
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خواص فیزیکی

 C 6- 10*2/6°20در  (lbm/ft s)ویسکوزیته  -84 : )سانتیگراد( نقطه جوش

 % 100تا  2.3 % انفجار حد پایین -8/80 : )سانتیگراد( نقطه ذوب

 قابل حل در آبکمی  حاللیت در آب : C) 2/44°20در  (Atmفشار بخار 
 

 خطرات
  

   

 

 اطالعات کمکهای اولیه

 استنشاق
 رخ تنفسی ایست اگر است یا نامنظم تنفس اگر ندارد، تنفس مصدوم اگر. دهید قرار استراحت حالت در و ببرید تازه هوای به را مصدوم

 . کنید مراجعه پزشک به. خطرناک باشد امدادگر فرد برای است ممکن دهان به دهان تنفس. بدهید اکسیژن یا و مصنوعی تنفس داد،

 تماس با چشم
 از سپس و بررسی را تماسی لنزهای. ببرید پایین و باال را ها پلک گاهی گاه بشوئید، آّب زیادی بامقدار را ها چشم فوراً

 .کنید دریافت را پزشکی مراقبت تحریک، بروز صورت در. دهید ادامه دقیقه 10 مدت به حداقل را شستن. کنید خارج چشم

 تماس با پوست ومو
 خطرالکتریسیته از جلوگیری برای. آورید در را آلوده های کفش و ها لباس. بشوئید آب زیادی مقدار با را شده آلوده پوست

 ارجاع به پزشک عالئم، بروز صورت در. کنید خیس آب در کامالً را ها آن ها لباس جایی جابه از قبل گاز، اشتعال و ساکن

 .کنید مراجعه تنفس بخش به است گاز یک ماده این چون بلعیدن و خوردن
 

 اطالعات اطفاء حریق

 ، کپسول پودر خشک شیمیایی و کپسول دی اکسید کربن استفاده شود .از فوم  خاموش کننده

 استفاده نمایند .آتش نشانان باید از تجهیزات کامل پوشش و تنفسی  نکات اطفاء حریق

 خطرات حریق
 و یافته افزایش فشار شدن، گرم صورت در یا حریق صورت در. است اشتعال قابل شدت به گاز. است فشار تحت گاز محتوی

 .دارد وجود نیز بعدی انفجار احتمال و بترکد یا شده منفجر ظرف است ممکن

 کربندی اکسید کربن ، مونوکسید  محصول حریق
 

 زیست محیطیاطالعات 

اطالعات زیست 

 محیطی
 .است نشده شناخته مهمی خطرات یا توجه قابل اثرات

 

 اطالعات واکنش پذیری

 اکسید کننده ها  واکنش پذیری

  در شرایط طبیعی پایدار است . پایداری شیمیایی

 منابع همه. شود انبار شده، قفل صورت به. شود نگهداری مناسب تهویه دارای خنک، خشک، محلی در نورخورشید، از دور روش نگهداری

 .درجه سانتیگراد نگهداری شود  52. در دمای کمتر از کنید حذف را اشتعال

 

 استیلن
 م های دیگر:نا

1.  Acetylene 
2. Ethyne 
3. Ethine 
4. Narcylen 

 

 115اورژانس :    110پلیس :    

 112هالل احمر :  125آتش نشانی :  

 C2H2: فرمول شیمیایی  

 

 
STEL: 

2400  mg/m3 

Material 

 

Safety 

Data  بازرگانی شرکت
 Sheets نسیم تجارت
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TWA: 

1000 ppm 


