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COUPCLEAN® ECS  
 مشخصات فیزیکی و شیمیایی -1

COUPCLEAN® ECS   سطوح بتنی و  انواع نماهای ساختمانی به ویژه سطوح آجرین شوره از جهت زدودشوره زدا مایع

 می باشد. و بر پایه اسیدمایع بصورت 

 

 

 

 

 

 

 

 م ایمنی شخصیلواز -2

 سطح روی بر آن پاشش و نگهداری ، جابجایی برای پالستیکی کامال لوازم از باید حتما محصول این بودن اسیدی دلیل به

 شود . استفاده

 خطرات -3

های  به آب در صورت نشتمحصول،  این پایین pHبا توجه به  .باشد شده مرطوب سطح که است بهتر زدا شوره اجرای ازقبل 

 آهن ، جنس از در ظروف فلزات با واکنش انجام و محصول این بودن اسیدی علت به رساند. ان آسیب میآبزی بهسطحی 

 .نگردد  ذخیره گالوانیزه ظروف یا و روی برنج ، مس ، آلومینیوم ،

 

 .شود کوری چشم و سوختگی شدید، تحریکات سببتماس با چشم: 

 .شود می صدمات پوستی و پوست بیرنگی سوختگی، درد (، و اولت پوستی ) قرمزی، شدید تحریکاتتماس باپوست: 

ریوی  تورم موجب باال غلظت های در  .تنفس می شود سختی و سرفه انسداد، گلو، زخم بینی، شدید تحریکات سبباستنشاق: 

 . میشود  مرگ و تنفسی ، اشکاالت

 . میشود شکم و مری گلو، دهان، در زخم و سوختگی سبب ایجاد خوردن:

 های اولیه اقدامات کمک -4

 پزشکی. های . دریافت مراقبتشستشو دهید دقیقه 15با مقدار زیادی آب به مدت حداقل را چشم: در صورت تماس، فوراً چشم 

 های پزشکی. . دریافت مراقبترا دربیاورید لباس و کفش آلوده بشویید و با آب فراوان راپوست: در صورت تماس، فوراً پوست 

 مقدار ویژگی

 کدرمایع  شکل ظاهری

 ≥ 98 خلوص

pH 2 – 1   

   3g/cm  1.11 دانسیته



 

 COUPCLEAN®  ECS                         ایمنی موادبرگ اطالعات 

 

 www.coupleshimi.com        09134715667: تماستلفن پل شیمی سپاهان       شرکت کو  –تی رازی صنعشهرک  –اصفهان  2

 

. دریافت دهید تنفس مصنوعی به اوکشد،  اگر نفس نمی انتقال دهید و به هوای تازهدر صورت استنشاق مصدوم را استنشاق: 

 .های پزشکی مراقبت

 های پزشکی.  . بالفاصله دریافت مراقبتنکنید وادار به استفراغمصدوم را ، گردید خوردن: اگر بلعیده

 گیری آتش -5

 هوا با این گاز مخلوط که میکند هیدروژن گاز تولید فلزات، با تماس اثر در اما .نمیسوزد ماده این . نیست قابل اشتعال مادهاین 

 .شود انفجار سبب تواند می

 شود:  نشانان توصیه می است تجهیزات حفاظتی زیر برای آتش موجود در منطقه آتش مادهنشانی: درزمانی که این  تجهیزات آتش

 های الستیکی. ن، دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی، و چکمههای محافظ بد عینک شیمیایی، لباس

 سازی ونقل و ذخیره حمل -6

 و مناسب نقل و حمل محل محیطی تهویه که باشید مطمئن همیشه. نمائید جلوگیری مواد این ریز وذرات بخارات شدن آزاد از

 .است کافی

 شوی چشم و اب دوش و ایمنی تجهیزات .شوند حمل ، مناسب تهویه با محیطی در کوچک های بسته صورت به امکان درصورت

 .دباش دسترس در اضطراری استفاده جهت ایمنی تجهیزات و امکانات و

 دیگر کننده محترق و مشتعل منابع سایر و آفتاب مستقیم اشعه آب، گرما، از دور به و خنک خشک، محیط در سازی:  ذخیره

 .باشند اسید برابر در مقاوم نوع از مخازن  .باشد مناسب هویهت سیستم به مجهز باید محیط .شود انبار

 یپذیر پایداری و واکنش -7

 

  می شود .  پایدار غیر در صورت گرم کردن پایدار معموالً

 . شود استفاده دور راه از شیلنگ پاشش از دارد وجود شدید شیمیایی تغییرات امکان

 . شود نظاره انفجار ضد موانع پشت ازشود، انفجار سبب است ممکن گرما یا شدید شوك

 .کنید تخلیه را باشند،محوطه گرفته قرار آتش معرض در شود،اگرمواد منفجر است ممکن

 


