكميات مستثناهمستثناهمستثناهمستثناهEأقصى كمية صافية لكل عبوة خارجية: ١٠٠٠ ملأقصى كمية صافية لكل عبوة داخلية: ٣٠ ملالكود: ١
· UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL"الالئحةالالئحةالالئحةالالئحة التنظيميةالتنظيميةالتنظيميةالتنظيمية النموذجيةالنموذجيةالنموذجيةالنموذجية" االمماالمماالمماالمم المتحدةالمتحدةالمتحدةالمتحدة 

ACETATE, TOLUENE), 3, III

لتنظيميةلتنظيميةلتنظيميةلتنظيميةاااا١٥١٥١٥١٥ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
· أنظمةأنظمةأنظمةأنظمة السالمةالسالمةالسالمةالسالمة والصحةوالصحةوالصحةوالصحة واألنظمةواألنظمةواألنظمةواألنظمة البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية / التشريعاتالتشريعاتالتشريعاتالتشريعات الخاصةالخاصةالخاصةالخاصة بالمادةبالمادةبالمادةبالمادة أوأوأوأو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط 
·  GHS عناصرعناصرعناصرعناصر ترميزترميزترميزترميز النظامالنظامالنظامالنظام العالميالعالميالعالميالعالمي المتوافقالمتوافقالمتوافقالمتوافق(GHS) المنتج مصنف وموسم وفق النظام العالمي المتوافق
· الرسومالرسومالرسومالرسوم التوضيحيةالتوضيحيةالتوضيحيةالتوضيحية للمخاطرللمخاطرللمخاطرللمخاطر 

d~
GHS02

d~
GHS07

d~
GHS08

d~
GHS09

خطرإشارةإشارةإشارةإشارة تحذيريةتحذيريةتحذيريةتحذيرية ·
· مكوناتمكوناتمكوناتمكونات تحديدتحديدتحديدتحديد المخاطرالمخاطرالمخاطرالمخاطر للوسمللوسمللوسمللوسم 

reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)
toluene

ستنشقالساىٔ  وبخار لهوببياناتبياناتبياناتبيانات الموادالموادالموادالمواد الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة · اإذ  اًضرر  لجلداقد يسبب  اًشديد للعينيسبب تهيج  يسبب تهيجًا 
(يتبع في الصفحة ١١)
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لصفحةا ١١ من ١٢
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(يتبع في الصفحة ١٠)
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لجلدا ً  للحساسية في  اإذ ثبت بصورة قاطعــــــــــةقد يسبب تفاعال لتعرضا  اإذ كان معروفًا) (يذكر سبيل  لمحددا  لتأثيرا  لجنينا (يذكر  لخصوبةا أو  يشتبه بأنه يضر 
( لخطرا لترنحاأنــــــــــه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب  رالدوا أو  لمتكرراقد يسبب  لممتدا أو  لتعرضا  اإذ كانت معروفة ) من خالل  لتيا تتــــــــــأثر  أ   عضاءلا قد يسبب تلفًا لألعضاء (تذكر جميع 

( لخطرا اإذ ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب  لتعرضا  (يــــــــــذكر سبيل 
ىٔ  يةالهوا لمسالكا  بتلعا ودخل  اإذ  قد يكون مميتًا 

أ  مدلا تاتأثير طويلة  ىٔ  مع  يةلماا سمي للحياة 
· البياناتالبياناتالبياناتالبيانات التحذيريةالتحذيريةالتحذيريةالتحذيرية 

. ليدا لوسما في متناول  لمنتجا أو بطاقة  جعلا وعاء  اإذ كانت هناك ضرورة الستشارة طبية 
. أ  طفاللا اًبعيد عن متناول  يحفظ 
. ماالستخدا لوسما قبل  تقرأ بطاقة 

إلشعالا . ، وغير ذلك من مصادر  لمكشوفا للهباو   ، لــــــــــشرراو  ، لــــــــــساخنةا لسطوحاو   ، رةالحرا ابعيد عن  يحفظ 
. لتدخينا إذا تم ابتالعها : اتصل بمركز السموم فورًا / طبيبممنوع 

.[ لدشا لجلدا بالماء [أو  . يشطف  اًفور لملوثةا  لمالبسا  لشعرا ): تخلع جميــــــــــع  لجلدا (أو  لسقوطا على  اإذ كانت موجــــــــــودة وكانفي حالة   ، لالصقةا لعدساتا  . تترع  قدقاىٔ  ساباحتر بالماء لعــــــــــدة  لعينينا : تشطف  في حالة دخول 
. لشطفا ً . يستمر  اًأمر سهال ذلك 
يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

التخلص من المحتويات / الحاوية وفقًا للوائح المحلية / اإلقليمية / الوطنية / الدولية.
· توصياتتوصياتتوصياتتوصيات رقمرقمرقمرقم  ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢/١٨١٨١٨١٨/ االتحاداالتحاداالتحاداالتحاد األوروبياألوروبياألوروبياألوروبي 
· لم يتم إدراج أي من المكوناتموادموادموادمواد تسمىتسمىتسمىتسمى بالموادبالموادبالموادبالمواد الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة - مرفقمرفقمرفقمرفق ١١١١ 
·  (Seveso) مواد خطرة على البيئة المائيةفئةفئةفئةفئة سيفيزوسيفيزوسيفيزوسيفيزو  E2سوائل قابلة لالشتعال P5c
t 200الكميةالكميةالكميةالكمية المؤهلةالمؤهلةالمؤهلةالمؤهلة (باالطنانباالطنانباالطنانباالطنان) لتطبيقلتطبيقلتطبيقلتطبيق متطلباتمتطلباتمتطلباتمتطلبات الدرجةالدرجةالدرجةالدرجة المنخفضةالمنخفضةالمنخفضةالمنخفضة ·

· t 500الكميةالكميةالكميةالكمية المؤهلةالمؤهلةالمؤهلةالمؤهلة (باالطنانباالطنانباالطنانباالطنان) لتطبيقلتطبيقلتطبيقلتطبيق متطلباتمتطلباتمتطلباتمتطلبات الدرجةالدرجةالدرجةالدرجة العلياالعلياالعلياالعليا 

· لم يجرى تقييم السالمة الكيميائيةتقييمتقييمتقييمتقييم السالمةالسالمةالسالمةالسالمة الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية 
هذه المعلومات مبنية على معرفتنا الحالية. ومع ذلك ، ال يشكل هذا ضمانًا ألية مميزات منتج معين وال تؤسس عالقة تعاقديةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات أخرىأخرىأخرىأخرى١٦١٦١٦١٦

سارية قانونيًا.
· عباراتعباراتعباراتعبارات ذاتذاتذاتذات صلةصلةصلةصلة 

H225لساىٔ  وبخار لهوب بدرجة عالية
H226لساىٔ  وبخار لهوب
H303بتلعا اإذ  قد يضر 
H304 ٔى يةالهوا لمسالكا  بتلعا ودخل  اإذ  قد يكون مميتًا 
H315لجلدا يسبب تهيج 
H317لجلدا ً  للحساسية في  قد يسبب تفاعال
H319اًشديد للعين يسبب تهيجًا 
H333ستنشقا اإذ  اًضرر  قد يسبب 
H335قد يسبب تهيجًا تنفسيًا
H336لترنحا رالدوا أو  قد يسبب 
H361اإذ ثبت بصورة لتعرضا  اإذ كان معروفًا) (يذكر سبيل  لمحددا  لتأثيرا  لجنينا (يذكر  لخصوبةا أو  يشتبه بأنه يضر 

( لخطرا قاطعــــــــــة أنــــــــــه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب 
H373لمتكررا لممتدا أو  لتعرضا  اإذ كانت معروفة ) من خالل  لتيا تتــــــــــأثر  أ   عضاءلا قد يسبب تلفًا لألعضاء (تذكر جميع 

( لخطرا اإذ ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب  لتعرضا  (يــــــــــذكر سبيل 
H411 ٔا مدلا تاتأثير طويلة  ىٔ  مع  يةلماا سمي للحياة 

·  SDS القسمالقسمالقسمالقسم الذيالذيالذيالذي يصدريصدريصدريصدر صحيفةصحيفةصحيفةصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات السالمةالسالمةالسالمةالسالمةProduct safety department.

· Dr. Peter Mayerاالتصالاالتصالاالتصالاالتصال 
(يتبع في الصفحة ١٢)
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لصفحةا ١٢ من ١٢
لسالمةلسالمةلسالمةلسالمةاااا لمنسقلمنسقلمنسقلمنسقاااا عالميًاعالميًاعالميًاعالميًاصحيفةصحيفةصحيفةصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات  تاريخ الطبع: ٢٠١٧/٠٨/٢٤وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا للنظامللنظامللنظامللنظام  رقم الطبعة ١.٠مراجعة: ٢٠١٧/٠٨/٢٣ Resin solution X 50االسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري

(يتبع في الصفحة ١١)
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· االختصاراتاالختصاراتاالختصاراتاالختصارات والمختصراتوالمختصراتوالمختصراتوالمختصرات 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)لمائةا  LC50: Lethal concentration, 50لمائةا  LD50: Lethal dose, 50

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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