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   )ناخالص(با بوي تخم مرغ گندیده جامد زرد رنگ ) حالت خالص(بی بو جامد  :خواص ظاهري
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  حتراققابل اجامد  :خطر آتش سوزي

 

 .سریعاً به پزشک مراجعه کنید. بشوییددر حالت پلک باز و دوران کره چشم دقیقه  15به مدت جاري چشمها را با آب فراوان  :تماس با چشم ∗

 .لباسها و کفشها را قبل از استفاده مجدد بشویید. به پزشک مراجعه ،دقیقه 15به مدت و صابون آنتی باکتریال  جاري آبشوي ناحیه آلوده با تعویض البسه آلوده و شست :تماس با پوست ∗

 .به هیچ وجه به فرد بیهوش چیزي نخورانید. پزشک ببرید نزدفرد مصدوم را . در صورت بلع مصدوم را وادار به استفراغ نکنید :خوردن و بلعیدن ∗

  .اگر به سختی تنفس می کند، اکسیژن بدهید و به پزشک مراجعه کنید. اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی بدهید. فرد مصدوم را به فضاي باز و هواي آزاد ببرید :تنفس ∗

  

  -شکل گرانولی با شعله آبی میسوزد و  )گرم بر مترمکعب 35-1400تعالحد اش( منفجر  غبار ریز  گرد) حرارت ،شعلھ باز ،جرقه(در حضور منابع افروزش : اطالعات آتش گیري و نوع آتش ∗

 .متصاعد میکند H2Sدر حالت مذاب گاز ) ناخالص(گوگرد  – و آب اطفا حریق با پودر شیمیایی خشک  -  SO2محصوالت احتراق 

  پتانسیل تجمع بار الکتریسیته ساکن  -  در ترکیب با هواقابل انفجار ریز گرد بار فضاهاي بسته حضور غ در. تکنیک خاصی مورد توصیه نیست :اطالعات مربوط به روش اطفاء حریق ∗

 

 ) هر دو آنتی استاتیک(محافظ  لباس  - دستکش  : حفاظت از پوست ∗

  در غلظت مشخص و محدودفیلتر جاذب غبار    -   SCBA در غلظت نامعلوم  :حفاظت تنفسی                                                                                   گاگلعینک   :حفاظت از چشم ∗

  

  
 ممانعت از راه یابی به آبراه و مجاري تخلیه به فاضالب  :مالحضات عمومی ∗

استفاده از  ممانعت از تولید غبار، ا اسپري آب ، مرطوب سازي ب ،)خصوصا الکتریسیته ساکن(حذف منابع افروزش تجهیز به البسه حفاظتی، توقف نشتی بطریق ایمن،  :نظافت محیط آلوده ∗
  انتقال به ظروف  وبراي جمع آوري  ي چوبیپارو

 

  
 ترونیکیبرقی و الک کاربري تجهیزات ،دوش ایمنی/ دسترسی به چشم  ،کافی درون ظروف سر بسته به دور از منابع گرمایش و افروزشتهویه با خنک نگهداري در محلی تجهیز به البسه حفاظتی، 

Ex ، فلزات، آمونیاك، عوامل اکسید کننده، (مواد ناسازگار  عدم مجاورت در کنار   ،حذف خطر تجمع بار الکتریسیته ساکن در فرایند انتقال ظرف به ظرف با استفاده از اتصال بدنه و زمین

) باریم کلراید، باریم کلرات، کلسیم فسفید، کلسیم کاربید، آیدات هاآب، + باریم، برم، کلراتها، برومات نقره نیترات آمونیوم، آمونیوم پرکلرات، پتاسیم پرکلرات، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، 

  .الزامی است
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  برگه اطالعات ایمنی مواد
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