برگه اطالعات ایمنی مواد
(سهامی خاص)

®

COUPSYL TES 28
 -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی
 COUPSYL® TES 28مونومر اتیل سیلیکات می باشد که در صورت هیدرولیز کامل آن حدوداً 82
درصد اکسید سیلیسیم حاصل میگردد.
ویژگی

استاندارد

مقدار

شکل ظاهری

مایع بیرنگ

خلوص

≤ 98

چگالی

DIN 51757

0.93 g/cm³

نقطه جوش

168 oC

درصد SiO2

≈ 28 wt. %

نقطه آتشگیری

ISO 3679

37 oC

 -2لوازم ایمنی شخصی
در حین کار با این ماده استفاده از عینک ایمنی مواد شیمیایی ،ماسک شیمیایی  ،دستکش مقاوم در برابر مواد
شیمیایی و کفش ایمنی پالستیکی ضروری میباشد.
 -3خطرات
این ماده بهصورت مایع بیرنگ میباشد .باعث تحریک شدید چشم ،سوزش و خشک شدن و التهاب پوست،
سوزش دستگاه گوارش و بخارات آن باعث تحریک دستگاه تنفسی میشود .با اسیدها و اکسیدکنندهها و آب و
بازها به شدت واکنش میدهد.
تماس با چشم :باعث تحریک متوسط تا شدید چشم میشود.
تماس باپوست :باعث خشک شدن  ،ترک خوردن و التهاب پوست میشود همچنین این ماده میتواند از طریق
پوست جذب شود.
استنشاق :باعث تحریک دستگاه تنفسی و در اثر تماس درازمدت باعث تنگی نفس میشود.
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خوردن :باعث شکمدرد ،سرگیجه و تهوع میشود و بر روی کبد نیز تأثیر میگذارد.
 -4اقدامات کمکهای اولیه
چشم :در صورت تماس ،فوراً چشم را با مقدار زیادی آب به مدت حداقل  51دقیقه شستشو دهید .دریافت
مراقبتهای پزشکی.
پوست :در صورت تماس ،فوراً پوست را با آب و صابون ضدعفونیکننده بشویید و لباس و کفش آلوده را از
تن مصدوم دربیاورید .دریافت مراقبتهای پزشکی.
استنشاق :در صورت استنشاق مصدوم را به هوای تازه انتقال دهید .دریافت مراقبتهای پزشکی.
خوردن :اگر بلعیده گردید ،مصدوم را وادار به استفراغ نکنید .بالفاصله دریافت مراقبتهای پزشکی.
 -5آتشگیری
خطر آتش سوزی و انفجار :این ماده قابلیت اشتعال باالیی دارد و در اثر تجزیه حرارتی یا احتراق آن گاز دی
اکسید کربن و پودر  Sio2تولید می گردد .همچنین بخارات آن از هوا سنگین تر است و در صورت اختالط
بخارات این ماده با هوا احتمال انفجار وجود دارد.
اطفاء حریق :برای آتش سوزی های کوچک از پودر دی اکسید کربن یا فوم و در آتش سوزی های بزرگ از
فوم به طور منظم یا آب به صورت مه پاش استفاده گردد.
نقطه اشتعال 99 :درجه فارنهایت یا  73درجه سانتی گراد
حد پایین اشتعال پایین٪5.7 :
حد باالی اشتعال٪87 :
کالس اشتعال پذیری (IC :)OSHA
 -6حملونقل و ذخیرهسازی
از تماس مستقیم با چشم و پوست به شدت اجتناب شود.
ذخیرهسازی :در ظروف فلزی دربسته(پلمپ شده) دور از شعله و جرقه و در دمای  51 -81درجه سانتی گراد
(جای خشک و خنک) نگهداری گردد.
همچنین بهتر است در محیط دارای سیستم اطفاء حریق و دارای تهویه مناسب و جدا از مواد دیگر نگهداری
گردد.
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 -7پایداری و واکنش پذیری
این ماده تحت شرایط معمولی پایدار است.
با اسیدها  ،بازها  ،و اکسیدکنندهها واکنش میدهد.
در اثر قرار گرفتن در معرض شعله  ،جرقه و الکتریسیته ساکن آتش میگیرد.
در اثر تماس با آب و رطوبت تخریب میشود.
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