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 Painting tinner)(برگه اطالعات ايمني  تينر 

  
  :معرفي  -1

 
   MSDS : 515297شماره ثبت 

   paint Thinner  تينر رنگ: نام محصول 

   cas : 8-47 - 64742: شماره ثبت 

   )2004 -نوامبر( مركز ايمني و بهداشت حرفه اي كانادا : مرجع 

   
  : مشخصات عمومي . 2

  تينر رنگ : نام ماده 

  ( Stoddard ) حالل استودارد: شميايي ايوپاك نام 

  ) درصد20-15(و هيدروكربن هاي آروماتيك ) درصد100-80(تركيبي از سيلكو پارافين يا نفتا : تركيب كلي 

   تحريك كننده چشم و پوست -مايعي مشتعل شونده : ويژگي هشدار دهنده 

  شفاف و بي رنگ : رنگ 

  بويي شبيه كِرِزون : بو 

   ppm1 ( Mglm3 5 ): يايي آستانه بو

   كاربرد در صنايع منسوجات- استخراج روغن - چربي زدايي از چرم و فلز -حالل و رقيق كننده رنگ : موارد استفاده 

   
    :مشخصات فيزيكي. 3

   درجه سانتيگراد 200-157: نقطه جوش 

  . مشخص نشده است : وزن ملكولي 

  درجه سانتيگراد  18-: نقطه انجماد 

  درجه  15/6در دماي  0/786: خصوص وزن م

  ) حالليت بسيار جزئي ( غير قابل حل : حالليت در آب 

PH :مشخص نشده است .  

   4/9 ) : 1= هوا ( چگالي گاز 

  درجه سانتي گراد 20ميلي متر جيوه در  2: فشار گاز

  0/11) : 1= بوتيل استات ( سرعت تبخير  

   
   : اطفاء حريق.4

  . ده به سرعت مشتعل مي شود اين ما: خطر آتش گيري 

  درجه سانتيگراد 229: دماي خود اشتعالي 

Flash point :42 درجه سانتيگراد   

L.E.L = 1/1 

U.E.L=   %6  
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 و پودر خشك ، استفاده از co2استفاده از اسپري آب براي خنك كردن سطح آتش ، استفاده از پودر : روش اطفاء 
  .  در فضاهاي داخلي ضروري است  براي اطفاء حريقS.C.B.Aرسپيراتور 

   co ، co2دود ، ، : مواد حاصل از احتراق 

   
  :پايداري و برهم كنش ها . 5

  ماده اي پايدار در شرايط نرمال = پايداري شميايي 

  مواد اكسيد كننده قوي ، اسيدهاي قوي ، كلرات ها ، اكسيژن و كلرين مايع : مواد ناسازگار 

  .  ندارد وجود :  خطر پليمريزاسيون

   
    :هشدارهاي حفاظتي. 6

 تغيير در زمان -) euphoria (  احساس سرخوشي - سردرد - سرگيجه  -تحريك و سوزش بيني و گلو : تنفس 
  واكنش افراد و يادآوري 

  . گاز حاصله سبب تحريك و سوزش چشم شده و مي تواند سبب بروز ورم ملتحمه چشم مي شود : چشم 

  پوست و تحريك آن خشكي : تماس با پوست 

  اثراتي شبيه به تنفس ماده : بلعيدن ماده 

   
    :سم شناسي . 7

  روز   60 الي 40  به مدت ppm 190-330تماس با ماده با غلظت : آسيب كليوي در موش نر 

  ساعت  8 به مدت lc-lo : ( 1400 ppm( موش : تنفس 

  ساعت 7 به مدت lc-lo : ( 1700 ppm(  گربه           

   
  :آثار تماس طوالني مدت . 8

  .تحريك و قرمزي پوست كه ممكن است به تاول و ضايعات پوستي تبديل شود : پوست 

  .  و در غلظت هاي باال ممكن است سبب بيهوشي و مرگ گردد   تماس طوالني مدت سبب: تنفس و بلع 

  T . W. A = 100 PPM                 :حد تماس شغلي 

   
  :كمك هاي اوليه .9

  . مصدوم را به هواي آزاد منتقل كنيد و در صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعي به بيمار داده شود : تنفس 

   دقيقه20شستوشوي چشم با جريان آب ولرم به مدت : تماس چشمي 

ا به شستوشو با آب گرم ر. لباس آلوده را از بدن در آورده و عضو آسيب ديده را با صابون ماليم بشوئيد : تماس پوستي 
  . دقيقه ادامه دهيد و سپس از لوسيون دست و صورت يا روغن بچه استفاده كنيد 10مدت 

 ليوان آب به 2تا 1براي رقيق شدن محتويات معده ، .  هشيار است دهان و گلو را با آب بشوئيد  اگر مصدوم: بلع 
  . مصدوم بنوشانيد و در صورت استفراغ مصدوم را به جلو خم كنيد 

   
    :رداريانبا. 10
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 و مواد ناسازگار  تينر بايستي در ظروف در بسته درمحل خنك و داراي تهويه مناسب و به دور از منابع گرما ، آتش
حالل را در مقادير كم در محل تخصيص داده شده كه داراي تهويه مناسب و دوئر از گرما ، شعله و . نگهداري شود 

هنگام حمل و نقل ظروف حاوي تينر يا انتقال از ظرفي به ظرف ديگر . جرقه الكتريكي است مورد استفاده قرار دهيد 
  . بايستي در ظروف اريتك انجام گرفته شود 

   
    : وسايل حفاظت فردي.11

  : حفاظت تنفسي 

   و يا رسپيراتور شيميائي SARاستفاده از ) : ميلي گرم در متر مكعب  ( 3500براي غلظت هاي  

  ه از رسپيراتور تصفيه كننده قوي هوا استفاد : 3m/ mg5900باالي  

   تأمين كننده هوا -) نوعي جريان پيوستي  ( SARاستفاده از رسپيراتور :  3m/ mg14750 باالي 

   A.B.C.Sاستفاده از رسپيراتور :    3m/ mg29500باالي 

  عينك و شيلر صورت : حفاظت چشمان و صورت 

  مناسبدستكش مناسب ، چكمه ، لباس كار : حفاظت پوست 
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