
Techspray Eco-Freezer 1583-10S

معلومات الطواريء الصحیة:
معلومات طواريء االنسكاب:

المعلومات المتعلقة بالنقل

صحیفة بیانات السالمة

اسم المنتج

Techspray Eco-Freezer 1583-10S

یتفق والئحة (المجموعة األوروبیة) رقم 1907/2006 (تشریع تقییم المواد الكیمیائیة وتسجیلھا وإقرارھا (REACH))، الملحق 2، بصیغتھ المعدلة بالئحة (االتحاد
األوروبي) رقم 2015/830

محدودیة المعلومات

:

Trans-1,3,3,3-terafluoroprop-1-ene
HFO1234ze

وسائل التعریف األخرى :

:

ف الُمنَتج 1.1 ُمعرِّ

د صحیفة بیانات السالمة 1.3 بیانات مورِّ

aerosolنوع المنَتج :

عنوان البرید اإللكتروني للشخص
المسئول عن صحیفة بیانات السالمة ھذه

: ***تجب ترجمتھا***

رقم التسجیل في دائرة المستخلصات
CAS الكیمیائیة

: 29118-24-9

وصف المنتج : Dusting Gas

1.2 االستخدامات الھامة الُمحددة للمادة أو الخلیط وأوجھ االستخدام التي ال ُینَصح بھا

القسم 1: تعریف المادة/المستحضر و الشركة/المشروع

كود المجموعة األوروبیة : 471-480-0

كود المنتج : 1583-10S

مسئول االتصال الوطني

1.4 رقم ھاتف الطوارئ

الھیئة االستشاریة الوطنیة/مركز السموم

رقم الھاتف:

د المورِّ

رقم الھاتف :

ساعات التشغیل :

Chemtrec  - 1-800-858-4043
CANTUC (Canadian Transportation): (613) 996-6666

Emergency phone: (800) 858-4043

د االتحاد األوروبي> لتعریف ھذه الُمخرجات ى الجملة <مورِّ ل ُمحتَو ُیعدَّ

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VZ-2132 Hoofddorp
The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499

معلومات الطواريء الصحیة:
***تجب ترجمتھا***

24/7

غیر قابل للتطبیق.
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Techspray Eco-Freezer 1583-10S

األخطار األخرى التي ال تؤدي إلى:
تصنیف

د األنسجة أو لسعة الجلید.ابتالع السائل یسبب حروقاً تشبھ قد یؤدي االتصال الجلدي بالسوائل سریعة التبخر إلى تجمُّ
لسعة الجلید.

انظر القسم 11 لمزید من المعلومات عن التأثیرات الصحیة واألعراض.

[CLP/GHS] 1272/2008 التصنیف وفقاً للتنظیم (االتحاد األوروبي) رقم

القسم 2: بیان األخطار
2.1 تصنیف المادة أو الخلیط

تعریف المنتج : مادة أحادیة المقوم

انظر القسم 16 لمطالعة نص بیانات األخطار آنف الذكر كامالً .

2.2 عناصر الوسم

كلمة التنبیھ :

عبارات المخاطر :

الوقایة :

عبارات التحذیر

االستجابة :

التخزین :

التخلص من النفایة :

تحذیر

ن. وعاء منضغط: قد ینفجر إذا سخِّ

ُتحفظ بعیداً عن الحرارة، واألسطح الساخنة، والشرر، واللھب المكشوف، ومصادر االشتعال األخرى. ممنوع التدخین.
ال یخرق أو یحرق، حتى بعد استخدامھ.

غیر قابل للتطبیق.

ض لدرجات حرارة تتجاوز 50  °س /122 °ف. یحمى من أشعة الشمس.  ال یعرَّ

غیر قابل للتطبیق.

عناصر التوسیم التكمیلیة

د العبوات بأنظمة إغالق ُیراعى أن تُزوَّ
منیعة لألطفال

غیر قابل للتطبیق.

تحذیر لمسي من الخطر غیر قابل للتطبیق.

:

:

: غیر قابل للتطبیق.

متطلبات التغلیف الخاصة

نات خِطرة مكوِّ : Eco-Duster

2.3 األخطار األخرى

المادة تفي بالمعاییر الخاصة بالمواد
PBT) ًالباقیة، السامة والمتراكمة حیویا

) بحسب تنظیم (المفوضیة األوروبیة)
رقم 1907/2006، الُملحق الثالث عشر

: ال.

P: غیر متاحة. B: غیر متاحة. T: ال.

المادة تفي بالمعاییر الخاصة بالمواد
شدیدة البقاء وشدیدة التراكم البیولوجي (

vPvB) بحسب تنظیم (المفوضیة
األوروبیة) رقم 1907/2006، الُملحق

الثالث عشر

: غیر متاحة.

Aerosol 3, H229

الُملحق السابع عشر؛ قیود على تصنیع
وطرح واستخدام مواد وخالئط وحاجیات

ُمعینة خطرة

: غیر قابل للتطبیق.

لة. ر وفقاً لالئحة (EC) 1272/2008 المعدَّ الُمنَتج مصنف على أنھ خِط

:مادة أحادیة المقوم

القسم 3: التركیب/معلومات عن المكونات
3.1 المواد

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : 10/13/2017 تاریخ اإلصدار السابق : لم یتم التأكد من الصالحیة من قبل ُنسخة : 1 11/2
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Techspray Eco-Freezer 1583-10S

القسم 3: التركیب/معلومات عن المكونات

القسم الثامن یعرض حدود التعرض المھني، في حال توفرھا.

[A] مقوم
[B] شائبة

[C] ُمضافة تثبیتیة

النوع

د حالیاً، لیست في ھذا القسم ُمكونات إضافیة ُمصنَّفة أو ُتسھم في تصنیف المادة ومن ثم تتطلب اإلبالغ. على حد علم المورِّ

ن/المنَتج اسم المُكوِّ

HFO-1234ZE المفوضیة األوروبیة: 471-480-0
:(CAS) خدمة الملخصات الكیمیائیة

29118-24-9

100 Press. Gas Comp.
Gas, H280

[A]

فات الُمعرِّ % تنظیم (المفوضیة األوروبیة) رقمالنوع
1272/2008 [التصنیف

[(CLP) والتوسیم والتعبئة

انظر القسم 16 لمطالعة نص
بیانات األخطار آنف الذكر كامالً .

ِجدت.  أخرج المصاب إلى الھواء الطلق ثم ضعھ في وضعیة نیة إن ُو ُیراعى المضمضة بالماء.  ُیراعى نزع األطقم السِّ
مریحة بالنسبة للتنفس.  في حالة بلع المادة مع إحتفاظ الشخص بوعیھ، یتم إعطائھ كمیات قلیلة من الماء لیشربھا.  ُیراعى

التوقف لو شعر الشخص المعرض بالغثیان إذ أن التقیؤ ینطوي على خطورة.  ال تحرض على القيء إال إن طلب أحد
أعضاء الطاقم الطبي منك أن تقوم بھذا.  ینبغي اإلبقاء على الرأس منخفضاً أثناء القيء كي ال یدخل القيء إلى الرئتین.

ُیراعى الحصول على الرعایة الطبیة إذا استمرت التأثیرات الصحیة الضائرة أو إن كانت شدیدة.  ُیحظر إعطاء أي شيء
عن طریق الفم لشخص فاقد الوعي.  في حالة فقدان الوعي، ضع المتعرض في وضعیة اإلفاقة واطلب الرعایة الطبیة
على الفور.  یراعى اإلبقاء على مسلك الھواء مفتوحاً .  أرِخي كل خانق من الثیاب كالیاقة أو رباط العنق أو الحزام أو

أربطة الوسط.

مالمسة الجلد

ُیراعى دفق الماء على العین فوراً، و رفع الجفون العلویة والسفلیة من حین آلخر.  یراعى التحقق من عدم وجود عدسات
ِجدت.  ُیراعى مواصلة الشطف لمدة عشر دقائق على األقل.  ُیراعى الحصول على الرعایة الطبیة الصقة أو إزالتھا إن ُو

في حالة حدوث تھیُّج.

ل الثیاب و األحذیة الملوثة.  ُیراعى الحصول على الرعایة الطبیة لو إغسل الجلد الملوث بكثیر من الماء المتدفق.  أِز
ظھرت أعراض.  ُیراعى غسل الثیاب قبل إعادة استخدامھا.  یراعى تنظیف الحذاء تنظیفا جیدا قبل ارتدائھ ثانیة.

لي 4.1 وصف إجراءات اإلسعاف األوَّ

أخرج المصاب إلى الھواء الطلق ثم ضعھ في وضعیة مریحة بالنسبة للتنفس.  في حالة التوقف عن التنفس، عدم إنتظام
التنفس أو لو حدثت سكتة تنفسیة، ُیراعى تقدیم أكسجین أو تنفساً اصطناعیاً من قبل أفراد مدربین.  قد تنطوي عملیة
اإلنعاش من الفم إلى الفم على خطورة ما للشخص الذي یقدم المساعدة عند قیامھ بھا.  ُیراعى الحصول على الرعایة

الطبیة إذا استمرت التأثیرات الصحیة الضائرة أو إن كانت شدیدة.  في حالة فقدان الوعي، ضع المتعرض في وضعیة
اإلفاقة واطلب الرعایة الطبیة على الفور.  یراعى اإلبقاء على مسلك الھواء مفتوحاً .  أرِخي كل خانق من الثیاب كالیاقة

أو رباط العنق أو الحزام أو أربطة الوسط.  في حالة استنشاق ُمخلفات التحلل عند نشوب حریق، قد تظھر األعراض
ظھوراً آجالً .  قد یكون من الضروري أن یظل الشخص المعرَّض تحت المالحظة الطبیة لـ 48 ساعة.

االبتالع

استنشاق

مالمسة العین

:

:

:

:

حمایة فریق اإلسعافات األولیة : ُیحظر القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.  قد تنطوي عملیة اإلنعاش من الفم إلى الفم على
خطورة ما للشخص الذي یقدم المساعدة عند قیامھ بھا.

القسم 4: تدبیر اإلسعاف األولي

4.2 أھم األعراض والتأثیرات، الحاد منھا والمؤجل

عالمات/أعراض فرط التعرض

مالمسة الجلد

االبتالع

استنشاق األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
تھیُّج المسلك التنفسي

السعال

لیست ھناك بیانات معینة.

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
لسعة الجلید

تھیُّج
احمرار
الجفاف
التشقق

:

:

:

مالمسة العین : األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
تھیُّج

احمرار
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القسم 4: تدبیر اإلسعاف األولي

مالحظات للطبیب في حالة استنشاق ُمخلفات التحلل عند نشوب حریق، قد تظھر األعراض ظھوراً آجالً .  قد یكون من الضروري أن یظل
الشخص المعرَّض تحت المالحظة الطبیة لـ 48 ساعة.

:

معالجات خاصة

4.3 دواعي أیة رعایة طبیة فوریة وُمعالجة خاصة مطلوبة

:ال یوجد عالج محدد.

یراعى عزل المكان على الفور و ذلك بإخالء األفراد المتواجدین على مقربة من الحادث في حالة نشوب حریق.  ُیحظر
القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.  انقل الحاویات من منطقة الحریق، إذا أمكن فعل ذلك

دون مخاطر.  استخدم رشاش الماء لتبرید الحاویات المعرضة للحریق.

منتجات احتراق خِطرة

األخطار الناجمة عن المادة أو الخلیط

قد تحتوي نواتج اإلنحالل المواد اآلتیة:
ثاني أكسید الكربون
أول أكسید الكربون
مركبات ھالوجینیة
ھالیدات كربونیل

في حالة الحریق أو عند التسخین، یزداد الضغط وقد تنفجر الحاویة، مع خطر حدوث انفجار الحق.  قد یتراكم الغاز في
المناطق المنخفضة أو المحصورة أو قد ینطلق لمسافة طویلة حتى یصل إلى مصدر اشعال ویرتد ومیضاً فیتسبب في

نشوب حریق أو وقوع انفجار.  اسطوانات الترذیذ المنفجرة قد تندفع بسرعة عالیة من مكان الحریق.  قد ینشأ حریق أو
خطر االنفجار عند تصریفھا إلى المجاري.

ینبغي أن یرتدي مكافحو الحرائق التجھیزات الواقیة المناسبة و جھاز تنفس مكتفي ذاتیاً (SCBA) ذا وحدة كاملة للوجھ
یعمل في نمط الضغط الموجب.  ثیاب مكافحي الحریق (بما فیھا الخوذات واألحذیة والقفازات الواقیة) التي تتفق والمعیار

األوروبي EN 469 سوف تكفل ُمستوى أساسیاً من الحمایة من الحوادث الكیماویة.

معدات الحمایة الشخصیة واالحتیاطات
الالزمة لعمال اإلطفاء

یراعى استخدام مادة إطفاء مالئمة للحریق المحیط.

5.1 وسائل اإلطفاء

:

:

:

ال توجد.

وسائل اإلطفاء المناسبة :

وسائل اإلطفاء غیر المناسبة :

القسم 5: تدابیر مكافحة النار

5.2 األخطار الخاصة الناجمة عن المادة أو الخلیط

5.3 نصائح لمكافحي الحریق

معدات الحمایة الشخصیة واالحتیاطات
الالزمة لعمال اإلطفاء

:

6.2 االحتیاطات البیئیة تجنب تناثر المادة المنسكبة وجریانھا السطحي ووصولھا إلى التربة و المجاري المائیة والبالوعات ومجاري الصرف.
ُیراعى إبالغ السلطات المعنیة لو تسبب المنتج في تلوث البیئة (مجاري الصرف، المجاري المائیة، التربة أو الھواء).

ُیراعى وقف التسرب إن لم ینطو ذلك على مخاطرة.  یراعى نقل األوعیة من منطقة االنسكاب.  استخدم معدات ال تحدث
شرراً وغیر قابلة لالنفجار.  خفف بالماء ثم قم بإزالتھ بالتنشیف باستعمال الممسحة إذا كان قابل للذوبان في الماء.
كبدیل، أو إذا كان المنتج غیر قابل للذوبان في الماء، قم بالتنشیف مستخدماً مادة خاملة جافة ثم إطرحھا في وعاء

مھمالت مناسب.  تخلص منھا عن طریق أحد مقاولي التخلص من النفایات المرخصین.

انسكاب صغیر :

6.3 طرائق ومواد االحتواء والتنظیف

القسم 6: تدابیر مواجھة التسرب العارض
6.1 الحتیاطات الشخصیة ومعدات الحمایة وإجراءات الطوارئ

لألفراد من خارج فریق الطوارئ :

لمسعفي الطوارئ :

ُیحظر القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.  یراعى إخالء المناطق المجاورة.  یراعى عدم
السماح بالدخول لكل من ال یرتدي الثیاب الواقیة أو من ال حاجة لك بھم من األفراد.  ننصح بتوخي الحذر التام في حالة
إنثقاب اسطوانات الترذیذ إذ أن محتویاتھا المضغوطة والمادة الدافعة تنطلق منھا بسرعة.  في حالة تمزق عدد كبیر من

الحاویات، ُیراعى التعامل معھ على أنھ انسكاب كبیر للمادة وفقاً للتعلیمات الواردة بقسم التنظیف.  یراعى تجنب مالمسة
المادة المنسكبة أو السیر علیھا.  أغلق كافة مصادر اإلشعال.  ممنوع استخدام أسھم اإلشارة الومضیة أو التدخین أو
إشعال لھب في منطقة الخطر.  تجنب استنشاق البخار أو الرذاذ.  ُیراعى توفیر تھویة كافیة.  یراعى ارتداء منفاس

مناسب في حالة عدم كفایة التھویة.  ارتدي التجھیزات الواقیة الشخصیة الُمالئمة.

إذا لزم األمر ارتداء ثیاباً خاصة للتعامل مع االنسكاب، ُیرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة
وغیر المناسبة في الحسبان.  راجع كذلك المعلومات الواردة في قسم "للألفراد من خارج فریق الطوارئ".

:
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القسم 6: تدابیر مواجھة التسرب العارض
ُیراعى وقف التسرب إن لم ینطو ذلك على مخاطرة.  یراعى نقل األوعیة من منطقة االنسكاب.  استخدم معدات ال تحدث

شرراً وغیر قابلة لالنفجار.  یتم االقتراب من الناحیة التي تھب منھا الریاح إلى المكان.  امنع دخولھا في بالوعات
الصرف، و المجاري المائیة، أو البدرومات، أو المناطق المحصورة.  ُیراعى غسل االنسكابات وصوالً بھا إلى محطة

معالجة میاه الفیض أو التعامل معھا كاآلتي.  ُیراعى احتواء االنسكاب وجمعھ بمادة ماصٍة غیر قابلة لالحتراق مثل
الرمل، أو التراب، أو الفرمیكیولیت، أو تراب دیاتومي، ثم وضعھا في إحدى الحاویات للتخلص منھا بما یتفق واللوائح
ثة قد تشكل خطراً  المحلیة.  تخلص منھا عن طریق أحد مقاولي التخلص من النفایات المرخصین.  المادة الماّصة الملوَّ

مماثالً لخطر المنتج المنسكب.

انسكاب كبیر :

6.4 مرجع لألقسام األخرى انظر القسم 1 لمعرفة بیانات االتصال في أحوال الطوارئ.
انظر القسم 8 للحصول على معلومات عن التجھیزات الوقائیة الشخصیة الُمالئمة.

انظر القسم 13 لمزید من المعلومات حول ُمعالجة النفایات.

:

خزن المادة وفقاً لتعلیمات السلطات المحلیة.  ُیراعى التخزین بعیداً عن ضوء الشمس المباشر، في منطقة جافة ، باردة، وجیدة التھویة، وبعیداً عن أیة مواد متنافرة (
انظر القسم 10) والطعام والشراب.  ُیراعى استخدام طرق احتواء سلیمة لتجنب تلوث البیئة.

القسم 7: المناولة والتخزین
تشتمل المعلومات الواردة في ثنایا ھذا القسم على إرشادات وتوجیھات عامة. وتنبغي االستعانة بقائمة االستخدامات الُمبیَّنة في القسم 1 لمطالعة ما ُیتاح من معلومات وردت

في سیناریو(ھات) التعرض بشأن أوجھ االستخدام.

7.1 احتیاطات للمناولة المأمونة

إجراءات للحمایة :

إرشادات حول الصحة المھنیة العامة :

7.2 متطلبات التخزین المأمون، بما في ذلك ما یتعلق بحاالت عدم توافق المواد

7.3 االستخدام/ات النھائي/یة الخاصة

توصیات :

حلول تتعلق بالقطاع الصناعي: غیر متاحة.

غیر متاحة.

یراعى ارتداء أجھزة الوقایة الشخصیة المالئمة(انظر القسم 8).  حاویة مضغوطة: ُتراعى وقایتھا من ضوء الشمس
وعدم تعریضھا لدرجة حرارة تتجاوز 50 درجة مئویة.  ُیحظر ثقبھا أو حرقھا ولو بعد استخدامھا.  یحظر ابتالعھا.

ُیراعى تجنب مالمستھا األعین و الجلد و الثیاب.  ُیراعى تجنُّب استنشاق الغاز.  تجنب استنشاق البخار أو الرذاذ.
یستخدم فقط مع وجود تھویة كافیة.  یراعى ارتداء منفاس مناسب في حالة عدم كفایة التھویة.  یراعى التخزین و

االستخدام بعیدا عن مصادر الحرارة، أو الشرر، أو اللھب أو غیرھا من مصادر االشتعال.  یراعى استخدام أجھزة
كھربائیة (تھویة، و إضاءة، و مناولة المواد) غیر قابلة لالنفجار.  استخدم فقط أدوات ال تولد الشرر.  األوعیة الفارغة

تحتوي على بقایا قد تكون خطرة.

یحظر تناول الطعام، والشراب، والتدخین في األماكن التي یجري التعامل فیھا مع ھذه المادة سواء بالمناولة، التخزین أو
ثة المعالجة.  یتوجب على العمال غسل األیدي والوجھ قبل تناول الطعام والشراب والتدخین.  اخلع الثیاب المُلوَّ

والتجھیزات الوقائیة قبل دخول األماكن المخصصة للطعام.  انظر القسم 8 لمزید من المعلومات حول إجراءات الحفاظ
على الصحة.

إجراءات المتابعة الموصى بھا نات لھا حدود تعرُّض، قد یكون من المطلوب إجراء متابعة حیویة أو متابعة إن كان ھذا المنَتج یحتوي على مُكوِّ
األشخاص أو مكان العمل كي یتسنى تحدید مدى فاعلیة التھویة، أو إجراءات التحكم األخرى و/أو مدى ضرورة استخدام

األجِھزة التنفسیة الواقیة.  تنبغي اإلشارة إلى معاییر الُمراَقبة، من مثل ما یلي:  المعیار األوروبي EN 689 (أجواء
موقع العمل - إرشادات تقییم التعرض لعوامل كیماویة باالستنشاق لمقارنتھا بالقیم الحدیة واستراتیجیة القیاس)  المعیار

األوروبي EN 14042 (أجواء موقع العمل - دلیل اتخاذ وتطبیق إجراءات تقییم التعرض للعوامل البیولوجیة والكیماویة
)  المعیار األوروبي EN 482 (أجواء موقع العمل - المتطلبات العامة ألداء إجراءات قیاس العوامل الكیماویة)  سیكون

رة. من المطلوب كذلك الرجوع إلى وثائق التوجیھ الوطنیة الخاصة بطرق تحدید المواد الخِط

:

DNELs/DMELs غیر ُمتاحة.

PNEC

PNECs غیر ُمتاحة.

القسم 8: ضوابط التعرض/الحمایة الشخصیة

8.1 بارامترات التحكم

DNELs/DMELs

مت ھذه المعلومات بناًء على استخدامات الُمنَتج النمطیة المتوقعة.  ھناك تدابیر إضافیة قد تشتمل المعلومات الواردة في ثنایا ھذا القسم على إرشادات وتوجیھات عامة.  قُدِّ
تقتضیھا مناولة المادة السائبة أو االستخدامات األخرى التي قد تزید من تعرض العمال أو اإلطالقات البیئیة إلى حد بعید.

حدود التعرض المھني

قیمة حد التعرض غیر معروفة.
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القسم 8: ضوابط التعرض/الحمایة الشخصیة

حمایة یدویة

بناًء على نوع الخطر والتعرض المحتمل، قم باختیار قناع التنفس المتناسب مع المعیار أو المصادقة المالئمین.  یجب
استعمال أقنعة التنفس وفًقا لبرنامج حمایة الجھاز التنفسي لضمان تركیب مالئم، وتدریب مالئم وجوانب استعمال أخرى

مھمة مالئمة.

ینبغي دوما ارتداء القفازات غیر المنفِذة و المقاِومة كیمیائیا بما یتفق مع المعاییر المعتمدة عند التعامل مع المنتجات
الكیمیائیة إذا تبین من تقییم المخاطر ضرورة ذلك.  تحقق خالل استخدام القفازات من أنھا ما زالت تحتفظ بخواصھا

الواقیة، آخذاً في االعتبار المعاییر التي تحددھا جھة تصنیع القفازات.  تجدر اإلشارة إلى أن زمن اختراق مادة أي قفاز
ر زمن حمایة قد یختلف باختالف جھات تصنیعھ.  في حالة المخالیط، التي تتألف من مواد عدیدة، ال یمكن أن ُیقدَّ

القفازات تقدیراً دقیقاً .

یتوجب استخدام نظارات مستوفیة لمواصفة ُمعتمدة، عندما ُیشیر تقییم المخاطر إلى ضرورة ذلك لتجنب التعرض لتناثر
السائل، أو الضباب أو الغازات أو األغبرة.  إذا كان االتصال ممكناً، ینبغي ارتداء وسائل الحمایة التالیة، ما لم یشر

التقییم إلى درجة أعلى من الحمایة:  نظارات أمان بواقیات جانبیة.

أدوات حمایة الوجھ/العین

حمایة تنفسیة :

:

:

حمایة للجلد

یجب انتقاء التجھیزات الشخصیة الواقیة للجسم بما یتفق والمھمة التي یجري القیام بھا والمخاطر التي تنطوي علیھا، كما
یجب أن یعتمدھا أحد المختصین قبل التعامل مع ھذا المنتج.

:

ضوابط التعرض البیئي : ننصح بفحص اإلنبعاثات الصادرة من أجھزة العمل والتھویة، للتأكد من استیفائھا لمتطلبات قانون حمایة البیئة.  في
خان، أو الُمرشِّحات أو إجراء تعدیالٍت ھندسیة بعض الحاالت، قد یكون من الضروري استخدام أجھزة غسل الدُّ

ات، كي یتسنى تقلیل االنبعاثات إلى مستویات مقبولة. للُمِعدَّ

الضوابط الھندسیة المناسبة : یستخدم فقط مع وجود تھویة كافیة.  إذا ما تولد غبار أو أدخنة أو غاز أو بخار أو سدیم عن عملیات االستخدام، إستخدم
حجرات إحتواء المعامالت، تھویة تصریفیة موضعیة أو ما عدا ذلك من إجراءات تحكم ھندسیة لتخفیض تعرض العمال

للملوثات المنقولة بالھواء إلى ما ھو دون الحدود الموصى بھا أو القانونیة.  تقتضي الضوابط الھندسیة الحفاظ على
تركیزات الغاز، أو البخار، أو الغبار دون المستویات الدنیا لالنفجار.  استخدم معدات تھویة مضادة لالنفجار.

اغسل الیدین، والذراعین، والوجھ غسالً تاماً بعد مناولة المنتجات الكیمیائیة، وعند األكل والتدخین، وفي نھایة فترة
ُثھا.  ُیراعى غسل الثیاب الملوثة قبل ارتدائھا مرة العمل.  یتوجب استخدام طرائق مالئمة لنزع الثیاب التي ُیحتمل تلوُّ

ثانیة.  تأكد من وجود محطات غسیل األعین وأدشاش األمان على مقربة من موقع العمل.

8.2 ضوابط التعرض

إجراءات النظافة الشخصیة :

تدابیر الحمایة الفردیة

أدوات حمایة الجسم :

وقایة أخرى لحمایة الجلد ى وما تنطوي علیھ من ینبغي انتقاء األحذیة المالئمة وإجراءات الوقایة الجلدیة اإلضافیة بناًء على الُمھمة التي ُتؤدَّ
مخاطر وینبغي أن یعتمدھا أحد الُمختصین قبل مناولة الُمنَتج.

-19 °

الحالة الفیزیائیة

نقطة االنصھار/نقطة التجمد

لیة ونطاق الغلیان نقطة الغلیان األوَّ

الضغط البخاري

الكثافة النسبیة

الكثافة البخاریة

الذوبانیة (نیات)

غاز. [الغاز المضغوط الُمسال.]

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.

الرائحةإیثیري. رائحة ضعیفة. [طفیفة]

pH

اللونصافٍ . عدیم اللون.

معدل التبخر غیر متاحة.

درجة حرارة االشتعال الذاتي

نقطة الومیض

غیر متاحة.

 [الُمنَتج ال یساعد على استدامة االحتراق.]

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.

عتبة الرائحةغیر متاحة.

معامل تفریق األوكتانول/الماء

الحدود العلیا/الدنیا لقابلیة االشتعال أو االنفجار

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 معلومات حول الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة األساسیة

المظھر

القسم 9: الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة

القابلیة لاللتھاب (مادة صلبة، غاز) : غیر متاحة.
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القسم 9: الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة

غیر متاحة.

اللزوجة غیر متاحة.

:الخواص االنفجاریة

:

خواص مؤكِسدةغیر متاحة. :

9.2 المعلومات األخرى

درجة حرارة االنحالل : غیر متاحة.

نوعیة األیروسول : عن طریق الرش

لیس ھناك مزید من المعلومات.

الذوبانیة في الماء : غیر متاحة.

10.6 نواتج االنحالل الخطرة

10.4 الظروف التي ینبغي تجنبھا یجب تجنب جمیع مصادر االشتعال الممكنة (شرر أو لھب).

رة. في ظروف التخزین واالستخدام العادیة، من غیر المنتظر أن تتولُّد نواتج تحلل خِط

10.2 الثبات الكیمیائيالُمنَتج ثابت.

لیست ھناك بیانات معینة.

:

:

:

10.5 المواد غیر المتوافقة :

10.3 إمكانیة التفاعالت الخطرة : رة في ظروف التخزین واالستخدام العادیة. لن تحدث تفاعالت خِط

القسم 10: الثبات الكیمیائي والقابلیة للتفاعل
10.1 التفاعلیة : ال توجد معلومات اختبار محددة عن إمكانیة تفاعل ھذا المنتج أو مكوناتھ.

سمیة حادة

:اإلستنتاجات/الملخص INHALATION: LC50::> 100000 ppm, 4-hour, mouse

السرطنة

:اإلستنتاجات/الملخص IARC: Notlisted.
NTP: Not listed.

OSHA: Not listed

التأثیر على الجینات

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

القابلیة على التسبب في المسخ

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

السمیة التناسلیة

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

التھیج/التآكل

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

االستحساس.

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

القسم 11: المعلومات السمومیة
11.1 معلومات حول اآلثار السمیة

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (التعرض المفرد)

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة (تعرض متكرر)

خطر الّشفط في الجھاز التنفسي

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.
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القسم 11: المعلومات السمومیة

آثار صحیة مزمنة كامنة

آثار صحیة حادة كامنة

استنشاق : ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.

االبتالع:ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.

مالمسة الجلد : االتصال بغاز یتمدد بسرعة قد یسبب حروقاً أو لسعة جلید.

مالمسة العین:قد ُتسبب تھیُّج العین.

عامةال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :

السرطنةال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :

التأثیر على الجیناتال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :

القابلیة على التسبب في المسخال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :

غیر متاحة.

:اإلستنتاجات/الملخص HFO-1234ze repeated dose toxicity, rat, 13 weeks -NOEL 5000 ppm

التأثیرات النمائیة : ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.

التأثیرات الخصوبیة : ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.

أعراض متعلقة بالخواص السمیة والكیمیائیة والفیزیائیة

مالمسة الجلد

االبتالع

استنشاق األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
تھیُّج المسلك التنفسي

السعال

لیست ھناك بیانات معینة.

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
لسعة الجلید

تھیُّج
احمرار
الجفاف
التشقق

:

:

:

مالمسة العین : األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
تھیُّج

احمرار

معلومات عن ُسُبل التعرض المرجحةغیر متاحة. :

التأثیرات المتأخرة والفوریة وكذلك التأثیرات المزمنة نتیجة للتعرض القصیر والطویل األمد

التعرض قصیر المدى

التعرض طویل المدى

التأثیرات الفوریة الُمحتملة

التأثیرات المتأخرة الُمحتملة :

:

التأثیرات الفوریة الُمحتملة

التأثیرات المتأخرة الُمحتملة :

:

المعلومات األخرى :

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.

12.1 السمیة

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

12.2 الثبات والتحلل

:اإلستنتاجات/الملخص Aerobic degradability : Not readily biodegradable.

القسم 12: المعلومات اإلیكولوجیة
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القسم 12: المعلومات اإلیكولوجیة

التحركیة :غیر متاحة.

12.3 القدرة على التراكم األحیائي

12.6 التأثیرات الضارة األخرى ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.

غیر متاحة.

PBT : ال.

P: غیر متاحة. B: غیر متاحة. T: ال.

vPvB : غیر متاحة.

vP: غیر متاحة. vB: غیر متاحة.

12.4 القابلیة على التحرك عبر التربة

(Koc) ُمعامل تقاسم التربة/الماء :غیر متاحة.

12.5 نتائج مأخوذة من تقییم الـ PBT (البقاء والسمیة والتراكم البیولوجي) والـ vPvB (البقاء الشدید والتراكم البیولوجي الشدید)

:

رة على تصنیف المنتج. نفایة خِطرةقد تنطبق معاییر النفایة الخِط :

طرق التخلص السلیم من النفایة:

القسم 13: االعتبارات المتعلقة بتصریف المواد والتخلص منھا
تشتمل المعلومات الواردة في ثنایا ھذا القسم على إرشادات وتوجیھات عامة. وتنبغي االستعانة بقائمة االستخدامات الُمبیَّنة في القسم 1 لمطالعة ما ُیتاح من معلومات وردت

في سیناریو(ھات) التعرض بشأن أوجھ االستخدام.

13.1 طرق ُمعالجة النفایة

الُمنَتج

التغلیف

طرق التخلص السلیم من النفایة :

االحتیاطات الخاصة :

ینبغي تجنب تولید النفایات أو التقلیل منھا حیثما أمكن.  ینبغي أن ُیعاد تدویر نفایة التغلیف.  ینبغي عدم أخذ الترمید أو
الطمر في االعتبار إال إذا كانت إعادة التدویر غیر ُمجدیة.

البد أن یجري التخلص من ھذا المنتج وحاویتھ بطریقة آمنة.  قد تظل بعض رواسب المنتج عالقة بالحاویات الفارغة أو
قُمصانھا.  یحظر ثقب الحاویة أو ترمیدھا.

ینبغي تجنب تولید النفایات أو التقلیل منھا حیثما أمكن.  یراعى أن یجري دوما التخلص من ھذا المنتج، و المحالیل و
المنتجات الثانویة بما یتفق و متطلبات الحمایة البیئیة و تشریعات التخلص من النفایات و غیرھا من متطلبات السلطة

اإلقلیمیة و المحلیة.  ُیراعى التخلص من الفائض والمنتجات غیر القابلة إلعادة التدویر من خالل أحد المقاولین المرخص
لھم بذلك.  ینبغي أال یتم التخلص منھ في البالوعات دون معالجة مسبقة إال إذا كان ھذا اإلجراء متماشیاً مع متطلبات كافة

السلطات ذات الصالحیة.

القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

Liquefied Gas, n.o.s.
(Trans-1,3,3,

3-tetrafluoroprop-
1-ene)

2

-

Liquefied Gas, n.o.s.
(Trans-1,3,3,

3-tetrafluoroprop-
1-ene)

2.2

-

2

Trans-1,3,3,3-) أیروسالت
(tetrafluoroprop-1-ene

-

UN19503163 3163

ADR/RID IMDG IATA

14.1 رقم األمم المتحدة

14.2 اسم الشحن الصحیح
الخاص باألمم المتحدة

14.3 فئة/فئات مخاطر النقل

14.4 مجموعة التعبئة

التشریع األلماني بشأن النقل
والمجاري المائیة الداخلیة

ADN

14.5 األخطار البیئیة ال. ال. No. No.

UN3163

Liquefied Gas, n.o.s.
(Trans-1,3,3,

3-tetrafluoroprop-
1-ene)

2.2

-
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القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

14.6 احتیاطات خاصة للُمستخدم

14.7 النقل سائباً بحسب الُملحق الثاني
من اتفاقیة ماربول MARPOL (بشأن

منع التلوث الناجم عن السفن) وكود حاویة
(IBC) السوائب الوسیطة

نة. ُیراعى التأكد من أن النقل داخل منشآت الُمستخدم: ُیراعى النقل في حاویات مغلقة دائماً وفي وضعیِة قائمة مؤمَّ
األفراد الذین یتولون عملة نقل المنَتج على درایة تامة بكیفیة التصرف في حالة وقوع حادث أو انسكاب.

: غیر متاحة.

:

- - معلومات إضافیة- -

لوائح االتحاد األوروبي األخرى

الُملحق السابع عشر؛ قیود على تصنیعغیر قابل للتطبیق.
وطرح واستخدام مواد وخالئط

وحاجیات ُمعینة خطرة

:

قائمة أوروبا : أحد المكونات على األقل غیر ُمدرج في القائمة األوروبیة للمواد الكیمیائیة التجاریة الموجودة EINECS، غیر أن كافة
.ELINCS نات ُمدرجة في القائمة األوروبیة للمواد الكیمیائیة الُمبلَغ عنھا ھذه المُكوِّ

دك لمزید من المعلومات حول موقف ھذه المادة من القائمة. فضالً اتصل بمورِّ

اللوائح الدولیة

القسم 15: المعلومات التنظیمیة
15.1 تشریع/لوائح السالمة والصحة والبیئة الخاصة بالمادة أو الخلیط

(REACH تسجیل الكیماویات وتقییمھا وترخیصھا) تنظیم (المجلس األوروبي) رقم 1907/2006

الُملحق الرابع عشر؛ قائمة المواد الخاضعة للترخیص

مرشَّات األیروسول :

з

مواد ُمقلقة للغایة

لم ُیدرج أٌي من المكونات.

توجیھ سیفیسو

ھذا المنتج ال یحكمھ التوجیھ سیفیسو.

الُملحق الرابع عشر

لم ُیدرج أٌي من المكونات.

كیماویات جداول القائمة 1 و2 و3 من معاھدة األسلحة الكیماویة

(E و C و B و A مالحق) بروتوكول مونتلایر

د بالقائمة. لم تِر

دولي (INTL) - اتفاقیة ستوكھولم للملوثات العضویة طویلة البقاء

د بالقائمة. لم تِر

اتفاقیة روتردام الدولیة بشأن إجراء الموافقة عن علم ُمسَبق

د بالقائمة. لم تِر

د بالقائمة. لم تِر

بروتوكول آرھاوس للملوثات العضویة طویلة البقاء والمعادن الثقیلة الصادر عن اللجنة االقتصادیة األوروبیة التابعة لألمم المتحدة

د بالقائمة. لم تِر

قوائم دولیة

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

د بالقائمة. لم تِر

Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

د بالقائمة. لم تِر
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القسم 15: المعلومات التنظیمیة

15.2 تقییم مأمونیة الكیماویات :ھذا المنتج یحتوي على مواد ال یزال تقییم مأمونیة الكیماویات الخاص بھا مطلوب.

قائمة الجرد الوطنیة

أسترالیا : د. لم ُتحدَّ

كندا : نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا. كافة المُكوِّ

الصین. : د. لم ُتحدَّ

الیابان : د. قائمة الیابان (ENCS): لم ُتحدَّ
نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا. قائمة الیابان (قانون الصحة والسالمة الصناعیتین ISHL).: كافة المُكوِّ

جمھوریة كوریا : نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا. كافة المُكوِّ

مالیزیا : د. لم ُتحدَّ

نیوزیلندا : د. لم ُتحدَّ

الفلبین : د. لم ُتحدَّ

تایوان : نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا. كافة المُكوِّ

الوالیات المتحدة : نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا. كافة المُكوِّ

تركیا : د. لم ُتحدَّ

تاریخ الطبع10/13/2017

تاریخ اإلصدار/ تاریخ المراجعة

ُنسخة

د سالف الذكر أو أيٍ من التابعین لھ ال یتحملون أیة مسئولیة عن مدى دقة محتوى على حد علمنا، المعلومات الواردة ھاھنا ھي معلومات دقیقة غیر أن كال من الُمورِّ
ھذه الوثیقة أو اكتمالھ. وتقع مسئولیة التحدید النھائي لمدى مالءمة أیة مادة من المواد على عاتق المستخدم وحده. و نظراً ألن كافة المواد قد تنطوي على مخاطر غیر

معروفة، یتوجب إلتزام الحیطة عند استخدامھا. وبالرغم من أن ھذه الصحیفة بھا توصیفاً لمخاطر معینة، إال أننا النضمن عدم وجود مخاطر أخرى.

مالحظة للقاريء الكریم

تاریخ اإلصدار السابق

:

:

:

:

تشیر إلى معلومات تم تغییرھا مقارنًة بالنسخة التي سبق إصدارھا.

10/13/2017

لم یتم التأكد من الصالحیة من قبل

1

القسم 16: المعلومات األخرى

نص بیانات األخطار الُمختصرة كامالً 

االختصارات : ATE = تقدیر السمیة الحادة
CLP = تنظیم التصنیف والتوسیم والتعبئة [الئحة (EC) رقم 1272/2008]

الـ DMEL = مستوى التأثیر األدنى الُمشَتق
الـ DNEL = مستوى عدم التأثیر الُمشتق

بیان EUH = بیان األخطار الخاصة بتنظیم التصنیف والتوسیم والتعبئة
PBT = باقیة وسامة ومتراكمة بیولوجیا
ز عدم التأثیر الُمتوقَّع الـ PNEC = تركُّ

(REACH) رقم التسجیل في التنظیم المتعلق بتسجیل وتقییم وترخیص المواد الكیماویة = RRN
vPvB = شدید البقاء وشدید التراكم البیولوجي

[(CLP) التصنیف والوسم والتعبئة/(GHS) ًالنظام المتوائم عالمیا] اإلجراء الُمستخدم الشتقاق التصنیف بحسب تنظیم (المفوضیة األوروبیة) رقم 1272/2008

التصنیف التبریر

Aerosol 3, H229 على أساس معطیات االختبار

[(GHS) ًالنظام المتوائم عالمیا /(CLP) التصنیف والوسم والتعبئة] ًنص التصنیفات كامال

H229 ن. وعاء منضغط: قد ینفجر إذا سخِّ
H280 یحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد ینفجر إذا سخن.

Aerosol 3, H229 األیروسوالت - الفئة 3
Press. Gas Comp. Gas, H280 الغازات تحت الضغط - غاز مضغوط
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