
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات ایمنی حین کار

  : Personal Protective Equipmentsلوازم حفاظت فردی 

  استفاده شود . FFP3از ماسک  سیستم تنفسی

 .شود استفاده يا شيلد محافظ صورت شيميايى مواد کار با ايمنى عينک از چشم

 .شود استفاده نئوپيرن ياPVC  يا الستيکى ازدستکش دست

 استفاده شود . شيميايى مواد کار با لباسهاىاز  بدن
 

 خطرات
   

  

 

 اطالعات کمکهای اولیه

 استنشاق
صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعی انجام دهيد و در ب مشکل تنفس ، اکسيژندر صورت . دهيد انتقال بيرون آزاد هوای به را مصدوم

 شود . بهيچ وجه تنفس دهان به دهان ندهيد . فورا با اورژانس تماس بگيريد .

 .شود مراجعه پزشک به. دهيد شستشو آب با دقيقه  15  مدت به را ها چشم تماس با چشم

 به پزشک مراجعه شود . .دهيد شستشو آب با دقيقه 15به مدت  راآلوده  عضو و آورده در را آلوده لباسهاىکفشها و  وراًف پوست وموتماس با 

 بلعیدن و خوردن
در  مصدوم را وادار به استفراغ نکنيد . در صورتيکه بيهوش است چيزی به او نخورانيد و فقط به پزشک ارجاع دهيد .

 ، مصدوم را به حالت سر به پايين و ريکاوری قرارداده و به پزشک ارجاع دهيد.نيست دهان را با آب شستهتيکه بيهوش صور
 

 اطالعات اطفاء حریق

  فوم شيميايی  کربن، اکسيد دی شيميايی، خشک پودرآب ،  خاموش کننده

 .نمايند استفاده هوارسان تنفسی سيستم و کامل حريق اطفاء لباسهای از بايد نشانها آتش نکات اطفاء حریق

 نگذاريد غبار اين ماده پخش شود.اين ماده می تواند هر ماده قابل اشتعال ديگر را می تواند به درجه خودبخودسوزی برساند خطرات حریق

 اکسيدهای گوگرد، اکسيدهای کربن و آمونياکاکسيدهای نيتروژن ،  محصول حریق
 

 اطالعات زیست محیطی

اطالعات زیست 

 محیطی
 . اطالعاتی در دسترس نيست

 

 اطالعات واکنش پذیری

 با عوامل کاهنده ، فلزات ، آلومينيوم، مس، منيزيم، آهن، نقره ، روی، سرب، نيکل و کليه مواد آتش گير ناسازگار است . واکنش پذیری

 . است در شرايط نرمال پايدار ماده اين پایداری شیمیایی

گرمايی ، جرقه و شعله باز و در فضای با تهيه مناسب نگهداری شود . از يخ زدگی و آسيبهای فيزيکی حفاظت  دور از منابع روش نگهداری

 در ظروف سيل شده نگداری شود . شود .

 

 آمونیوم پرسولفات

 
 

 

 115اورژانس :    110پلیس :    

 112هالل احمر :  125آتش نشانی :  

 

 

 نقطه اشتعال :

N/A°C 
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