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. البيئة خطر ىلع  لئة 2. راض.   ¬ او × ننرس سهبب   . إللشتشب العدة اقبل  وروألابي :  اإداحتل  صتنفي   
. شبدة شإللتعال قابل F+

. ساه T
: وروألابي اإداحتل  زومر

. بدشة ننإشتظنا ابن âR12
. الناطرس ستبب  قد  R45

. إبتهعال احلة  رالبئتين يف  حإلاق رارضأ  يتسبب يف  : دق  ضرا R65
شتقق دلجال. افجف وأ  يتسبب يف  المتررك دق  التضرع  R66

. دووةخ اأرخبلة يف لومخ  تتسبب  قد  R67 يف 
وطيلة فلتتار  التضرع  للصةح دنع  ديدشة  أضرار  خطر ثودح  R48/21/22راض: 

. إبتهعال حالة  الدلج يفو  سمالمتة  احلة 
راسمتا وطاليل يف  سكعية ىلع ىدمال  آثرا  يتسبب يف  امالئية دقو  حأللياء  R51/53ماس 

. الببيئة مالياه 

: وروألابي الخطر داحتإلل  عبراات 

مزيت خا :
الشةكر وتعهد  عإلاداد   / الامةد على  التفرع   .1 

المادة إسم
. التركير لمعمب ةعجارال قالطتاف : االتسالمع قيود   / به المىصو  االتسعمال 

DTL,.OC ( IAH GNAHS)YGOLONHCET  
LACIMEHC TDB 

المجهز :  

هاتف :   +68 12 66360613  
الطوئرا :  +68 12 66360613 عند  الاهتف   مقر 

الخماطر رعتيف   .2 
اي يس/1111/48 : يا يا يس/76/845/ للتعليمات قفوا  اتصينف   

طأهعل الطبيب يف الحال ) روشمة  أطلب  عإلابتالل  عشرت  وقعو ثداح وأ اذإ  حالة  في  S45 : 
كممنا (. أينام ناك كلذ  الاةقصل  البطاقة   ىلع 

. اإسلتالمع قبل  اخصة  تعتاميل  . لصحأ ىلع  التعرض تجنب  S53 
. الةمالس بيانتا  شكوف  التعلتامي ةصاخال/  جارع   . حماليط رساهح وجلل  إطالق  تجنب  S61 ذهه  ىلع 

أو طلهع روفا  الطبيب  روشمة  ألطب  القتيؤ نكلو  ستتثح  إتبهعال ال  احلة  في  S62 
. لعياه الةقصال  الباطقة  لعالبة وأ   

الوروألا داحتإلل ةمالسبي عبراات   

افلئة 1 االلتهاب , اوسئل ةعيرس   : 
افلئة 1ب الرسطان , ستبب   

2 افلئة عالينين , هتيج  طخالير /  عالين   ررض 
افلئة 1 السبح , روطخة   

دغالة , دبمنا,  عالظما نعاخ  , 2 فالئة مالتررك , التضرع  سمالتدهفة -  الخاصة  ضعالوية  المومس   
العصترية .  

صعالبي يزكرمال ازاهجل  , 3 فالئة درفالي , التضرع  سمالتدهفة -  الاخصة  ضعالوية  المومس   
. جيدل , 5 فالئة المسية ةداحال ,  

2 افلئة اماليئة , الببيئة  الخطرة مزمالنة   داومال 
2 افلئة مالايئة , ابلبيئة  روطخالة  احدة  الخطرة   داومال 

SHG صتينف  
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     :

خ  طر  : 

SHG بطاقة عنارص   
رومز أو  رمز   

اإلشةرا كلمات   

: الطيبعية اخمال طر   : 
. اإللتباه سائل راخبو ديدش  H224: 

للمخاطر رصتياحت   

: الحصية اخمالطر   
. الرسطنا ستبب  قد  H350: 

. اوهالء وادلخلو يف ىرجم  البلع  ممتيا دنع   قد نوكي  H304: 
العينين داحال. هتيج  تسبب  H319: 

الساعن وأ لومخال. ستبب  قد  H336: 
عالصيب يزكرمال  زاهجال 

: التعرض الملوط وأ راركت  التضرع  ضعأللاء نم لالخ  الررض  ستبب  قد  H373: 
كالبد  

العصترية . دغالة   

. الدلج مع  التسمال  ضرا دنع  H313: 

: البيئية اخمالطر   
الرحبية حالياة   :H401ةماس ىلع 

. وطيلة فترة  لتأثيرات مودت  مع دوجو  الرحبية  حالياة   :H411ةماس ىلع 

لالحيتاطات  SHG رصتياحت  
. الاسمادخت قبل  الوصحل ىلع تاداشرإلا  P201: 

- . ماللتهبة األسطح  / حوتفمالة اللهب  /رداصم  الرارشة / رارحالة إباعدها نع  يتم  P210: 
. الدتخين ممنعو   

وايق هجولل. / علليينن ويقا  / واقية المبس  / امحية زافقات  رايدت  P280: 

الوقاية :  

. الجالعم الطبيب  المومس وأ  اتصل ىلع روفال زكرمب   : البلع احلة  في  P301+P310: : 
. القئي لمعية  ستتثح  ال  P331: 

وفق ا منسابة  شكط  آلة  منبسا وأ  افنيتا  قومع  واحالوية يف  حمالتويتا  تخلص نم  P501: : 
. واوقلمية مالحلية  اوللئح   

االتساجبة  

التخلص : 

هاليوردجين كبريتدي   . إستنشاقه احلة  مميت يف  غللاية دقو نوكي  سما  الهجورديين  كبريتدي   : 
رفالاغ مجتتع يف  خطرة  رخبأة ىرخأ  تنبعث  وقد  دشبة  شإللتالع  وقابل  سما   )S2H( زاغ 

يضعف ساسحإ . دق  المةقلغ واحالويتا ىرخألا  اللقن  وأوعية  الزختين  راهصيج   دوجول يولعال نم 
لدكيل ارالئحة  عىل  عتتدم  العالية كلذل ال  التكريزات  ابلمش دنع  كإتشافه  وينكم  المش   زفقوتمال 

التأثيتار كبيرة نم  ( ةعومجم  كب  2 يد جورديهالين ) كبريتدي  لثينا  . دجوي  خالطر  
) كب  2 يد الهجورديين ) كبريتدي  لثينا  :دنع دجوي  له التضرع  دموة  اوهالء  :دنع زاغال لمحمال يف  له  

التضرع دموة  اوهالء  حماللم يف  المتةفقو ىلع زاغال  التأثيرات  كبيرة نم   ةعومجم 

التصفين إلى  ؤتدي  خمطاأ رخىرال    
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هتيج ماللنوي ثدحي  زجء يف  كرتيز .1  الفدسا؛ دنعو  البيض  ارئةح  زجء يف  كرتيز 2...   
غوثينا صوداع ةخودو  ماللنوي ثدحي العس  زجء يف  كرتيز ..1  وادنعوجل  عللينين  رالئةدعب    

أوديام دحثو  يحتلم  ماللنوي  زجء يف  كرتيز ..2  عوند  دقائق؛  خالل  اولباهت يف   
جويةز؛ فترة  ماللنوي ثدحي نادقف يعولل  كرتيز ..5 يف  دقةقي؛ دنعو  دمه لصت ىإل .3   
والفاة إولى  حالال  الملنوي ثدحي نادقف يعولل يف  زجء يف  كأثر نم ...1  كرتيز  يتسبب يف دنعو   

هاليجوردين كبريتيد   . وارلئتين قلللب  فوير  حيتجا رمألا ىإل شاعنإ  ةعرسب، دقو   
كبرتيدي  . مبشارة عاسمالدة  اطلب  ( اذل  المش يدمخ ةساح  المش ) احلسة  رسيع  رإهاق   

إلايجوردين كبريتيد  ثاين  له ب  التضرع  الجمس دعب  أنةجس  يتمكار يف  سوف  جورديهالين   يذال دق 
بنزين يحيوت ىلع  مالنتج  التنفيس دنع اذه  اولزاهج  للعيينن  هتياج  ي◌ُ سبب   S2H ىلع حوطسال دنع 

يشتلع (. دق  احالدة خمعال ظم  كوليميا   -LMA( كولاليميا ي◌ُ سبب ضرم  هكرسوتاتيكية  شحنتا   
تتدلو . دق  ذالايت إلاشتالع  رارحة  فتوق ةجرد  رارحالة يتال   تاجرد 

. دق نوكت كانه رحاليق السورهكتاتيكية يف عالدنإ  رفتيغ ةنحشال  ي دقتسبب   . الخض أثناء   
. والميض رارحالة يتال لقت نع ةطقن  وجومدة ىتح دنع تاجرد  إللشتالع  قابلة  رخبأة   

. فقط المةقلغ  إسختدهما يف ةمظنألا  يتم  المنتج نأ  إضافية : دوصقمال    نم اذه  عملومات   

وبركورديهالنات نم روشقال الطبيعية نم ضرألا )نودب  روصته  سمتخلص يف  بتلور  خ ما   : 
. امك عوطرية قلحية  اولافيتية  الفياتية  وبركورديهنتا  على  سادئة  روصبة  وييوتح   ) حفصالية  

. واكلبريت واسكوألجين  النيتجورين  كرمبتا  غصيرة نم  مكيتا  أيضا ىلع    دق يوتحي 

المكونات وحل  غملوامت  التكريب /   .3 
التكربية  فصو 

) الكيواميات وستمية  لتصينف  المحود  العالمي  النظام  ( SHG الحمتويات بسح صتينف   
كرمز رصتياحت   

للمخطار  
اخلوطرة ردجة
) الفئة (

المرادفات الكيميايئ التفيرع  CAS

100,00 % H224; H313; 
H350; H319; 

H373; H336; 
H411; H304; 

Flam. Liq., 1;
Acute Tox., 5; 
Carc., 1B; Eye

Dam., 2A; 
STOT RE, 2;
STOT SE, 3;

Aquatic 
Chronic, 2;

Asp. Tox., 1;

Petroleum, 
Crude Oil 

8002-05-9

-1.. #  LS ، بنزين إيثيل  بنزين ، LS  # 11-33-2. يوتحي ىلع  إضافية : يوتحي ىلع  عملومات   
 LS ، نافتالين  31-3. يوتحي ىلع ن - ناسكيه ، LS  # .11-53-3، يوتحي ىلع 

يحيوت ىلع  .3-.0-1173 #  LS ،هاليجوردين كبريتدي   # 11-.2-3. يوتحي ىلع 
جومودا يف  الهجورديين  كبريتدي  طبيعي، LS  # 0..7-01-1. دق نوكي  لوزاجين   

زاليت ماخال. حبسب ردصم  ختوتلف  معقدة  التكربية   . وازاغلية السالئة  روصته   

. وألاريبو ابإداحتل  خالاصة  الخطر  علبراات  النص لماكال  رعملفة  جارع لصفال 10   

ااوللية االساعفات   4. تاءارجا 

اأصاخشل خطرا ىلع   المالبس نكمي نأ نوكي  حمالتبس يف  ااجورديلين  كبريتدي   : رخبت 
. بجي الذقنم الشخص  التولث نم باصمال ىإل  لتجنب  التنفس  امحية  . بجي  باذاقنإل اقالئمين   

. اإالطلق كممنا ىلع  إللنشاع نإ ناك كلذ  المياكنيكية  التوهية  سإتالمع   

عملومات ةماع  
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فرمق أقبر  قنإله ىإل  رسيعة،  فإاقة  عمد ثودح  احلة  . يف  الطلق اوهالء   لقنإ باصمال ىإل 
. ضإايف للحلوص ىلع جالع   يبط 

اإلستنقاش :  

ملدة ال لقت نع امالء  كبيرة نم  مكبيتا  الدلج يف الحال هقفدب  غإوسل  ولمالثة  المالبس  لخإ  ع   : 
احلةثودح  متوفرا . يفو  وااملءنإ  ناك  بالصنوبا  المنطةق  ذلك لسغب  وتابع  دقةقي   ديزمل نم 15 

فرمق يبط تاحرقت، لقنإ باصمال ىإل برقأ  إنخافت وأ مأل و/ وأ   رارمحإ وأ 
 جالعال.

دملة لةحاراللعينين  وتوفير  ضوالع حوتفمال.  جالفنين يف  مع تبثيت  ادفق  امبء  عالينين   : لسغإ 
اوالضةح وأ غير  المضببة  ؤرالية  رحالقوأنا  اإرارمحل وأ  سإترارم  احلة  . يفو  دقةقي  3. 

. إضيفا للحلوص ىلع جالع  طيبة  قأرب ةسسؤم  إلانافتخ، لقنإ باصمال ىإل   

الجلد الممسة   

العينين الممسة   

فرمق يبط ديزمل نم جالعال. مالصبا ىإل برقأ  : لقنا  القتيؤ تستثح  إبتهعال ال  احلة  سإتناشق يف  دحوث   
ملنع كروالين  ضوع لفسأ  الرأس يف  ضع  دحوث ؤيقت يف الحال  احلة  رعألااض يفو   رهظ يأ نم 

. اذإ الؤيقت ستتثح  . ال  البفم . ال يطعت يأ ئش  القئي زارفإلات   
رمفق يبط: رماليض ىإل برقأ  اعاستالتالية، لقنإ  اـل 0  التالية لالخ  مالتأرخة  واتامالعل   

وإقنطعا  ) وئمية رهفناهيت )31 ةجرد  اكثر نم 1.1 ةجرد  المسج ىال  رارحة  فتراعا ةجرد   
. اريفصلردص العسال وأ  سإترارم  الردص وأ  إوحناقت  السفن   

اإلتبعال :  

/ افجف رحالبق و/ وأ  اإساسحل  دللهن  زماليل  اليدلج  اإللتباه  رعأواض   : دق  لمشت تامالع 
رحالباقن رارمحإو دحوث ساسحإ  عالين  هتيج  تتنمض تامالع ضارعأو  . دق  الجدل قشتق   

أو الحادة  التأيثتار،   مهأ ضارعألا/ 
المتأخرة  

رعأواض لمشت تظره تامالع  رالئتين دقف  دامالة  خدلت  . اذإ  ؤرالية اشغ وأوة  إونخافت و/   
/ وأ النفو س وإقنطعا  إوحا ناقتلردص  التسفن  فصويا رلصو ردصعوبة  الو العساإلختناق   

إسنتشاق  . التضرع علدة تاعاس دعب  التنيسف  اهجالز  رعأاض   ىمحال. دق رخأتي روهظ 
واراودل دالوةخ  إلى  دؤميا  عالصيب يزكرمال  بازاهجل  كإتئبا  يسبب  العية دق  كرتيزات راخب   

سإتمرار . دق يدؤي  والتناسق فوقناد نازتإلا  واغلثينا  والدصاع  الضوء   يف دوجو 
2 بك( ةعومجم يد كبريتديال هجورديين ) يول دجثينا   . واولفاة سإلاتناشق يعوال نادقف ىإل  لثينا  يودج   

:دنع له التضرع  دموة  اوهالء  مالحلم يف  التأثيرات زفقوتمال زاغال  كبيرة نم   
غالاز لمحمال يف مالتةفقو ىلع  التأثيرات  كبيرة نم  ( ةعومجم  كب  2 يد الهجورديين ) كبريتدي   
كرتيز .1 سافالد؛ دنعو  البيض  ارئةح  زجءيف   كرتيز 2...  :دنع  له التضرع  اوهالء دموة   

ماللنوي ثدحي العس زجء يف  كرتيز ..1  اولنعوجد  عللينين  هتيج  ماللنوي ثدحي  زجء يف  ماللنوي   يف 
زجء كرتيز ..2  دقائق؛ دنعو  اولباهت يف لالخ  غوثينا  ودوخة  دصواع  ماللنوي   ..5 يف 

كرتيز دقةقي؛ دنعو  دمه لصت ىإل .3  رالئة دعب  دوأيام  حيتلم ثودح   
ماللنوي ثدحي زجء يف  كأثر نم ...1  كرتيز  جويزة؛ دنعو  فترة  قفناد يعولل   ثدحي 

قلللب إنشاع يروف  يحتجا رمألا ىإل  ةعرسب، دقو  الوفاة  حالال ىإلو  ( اذل نادقف يعولل يف  المش حاةس   
يدمخ المش ) رسيع ةساحل  رإهاق  يتسبب يف  هاليجوردين  كبريتدي   . وارلئتين  
التضرع بعد  الجمس  أنةجس  يتمكار يف  وسف  ديهالرجوين  كبريتدي   . مبرشاة دعاسمالة  اطلب   

عند التنيسف  وازاهجل  علل يينن  هتياج  ُ◌يسبب   S2H اإورديلجين كبريتدي   باهتإل هل ب يناث 
سيبب عالصيب يزكرمال. دق  اخنق زاهجلل   - ) كب  2 يد هاليجوردين ) كبريتدي   : 

. الزاغ الشديد اذهل  التضرع  رالئة دعب  دوأيام  روبما  واإللباهت يوئرال  فنألاية  جاليبو   
همالني ىصومال التضرع  قميسا  يزتد نع دح  كرتيزات  الهجورديين دنع  كلبريتدي  التضرع   يولعال 

التفنسي وازاهجل  اوهالئية  والقصبة  باعلينين  وإلتباه  ودالوخة  العادص  ي◌ُ سبب   هب دق 

خاص عاجل  فورية،  طيبة  عناية   

إتلص الفواة .  التسفن نادقفو يعوال لب ىتح  وشلل  قتولتاص  وازاهجل يمضهال   مفالو 
التباه يوئر. قفد يدؤت ىال   . شمللورة المومس  اكمفةح  طالببيب وأ زكرم   

الحريق مكافةح   8. تاءارجا 
. البطئراو لماعين  الغير  اأدارفل  رحاليق نم لك  منطةق  الخإء   

وازاغلات اولسالئة  الصلبة  التاميسج  لخيط بكرم نم  خطرة دق لمشت:  ارتحإق  م    تنجتا   : 
. الكبريت اكأسدي   . الينتورجين اكأسدي  سكأيد نوبركال.  . لوأ  هالواء محماللة يف   ) اناخدل ( 

النائشة نع المعنية  المخاطر   
الكيماويات  
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مياكينكية اسوئل  سابتالمع  (، لقنإ  مربيل أكثر نم  كبيرة ) مكبيتا  الاوسئل  إنباكس  احلة  مالنكسبة يف   
للتخلص نم داومال ساللتدادر وأ  اإذاقنل  رفتييغ ىإل نازخ  حاشنغض ةط  مثل 

. ولمثة ضفكاتل  حاتفظ اهب   . ازإولتاه متقبية  دلفق يأ داوم  امالء  ستتلمع  . ال  مأنة  ةقيرطب ةقيرطب 
مناه اولصلخت  ممتصة ةمئالم  دامبة  رشتيباه  بالترخب وأ نكمي  مالتقبية  حمسإ داوملل 

. ومأمنة فيكبية  مناه  ولمالثة صلختو  ألاتربة  ازإبلة  قم   . ومأمنة  
مياكينكية وسيلة  سابتالمع  (، لقنإ  مربيل ألق نم  غصيرة ) مكبيتا  الاوسئل  إنباكس  احلة  للصلخت يف   

مالنتج وأ سالترددا  رعتيف  بطاقة  لعيه  وتوضع  اعوء يواح نكمي ماكحإ هقلغ  ممتصة ةمئالم ىإل  امبدة   
بتشريباه قم  البتبرخ وأ  مالتقبية  إسحم داوملل   . ومأمنة فيكبية  منه 

. مأمونة بكفيية  مناه  وتخلص  لمالوثة  ألاتربة  ازإبلة  قم   . ومأمنة بكفيية  مناه  ختولص 

إلل  حتوءا : ا بتاعاه  يجب  ا لتي   األساليب   
اولنتظفي  

مالتقوع اذإ ناك نم  البئية وأ النسا وأ  ةماعل  ضرعت دحوث احلة يف السلطتا إخطرا بجي
كالبيرة مكاليتا  اوتحإء  من  التنكم  عمد  احلة  لحمالية يف  السلطتا  إبغال  . بجي  ودحثاه خطط   

إبستالمع البرحية  إلا نباكس  وحاثد  مع  التلماع  مالنكسبة ىلع ضرألا. بجي   لمالحق   يتطلبه   ام 
حبسب  ، )SESOS( فساليةن الواح  التولثبزاليت مادختسإب  ملنع  الطئراو 

. MLPSEA 20 منالالئةح  ،1

: اضإفية مشورة

دوجومة إللشتاعل  اقبلة  خبأرة  . دق نوكت كانه  ◌ّ عرف لم ت  وضعية  غوير  وضعية  كرمبتا   
وتنيرش اوهالء ،  الراخب لقثأ نم   . والميض قنطة  اليت لقت نع  الرارحة   2 ىتح دنع تاجرد 

يد جورديهالين ) كبريتدي   . اسمفة شإتالع نم ىلع  حإتمال ثودح  فهكان  ضرألا،   ىلع 
عتتمد ىلع ةساح . ال  مالادة ذهه  خستين  تنثعب دنع  كالبريت ىرخألا ةماسال دق  اكأوسدي   بك( 

. للذحتير المش   
كأسدي أو يناث  جاف  كييوام  وحسمق  سإتالمع  . زوجي  ضتبيب امء وأ ذاذر  وغر  ة وأ شاشر   : 

. قفط الغصيرة  ارحللئق  التبار   نوبركال وأ لمرال وأ 
حثي نكمي نأ يدؤي اذه ىإل ثودح مالشتعلة  مالنتتاج  مع  مالبرشاة  امالء  افنثتا  تسختدم   : ال   
وتق السطح يف  واوغرلة ىلع سفن  مالياه  اسمادخت  جتنب  . بجي  النناري اونتراش   راجفنا يوق 

. الروغة تلك  مالياه  حثي نكمي نأ رمدت   دحاو 
. اذبته اقئم  مامتا زاهجو سفنت  واقية  المبس   :   يدترإ 

الحرقي وسائلالم ئةم ألطفاء   

المئةم غير  ارحئق  إطفاء  امةد   

اجرلل الواقية  واالحيتاطات  المعدتا   
الحرقي إطفاء   

إبدع . نإ نكمأ  امالبء رطيق اهشر  درابة نع  حالة  رواجمالة يف  واحالية  باعوألية  فتحإ  ظ  اضإفية :  مشورة   
الديحو افإارجلء  رحاليق  افطإء  التنكم نم  عمد  احلة  . يف  الخطر منطةق  واحاليتا نم   

. اأدارفل روفا نم  الخإء ناكمال  مالبتيق وه   

ضرعالي التصيرف  حوادث  ااتاءارجل يف تالاح   .7 

الةمالس ةصاخال بيانتا  شكف  أنظر لصفال 7 نم  اواليقة دارفألل  دعمالات  خاتيرا  داشرإللات نع   . فنمالتلة مالنكسبة وأ  دامالة  مالمةس  جتنب  المالبس   
لخإع  . مالطةقب والودلية  مالحلية  الاولئح  اكفة  اعارمة  . بجي  منه الختلص  لعى تامولعم نع  الفلص 13 لوصحلل  أنظر   . دامالبة  

جيدا . ولمالثة  المنةقط  بتوهية  قم   . واالملبس واعلينين  للدلج  سمالمته  جتنب   . رورضيين غالير  لماعالين  مالنطةق نم لك  خإبالء  قم   . ولمالثة  

.ال  اليتاذ إلاشتالع  رارحة  فتوق ةجرد  الحرارة يتال  الحوطس دنع تاجرد  شيتلع ىلع   : دق   
. رهكالبايئة األجزهة  . ال لغشت  اولراخب اأرخبلة  ستتنشق   

كممنة ازإبلة لك رداصم  قم   . للخطر الترسبتا نإو نكمأ نودب ضرعت صاخشألا  قوإف   : 
مإنع  . البييئ التثول  مةمئاللجتنب  حإتالم  سولية  إستالمع  مع  حماليطة  مالنطةق  شإللتالع يف   

اللمر وأ إستالمع  رطيق  ألانراه نع  الدانخق وأ  اصمللرف وأ  امالدة وأ اهلوخد  إتنراش   ناكم 
إلى رسيانه  وتجيه  الراخب وأ  شتتيت  زاعالاتل ىرخألا ةمئالمال. لواح  التراب وأ  ملنع   

إلاحتياطية ارجإلاءتا  مع ذاختإ   . الضببا اشرمت  سإتالمع  رطيق  مفثال نع   اولتوصيل نومأم   
اإللتئما رطيق  رهكالباء نع  سإتمرارية  . دكأت نم  سإلاتاتيكية الشحنة  رفتيغ   

( لكل تادعمال. الترأيض  يضرألا)

الواقية والمعدتا  الشخصية  االحيتااطت   
ا   لوطرائ اوجارءتا   

ا ليئيبة االحيتااطت   
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مثل للخازنتا  بالنسبة  عتبةئ نازخال ) دققيتين دعب  ملدة  إ تنظر   . التعبةئ أثناء  الطشطرة  جتنب 
. التفتيش فتتاح  كالوات وأ  فتح  قبل   ) ابلطريق هصيجيرية  ناقتال  رعبتا  وجومالدةىلع  كالوات وأ كلت   

فتح قبل   ) الكبيرة الزختين  لراهصيج  النازخ ) لمء  دقةقي دعب  ملدة .3  إنتظر  وغضمالط  اوهالء   
ستتلمع . ال  سإلاتالمع عمد  أثناء  واحالبيتا ةقلغم  فتحإظ   . الفتتيش فتتاح 

. الموانلة الرفتيغ وأ  للتعبةئ وأ 

ا لمتنج : قنل   

. للصأد قابل  غير  صبل ا  لني ا وأ  صبل ا  استمدخ  احالويتا،  بطانتا  واحاليتا وأ  البنسبة ىإل  رحيق   
 يلوب زوجي اضيأ  المعتسإ موينموللأا تامادختسإلل يف نكامألا يتلا لمتح◌ُ ي اهيف بوشن
، )HPSO( اعلية كثافة  ايثلين وذ  مأثلة داومال ةمئالمال: يلوب  وفورول نودب يعاد. نم   

،)SVPP( فنيل ديرولف بويل   ،)SV ( فنيل ديرولك ورببلين  )SS( ، يلوب 
. مالنتج مع اذه  وتاهقف  خصيصا نامضل  خاتباره  تم  ذالي  فينوت  مثل   )PKM( سالاتمريتار  

ايكوبيس أو   ) مألابين منجض  اييسكوب ) دهنا  الطليتا، اتسلمع  الواحية وأ  العلب  لبطانتا 
ااموتسليتار : ورولف  استلمع اللبسو  وأاوطق  التبرس  اوملنع   . فييلون اييسكوب  كالوفون وأ 

،)HRBP ,RBP( انتيريل وينبرين )P ( وأ  فينوت، L وأ B وأ P وأ  مفثال   ،)PKM(
.)FGT-eroG فمثال روج - سكت متددم )  SFPO رجافيت وأ وأ 

باه : موىص  مواد   

واحالية عاللب  لباطنتا  واحالية وأ  علللب  ةمئالم  غير إلاصطنعاية داومال ضعب نوكت دق
: جتنباه مالودا يتال بجي  مأثلة  سالاوتمعال دوصقمال. نمو  دامالة  وماتافص  متوقاف ىلع    اكريتال   

مثيا مثيل  ورببلين  )OSPM(، يلوب  اثيلين  مطاط   ،)RP( طالبييع مالطاط  المئام داومل   الضعب   
. مغر كلذ دق نوكي ويبتيلين أيزو  ستايرين ، يلوب  )SMML(، يلوب 

. زافقالات

: المئةم غير  مواد

الحوايتا وأ على  اممثلة  معليتا  ذحشت وأ محلت وأ موقت يأب  وأ تطنح وأ تثبق وأ قتعط ال
سمببة راجفنإلل. رخبأة  رفتياهغ ، ىلع  تم  احالويتا، ىتح كلت يتال  . دق يوتحت  مناه  برقال 

: العلبة الحاوية على  مزودة  صنيةح 

الهجورديين كبريتدي   . اولزختين الموانلة  رمبافق  لعتمالقة مالحلية الاولئح لك إتبعا نم دكأت
عتتدم ىلع . ال  امالدة هذه  تسخين  تنثعب دنع  الةماس دق  كالبريت ىرخألا  ساكأويد   ) كب يد 2  ( 

 ةساح مشال ريذحتلل. ديتيربك  نيجورديهال )دي2 بك وأ زاغال ضماحال( دق نوكي ادوجوم 
العنابر فتتاح  راليح نعو  اجتإه  عبيدا نع  إبىق   . اللقن ومحلة نفس  رفتويغ  محتيل   دنع 

 ةحوتفمال ◌ُ اثيدح عم ريفوت ةيوهتلا ةديجال لبق لقن داومال. زوجي المعتسإ راخبلا ةيوهتل تاحتف

: أخرى صنيةح

اولتخزين المناولة   .6 

لدعاسملة مالحلية  الظورف  خطر  قتلييم  سوكيلة  ذهه  البيانتا  روقة  سإتلمع تامولعمال يف   : 
مناه نامأب. اولختلص  دامالةوتزخيناه  ذهه  مع  التماعل  المالئةم دنع  الاوضبط  رقتير   يف 

مإنع  . الحارئق شنوب  ملنع  سلةمي  ولمثة ةقيرطب  تنظيف  لموثة وأ داوم  رخق  ختلص نم يأ  جارع   
ازخالنتا وتنظيف  اولزختين  مالنتج  مالنلواة لقنو  الماشلة نع  روشمللة   . إلانباكس  

. مالنتج متدهع ديروت   
éا نظêرê تثأ è اêتê سه êêردèجêو وه حاوêة  ان êتêد  منبر انهتأصنة  انصخائص   : وإ 

احنة اذإ وام وه  êاء ل êèبة نا âزة راذوإ ارهن êإسادخته جأ رة  è ضر ×بن  تت انشه   ةساح 
âة انهعن انوماهأ   êاناضرة اهم ل èêتا  انهست  éزتا نإ ê انتمر  داز تهناèâظ وأ نصت 

إذا è .برست èائن أ è ننس حانة دحèث بامسوإ   êلè انهسوخة نة  â اناو èظêة  انأ è 
تسدخته اهحêة نه  ×âة اه  انوه خإناء  جب  ê ¬وêè اننه  êزجء ل êز لê ناêèءا وظ .5  انتمر  

إلاستالمع ال . دنع  مترركة طويلة وأ  فلترات  الجدل  مع  التسمال  جتنب   .ê انتولس از  ê ننج  
جتنب  . إلاتشالع إبدع رداصم  لهب يراع . ال نخدت.  إطئف يأ   . الرشاب الماعط وأ  تتلوان   

الاعمة اإلحيتااطت   

المداةب أمان لنقل  االحيتااطت   

حشالنة رفتيغ  يتسبب  . دق  الخض أثناء  سورهكتاتيكية  حشنتا  وتتلد  . دق  الررش  
دعمالات يضرألاب. . لصو لك  رحاليق إنداعل  سورهكالتاتيكية يف   

. ماربيل اصقأه 3  الماربيل عافترإل  زختين  : بجي  الغصيةر واحالويتا  زخت  يماربال نيل   : 
مإنع  . بطارعت تاقيفم الئمة لع عوضوموياه  احوية ماكحإب اهقلغ نكمي  عبل  سإتلمع   

كبريتيد كشف  زهجأبة  جيدة دوزمو  وهتية  واحالبية يف ناكم يذ  فتحاظ   . امالء  لوخد 
سإلتاهالمع خاصة  ازخالنتا ةقيرطب  صتميم  يتم  : بجي نأ  ابلازخنتا الزختين   . جورديهالين  نع رداصم 

عبيدا ازخالنتا  ضع  كاليبةر  الزخين  راهصيج  تطويق  . بجي  المنتج  عم اذه 
شإلاتالع ىرخألا. رارحالة رداصمو   

آلامن التخزين  رشطو   
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)RPSL( 055 أنظر دعاوق  . المحتيل منطةق  شإلاتالع نع  إبدع لك رداصم   . عالنابر سحق   
لمعيتا عمينة ىلع  لعىتامولعم  للحلوص  حالريق  كملافحة  والطنية  ارالببطة   ةصاخال 

. كالتاشفه جورديهالين  كبريتيد  رماقبة  زهجأة  ساتمدخ   . به التلماع  كالبريت وأ  فتوتيت  وطنح   

الخشصية الحامية  التضرع /  ضوابط   .5 

. فقط أنه ملعلل  رشيةط  الوثةقي ،  ذهه  قاليةم ىلع   )L eCH( موكحاليين الحصة الصناعية  املعلء  مالؤترمألا رميكي  قمد   اذإ 

المهني التضرع  دحود   

. رمزية العةم  عكمب  متر   / مجم  ءزج يف 
المليون

النوع المصدر الماةد 

0,5 ppm TWA ACGIH بنزين
2,5 ppm STEL ACGIH  

مإتهصاص نم  نكمي 
. الدلج  لالخ 

SKIN_DES ACGIH 

1,6 mg/m3 0,5 ppm TWA SHELL IS 
8 mg/m3 2,5 ppm STEL SHELL IS 
3 mg/m3 1 ppm TWA UAE OEL 

16 mg/m3 5 ppm STEL UAE OEL 
1 ppm TWA ACGIH Hydroge

n 
Sulphide

5 ppm STEL ACGIH 

14 mg/m3 10 ppm TWA UAE OEL 

21 mg/m3 15 ppm STEL UAE OEL 

20 ppm TWA ACGIH بنزين اثيل
434 mg/m3 100 ppm TWA UAE OEL  
543 mg/m3 125 ppm STEL UAE OEL  

50 ppm TWA ACGIH n-hexane
مإتهصاص نم  نكمي 

. الدلج  لالخ 
SKIN_DES ACGIH 

176 mg/m3 50 ppm TWA UAE OEL 
10 ppm TWA ACGIH Naphthalene
15 ppm STEL ACGIH  

مإتهصاص نم  نكمي 
. الدلج  لالخ 

SKIN_DES ACGIH 

52 mg/m3 10 ppm TWA UAE OEL 
79 mg/m3 15 ppm STEL UAE OEL 



مزيت خا
خسنالة 1.1

2016/07/18 . الفالع الترايخ

ةمالسال. يباتان شنرة

8/13 www.ghs-msds.cn 

أنه دق لللجد ينعت  دمالونة  حالمالظتا  الادخلي ةكرشل لش.  المقيسا  إضافية : لش  SHOAA CS وه  عملومات   
عالينين تضرع  وبسبب  الدلج  السائل لالخ  إمتصاص  سببب  دشيدة  لفترة   ثدحي ضرعت 

. مالخاطية شغألاية  الخل  ألابرخة نم  مإتصاص  رخبأللة وأ   

الطخر صتينف  المصدر  الماةد
ACGIH ناطرسل ببسمُ◌ ناسنإلا ةروصب ةدكؤم. بنزين

إلاناسن رسلطنا  سمكبب  صمفن  غير   ACGIH Naphthalene

. الكاملة التفاصيل  على  للحوصل  المرجع  راعج   )IEB( اليبولوجي التضرع  اعملم   

المرجع األمني  إثيلني  ثنائي  العنية  خأذ زمن المحدد الماةد

ACGIH BEL 25 µg/g هناية : عالينة ذخأ نمز فنيل ضماح س.  بنزين
لمعال. (2011) دروية مياكربروتيك يف  لوب   

ركياتيينن هب 

ACGIH BEL 500 µg/g هناية  : عالينة نمز ذخأ  ف ي وكوم نك  t,t-ضماح 
لمعال. (2011) دروية ركياتينين به   لوب 

ACGIH BEL 0,7 g/g هناية : عالينة ذخأ نمز دنميلكي بنزين عومجم ضماح  اثيل 
اهنية (2011) يف لمعال دروية فينيل ضماحو 

لمعال. سأبعو ب ه لجيسكويليك يف  لوب    
ركياينيتن  

ACGIH BEL غير : عالينة ذخأ نمز اوهء في  إيثيلي  بنزين 
ماه. (2011) زالفير اهنية 

ACGIH BEL 0,4 mg/l هناية  : عالينة نمز ذخأ  مع هاسكينينويد،  -5،2 n-hexane
اهنية (2011) يف لمعال دروية وبل لورديهيسيس يف   

لمعال. سأبعو

اتلضرع رظوف  متوقاف ىلع  الضاوبط ةمزالال  وأوناع  الامحية  يختلف ىوتسم  وس ف   : 
. نمو نمض مالحلية للظروف  الخطر  قتييم  على  عتتدم  الاوضبط يتال  اختر   . حمالتملة  

كافية وهتية   . سمالتطعا غاللق ردقب  أنةمظ ةمكحم  سإتعلم  ارجالاءتا ةمئالمال صخن ركذالب:   تاجرد 
/ حددو اوهالء ىإل ام نود  محماللة يف  التكريزات  السيطرة ىلع  دهبف  اإراجفنل  ملنع  سإلتمعااتل   

عالينين وأشاشد لسغ  موضعيا . لوسغ  بتهوية مداعال  . ىصوي  التضرع  
الطراويء  

المالئةم الهنديسة  الاوضبط   

جارع الوطينة ىصومال اهب.  الماقييس   )SSO( الشصخية والقاية  دعمات  تسيفوت   :بجي   نأ 
. الصخشية الوقاية  دعمات  متيدهع ديروت   

المختلفة الوقاية   تاءارجا 

امحلية اكفي  ملسىوت  اوهالء  محماللة يف  التكريزات  فحتظ  الهنسدية ال  الاوضبط  اكنت   : اذإ 
اللحمية سإلاتالمع  لظورف  التسفن ةمئالم  حلماية  زهجأة  خإتيرا  ماعاللين، بجي   ةحص 

النتفسي الجاهز  محاية   

. امدنع نوكت التسفن امحية  زهجأة  مع يدروم  جارع   . عمالنية اوقالينن  وتيفوتس تاطارتشإ   
اوهالء لمحمالة يف  التكريتاز  فمثال اذإ ناك  غير ةمئالم ) هللواء  التنفس ةحشرمال   تامامك 

سإتلمع زاهج سفنت غملاق (  لأسكولين، اذإ  ناك ناكمال  خطر يف ثودح صقن  رمتةعف كانهف   
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0,6 - 8 %(V) لقابلية : / ىرغصال  القصوى الحدود   
االنجفار أو  االتشعال   

> 220 °C / 428 °F : الذاتي اإلتشاعل  ارحرة  جردة

. متفورة غير  البيانتا  ا لنسيبة :  الكثافة   
15 °C / 59 °F >دنع 1,010 g/cm3 : . الكثافة

مطةقبا وإستاهالمع بجي نأ نوكي  التنفيس  امحية زاهجال  دعمات  اكفة  غضبط بجوم.  المئم  لغينا   ةطقن 
ذتا وكمنتا  معدق نم  لخيط  عبارة نع  زاليت ماخال وه   . مالحلية اوللئح  الشديد   االهتامم   ىجري 
هللوءا، التنفس ةحشرمال  زهجأة  ساتمادخ  . دنع  رموتةعف فخنمضة  هالواء ةمئالم  رتشيح   تامامك 

كانت احلة اذإ  . يف  شرمالح عبر  والبقت ددحمال ذافنل داومال   
لغالينا ىلعأ نم العوضية ]ةجرد  اوأرخبلة  زاغللات  المئم  خإتر حشرم   : سإلاتالمع لظورف  اأنكامل يتال   
شإبتارطتا 13371OR. يف حبيث يفت  وئمية )131 ةجرد ف([  إييباج 05 ةجرد  غضط  تنفس يذ   

ابستمادخ زاهج ينحص  والهورديجين،  كالبريت  رخبأة  تتمكار اهب   دق 
. اوهب  ء  دوزم 

للماقييس وفاق  عمتمدة  زافقات  إستالمع  ابلدي نإف  مللنتج  إحتالم ثودح ةسمالم  احلة  التالية : يف    
صمالنةعو نم داومال  )131P حتمالدة والاليتا   ، 313OR : وروأ  با مثال  العمينة )  

امحية  . نيتريل مطاط  امحالية ىلع ىدمال لوطألا:  كاليواميات :  امحية ةمئالم نم  ربام دوزي   

. اليد حماية   

مو ةمئالمتانة عتتدم   . مطاطن يوبرين  .) بيس يف ي فينيل )  : الطرطةش  / وفعالية  نم ةسمالمال 
ومةمواق التاسمل  دموة  مترركة  دعلة تارم  سالاتالمع  مفثال دنع   الاستالمع   ديروت زافقال ىلع هجوأ 

متدهع روشمال ة نم  ادئام  ألطب  وبرةعا هعنص.  كلليواميتا كمسو زافقال  دامة زافقال  الصخشية  الحصية   
اعارم ة لوصألا . ديدجة لمالوثة ىرخأب  ساتبالد تازافقال  . بجي  زافقالات سإتالمع  وبدع   . قفط نظيفة   ىلع يديأ 

رإتادء تازافق . بجي  للدي اعفاللة  عالناية  هما يف  عنرص   
. عطرية غير  رمطبة  دامة  بإسمادخت  جيدا . ىصويو  وتناهفيش  اأيديل  زافقالات بجي لسغ   

 نابسحلا فلتخت تارتفال ةمزالال ذافنل داومال ربع تازافقال انب  ء ىلع لماوع لثم ةمواقمال ةيئايميكال
عبين الاختيرا نأ ذخؤي  أيضا دنع    . بجي   دموته التسمال  دامالة راركتو  اخثونة  كال يوامية  والمداو   

رارحالة ومةمواق  سالا تمادخ  ال   براةع يف   ف مثال  الا ستالمع ىرخألا  متطلبتا   
. سمالتةمدخ  ىرخألا 

.) كلليواميتا حأادية  نظراات  كاليامويتا ) واقية نم ةشطرط  ن ظراات   : 
.) رططةش إحتاماتل  احلة  كلليواميتا )يف  قماةمو  ربقبة لويرمو  أحذية  قرببة،  زافق ات   : 

. ينطبق  : ال  
الاخصة المعالب وأ يف ناكم لمعال التسفن  منطةق  في  ومالاد  كرتيز  رماقبة  يتطلب رمألا   : دق   
. التضرع اوضبط  افكية  والتدكأ نم   EOA التعرض ينهمال لحد  لتديكأ عوضخال   ماعال كلذو 

. بيلووجية رماقبة  فوتير  المالئم  لبعض داومال دق نوكي نم  وبالنسبة   
رصتيف بخصوص  مالتطايرة  إلانبثاع داوملل  مالحلية نع دودح  داشرإلاات  اعارمة   : بجي     

. اأرخبلة وهاء مداعال يذال يوتحي ىلع   

العينين محاية   
اوقية المبس   

الحرارية المخاطر   
المارقبة  قرط 

الئيبي الضرعت  ضوابط   

زلج اسئل  سأدو .  ينب ىإل 
كوبريت لبيض دساف  حمتملة  ارئةح   

اولكيماوية الطيبعية  الخصاصئ   .1 
المهظر :  
الارئةح :  
: 

به غ  ير لومعم   : 
الارئةح ظوهر  بداية  كرتيز   

اإليدورجنيي المقر   
10 - 400 °C / 50 - 752 °F  : الغليان مودى  المبديئة  الغليان  قنةط   

. متفورة غير  ال بيانات  التجدم :  قنةط   
< 23 °C / 73 °F  : . المويض قنةط   

. متفورة غير  البيانتا  الباخر :   غضط   

 : ال   بوذي.
. متفورة غير  ال بيانتا   : 

الماء الذوبان يف  جردة   
األخرى المذبيات  الذوبان يف  قابلية   

ماء :  6 - 2  / أوكتانلو : ن -  التجزئة اعملم   
. متفورة غير  ال بيانتا   : 

40 °C / 104 °F عند 3 - 1.000 mm2/s : 
الدنيمايكية اللجوزة  جردة   

الكنيمايتكية اللجوزة  جردة   
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. متفورة غير  ال بيانتا   : 

. متفورة غير  ال بيانتا   : 

. متفورة غير  ال بيانتا   : 
: 

هوءا = 1( الباخر ) كثافة   
)1=cIuBn( البتخر دعمل   

حت لل ارح رة  جردة   
ااشلتعال قابلية   

التفاعل وقابلية  البثات   .11 

. الداعية سإلاتالمع  ورظ يفف  اث  بت صاوخال   : 
. متفورة غير  ال بيانتا   : 

. اأىرخل اإشلتالع  المشكوف رداصمو  وابهلل  اولررش  رارحالة  جت نب   : 
. وقية دسكؤمة   : لماوع  

عيتدم دحل ال تللح يرارحال  . أثناء الزختييداعال ن تتنوك  يتوقع نأ  خ للحتطرة ال  م  نتتاج   : 
المحملة يف الصلبة  لخيط بكرم نم داومال  ينبعث  سووف   . السادئة الظورف  كبير ىلع  اكأو سدي 

ركالبون كأسدي  وثاين  كأسدي نوبركال  وازاغلات لمشت يتال لوأ  اوهالءاو لاوسئل   
حاللتارق وأ امالدة  هذه  تتضرع  لعيكلذو اه امدنع  متعرف  غير  وضعية  كرموبتا  كالبريت   

. التيدسكأ التللح يرارحال وأ   

الكيميايئ البثات   
ا لخطةر ا لتفاتالع  احتمال   
. تجبناه يجب   تالاح 

متواةقف الغير  المواد   
خطرة حتلل  متناجت   

عناه ةرارح تتدلو  رطخة  رملبة  معلية  كمين نأ ثدحت  ا  ،ل ال  بلمرة ةرطخ :   

السمية ردجة  عملوامت نع   .11 
التأيثا تارلماسة  لوح تامولعم 

المنتجتا مسية  وكمالنتا ةجردو  رعموفة  المنتج  بيانتا  عتتدم ىلع  عمالطاة   : تامولعمال  
. اممالثلة  

سمالموته الجدل  مإوتصاصه نم لالخ  واإلتباعل  إلاستنشاق   : دق ثدحي ضرعت نم لالخ 
دبون دصق. إبتهعال  حالة  . يفو  العينين للدلج وأ   

كمج , رأف مسية ةضفخنم : AP.5 < ...5 مجلم/  : ةجرد   

. التقييم أساس   

ل لتعرض ا لمحجرة  المسارتا   

احةد مفالب. سمية  جردة   

رأنب  LD50 >2000 mg/kg , : فخنمضة مسية   : ةجرد   

(Hydrogen  Sulphide) إ ناسن  LC100  =  600ppm(v)  ,  30  min,  .  دج ا  
سما     : (Petroleum, Crude Oil) ساتناشهق احلة  خنمفضة يف  مسية  وتيقع نأ نوكي ةجردب   

للجلد احةد  سمية  جردة   

اإلستنقاش عند  احةد  سمية  جردة   

النوهد نم ازإلة  يسبب يف  مترركة دق  روصبة  طويلة /  فلتتار  . ةسمالمال  الدلج هييج   : ال  
. الدلجية اصإلابة ضارمألاب  امميدؤي  ىإل  الدلج   

الجلد تهيج   / كآتل  

عالينين داحال. هتيج  ست بب   : 

. التنفيس هتيجا زاهجلل  سيبب  متقوع نأ  غ ير   : 

للعيون خطير  تهيج   رارضأ/ 

النتيسف للجاهز  تهيج   

ؤيثر ىلع سحال. متقوع نأ  غ  ير  الجلد :  أو  النتفسي  حسايسةل لجاهز   

كالييوام يذال رالئة  دباء  اإصلابة  يتسبب يف  التقؤي دق  إلاتباعل وأ  رالئتين دنع   : هطافشنإ   ىإل 
اقتال .  دق نوكي 

. اليقلخ لللوحت  مسببا  وتيقع نأ نوكي   :   ال 

ابلصم السحب  خطر   

الجرثوةم لخلية  اليقلخ  التحول   
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. خمالتبر اويحنتا  السرطنا يف  ي   تسبب يف   : 
.) احالدة العظم  كوليميا عاخن  لكويميا ) ستبب  . دق  إللنسنا رسبطنا  لإاصلبة  ورعمف  سمبب   

. الردتيجية للمسية  مسببا  يتعقو نأ نوكي  . ال  وصخالبة متقوع نأ رضي  غير      : 

صداع حااتل  دؤميا ىإل   عالصيب يزكرمال  كإتئبا زاهجال  اعاللية يف  التكريزات  تتسبب   : دق 
. وأالوفاة السمترم يف نادقف يعوال و/  إلاستنشاق  يتسبب  . دق  غوثينا  ةخودو 

عالظم : عاخن  التعرض التضرع لوطمال وأ راركت  اضعأللء نم لالخ  الررض  ستبب   : دق   
كالبد دغالةا لعصترية .   

) بنزين  ( مزالتمة سيبرعأ باض  قد  .   : 
(Hydrogen Sulphide).سيبب يف رارضأ دبكلل  نكمي نأ 

الموتقزف زاغال التأثيرات  كبيرة نم  ( ةعومجم  كب  2 يد جورديهالين ) كبريتدي  لثاين   دجوي 
) كب  2 يد جورديهالين ) كبريتدي  لثينا  عند دجوي  : له التضرع  دموة  اوهالء  :دنع لمحمال يف  له  

التضرع دموة  اوهالء  المتةفقو ىلع زاغال لمحمال يف  التأثيرات  كبيرة نم   ةعومجم 

. ا لرساطن ا لبستب يف   إحتمالية   

ومتوطرة متكاثرة  سمية   

- المتسهدفة  الخاصة  العضوية  السممو   
الفردي الضرعت   

- المتسهدفة  العضوية الخاصة  السممو   
المتركر الضرعت   
إ ضافية عملومات   

هتيج ماللنوي ثدحي  زجء يف  كرتيز .1  الفدسا؛ دنعو  البيض  ارئةح  زجء يف  كرتيز 2...   
غوثينا صوداع ةخودو  ماللنوي ثدحي العس  زجء يف  كرتيز ..1  وادنعوجل  عللينين  رالئةدعب    

أوديام يحتلم ثودح  ماللنوي  زجء يف  كرتيز ..2  عوند  دقائق؛  خالل  اولباهت يف   
جويةز؛ فترة  ماللنوي ثدحي نادقف يعولل  كرتيز ..5 يف  دقةقي؛ دنعو  دمه لصت ىإل .3   
والفاة إولى  حالال  الملنوي ثدحي نادقف يعولل يف  زجء يف  كأثر نم ...1  كرتيز  يتسبب يف دنعو   
جورديهالين كبريتيد   . وارلئتين قلللب  فوير  حيتجا رمألا ىإل شاعنإ  ةعرسب، دقو   

كبرتيدي  . مبشارة عاسمالدة  اطلب  ( اذل  المش يدمخ ةساح  المش ) احلسة  رسيع  رإهاق   
إلايجوردين كبريتيد  ثاني  له ب  التضرع  الجمس دعب  أنةجس  يتمكار يف  سوف  جورديهالين   

النتفيس دنع اولزاهج  للعينين  ي◌ُ سبب هتياج   S2H 

فيما يلي مالزدوة  وتعتدم تامولعمال  مالنتج .  البييئة اذهل  إلايولوكجية  المسية  بيانتا  تترفو   : ال 
. امم ثلة مل نتاجت  ا لمسيةإلايجولوكية  ب اوكملنتا ىلعو   رعمال فة  زجيئا ىلع      

) مالائية حألاياء  لاكئنتا  تلر .) راضا : CA/OA/AA.5 1-.1 مجلم/ متقوع نأ نوكي   : 
الخصة مالطلوب دادعإل  مالنتج  مسألاية نم  مكالكية  ع نه  عمبرا   5.OA/AA اصملطحل .( 

) امئية خإتبرا   

الئيبة ايوكلوجية نع  عملومات   .12 
. التقييم أساس   

. احةد سمية  ردجة   

LL/EL/IL50 10-100 mg/l : راضا متقوع نأ نوكي  أسامك :   
LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l :م  تقوع نأ نوكت ةماس  : 

LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l : راضا متقوع نأ نوكي     : 
LL/EL/IL50 >100 mg/l : معيلا سما  غير  مالتقوع نأ نوكي   :   نم 

الاميئة الرشقيات   
الاميئة البناتات  / الطحالب  

دقيقة ضعوية  كانئات   
. مزمنة سمية   

حالمالظ غير  التأثير  /ىوتسم  الحالمظ غير  المؤثر  التكريز  مالتقوع نأ نوكي ىوتسم  أسامك : نم   
) النذومجية اليبانتا  إلى  استنا دا  لتر )  < 1.. - >= ..1 مجلم/ 

حالمالظ غير  التأثير  /ىوتسم  حالمالظ غير  التكريال زمؤثر  مالتقوع نأ ىوتسم نوكي  الاميئة : نم   الرشقيات   
) النذومجية ايبلانتا  إلى  استنا دا  لتر )  < 1.. - >= ..1 مجلم/ 

جالوفيه يوتحي مالياه  ويلوث  كاثر ناكمالاب هكرحت  التربه نوكم وا  مالنتج ىال   : اذا  لخد اذه 
منه كبيرة  سنبة  ستظل  امالء نكلو  ال حوطستربة وأ  زجيئا نم  يترخب  متطايةر  وكمنتا   ىلع 

وينوك ةعقب ةقلز امالء  على  يطوف   دعب موي دحاو. 
وكمنتا دق تحيوت ىلع  متصألة نكلو  روصبة  البيلوجوي  للتللح  اقبلة  الريئسية  وكمال   نتا   : 

الافتعتال رطيق  مالتطايرة ةعرسب نع  وكمالنتا  تتدسكأ  وسف   . البئية  دمصت لخادب 
. اوهالء وضالئية يف  كاليميائية   

 :   يوتحي ىلع تانوكم لمتح◌ُ ي نأ مكارتت ايجولويب 
ضعالوية اكالنئتا  إنوألا القتكجسيو نترض  تؤثر ىلع  امالء دق  سطح  مالتوكنىلع ة  شغألا  ية   : 

. دالقةقي  

هسولةةكرحال  مدى   

ا لتفسخ إ حتمالية   / اإلتسمرارية  
اوإلنلالح  

اليبولجوي التمكار  إحتمال   
عم اكسة أ خىر  تأثتاري   
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للرقابة خاضع   :) BDA صتينف كام يف   يرب )
3 : فالئة

33 : . الخطر رعتفي  رقم   
1267 : NR رقم

IMDG 
UN 1267 : الترعيف رقم

PETROLEUM CRUDE OIL : السلمي نحشال  مسإ
3 : عشبة فالئة /
I : التعبئة ةعومجم

BBAB  ) البالد بحبس  التتاريغ  تنطبق  قد  ( 
1267 : NR رقم

Petroleum crude oil : السلمي نحشال  مسإ

الامدة التخصل نم  عاتتاراب   .13 

حيدد ةجرد ضفالاتل نأ  إنسم اهئلويدلوم ة  عإادةصت نيعه نإ نكمأ.  إستداعته وأ  الامدة : بجي    التخصل نم   
للفضالتو أاسليب التصنيفحصال يح  الطبيعيملل ةادةال تمدلوةل تديدح  اولصخائص  المسية   

راسمات المراصف وأ يف  مناه يف  . ال صلختت  مالطبةق اوللئح  خالاةعض  الصلخت ةمئالمال   ىإل 
البترصفي له  ابلحامس  مالتمكار يف عاق نازخال  مالاء  ختتلص نم  .ال   البيئة مالياه لخاد   

التلخص نم . بجي  وجالفية مالياه  لتوا ثلتربو ةتثول  ذ يدؤيلىإل ك  سفوف   ضرألا. 
ويلضف السائدة  اوللئح  وفاق  تنظيف نازخال  اوسالئل وأ دنع  إنباكس  الناتةج نع  فالضتال   

مسباق . واقمالل  جالمع وأ  ءافكة ةهج  إثبتا  ويبج  عمترف اهب.  مجع  وتحميتا ىإل لواقمال وأ ةهج   
بترصفي قم  سإتعاجر ندعمال.  اربالميل وأ ةهج  سإترددا  رإساهال ىإل ةهج  حواي : بجي     وعاء  الامةد يف  التخصل نم   

. دق والنينار الررش  عبيدا نع  التوهية يف ناكم نومأم  الفرص، بجي  جيدا . دعب  اعوالء   
 وأ هايمال وأ ببستت بساورال ةيقبتمال يف رطخ ثودح راجفنإ يف ةالح اهنيخست ةجردل ةرارح ديزت نع

 وأ صلختال نم ةطقن ضيموال. ال بقثت وأ عطقت وأ محلت ليماربال ريغال ةفظنم. ال لت ثو◌ّ  ةبرتال
إللستداعة حملية  اولئح  ألية  مطابق   . مالستةكله ضفالاتل  لعببة  البيئة   

. فالضتال  
. دق نوكت المطةقب واحمللية  والوطنية  إلاقليمية  وااوللئح  اوقلل نين  وفاق  التخلص  يتم   :    بجي نأ 

ويبج عوضخال اهل. الوطنية  اإلقليمية وأ  شإلاتارطتا  أكثر ةمارص نم  لحمالية  الاولئح   
ا لمحلية الترشيعات   

رطيقةا لنلق عملومات نع   .14 

I   : التعبئة  ةعومجم 

3  : 
PETROLEUM CRUDE OIL  : 

خطر يساسأ( خطر ) بطاقة   
السلمي  مسإ نحشال 

: معن   E1 

 ةريطخ ايئيب  :   معن

عشبة :   3 فالئة /   
I   : التعبئة  ةعومجم 

تنظيمية عملومات   .18 
. امالدة ذهه  لعىرخألاى  الاولئح  تطبق  . دقو  ماشلة تكنو  غير دوصقم نأ  التنظيمية   تامولعمال 
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ا لمحلية القوائم   

وكمالنتا ةجردم وأ  لك 
. سم  تثىن البلويرم   

: EINECS

ةجردم. وكمالنتا لك : TSCA

اخىر عملومات   .17 

. إلالباهت شددي  اسئل راخبو   
. اوهالء دنعال بلع لوخدالو يف ىرجم  ممتيا   دق نوكي 

. جاللد مع  الالتمس   راض دنع 
عالينين داحال. هتيج  ستبب   

النساع وأ لومخال. ستبب   دق 
. الناطرس ستبب   دق 

: التعرض التضرع لوطمال وأ راركت  اضعأللء نم لالخ  الررض  ستبب   دق 
. وطيلة فترة  لتأثيرات مودت  مع دوجو  الرحبية  حالياة   ةماس ىلع 

للمخاطر رصتياحت   
H224 
H304 
H313 
H319 
H336 
H350 
H373 
H411 

1.1  : SGDG نسةخ  مقر 

2612/61/60  : SGDG الفعال التاريخ   

. الساةقب النسخة  دعتيل نم  يبين  ألايرس   :  خ ط يدومع )|( يف شماهال 
. مالنتج مع  يتنولماع  فوتيرها لكل نم  يجب  مالستدن  راوالدة يف اذه  ألغراض : تامولعمال   

مالنتج تصف  مناه نأ  واصقملود  حالالية  معفرتنا  ذهه تامولعمال ىلع  عتتدم  أناه :  سفتياهر ىلع  عمد   
لوذكل بجي  . قفط البيئية  واملتطلبتا  اولةمالس  الصةح  مطتلبتا   

. مللنتج عمينة  صخائص   نمضت يأ 

SGDG  ارمجعات  
SGDG توزيع  

. المئسولية لنتصلمن 




