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 التعرف على المادة / المخلوط وعلى الشركة / المتعھد1القسم 

معرف المنتج

FLOATING ORANGE SMOKE SIGNAL 3 MINUTEإسم المنتج

غیر متوفرالمرادفات

 SIGNALS, SMOKEإسم الشحن الصحیح

غیر متوفروسائل أخرى لتحدید الھویة

االستخدامات ذات الصلة المحددة للمادة أو خلیط، واالستخدامات التي ال ینصح بھا

.لتوجیھات المصنع تستخدم وفقااالستخدامات المحددة ذات الصلة

تفاصیل المصنع/المورد

WesCom Signal and Rescue Germany GmbHاسم الشركة المسجل

Vieländer Weg 147 Bremerhaven 27574 Germanyالعنوان

3930 471 49+الھاتف

10 3932 471 49+فاكس

www.wescomsignal.comالموقع

info@wescomsignal.comالبرید اإللكترونى

رقم ھاتف الطوارئ

Consultant Lutz Harder GmbHجمعیة / منظمة

7434 433 178 49+أراقم ھواتف الطوارئ

غیر متوفرأرقام ھواتف الطوارئ األخرى

 تحدید األخطار2القسم 

تصنیف المادة أو المخلوط

 الفئة تھیج العین2B, 3, تآكل الجلد / تھیج الفئة 1،4شعبة المتفجرات تصنیف 

عناصر الملصقات

GHSعناصر ملصقات 

تحذیركلمة إشاریة

بیان(ات) الخطر

H204خطر الحریق أو االنتثار

H316یسبب تھیجاً جلدیاً خفیف ًا

H320یسبب تھیجاً للعین

بیان(ات) احترازي: المنع

P210،ممنوع التدخین. واللھب المكشوف، وغیر ذلك من مصادر اإلشعال. یحفظ بعیدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر

P234.ال یحفظ إال في العبوة األصلیة

P250.ال تخضع لطحن / الصدمة / مصادر االحتكاك

P280للوجھ. تلبس قفازات للحمایة/مالبس للحمایة/وقاء للعینین/وقاء

P240.یؤرض ویربط الوعاء ومعدات االستقبال

بیان(ات) احترازي: االستجابة

Continued...



P370+P372+P380+P373.ال یكافح الحریق إذا وصلت النار إلى المتفجرات. في حالة الحریق: خطر االنفجار. تُخلى المنطقة

P370+P380+P375الحریق عن بعد بسبب خطر االنفجار. في حالة الحریق: یلزم إخالء المنطقة. یلزم مكافحة

P305+P351+P338وكان ذلك أمراً سھالً. یستمر الشطف. دقائق. تنزع العدسات الالصقة، إذا كانت موجودة في حالة دخول العینین: تشطف باحتراس بالماء لعدة

P332+P313طبیة. في حالة تھیج الجلد: تطلب استشارة طبیة/رعایة

P337+P313طبیة. إذا استمر تھیج العین: تطلب استشارة طبیة/رعایة

بیان(ات) احترازي: التخزین

P401.یخزن وفقاً ل للوائح المحلیة

بیان(ات) احترازي: التخلص

P501.تخلص من المحتویات/الوعاء في تخلص من المحتویات/الوعاء في مع اللوائح المحلیة

 التركیب / معلومات عن المكونات3القسم 

المواد
انظر أدناه للحصول على تركیب الخالئط

مخالیط

)CASرقم ال (
٪

تصنیف االسم[وزن]

device contains

polytechnic materials of;

3811-04-9
 تھیج العین الفئة,2, 3, تآكل الجلد / تھیج الفئة 4, السمیة الحادة (استنشاق) الفئة 4, السمیة الحادة (عن طریق الفم) الفئة 1المؤكسدة الصلبة الفئة 

H271, H302, H332, H316, H319, H411; 2, فئة األخطار المزمنة المائیة 2فئة األخطار الحادة المائیة 

7757-79-1
;3 تھیج العین الفئة, فئة األخطار الحادة المائیة 2, 3, تآكل الجلد / تھیج الفئة 4, السمیة الحادة (عن طریق الفم) الفئة 3المؤكسدة الصلبة الفئة 

H272, H302, H316, H319, H402

H228, H315, H319 تھیج العین الفئة; 2, 2, تآكل الجلد / تھیج الفئة 2الصلبة القابلة لالشتعال الفئة .7704-34-9

10022-31-8
 تھیج العین الفئة,2, 3, تآكل الجلد / تھیج الفئة 4, السمیة الحادة (استنشاق) الفئة 4, السمیة الحادة (عن طریق الفم) الفئة 2المؤكسدة الصلبة الفئة 

H272, H302, H332, H316, H319, H402; 3فئة األخطار الحادة المائیة 

7440-44-0
,H228, H252, H333 الفئة تھیج العین; 2B, 5, السمیة الحادة (استنشاق) الفئة 2, الذاتي تدفئة الفئة المواد 2الصلبة القابلة لالشتعال الفئة 

H320

غیر منطبق9002-88-4

H315, H319, H335; 3) الفئة IRR (. عكسھا STOT - SE تھیج العین الفئة, 2, 2تآكل الجلد / تھیج الفئة 110-30-5

H317; 1الجلد المحسسة الفئة 81-64-1

 إجراءات اإلسعافات األولیة4القسم 

وصف لتدابیر اإلسعافات األولیة

إذا المس ھذا المنتج العیون: أغسل المنطقة المتأثرة بالماء. إذا إستمر اإللتھاب أبحث عن عنایة طبیة. إزاحة العدسات الالصقة بعد جراحة العین یجب أن تجرى فقط بواسطة أفراد مھرة.االتصال بالعین

إذا المس المنتج الجلد: فى الحال أزل كل المالبس المتلوثة والتى تشمل ألبسة القدم. أغسل المناطق المتأثرة كلھا بالماء (والصابون إن أمكن). أبحث عن العنایة الطبیة فى حالة وجود اإللتھاب.مالمسة الجلد

االستنشاق
إذا أستنشقت األبخرة أو منتجات الحریق: حرك إلى الھواء النقى. أعمل على أن یستلقى المریض أرضاً.أجعلھ دافئاً ومرتاحا. األعضاء الصناعیة مثل األسنان والتى یمكن أن تسد مجرى الھواء، بجب نزعھا

إذا أمكن، وذلك قبل البدء فى إجراءات اإلسعافات األولیة إذا كان متاحاً أعطىأوكسجین طبى بواسطة عامل مدرب. إذا كان التنفس ضعیفاً أو متوقفاً إضمن مسلك ھواء خالى و طبق اإلنعاش ویفضل مع
 باشر أنقل إلى المستشفى أو الطبیب على الفور. CPRًصمام دافعة اإلختناق،حقیبة الصمام، أداة القناع أو قناع الجیب. إذا كان ضروریاً 

تعاطي بالفم
ال تعتبر منفذ عادى أو طبیعى للدخول. ال تستحدث إستفراغ. إذا حدث اإلستفراغ، أسند المریض إلى األمام أو ضعھ على الجانب األیسر (موضع الرأس أسفل إذا أمكن ذلك)لكى تحقق فتح المنافذ الھوائیة

ومنع التنفس. الحظ المریض بعنایة. أبداً ال تعطى سائل للشخص الذى یظھر عالمات النوم مع نقصان اإلھتمام (أى یصبح عدیم الوعى). أعطى ماءاً (أو لبن)لمضمضة الفم، أعطى السائل ببطء وعلى قدر
ما یشرب أكبر كمیة. أبحث عن النصیحة الطبیة.

اإلشارة إلى أي حاجة إلى اھتمام طبیة فوریة ومعالجة خاصة
عالج األعراض.

 تدابیر مكافحة الحرائق5القسم 

أوساط اإلطفاء
خطر: أرسل الوسائل من بعد. للحرائق الصغیرة:كمیات كبیرة فقط. للحرائق الكبیرة: ال تحاول أن تطفىء.

األخطار الخاصة الناجمة عن الركیزة أو خلیط

جنب التالمس مع الكیماویات األخرى.عدم التوافق مع الحریق

نصائح لرجال اإلطفاء

مكافحة الحرائق

تحزیر: مواد متفجرة/األدوات موجودة. فرغ كل األفراد وتحرك عكس إتجاه الریح أمنع إعادة الدخول. نبھ فرقة الحریق وأخبرھم عن مواقع وطبیعة المخاطر. یكون من المحتمل تفجیر أو حرق المادة المدفوعة
من الحریق. إرتدى مالبس واقیة للجسم كلھ مع أجھزة التنفس. أمنع بأى وسیلة متاحة، المسكوبات ومخلفات الحریق من دخول المصارف ومصادر المیاه. جابھ من أماكن آمنة ومواقع محمیة. إستخدم كمیات

كبیرة من الماء. ال تقترب من الحاویات التى یشك إنھا ساخنة. برد أى حاویات معرضة وال مشاركة فى الحریق من مواقع محمیة. المعدات یجب أن ال تلوث بعد اإلستخدام.
خطر بسیط عند التعرض للحرارة واللھب والعوامل المؤكسدة.

خطر حریق / انفجار

 تدابیر مواجھة التسرب العارض6القسم 

potassium chlorate

potassium nitrate

sulfur

barium nitrate

carbon, activated

polyethylene

N,N'-ethylenebisstearamide

quinizarin
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االحتیاطات الشخصیة، معدات الوقایة وإجراءات الطوارئ
8انظر القسم 

االحتیاطات البیئیة
12انظر القسم 

أسالیب ومواد لالحتواء والتنظیف

االنسكابات البسیطة
تحزیر: قابلة لإلنفجار. عصفة و/أو إنفجار و/أو حریق/مخاطر نظف منطقة األفراد و تحرك ضد إتجاه الریح. تجنب إستنشاق المادة وتجنب اإلتصال مع العیون والجلد. إرتدى قفازات غیر نافذة ونظارات
السالمة. أبعد كل مصادر اإلحتراق. أستعمل معدات خالیة من الشرارة عند التعامل. الكنس داخل حاویات لیس بھا شرارة أو برامیل وبلھا بالماء. ضع المادة المسكوبة فى حاویة نظیفة ولھا دیباجة ومحكمة

القفل للتصرف. أغسل المنطقة بكمیة كبیرة من الماء.

االنسكابات الكبرى
تحزیر: قابلة لإلنفجار. نظف منطقة األفراد وتحرك عكس إتجاه الریح. نبھ فرقة المطافىء وأخبرھم عن مواقع وطبیعة المخاطر. محتمل أن یكون عنیف أو نشط إنفجاریاً. إرتدى مالبس واقیة للجسم كلھ مع

أجھزة للتنفس. إعتبر التفریغ (أو أحمى المكان). فى حالة حوادث النقل اخطر البولیس، جھات الطوارىء. ال للتدخین، اللمبات العاریة، مصادر التسخین أو اإلحتراق. أعمل على ذیادة التھویة. إحزر بشدة
لمنع الصدمة الفیزیائیة. إستخدم فقط مجارف خالیة من الشرارة ومعدات مجربة لإلنفجار. أجمع المادة المستردة وأعزلھا من المادة المسكوبة. أغسل منطقة المسكوبات بكمیات كبیرة من الماء.

 من صحیفة بیانات السالمة للمادة8نصائح معدات الحمایة الشخصیة متضمنة فى القسم 

 التعامل والتخزین7القسم 

االحتیاطات للتعامل اآلمن

التعامل اآلمن
تعامل برفق. إستخدم بیئة جیدة لممارسة العمل المھنى. الحظ توصیات التخزین والتعامل من قبل المصنعیین. تجنب كل أتصال باألفراد بما فى ذلك اإلستنشاق. تجنب التدخین، اللمبات العاریة، مصادر
التسخین أو اإلحتراق. المتفجرات یجب أن ال تضرب مع آالت معدنیة. تجنب الصدمات واإلحتكاكات الحراریة والمیكانیكیة. اإلستخدام یكون فى منطقة ذات تھویة جیدة. تجنب اإلتصال مع المواد غیر

المالئمة. عند التعامل ال تأكل ، تشرب أو تدخن. تجنب التلف الفیزیائى للحاویات. دائماً أغسل األید الماء والصابون بعد التعامل. مالبس العمل تغسل منفصلة.

معلومات أخرى

خزن الصنادیق فى مستودعات جیدة التھویة ومسموح بھا للقسم المناسب والمجموعة المالئمة. الحظ توصیات المصنعیین بخصوص التخزین والتعامل. خزن فى حاویات أصلیة. أحفظ الحاویات محكمة القفل.
ال للتدخین واللمبات العاریة أو مصادر اإلحتراق. خزن فى مكان بارد. خزن فى مكان معزول بعیداً عن المواد األخرى. أحفظ منطقة التخزین خالیة من األنقاض، النفایا والمحروقات. أحمى الحاویات ضد

التلف الفیزیائى. راجع بإستمرار المسكوبات والثقوب. ملحوظة: إذا إحتاجت كمیات كبیرة من المتفجرات ألن تتلف، إتصل بالسلطة ذو األھلیة.
تُحفظ بعیًدا عن المواد غیر المتوافقة.

الشروط الالزمة للتخزین اآلمن، بما في ذلك أي حاالت عدم توافق

 یجب أن تكون موافقة مع متطلبات الرمز المناسب لنقل البضائع الخطرة.1كل العبوات للقسم الحاویة المناسبة

تجنب اإلحتكاك بالمتفجرات األخرى،األسھم الناریة وصناعتھا، المحالیل،الدابغات، الطالءات،المنظفات والمعادن غیر المصرح بھا،البالستیك، معدات ومواد التعبئة. تجنب التلوث باألحماض،عدم التوافق للتخزین
القلویات،العوامل المختزلة،األمینات،والفسفور.

 عناصر التحكم في التعرض / الحمایة الشخصیة8القسم 

التحكم في المعامالت

)OELحدود التعرض المھني (

بیانات المكون

مالحظاتقمةTWASTELاسم المادةمكونمصدر

United Arab Emirates
Occupational Exposure Limits

barium nitrate0.5مركبات الباریوم المنحلة mg/m3غیر متوفرغیر متوفرغیر متوفر

Abu Dhabi Maximum Allowable
Limits for Air Pollutants (Chemical

Substances) in Working Areas
barium nitrate0.5غیر متوفر mg/m3غیر متوفرغیر متوفرغیر متوفر

حدود حاالت الطوارئ

TEEL-1TEEL-2TEEL-3اسم المادةمكون

potassium chloratePotassium chlorate5.6 mg/m362 mg/m3370 mg/m3

potassium nitratePotassium nitrate9 mg/m3100 mg/m3600 mg/m3

sulfurSulfur30 mg/m3330 mg/m32,000 mg/m3

barium nitrateBarium nitrate2.9 mg/m3350 mg/m32,100 mg/m3

carbon, activatedCarbon; (Graphite, synthetic(6 mg/m316 mg/m395 mg/m3

polyethylenePolyethylene28 mg/m3310 mg/m31,000 mg/m3

 المنقحةIDLH األصليIDLHمكون

potassium chlorateغیر متوفرغیر متوفر

potassium nitrateغیر متوفرغیر متوفر

sulfurغیر متوفرغیر متوفر

barium nitrate50 mg/m3غیر متوفر

carbon, activatedغیر متوفرغیر متوفر

polyethyleneغیر متوفرغیر متوفر

N,N'-ethylenebisstearamideغیر متوفرغیر متوفر

quinizarinغیر متوفرغیر متوفر

بیانات المادة

عناصر التحكم في التعّرض

عناصر التحكم الھندسیة المناسبة
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الحمایة الشخصیة

  

حمایة العین والوجھ

انظر أدناه حمایة الیدحمایة الجلد

إرتدى القفازات الواقیة للكیماویات مثل إرتدى لباس السالمة للقدم أو األحذیة الصمقیة مثل المطاط.PVCحمایة الیدین / القدمین

انظر أدناه حمایة أخرىحمایة الجسم

ینبغي استخدام القفازات المضادة لكل من النار والحرارة متى أمكن. أو القفازات ذات قدرة التحمل العالیة والمعدة للتعامل الكیمیائي وتوفیر حمایة قصیرة المدى ضد االشتعال التلقائيحمایة أخرى

غیر متوفراألخطار الحراریة

حمایة الجھاز التنفسي
 أو ما یعادلھا وطني)ANSI Z88 و، EN 143:2000 149:001، 1715 وAS / NZS 1716تصفیة الجسیمات من القدرة الكافیة. (

 )، عندھا یتطلب جھاز حمایة التنفس. تتفاوت درجة الحمایة مع كل من فئة قناع الوجھ والمرشح، كما تتفاوت طبیعة الحمایة وفقا لنوع المرشح. قناع تنفس آلي قناعESعندما یقترب أو یتجاوز تركیز الغاز/الجسیمات في منطقة التنفس من مستوى التعرض (أو
 ^- كامل الوجھPAPR-AUS P2 - -AUS P2 10 × ES - -AUS P2 - 50 × ES -PAPR-2 P2 ^ -2 P2 - 100 × ESتنفس لكامل الوجھ قناع تنفس لنصف وجھ عامل الحمایة -

ال یتطلب األمر بطبیعة الحال وجود معدات وقایة تنفسیة نظًرا للتكوین المادي للمنتج.

 الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة9القسم 

معلومات عن الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة األساسیة

غیر متوفرالمظھر

غیر منطبق)1الكثافة النسبیة (الماء = المصنعةالحالة الفیزیائیة

غیر متوفرمعامل تقاسم ع-أوكتانول / الماءغیر متوفررائحة

غیر متوفر)Cدرجة حرارة اإلحتراق الذاتى (°غیر متوفرعتبة الرائحة

160>درجة حرارة التحللغیر منطبقدرجة الحموضة (كما ھو معطى)

غیر منطبق)cStاللزوجة (غیر منطبقنقطة الذوبان / نقطة التجمد (درجة مئویة)

نقطة الغلیان األولیة ونطاق الغلیان (درجة
غیر منطبقالوزن الجزیئي (جرام/مول)غیر منطبقمئویة)

غیر متوفرالمذاقC(160نقطة الومیض (°

غیر متوفرخصائص انفجاریةغیر منطبقمعدل التبخیر

غیر متوفرالخواص المؤكسدةغیر منطبققابلیة االشتعال

غیر منطبقالتوتر السطحي (داین/سم أو ملي نیوتون/م)غیر متوفرالحّد األعلى لالنفجار (%)

غیر منطبقالمكّون المتطایر (% الحجم)غیر متوفرالحّد األدنى لالنفجار (%)

غیر متوفرالمجموعة الغازیةغیر منطبقضغط البخار (كیلو باسكال)

غیر منطبق%)1درجة الحموضة كمحلول (إمتزاجقابلیة الذوبان في الماء (جرام/لتر)

غیر متوفرالمركبات العضویة المتطایرة جم/لترغیر منطبق)1كثافة البخار (الھواء = 

: االستقرار والتفاعل10القسم 

7انظر القسم التفاعل

وجود مصدر للحرارة ومصدر لالشتعالاستقرار كیمیائي
المنتج یعتبر مستقر تحت ظروف التعامل العادیة. مستقر تحت ظروف التسخین العادیة. مخاطر البلمرة لن تحدث. جنب التالمس مع الكیماویات األخرى.

7انظر القسم إمكانیة التفاعالت الخطرة

7انظر القسم ظروف ینبغي تجنبھا

7انظر القسم مواد غیر متوافقة

5انظر القسم منتجات التحلل الخطرة

 المعلومات السمومیة11القسم 

معلومات عن اآلثار السمیة

لیس لھا مخاطر عادة نتیجة للتركیبة الفیزیائیة للمنتج. البخار مزعج.مستنشق

لیس لھا مخاطر عادة نتیجة للتركیبة الفیزیائیة للمنتج. تعتبر منفذ غیر محتمل للدخول فى البیئات التجاریة والصناعیة.تعاطي بالفم

لیس لھا مخاطر عادة نتیجة للتركیبة الفیزیائیة للمنتج. البخار مزعج.مالمسة الجلد

لیس لھا مخاطر عادة نتیجة للتركیبة الفیزیائیة للمنتج. البخار مزعج.العین

ال ینطبق بشكل عام.مزمن

FLOATING ORANGE SMOKE
SIGNAL 3 MINUTE

إلتھابسمیّة

غیر متوفرغیر متوفر

potassium chlorate
إلتھابسمیّة

غیر متوفر]LD50: >2000 mg/kg[1جلدى (فأر)
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 – البیانات متاحة ولكن ال تلبي معاییر التصنیفالمفتاح:
 – البیانات المطلوبة لجعل تصنیف متاح

 – البیانات غیر متاح لجعل تصنیف

]LD50: 1870 mg/kg[2فمى (فأر) 

potassium nitrate

إلتھابسمیّة

غیر متوفر]LD50: >5000 mg/kg[1جلدى (فأر)

]LD50: >2000 mg/kg[1فمى (فأر) 

sulfur

إلتھابسمیّة

LC50: >5.43 mg/l4 h[1[Eye (human): 8 ppm irritantإستنشاق (أرنب)

]LD50: >2000 mg/kg[1جلدى (فأر)

]LD50: >2000 mg/kg[1فمى (فأر) 

barium nitrate

إلتھابسمیّة

LD50: 355 mg/kg[2[Eye (rabbit):100 mg/24h - moderateفمى (فأر) 

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

carbon, activated
إلتھابسمیّة

غیر متوفرغیر متوفر

polyethylene

إلتھابسمیّة

غیر متوفر]LC50: 1.5 mg/l/30m[2استنشاق (الماوس) 

]LD50: >2000 mg/kg[2جلدى ( إرنب)

]LD50: >3000 mg/kg[2فمى (فأر) 

N,N'-ethylenebisstearamide

إلتھابسمیّة

LD50: >20000 mg/kg[2[Non-irritantفمى (فأر) 

Skin (rabbit) patch in PEG400

Slight irritant

quinizarin
إلتھابسمیّة

LD50: >5000 mg/kg[2[Eye (rabbit): 500 mg/24h - mildفمى (فأر) 

 القیمة التي تم الحصول علیھا من صحیفة بیانات سالمة المادة الخاصة بالشركة الصانعة ما لم ینص على خالف2 أوروبا - السمیة الحادة ECHA القیمة التي تم الحصول علیھا من المواد المسجلة لدى 1المفتاح:
 - سجل تأثیر السمیة للمواد الكیمیائیةRTECSذلك استخراج البیانات من 

BARIUM NITRATE
المادة ربما تسبب تھیج متوسط للعین یؤدى بالتالى الى التھاب. التعرض الطویل والمتكرر للمھیجات ربما یسبب ألتھاب الملتحمة. المادة ربما تسبب إلتھاب الجلد بعد التعرض الطویل والمتكرر وربما

یؤدى باإلحتكاك إلى إحمرار وتورم الجلد، ظھور بثور وقشور وتخثر على الجلد.

CARBON, ACTIVATED
: الوكالة الدولیة لبحوث السرطان). دالئل حدوث السرطان غیر3ال توجد معلومات تسمم حادة ذكرت في األبحاث المنشورة ھذه المادة ( غیر مصنفة على أنھا مسرطنة بشكل ممكن لإلنسان- المجموعة 

كافیة أو محدودة في اختبارات الحیوان

N,N'-ETHYLENEBISSTEARAMIDE

)RADSاألعراض الشبیھة بالربو ربما تستمر لعدة شھور وسنین بعد توقف التعرض للمادة. ھذه ربما تعزى لوضع غیر مثیر للحساسیة یعرف بالقصور الوظیفى والتى یمكن أن تحدث مصاحبة(
 الرئیسیة لتحلیل ال المتقدم، فى األفرادغیر المعالجین موضعیاً معRADSالمتزامن لمجرى الھواء النشط للتعرض لمستویات عالیة للمركب عالى اإلثارة.المعاییر تشمل غیاب مرض الجھاز التنفسى 

بدایة مفاجئة لألعراض الشبیھة بالربو خالل دقائق أو ساعات من التعرض للملھب. نمط إنسیاب الھواء العكوسى، على قیاس التنفسى، مع ظھور متوسط إلى حاد لفرط نشاط شعبتى القصبة الھوائیة على
 األیسینوفیلیا. ھذه كلھا مضمنة فى المعاییر التحلیلیة لل (أو الربو) المصاحب لإلستنشاق اإللتھابىRADSتحدى إختبار المیثاكولین وعدم وجود الحد األدنى إللتھاب الكریات اللیمفاویة، عدم وجود 

 ال وغیر متكرر بمعدالت متعلقة بتركیز وفترة التعرض للمادة الملھبة. إلتھاب الشعبة الصناعى، فى الجانب اآلخر، یعتبر عشوائى ویحدث نتیجة للتعرض لتركیزات عالیة منRADSیعتبر عشوائى
المادة الملھبة (غالباً ذا خصوصیة فى الطبیعة) ویكون عكوسى تام بعد توقف التعرض. العشوائیة تتمیز بعسر التنفس، الكحة والمخاط.

QUINIZARIN

الحساسیات بالمالمسة واألحتكاك تظھر بسرعة كأكزیماالمالمسة ونادرا ما تظھر فى شكل طفح جلدى أو أّذمة. األمراض الناتجة من المالمسة األكزیمیة تشمل تجانس الخلیة(تى لیمفوسایت) ،تفاعل مناعى
بطنى، تفاعل ناتج من حساسیة الجلد مثال ذلك الطفح بالمالمسة یشمل التفاعالت المناعیة لالجسام المضادة الوسیطة. اھمیة المسبب للحساسیة بالمالمسة واألحتكاك ال یمكن تقریرھا من المدة الكامن فیھا

وأنما أیضا توزیع المادة والفرصة المتاحة للمالمسة واألحتكاك بھا یعد من األھمیة بمكان. المادة ضعیفة التأثر أو األحساس والتى یمكن توزیعھاعلى نطاق واسع تعتبر أكثر أھمیة من تلك التى تتمیز
بأحساس كامن أكثر قوة مع وجود عدد قلیل من األفراد قابلین لألحتكاك. من وجھة النظر األكلینیكیة فان المواد تكون ذات قابلیة وأثر فعال أذا أمكن أجراء أختبار تفاعل األحساس ألكثر من% من مجموعة

األشخاص الذین أخضعوا لألختبار. المادة ربما تكون مھیجة للعین مع األحتكاك الطویل یؤدى الى ألتھاب. التعرض الطویل والمتكرر للمھیجات ربما یسبب ألتھاب فى الملتحمة.

السرطنةالسمیة الحادة

السمیة اإلنجابیةتھیج / تآكل الجلد

 - التعرض المفردSTOTتلف/التھاب خطیر بالعین

 - التعرض المتكررSTOTالتحسس التنفسي أو الجلدي

خطر السفطالقدرة على التشویھ

 المعلومات البیئیة12القسم 

السمیة

FLOATING ORANGE SMOKE
SIGNAL 3 MINUTE

نقطة
مصدرقیمةنوعاختبار المدةالنھایة
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غیر
غیرغیر متوفرغیر متوفرمتوفر

متوفر
غیر

متوفر

potassium chlorate

نقطة
مصدرقیمةنوعاختبار المدةالنھایة

LC509613000=سمكmg/L1

EC50721.9غیر متوفرmg/L4

NOEC720.5<غیر متوفرmg/L4

potassium nitrate

نقطة
مصدرقیمةنوعاختبار المدةالنھایة

LC509622.5سمكmg/L4

sulfur

نقطة
مصدرقیمةنوعاختبار المدةالنھایة

LC509614<سمكmg/L4

EC50485000>القشریاتmg/L4

NOEC5040.0025>القشریاتmg/L2

barium nitrate

نقطة
مصدرقیمةنوعاختبار المدةالنھایة

LC50963.5>سمكmg/L2

EC50721.92>غیر متوفرmg/L2

NOEC721.92>=غیر متوفرmg/L2

carbon, activated

نقطة
مصدرقیمةنوعاختبار المدةالنھایة

غیر
غیرغیر متوفرغیر متوفرمتوفر

متوفر
غیر

متوفر

polyethylene

نقطة
مصدرقیمةنوعاختبار المدةالنھایة

غیر
غیرغیر متوفرغیر متوفرمتوفر

متوفر
غیر

متوفر

N,N'-ethylenebisstearamide

نقطة
مصدرقیمةنوعاختبار المدةالنھایة

غیر
غیرغیر متوفرغیر متوفرمتوفر

متوفر
غیر

متوفر

quinizarin

نقطة
مصدرقیمةنوعاختبار المدةالنھایة

EC50480.029477344القشریاتmg/L4

EC50720.044غیر متوفرmg/L2

NOEC720.00757غیر متوفرmg/L2

)EPIWIN (QSAR. برامج 3) - معلومات السمیة البیئیة - السمیة المائیة ECHA. المواد المسجلة في الوكالة األوروبیة للمواد الكیمیائیة (IUCLID 2. بیانات السمیة في قاعدة بیانات 1مأخوذ من المفتاح:
. بیانات تقییم الخطر المائي الخاصة5) - بیانات السمیة المائیة Ecotox)، قاعدة بیانات السمیة البیئیة (US EPA. الوكالة األمریكیة لحمایة البیئة (4 - بیانات السمیة المائیة (المقدرة) 3.21اإلصدار 

)METI. وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة (7) (الیابان) - بیانات التركیزات الحیویة NITE. المعھد الوطني للتكنولوجیا والتقییم (ECETOC) 6بالمركز األوروبي للسمیة البیئیة وسمیة الكیماویات (
(الیابان) - بیانات التركیزات الحیویة

استمرار وإمكانیة التحلل

االستدامة: الھواءاالستدامة: الماء / التربةمكون

potassium chlorate،شدید،شدید

potassium nitrate،منخفض،منخفض

sulfur،منخفض،منخفض

polyethylene،منخفض،منخفض

N,N'-ethylenebisstearamide،شدید،شدید

quinizarin،شدید،شدید

إمكانیة التراكمات الضارة بالكائنات الحیة

التراكم الحیوي الضارمكون

potassium chlorate) ،منخفضLogKOW = -4.6296(

potassium nitrate) ،منخفضLogKOW = 0.209(

sulfur) ،منخفضLogKOW = 0.229(

polyethylene) ،منخفضLogKOW = 1.2658(

N,N'-ethylenebisstearamide) ،منخفضBCF = 6.2(
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quinizarin) الوسطLogKOW = 3.938(

التنقل في التربة

قابلیة النقلمكون

potassium chlorate) ،منخفضKOC = 35.04(

potassium nitrate) ،منخفضKOC = 14.3(

sulfur) ،منخفضKOC = 14.3(

polyethylene) ،منخفضKOC = 14.3(

N,N'-ethylenebisstearamide) ،منخفضKOC = 5754000000(

quinizarin) ،منخفضKOC = 507.7(

 اعتبارات التخلص من المواد13القسم 

طرق معالجة المخلفات

التخلص من المنتج/التغلیف

 معلومات النقل14القسم 

الملصقات مطلوبة

الملوث بحري

)UNالنقل البري (

0507رقم األمم المتّحدة

 SIGNALS, SMOKEاسم الشحن الصحیح لألمم المتحدة

فئة (فئات) المخاطر المتعلقة بالنقل
1.4Sفئة

غیر منطبقمخاطر فرعیة

غیر منطبقمجموعة التعبئة

غیر منطبقخطر بیئي

احتیاطات خاصة للمستخدم
غیر منطبقبنود خاصة

0كمیة محدودة

)DGR وICAO-IATAالنقل الجوى (

0507رقم األمم المتّحدة

Signals, smokeاسم الشحن الصحیح لألمم المتحدة

فئة (فئات) المخاطر المتعلقة بالنقل

ICAO/IATA1.4Sفئة 

غیر منطبقICAO/IATAخطورة جزئیة 

ERG3Lرمز 

غیر منطبقمجموعة التعبئة

غیر منطبقخطر بیئي

احتیاطات خاصة للمستخدم

غیر منطبقبنود خاصة

135تعلیمات التغلیف للبضائع فقط

kg 100الكمیة/العبوات القصوى للبضائع فقط

135تعلیمات التغلیف للركاب والبضائع

kg 25الكمیة/العبوات القصوى للركاب والشحن

Forbiddenتعلمیات التغلیف للكمیات المحدودة للركاب والبضائع

Forbiddenالكمیات/العبوات القصوى المحددة للركاب والبضائع

)IMDG-Code / GGVSEالنقل البحرى (

0507رقم األمم المتّحدة

SIGNALS, SMOKEاسم الشحن الصحیح لألمم المتحدة

فئة (فئات) المخاطر المتعلقة بالنقل
IMDG1.4Sفئة 

غیر منطبقIMDGخطورة جزئیة 
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غیر منطبقمجموعة التعبئة

غیر منطبقخطر بیئي

احتیاطات خاصة للمستخدم

EMSF-B , S-Xرقم 

غیر منطبقبنود خاصة

0كمیات محدودة

النقل بكمیات كبیرة وفقا للمرفق الثاني من ماربول وقانون الشركات التجاریة الدولیة
غیر منطبق

 المعلومات التنظیمیة15القسم 

لوائح / تشریعات الصحة والسالمة والبیئة المحددة للمادة أو المخلوط

POTASSIUM CHLORATE(3811-04-9موجود فى اللوائح التنظیمیة التالیة (
United Arab Emirates Restricted Chemicals

POTASSIUM NITRATE(7757-79-1موجود فى اللوائح التنظیمیة التالیة (
United Arab Emirates Restricted Chemicals

SULFUR(7704-34-9موجود فى اللوائح التنظیمیة التالیة (.
United Arab Emirates Restricted Chemicals

BARIUM NITRATE(10022-31-8موجود فى اللوائح التنظیمیة التالیة (
United Arab Emirates Occupational Exposure LimitsUnited Arab Emirates Restricted Chemicals

CARBON, ACTIVATED(7440-44-0موجود فى اللوائح التنظیمیة التالیة (
International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations - Prohibited List

Passenger and Cargo Aircraft
United Arab Emirates Restricted Chemicals

POLYETHYLENE(9002-88-4موجود فى اللوائح التنظیمیة التالیة (
International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified by the IARC

Monographs

N,N'-ETHYLENEBISSTEARAMIDE(110-30-5موجود فى اللوائح التنظیمیة التالیة (
غیر منطبق

QUINIZARIN(81-64-1موجود فى اللوائح التنظیمیة التالیة (
غیر منطبق

الحالةالمخزون المحلي

AICSYأسترالیا - 

Canada -  DSLY

)NDSLN (polyethylene; sulfur; barium nitrate; carbon, activated; quinizarin; potassium chlorate; potassium nitrate; N,N'-ethylenebisstearamideكندا - 

IECSCالصین - Y

EINEC / ELINCS / NLPأوروبا - N (polyethylene(

ENCSالیابان - N (sulfur; carbon, activated(

KECIكوریا - Y

NZIoCنیوزیلندا - Y

PICCSالفلبین - Y

TSCAالوالیات المتحدة األمریكیة - Y

Yجمیع المكونات موجودة في المخزون = المفتاح:
N(غیر محدد أو ال یوجد مكون واحد أو أكثر في المخزون وھي غیر معفاة من اإلدراج بالقائمة (تنظر المكونات المحددة بین األقواس = 

 معلومات أخرى16القسم 

معلومات أخرى

 متعددةCASمكونات بأرقام 

)CASرقم ال (االسم

barium nitrate10022-31-8 ,34053-87-7

الحزب الدیمقراطي الصربي ھو أداة الخطر االتصاالت وینبغي أن تستخدم للمساعدة في تقییم المخاطر. ھناك عوامل كثیرة تحدد ما إذا كانت المخاطر المبلغ عنھا المخاطر في مكان العمل أو غیرھا من األماكن. یمكن تحدید المخاطر بالرجوع إلى التعرض
السیناریوھات. نطاق االستخدام، یجب النظر في تواتر استخدام والضوابط الھندسیة الحالیة أو المتاحة.

تعریفات واختصارات
PC－TWA التركیز المسموح بھ-القیمة المتوسطة المُقدرة حسب الزمن :PC－STEL التركیز المسموح بھ-حد التعرض على المدى القصیر :IARC الوكالة الدولیة ألبحاث السرطان :ACGIHالمؤتمر األمریكي لخبراء الصحة الصناعیین الحكومیین :

STEL حد التعرض على المدى القصیر :TEELحد التعرض المؤقت لحاالت الطوارئ :。 IDLH تركیزات ذات خطر فوري على الحیاة أو الصحة :OSF عامل السالمة بانبعاث رائحة :NOAELالمستوى غیر المصحوب بأي آثار ضارة ملحوظة: 
LOAEL المستوى المصحوب بالحد األدنى من اآلثار الضارة الملحوظة :TLV حد التعرض المھني :LOD الحد األدنى القابل للكشف :OTV القیمة الحدیة للرائحة :BCF عوامل التركیز الحیوي :BEIمؤشر التعرض الحیوي :

Chemwatch: 65-6263

3.1.1.1رقم اإلصدار: 
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FLOATING ORANGE SMOKE SIGNAL 3 MINUTE

05/09/2016تاریخ اإلصدار:: 

21/10/2017تاریخ الطباعة: 

end of SDS


