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صحيفة بيانات السالمة
POLYSHIELD HT™ 100F UB “A” Component
تاريخ املراجعة:  2016/27/1
النسخة: 6
صحيفة بيانات السالمة -043

 القسم 1:  التعريف
POLYSHIELD HT™ 100F UB “A” Component اسم املنتج    

غري متوفر رقم تسجيل املركب الكيميايئ   
طالء البولييوريا استخدام املنتج   

 )SPI( رشكة املنتجات املتخصصة الرشكة املصنعة   
104th Street Ct S Suite D, Lakewood, WA 98499 2410 العنوان    

)800( 627-0773           253-588-7101 رقم الهاتف   
253-588-7196 فاكس    

يف حالة االتساخ أو الترسب أو الحريق أو التعرض، اتصل برشكة كيمرتيك االتصال يف حاالت الطوارئ  
800-424-9300 الرقم املجاين   

+1-703-527-3887 الرقم الدويل   
913-321-1490 فاكس    

 القسم 2:  تحديد املخاطر

النظام العاملي املتوافق لتصنيف وترميز املواد الكيميائية
املخطط التوضيحي للنظام العاملي لتصنيف وترميز 

املواد الكيميائية
مقياس جديد للنظام العاملي لتصنيف وترميز املواد الكيميائية

خطر
معدات الحامية الشخصية

    

سائل، أصفر صاف، عفن قليال. املظهر، اللون، الرائحة:  
.)1200-CFR 1910 29( تعترب هذه املواد خطرة عىل الصحة حسب معيار االتصال بالخطر إلدارة السالمة والصحة املهنية الواليات املتحدة األمريكية: 

الرجاء قراءة ورقة بيانات السالمة للحصول عىل تقييم شامل للمخاطر

4
34

الصحة

قابلية االشتعال

التفاعل

معلومات خاصة

معلومات W

مقياس النظام العاملي لتصنيف 

وترميز املواد الكيميائية

شديد1

خطري2

متوسط3

طفيف4

ملحة عامة عن الطوارئ
العبارات التحذيريةعبارات الخطر

H332.ضار إذا تم استنشاقهP264.اغسل اليدين جيدا بعد التعامل مع املادة
H334 قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف التنفس يف حالة

استنشاقه.
P280 ارتداء قفازات واقية / مالبس واقية / أدوات لحامية العني / أدوات لحامية

الوجه.
H320.يسبب تهيج العنيP261.تجنب استنشاق الغبار / الدخان / الغاز / الضباب / األبخرة / الرذاذ
H315.يسبب تهيج الجلدP271.يُستخدم فقط يف الهواء الطلق أو يف مكان جيد التهوية
H317.قد يسبب حساسية الجلدP270.عدم تناول الطعام او الرشاب أو التدخني أثناء استخدام هذا املنتج
H303.قد يرض إذا تم ابتالعهP285.يف حالة عدم كفاية التهوية، ارتداء جهاز أصطناعي لحامية التنفس

"تم تصنيعه بفخر يف  الواليات املتحدة األمريكية"

 القسم 3:  الرتكيب / معلومات عن املكونات

رقم تسجيل املركب االسم الكيميايئ
الكيميايئ

٪ وزن

30-2532260-69-4البويل إيرث بوليول
10-10130-68-8ثنايئ فينيل امليثان 4, 4’-الدي إيزوسيانات

1-10810-32-7كربونات الربوبيلني
>40831-64-1إيزوسيانات أحادية الوظيفة

>1غري متوفرالكربوكسيل الفلزي
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يسبب تهيج العينني.  إذا المس العينني:  الشطف بحذر باستخدام املاء لعدة دقائق.  إزالة العدسات الالصقة، إذا كانت موجودة ومن H320العني:
السهل القيام بذلك، االستمرار يف الشطف.  إذا استمر تهيج العني: الحصول عىل املشورة / الرعاية الطبية.

يسبب تهيج الجلد وميكن أن يسبب حساسية الجلد.  إذا المس الجلد: يغسل بالكثري من الصابون واملاء.  إذا تهيج الجلد أو حدث H315/317الجلد:
طفح جلدي: الحصول عىل املشورة / الرعاية الطبية.  غسل املالبس امللوثة قبل االستخدام.

ضار إذا تم استنشاقه، وميكن أن يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف التنفس يف حالة استنشاقه يف حالة االستنشاق: ينقل H332/334االستنشاق:
املصاب إىل الهواء الطلق ويستلقي يف وضع مريح للتنفس.  االتصال مبركز مكافحة السموم أو الطبيب / املعالج يف حالة الشعور 

باإلعياء. 

من املمكن أن يسبب الرضر يف حالة ابتالعه.  يف حالة البلع:  شطف الفم.  عدم الحث عىل التقيء.  االتصال مبركز مكافحة السموم H303االبتالع:
أو الطبيب / املعالج  عند الشعور بوعكة.

عالج األعراض وعالج داعم حسب الحاجة.  بعد التعرض الحاد، ينبغي رصد املتابعة الطبية ملدة 48 ساعة.مالحظات للمعالج:

 القسم 5: تدابري مكافحة الحرائق

غري متوفر.درجة االشتعال:

أكاسيد خطر عند االحرتاق أو االقرتاب من النار أو   / و  الهيدروجني،  وسيانيد  والهيدروكربونات  الكربون  أكسيد  وأول  الكربون  أكسيد  ثاين  غاز  من  سامة  أبخرة  ينتج  قد 
النيرتوجني عندما يكون بالقرب من مصدر حرارة / لهب. عندما يكون يف عبوة مغلقة، يزيد الضغط األمر الذي قد يؤدي إىل متزق 

العبوة.

استخدام مواد كيميائية جافة أو ثاين أكسيد الكربون.وسائط إخامد الحريق املناسبة:

رذاذ املاء املبارش.وسائط إخامد الحريق غري املناسبة:

عزل املكان عىل الفور بإبعاد جميع األشخاص من محيط الحادث يف حالة نشوب حريق.  ال يجوز اتخاذ أي إجراء ينطوي عىل مخاطرة أخطار التعرض الخاصة:
شخصية أو بدون تدريب مناسب.  إذا كان يف النار أو بالقرب من الحرارة، يزيد الضغط وقد تتمزق العبوة.

يجب أن يرتدي رجال اإلطفاء معدات الوقاية املناسبة وأجهزة تنفس ذاتية )self-contained breathing apparatus( مع قطعة معدات وقائية خاصة برجال االطفاء:
 )PVC( البويل فينيل كلوريد الوجه يتم تشغيلها يف وضع ضغط إيجايب.  يجب إرتداء أحذية وقفازات مصنوعة من  تغطي كامل 

وخوذة السالمة ومالبس واقية.

 القسم 6: تدابري مواجهة الترسب العارض

عندما يحدث انسكاب كبري، اتصل برشكة كيمرتيك: الرقم املجاين 9300-424-800-1 الرقم الدويل تدابري مواجهة الترسب العارض:
.1-703-527-3887

السالمة.  احتياطات شخصية: بيانات  الشخصية لصحيفة  الحامية   / بالتعرض  التحكم   :8 القسم  بها يف  املناسبة املوىص  الشخصية  الوقاية  ارتداء معدات 
االتصال فورا مبوظفي الطوارئ.  اخالء املنطقة.  الحفاظ عىل وضعية بعكس الريح لتجنب استنشاق األبخرة.  يجب أن يتم التنظيف 
فقط من أفراد مدربني.  يجب عىل األشخاص الذين يتعاملون مع االنسكابات الكبرية ارتداء مالبس واقية كاملة مبا يف ذلك أجهزة 

لحامية التنفس.

قد تلوث هذه املواد البيئة إذا مل تكن هناك رقابة سليمة واستجابة لالنسكابات.  ضامن عدم وصول املادة املنسكبة إىل الرتبة واملجاري االحتياطات البيئية:
املائية والرصف الصحي وشبكات الرصف الصحي، أو غري ذلك مام يجري عىل السطح ومن شأنه أن يزيد من تشتت املادة.  إبالغ 
السلطات املختصة إذا كان املنتج قد تسبب يف تلوث البيئة )مجاري الرصف أو املجاري املائية أو الرتبة أو الهواء(.  يجب أن تبقى 

مصادر االشتعال خالية.

استخدام حاجز أو سقف لوضع حد للتحكم بعدم انتقال الحريق.  احتواء واستيعاب االنسكابات الكبرية باستخدام مادة ماصة غري أساليب االحتواء:
قابلة لالشتعال )مثل الفريميكوليت أو الرتاب أو الرمل(.  عدم استخدام مواد قابلة لالشتعال مثل نشارة الخشب.  الجرف يف براميل 
مكشوفة أو أكياس بالستيكية إلزالة التلوث بشكل أفضل، إذا لزم األمر.  اإلزالة والتخلص السليم من املخلفات.  التخلص منها عن 
طريق مقاول مرخص للتخلص من النفايات )انظر القسم 13: اعتبارات التخلص( إبالغ السلطات الحكومية املعنية إذا كان التخلص 

منها واجب التبليغ. 

 القسم 4:  تدابري اإلسعافات األولية
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 القسم 7:  املناولة والتخزين

درجة حرارة التخزين املثالية 60-90° فهرنهايتي )15-32°مئوية(.   يجب أن تتم املعالجة والتخزين وفقا للوائح املحلية، أو التي وضعتها عام:
الوالية أو الدولة الفيدرالية. 

قبل فتح هذه الحزمة، الرجاء قراءة واتباع تعليامت امللصقات التحذيرية عىل جميع املكونات.  تجنب االتصال مع الخليط أو تفاعل املعالجة:
الخليط.  إرتداء معدات الوقاية الشخصية املناسبة.  االستخدام فقط مع توفر تهوية كافية لضامن عدم تجاوز حدود التعرض املهني، 
واستخدام أجهزة التنفس االصطناعية يف حال التهوية غري الكافية.  تجنب استنشاق الرذاذ والضباب واألبخرة.  )انظر القسم 8: التحكم 
بالتعرض / الحامية الشخصية ملزيد من التفاصيل(.  ليس للبلع.  يحظر األكل والرشب والتدخني يف املناطق التي يتم فيها التعامل مع هذه 
املواد وتخزينها ومعالجتها.  يجب عىل العاملني غسل اليدين والوجه قبل األكل والرشب والتدخني.  ال ينبغي أن يتم توظيف األشخاص 
الذين عانوا يف السابق من مشاكل حساسية الجلد أو الربو أو الحساسية أو أمراض الجهاز التنفيس املزمنة أو املتكررة يف أي عملية يتم 
فيها استخدام هذا املنتج.  ال تعرض العينني، أو الجلد أو املالبس له.  الحفظ يف يف العبوة األصلية أو بديل مصادق عليه مصنوع من 
مادة متوافقة.  اإلبقاء عليها مغلقة بإحكام عند عدم االستعامل.  العبوات الفارغة تحتفظ ببقايا املنتج، وميكن أن تكون خطرة.  عدم 

استخدام العبوات مرة ثانية.

حفظ العبوات محكمة االغالق، وتحزينها يف منطقة جافة وجيدة التهوية عند تخزينها يف الداخل.  إبقاء املحتويات بعيدا عن الرطوبة.  التخزين:
بسبب التفاعل مع املياه وظهور غاز غاز ثاين أكسيد الكربون، قد يكون هناك خطر تراكم الضغط  يف حال تم فتح العبوات امللوثة.  
عدم إعادة إغالق العبوات امللوثة.  قد يتم إغالق العبوات غري امللوثة، والخالية من الرطوبة، وتخزينها بعد تطهري العبوات باستخدام 

األرجون أو غاز النيرتوجني.  

امليض قدما يف التنظيف فقط عند اتخاذ تدابري الحامية الشخصية املناسبة املطلوبة وضامن أن املنطقة املحيطة ال تحتوي عىل مزيد من طرق للتنظيف:
املخاطر التي ميكن أن تفاقم الترسب أو تسبب انتشار الترسب أو تسبب يف مزيد من الرضر )عىل سبيل املثال، القضاء عىل أي مصدر 
لالشتعال(.  نقل أي عبوات غري ملوثة، والعبوات التي ال ترسب من منطقة الترسب إذا كان ميكن القيام بذلك بأمان.  تحد أو توقف 
الحواجز أو الفواصل املزيد من الترسب دون حدوث مزيد من الرضر أو األذى لألفراد أو البيئة أو البناء.  االحتواء وجمع االنسكاب.  انظر 
القسم 13: اعتبارات عند التخلص، للحصول عىل معلومات حول التخلص والقسم 8: ضبط التعرض / الحامية الشخصية للمعدات الحامية 

الشخصية املوىص بها.  يجب مراعاة كافة التنظيامت املحلية أو التي وضعتها الوالية أو الدولة الفيدرالية عند التنظيف.

 القسم 8:  ضوابط التعرض / الحامية الشخصية

حدود التعرض:

حدود التعرضرقم تسجيل املركب الكيميايئ اسم املكون

غري متوفر4-69-25322البويل إيرث بوليول

ثنايئ فينيل امليثان 
4,4’-الدي إيزوسيانات

)الواليات 101-68-8 به  املسموح  الحد  قيمة  الحكوميني،  الصناعية  الصحة  لعلامء  األمرييك  املؤمتر 
املتحدة، 2012/3(

 املعدل الزمني املرجح: 0.005 جزء من املليون 8 ساعات
إدارة السالمة والصحة املهنية، حدود التعرض املسموح بها )الواليات املتحدة، 2010/6(

 الحد األقىص: 0.02 جزء يف املليون
 الحد األقىص: 0.2 ملغم / مرت مكعب

NIOSH REL )الواليات املتحدة، 2001/12(
 الحد األقىص: 0.2 ملغم / مرت مكعب 10 دقيقة(

 الحد األقىص: 0.02 جزء يف املليون 10 دقيقة(
 املعدل الزمني املرجح: 0.05 ملغم / مرت مكعب 10 ساعة(
 املعدل الزمني املرجح: 0.005 جزء من املليون 10 ساعات

غري متوفر7-32-108كربونات الربوبيلني

  املعدل الزمني املرجح: 0.02 ملغم/م13-64-4083إسوسيانات أحادية الوظيفة
  حدود التعرض عىل املدى القصري 0.07 ملغم/م3

غري متوفرغري متوفرالكربوكسيل الفلزي
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االستخدام فقط مع تهوية كافية.  إذا كانت عمليات املستخدم تؤدي إىل توليد الغبار أو األبخرة أو الغازات أو الضباب، يتم تطويق العملية، الضوابط الهندسية:
والتهوية املحلية للعادم، والضوابط الهندسية األخرى للحفاظ عىل أن يكون تعرض العامل للملوثات املحمولة جوا أقل من الحدود املوىص بها 

أو الحدود القانونية.

غسل اليدين والذراعني، والوجه جيدا بالكثري من املاء والصابون بعد التعامل مع املنتجات الكياموية، وقبل تناول الطعام، والتدخني، واستخدام إجراءات النظافة الشخصية:
املرحاض ويف نهاية فرتة العمل.  يجب استخدام التدابري الهندسية أو اإلدارية املناسبة وغريها من التدابري إلزالة التلوث لعزل تلوث املالبس وملنع 
انتقال امللوثات غري املقصودة.  التعامل مع املالبس وغريها من املواد التي قد تكون ملوثة بشكل مناسب ومبا يتفق مع  التنظيامت املحلية، أو 
التنظيامت التي وضعتها الوالية، أو الدولة االتحادية يف عملية إزالة وغسيل / تنظيف، وإعادة استخدام هذه املواد  التي قد تكون ملوثة.  ضامن 

االستخدام املمتثل وموقع غسل العني وحاممات السالمة.

معدات الحامية الشخصية:

يجب استخدام نظارات السالمة التي تتفق مع املعايري املعتمدة إذا أشار تقييم املخاطر  أن هذا أمر رضوري لتجنب التعرض لرذاذ السوائل أو حامية العني:
الغبار.  إذا كان االتصال ممكنا، ينبغي ارتداء  معدات الحامية التالية، ما مل يرش التقييم إىل درجة أعىل من الحامية:  نظارات واقية و / أو درع 

الوجه. 

ينبغي اختيار معدات الوقاية الشخصية للجسم بناء عىل املهمة التي يقوم بها، واملخاطر الناجمة عنها ويجب أن يتم التصديق عليها من قبل حامية الجلد:
أخصايئ الصحة الصناعية قبل التعامل مع املنتج.

ينبغي إرتداء قفازات مقاومة للمواد الكيامئية باالمتثال ملعايري الصحة والسالمة املعمول بها عند التعامل مع هذا املنتج.  القفازات الواقية هي حامية اليدين:
تلك املصنوعة من مطاط بوتيل املطاط النرتيل أو الكحول البويل فينيل.  كام يجب أن يتم تقييم املخاطر املناسبة بالتزامن مع تقييم عوامل 
الحامية للقفازات املقاومة للمواد الكيامئية لضامن بقاء الخصائص الوقائية سليمة.  تجدر اإلشارة إىل أن الوقت النهيار عوامل الحامية مختلف 
بالنسبة للقفازات املصنعة من رشكات مختلفة.   يف حالة املخاليط، قد تتأثر وتسوء عوامل حامية القفازات املقاومة للمواد الكيامئية مبعدالت ال 

ميكن التنبؤ بها دون فهم تأثري املادة وعوامل الحامية املعينة للقفازات املقاومة للمواد الكيامئية.

ضامن التهوية الكافية.  حيث يظهر تقييم املخاطر وجوب استخدام كاممات تنقية الهواء، يتم استخدام جهاز تنفس مناسب يغطي الوجه كامال حامية الجهاز التنفيس:
من نوع N100 )الواليات املتحدة( أو نوع لفيفة جهاز التنفس االصطناعي )P3 )EN 143 عىل سبيل االحتياط لضوابط هندسية.  إذا كان جهاز 
التنفس االصطناعي هو الوسيلة الوحيدة للحامية، ينبغي استخدام جهاز تنفس اصطناعي يغطي الوجه كامال.  استخدام أجهزة التنفس ومكونات 
تم اختبارها واعتامدها وفقا للمعايري الحكومية املختصة مثل املعهد الوطنى للصحة والسالمة املهنية )الواليات املتحدة( أو اللجنة األوروبية 

لتوحيد املعايري )االتحاد األورويب(.

التعرض البيئي 
الضوابط:

التخلص من املواد املستخدمة والنفايات الخام وفقا للتنظيامت املحلية، والتنظيامت التي وضعتها الوالية و الدولة االتحادية ملنع التلوث البيئي 
الرصد إىل استخدام   الجوي. يؤدي هذا  الغالف  املحتملة عىل  البيئية  املخاطر  لتحديد  الصناعي  الهواء  املحتمل.  قد تكون هناك حاجة لرصد 

الضوابط الهندسة واإلدارية مثل الرتشيح وأنظمة لتخفيف أو القضاء عىل امللوثات املحتملة.

 القسم 9:  الخصائص الفيزيائية والكيميائية

غري متوفردرجة االشتعال:سائلالحالة الفيزيائية:

غري متوفردرجة حرارة االشتعال التلقايئ:أصفر صايفاللون:

غري متوفردرجة حرارة التحلل:عفن قليالالرائحة:

غري متفجرحدود التفجري:غري متوفرحد الرائحة:

غري متوفرالقابلية لالشتعال:ال ينطبقدرجة الحموضة:

غري متوفردرجة الغليان:غري متوفرالذوبان يف املاء:

غري متوفرنطاق الغليان:غري متوفرمعامل التوزيع:

غري متوفردرجة الذوبان / التجمد:g/cc @ 77°F )25°C 0.005±1.13(الجاذبية النوعية:

غري متوفرضغط البخار:cps @ 77°F )25°C 25±400(اللزوجة:

غري متوفركثافة البخار:غري متوفرمعدل التبخر:

9.4 ± 0.05 رطل/جالونالكثافة النسبية:غري متوفراملركبات العضوية املتطايرة:
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مستقر عند التعامل معه وتخزينه يف درجات حرارة 60-90° فهرنهايتي )15-32° مئوية(.  يتفاعل مع املاء )الرطوبة( وينتج غاز ثاين أكسيد االستقرار:
الكربون.  تفاعل طارد للحرارة مع املواد التي تحتوي عىل مجموعات الهيدروجني النشطة.  يصبح التفاعل أكرث قوة تدريجيا، وميكن أن يكون 

عنيفا عىل درجات حرارة أعىل إذا كان امتزاج تفاعل مواد أخرى جيدا أو تم دعم ذلك بالتحريك أو وجود مذيبات.  امليثيلني ثنايئ الفينيل الدي 
إيزوسيانات )MDI( غري قابل للذوبان مع  املاء وأثقل من املاء ويغوص إىل أسفل ولكن يتفاعل ببطء عىل السطح.  يتم تشكيل طبقة صلبة غري 

قابلة للذوبان يف املاء من اليوريا بويل عىل السطح.

متنافر مع املاء والكحول واألمينات والقواعد واألحامض.التنافر:

يحدث تفاعل طارد للحرارة عند دمجه مع مكون/عنرص مشابه. يف ظل الظروف العادية للتخزين واالستخدام، ال تحدث تفاعالت خطرة.تفاعل خطري:

البلمرة الخطرة: 
البلمرة:

قد تحدث البلمرة عىل درجات حرارة مرتفعة يف وجود القلويات واألمينات الثالثية واملركبات املعدنية.   ال تحدث البلمرة الخطرة يف ظل الظروف 
العادية للتخزين واالستخدام.

تجنب التلوث والرطوبة ودرجات الحرارة املرتفعة.الظروف التي يجب تجنبها:

 القسم 10:  االستقرار والتفاعل

اآلثار الصحية الحادة:

يسبب تهيج العينني.مالمسة العني:

يسبب تهيج الجلد وميكن أن يسبب حساسية الجلد.مالمسة الجلد:

ضار إذا تم استنشاقه.  ضار إذا تم استنشاقه، وميكن أن يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف التنفس يف حالة استنشاقهاالستنشاق:

ضار إذا تم ابتالعه.االبتالع:

 القسم 11:  معلومات عن السموم

اآلثار املزمنة املحتملة:

يحتوي عىل املواد التي ميكن أن تسبب تلف العضو املستهدف.  عند التحسس، قد يحدث تفاعل تحسيس شديد عند التعرض بعد ذلك إىل اآلثار املزمنة:
مستويات متدنية جدا.

يحتوي عىل املواد التي تسبب الرضر بالجهاز التنفيس العلوي.األعضاء املستهدفة:

حتى هذا املنشور، مل يتم رسد هذه املادة ضمن تقرير املواد املرسطنة الصادر عن الربنامج الوطني للمواد السامة.  يرجى الرجوع إىل أحدث الرسطنة:
املعلومات الصادرة عن الربنامج الوطني للمواد السامة. تصنف املادة حسب دراسات الوكالة الدولية لبحوث الرسطان مع املجموعة 3. أظهرت 

دراسة استخدمت الفرئان أن التعرض ملستويات من امليثيلني ثنايئ الفينيل الدي إيزوسيانات )MDI( فوق القيمة الحدية )0.005 جزء من 
املليون(، له عالقة بحدوث أورام الرئة.

ال آثار كبرية أو مخاطر هامة.الطفرات:

ال آثار كبرية أو مخاطر هامة.اإلمساخ:

ال آثار كبرية أو مخاطر هامة.تأثريات عىل الخصوبة:

التأثري عىل النمو: 
 

ال آثار كبرية أو مخاطر هامة.

ظروف صحية متفاقمة بسبب 
التعرض املفرط:

قد تزيد الظروف املتعلقة بالجهاز التنفيس / الرئوية والجلد املوجودة عند التعرض املفرط.

السمية الحادة:

 عن طريق الفم رقم تسجيل املركب الكيميايئاسم املكون
50

جرعة قاتلة
)ملغم/كغم(

 عن طريق الجلد 
50

جرعة قاتلة
)ملغم/كغم( 

 استنشاق )ملغم/م3/ 4 
50

الرتكيز املميت
ساعات(

< 20000 )فرئ( 1 ساعة< 2,000 )أرنب(< 2,000 )فرئ(25322-69-4البويل إيرث بوليول

ثنايئ فينيل امليثان 
490 )فرئ(< 9400 )أرنب(< 10000 )فرئ(101-68-4,48’-الدي إيزوسيانات 

غري متوفر< 2,000 )أرنب(< 5,000 )فأر(108-32-7كربونات الربوبيلني

640 )فرئ( 1 ساعةغري متوفر< 2,600 )فرئ(4083-64-1إيزوسيانات أحادية الوظيفة

غري متوفرغري متوفرغري متوفرغري متوفرالكربوكسيل الفلزي
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استنادا إىل مراجعة العنارص الفردية، لدى هذا املنتج سمية منخفضة عىل الكائنات املائية.  عند مالمسة املاء، ينتج مادة صلبة خاملة غري اآلثار البيئية:
قابلة للتحلل.  ال يوجد دليل عىل حدوث الرتاكم الحيوي.

 القسم 12:  املعلومات اإليكولوحية

 القسم 13:  اعتبارات عند التخلص من املادة

ينبغي تقليل و / أو الحد من النفايات الثانوية الناتجة أو عملية توليد النفايات عندما يكون ذلك ممكنا. عدم التخلص من أي التخلص من النفايات:
ملوثات يف أنظمة مجاري الرصف الصحي، أو مصارف املياه، أو أشغال املعالجة اململوكة ملكية عامة، أو أية منشأة بلدية ملعالجة مياه 
الرصف الصحي دون الحصول عىل موافقة خطية واتفاقيات ملعالجة النفايات باستخدام هذه الطرق. التخلص من املواد الخام أو غري 

املستخدمة، والنفايات، و / أو عن طريق املنتجات الثانوية وفقا للقوانني املطبقة محليا، وعىل مستوى الوالية والدولة االتحادية. توظيف 
خربة ومعرفة املوظفني املؤهلني أو املقاولني يف التخلص من أي وجميع األشكال املختلفة من هذا املنتج. التأكد من نظافة عبوات 

املواد وفقا للمعايري املطبقة قبل إعادة تدويرها والتخلص منها أو إعادة استخدامها. اتخاذ احتياطات خاصة لتجنب أي تلوث وآثار غري 
معروفة محتملة من االختالط مع مواد أخرى. انظر القسم 8: التحكم بالتعرض / الحامية الشخصية لهذه الوثيقة ملتطلبات الحامية 

الشخصية. منع التخلص من املواد يف البيئة أو  بطريقة فيها انتهاك لقوانني ولترشيعات حامية البيئة.

 القسم 14:  معلومات النقل

اسم الشحن الصحيح:

مواد أخرى يجري تنظيمها، سائل )تشمل:  ثنايئ فينيل امليثان 4, 4’-الدي إيزوسيانات ( * العبوات املنفردة التي أقل من 5000 رطل ال وزارة النقل:
يتم تنظيمها.

غري مقيدة بقوانني.شحن البضائع الخطرة:

غري مقيدة بقوانني.املنظمة البحرية الدولية:

غري مقيدة بقوانني.اتحاد النقل الجوي الدويل:

قد يلوث هذا املنتج البيئات املائية والربية إذا مل يتم التعامل معه وفقا لجميع االحتياطات واللوائح والقوانني. يجب عىل املستخدمني ورشكات النقل وجميع األطراف األخرى ذات العالقة 
مراجعة، ومتابعة، وتطبيق أي وجميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة للقضاء عىل و / أو تقليل األخطار املحتملة أو املخاطر التي تتعرض لها البيئات املائية أو الربية.

معلومات تنظيمية
األمم املتحدة 

الرقم
معلومة اضافيةملصقPG*الفئات

NA30829IIIتصنيف وزارة النقل
الكمية التي ينبغي اإلبالغ عنها 5000 رطل. )2,268 كغم( العبوات 

املنفردة التي أقل من 5000 رطل ال يتم تنظيمها.

*PG:  مجموعة التعبئة والتغليف
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كندا

نظام معلومات املواد الخطرة يف أماكن العمل، فئة )D-2A(:  مواد تسبب آثار سامة أخرى )سامة جدا(.

اللوائح الفيدرالية األمريكية

)CFR 1910.1200 29( تعترب هذه املواد خطرة عىل الصحة وفقا ملعيار التواصل مع املواد الخطرة إلدارة السالمة والصحة املهنية

سامتصنيف معيار التواصل مع املواد الخطرة:
مهيج

يثري الحساسية

)8b( أو هي استثناء.قامئة قانون مراقبة املواد السامة )TSCA( كل املكونات التي أدرجت عىل قامئة قانون مراقبة املواد السامة

:)2( 5a مل يتم إدراج مكونات.قانون مراقبة املواد السامة

:5e مل يتم إدراج مكونات.قانون مراقبة املواد السامة

:12b مل يتم إدراج مكونات.قانون مراقبة املواد السامة

قسم قانون الهواء النظيف b( 112( ملوثات الهواء 
الخطرة

الرتكيزرقم تسجيل املركب الكيميايئ املكون

ثنايئ فينيل امليثان 
4,4’-الدي إيزوسيانات 

8-68-101%30-10

قانون الهواء النظيف - األوزون 
املواد املستنزفة:

ال يحتوي هذا املنتج عىل مواد مستنزفة لألوزون ومل يتم تصنيعه منها.

قانون الدعم الفائق للتعديالت وإعادة الرتخيص، 
منوذج )R( - اإلبالغ عن املتطلبات:

الرتكيزرقم تسجيل املركب الكيميايئ املكون

ثنايئ فينيل امليثان 
4,4’-الدي إيزوسيانات 

8-68-101%30-10

قانون الدعم الفائق للتعديالت وإعادة الرتخيص 
312/311 تحديد املخاطر:

غري مصنف.

قانون االستجابة البيية الشاملة والتعويض واملسؤولية، املواد الخطرة:

القسم 302 الرتكيزاملكون
)كمية مستوى 

التبليغ(

القسم 304 الكمية القسم 313
الواجب اإلبالغ 

عنها حسب قانون 
االستجابة البيئية 

الشاملة والتعويض 
واملسؤولية

قانون االستجابة البيية 
الشاملة والتعويض 
واملسؤولية، الكمية 
الواجب التبليغ عنها

كمية املنتج 
الواجب التبليغ 

عنها

ثنايئ فينيل امليثان 
4,4’-الدي إيزوسيانات

18,200 رطل5,000 رطلغري ُمدرجُمدرجغري ُمدرج%30-10

تنظيامت الوالية ولوائحها:

بنسلفانيا / نيوجرييس / ماساشوستس - الحق يف 
املعرفة:

الرتكيزرقم تسجيل املركب الكيميايئ مكون

ثنايئ فينيل امليثان 
4,4’-الدي إيزوسيانات

8-68-101%30-10

هذا املنتج ال يحتوي عىل املواد املدرجة املعروفة لدى والية كاليفورنيا بتسببها يف الرسطان أو العيوب الخلقية أو غريها من كاليفورنيا، اقرتاح 65:
األرضار التناسلية عند مستويات تتطلب تحذيرا مبوجب النظام األسايس.

 القسم 15:  معلومات تنظيمية

يتم ذكر كل املكونات أو استثنائها.قانون حامية البيئة الكندي، قامئة املواد املحلية:

تم تصنيف هذا املنتج وفقا ملعايري مخاطر لوائح املنتجات الخاضعة للرقابة وتحتوي صحيفة بيانات عىل جميع املعلومات الالزمة التي تحددها الالئحة التنفيذية للمنتجات الخاضعة للرقابة.

القوائم الدولية:

يتم ذكر كل املكونات أو استثنائها.قامئة أسرتاليا )القامئة االسرتالية للمواد الكيميائية(

قامئة الصني )قامئة املواد الكيميائية املنتجة أو 
املستوردة املوجودة يف الصني(:

يتم ذكر كل املكونات أو استثنائها.

يتم ذكر كل املكونات أو استثنائها.قامئة اليابان:

يتم ذكر كل املكونات أو استثنائها.قامئة كوريا:

يتم ذكر كل املكونات أو استثنائها.قامئة نيوزيلندا للمواد الكيميائية

قامئة الفلبني )القامئة الفلبينية للكيمياويات واملواد 
الكيميائية(

يتم ذكر كل املكونات أو استثنائها.
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مالحظة:  العميل مسؤول عن تحديد ماهية معدات الوقاية الشخصية لهذه املواد.  أثناء النرش، كان لدى الرابطة الوطنية للحامية من الحرائق/نظام معلومات املواد الخطرة 
والنظام املنسق عامليا الجديد مقياس مختلف ملستويات الشدة.  الرجاء االطالع عىل املنشورات األخرية للحصول عىل املعلومات الحالية.

2016/27/1تاريخ اإلصدار:

2015/17/11تاريخ اإلصدار السابق:

ميكن االعتامد عىل املعلومات والتوصيات الواردة يف هذه النرشة حسب علمنا.  تختلف خصائص سمية وخطر املنتجات املصنوعة من رشكة من أجل حاميتك:
املنتجات املتخصصة املحدودة )SPI( بالرضورة عن خصائص السمية واملخاطر التي تحدث عند استخدام مثل هذه املنتجات مع غريها من املواد 
خالل عملية التصنيع.  ينبغي تحديد خصائص املخاطر الناتجة والتعريف بها للمستخدم النهايئ واملعالج. املستخدم مسؤول عىل االمتثال لجميع 

القوانني واألنظمة االتحادية أو املحلية أو البلدية املعمول بها. ال تقدم رشكة املنتجات املتخصصة املحدودة )SPI( أي ضامنات من أي نوع، 
رصاحة أو ضمنا، مبا يف ذلك صالحية العرض يف السوق والصالحية لغرض معني.

تلغي صحيفة بيانات السالمة هذه جميع اإلصدارات السابقة من صحيفة بيانات السالمة.معلومات حول اإلعداد:

 القسم 16:  معلومات أخرى

1
2 1

الرابطة الوطنية للحامية من 

الحرائق ونظام معلومات املواد 

الخطرة

شديد4

خطري3

متوسط2

خفيف1

ال خطر0

الرابطة الوطنية للحامية من الحرائق 
الجمعية الوطنية ملكافحة الحريق 

2الصحة

1قابلية االشتعال

1التفاعلية

معلومات خاصة

 

نظام معلومات املواد الخطرة 
)HMIS(

الصحة

قابلية االشتعال

التفاعلية

معلومات خاصة

  W


