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 �عر�ف املركب/ا�خليط والشركة/املسؤول .1

 )راتنج(  Forumlok اسم املنتج: �عر�ف املركب أو ا�خليط

 :A-19950 رمز املنتج:

 مركب لتثبيت السنون، الصق استخدامات املنتج:

 Forum Energy Technologies املورد:

10344 Sam Houston Park Drive, Suite 300 Houston, TX 77064 

 7900-351-713هاتف: 

t.com-e-www.f 

 

 , ع�� مدار الساعة0585 248 813 1+: رقم هاتف الطوارئ 

 

 عنوان ال��يد اإللك��و�ي ا�خاص باالستفسارات

 sharons@socousa.com فيما يتعلق ب�حيفة بيانات السالمة هذه:

 

 د األخطاريتحد .2

ا للنظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية ووسمها
ً

 التصنيف وفق

 ) 2��يج ا�جلد (الفئة 

 أ) 2��يج الع�ن (الفئة 

 )1تحسس ا�جلد (الفئة 

 ) 2تطفر ا�خلية ا�جرثومية (الفئة 

 ) 2السمية املائية ا�حادة (الفئة 

 )2السمية املائية املزمنة (الفئة 

 

ا للنظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية ووسمها
ً

 عناصر وسم املنتج وفق

 

 
 

 اإلشارة املكتو�ة

 تحذير

 بيانات األخطار:

H315 – سبب ��يج ا�جلد� 

H317 – ل�حساسية �� ا�جلد 
ً

 ر�ما �سبب تفاعال

 H319 – سبب ��يج شديد للع�ن� 

H341 – شتبھ �� �سببھ لتأث��ات جينية� 

http://www.f-e-t.com/
http://www.f-e-t.com/
mailto:sharons@socousa.com
mailto:sharons@socousa.com
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H411 – سام ع�� ا�حياة املائية ولھ تأث��ات طو�لة املدى 

 البيانات التحذير�ة:

P273 – تجنب إطالق املادة �� البيئة ا�حيطة 

P280 –  ارتدي قفازات حماية/أجهزة حماية الع�ن/أجهزة حماية الوجھP302 + P352 –  حالة ��

 مالمسة املنتج ل�جلد: اشطف املنطقة املتأثرة باملاء الوف�� والصابون 

P305 + P351 + P338 –  حالة دخول املنتج بالع�ن: اشطف الع�ن باملاء �عناية لعدة دقائق. أزل العدسات الالصقة إن كنت ترتد��ا و�ان من ��

 السهل القيام بذلك. استمر �� شطف الع�ن.

P308 + P313 – .حال التعرض للمنتج أو التأثر بھ: احصل ع�� املشورة /العناية الطبية �� 

 

 �عد ا�حقن تحت الضغط العا�� تحت ا�جلد طارئة طبية. أخطار أخرى:

 

 ال��كيب/معلومات عن املكونات .3

 ال��ك�� العنصر
 ، بوليمرات-إيبوك��ي برو�وك��ي)الفنيل] 2.3(-ثنائي [�ي 2.2برو�ان، 

 8-99-25085املركب الكيميائي:رقم ��جيل 

30-45% 

 فينوك��ي ميثيل)برو�ان-2(-3-إيبوك��ي/1.2

 9-79-2210��جيل املركب الكيميائي:رقم 

10-20% 

 

 تداب�� اإلسعافات األولية .4
 �� حال التعرض للمركب أو التأثر بھ ير�� ا�حصول ع�� العناية أو املشورة الطبية. تداب�� عامة:

 انقل ال�خص املتعرض للمنتج للهواء الطلق. �� حال ظهور تأث��ات عليھ، ير�� ا�حصول ع�� العناية الطبية. املنتج:استنشاق 

 اغسل الفم باملاء. ال تحاول التقيئ. احصل ع�� العناية الطبية �� حال الشعور بألم �� البطن أو الغثيان. ابتالع املنتج:

املال�س امللوثة باملنتج وخلع ا�حذاء. اغسل املنطقة املتأثرة باملاء والصابون. احصل ع�� العناية الطبية �� ظهور أزل  مالمسة املنتج ل�جلد:

 أعراض ��يج ا�جلد.

 دقائق مع ا�حفاظ ع�� بقاء جفن الع�ن مفتوح. 5أزل أي عدسات الصقة. اشطف الع�ن ع�� الفور بماء جاٍر ملدة ال تقل عن  مالمسة املنتج للع�ن:

 احصل ع�� العناية الطبية.

 تداب�� م�افحة ا�حرائق .5
 استخدم مادة كيميائية جافة أو ثا�ي أكسيد الكر�ون أو رشاش (ضباب) املاء أو الرغوة. الوسط املناسب لالستخدام:

 ال �ستخدم ال�خ باملاء. الوسط غ�� املناسب:

 ت.أحادي أكسيد الكر�ون، ثا�ي أكسيد الكر�ون، فينوال  ناتج االح��اق:

 يجب أن يرتدي رجال م�افحة ا�حرائق معدات ا�حماية املناسبة معدات ا�حماية ا�خاصة

 وجهاز تنفس ذا�ي االحتواء مزود بقناع �امل للوجھ �عمل �� وضع لرجال إطفاء ا�حرائق:

 الضغط اإليجا�ي.

 تداب�� التحرر العارض للمنتج .6
 )8القسم رقم ارتدي معدات حماية �خصية مناسبة (راجع  تداب�� �خصية:

 اجمع املنتج املتحرر. استخدم مادة ز�تية ماصة ثم تخلص تداب�� بيئية:

 من املادة وفًقا للوائح. حافظ ع�� بقاء املنتج �عيًدا عن املصارف
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املمرات املائية وا�جاري املائية، وتجنب اخ��اقھ لل��بة. أبِلغ السلطات �� حال �سرب كميات كب��ة من املنتج إ�� 

 أو إ�� مناطق سكنية.

 

 مناولة املنتج وتخز�نھ .7

) ال تأ�ل أو �شرب أو تدخن أثناء استخدام 8ارتدي معدات حماية �خصية مناسبة (راجع القسم رقم  مناولة املنتج:

 املنتج. اغتسل بال�امل �عد مناولة املنتج. اتبع ممارسات ال�حة والتنظيف السليمة.

ن املنتج بم�ان جاف و�ارد داخل عبواتھ األصلية أو عبوة مماثلة وفًقا �جميع اللوائح املعمول ��ا. ال خزِّ  تخز�ن املنتج:

 5�عرض املنتج لدرجة حرارة شديدة أو لهب. ال �عرض املنتج لل��ودة الشديدة. خّزِن املنتج �� درجة حرارة 

 درجة مئو�ة �عيًدا املؤكسدت واألحماض القو�ة. 40 –

 

 عرض/ا�حماية ال�خصيةضوابط الت .8
 ليس ألي من امل�ونات حدود للتعرض �� م�ان العمل. معاي�� ضوابط التعرض:

 توف�� ال��و�ة املناسبة. الضوابط الهندسية:

 نظارات سالمة التحقق من مجال رؤ�ة الع�ن لليد. حماية الع�ن/الوجھ

 أو الن��يلقفازات حماية. يو��ى أن ت�ون مصنعة من مطاط البوتيل  حماية اليدين:

 ال يتطلب ارتداء مال�س حماية إضافية أك�� من املال�س الصناعية حماية ا�جلد:

 الالزمة.

 ال توجد تداب�� خاصة مش��طة. حماية جهاز التنفس:

 ا�خصائص الف��يائية والكيميائية .9
 صمغ رمادي اللون ذو رائحة متوسطة الش�ل والرائحة

 قابل للذو�ان �� املاء.ال ينطبق، غ��  األس الهيدروجي�ي:

 (PMCCدرجة فهر��ايت) ( 250درجة مئو�ة ( 121 درجة االشتعال:

ا�حد األق��ى ال ينطبق  معدل التبخر:

ا�حد األد�ى ال ينطبق  لقابلية االشتعال:

ضغط ال ينطبق  لقابلية االشتعال:

 ال توجد بيانات البخار:

 ال توجد بيانات كثافة البخار:

 1.4 النسبية:الكثافة 

 غ�� قابل للذو�ان �� املاء قابلية الذو�ان:

 )D217(ا�جمعية األمر�كية الختبار املواد،  365-330اخ��اق مخروط عادي  اللزوجة

 الثبات والتفاعل .10
ا مستقر الثبات الكيميائي  كيميائي�

 ال تحدث إال �� وجود عامل محفز أمي�ي، ثم يمك��ا إنتاج حرارة. البلمرة:

 درجات ا�حرارة شديدة االرتفاع الظروف ال�ي يجب تجن��ا:

 املؤكسدات القو�ة املواد غ�� املتوافقة:

 االنحالل ا�خطر

 أكسيدات الكر�ون، فينوالت منتجات االنحالل:
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 معلومات السمية .11

 آثار �حية حادة ممكنة سمية حادة:

 مجم/كجم مقدرة وفًقا للم�ونات 5000> -الفأر  —ا�جرعة القاتلة للنصف عن طر�ق الفم 

 مجم/كجم مقدرة وفًقا للم�ونات 5000> -األرنب  —ا�جرعة القاتلة للنصف عند مالمسة ا�جلد 

 ر�ما �سبب ��يج متوسط الشدة بالع�ن. غ�� محتمل التسبب �� تلف القرنية. ضرر/��يج الع�ن

 طو�لة أو متكررة ��يج با�جلد ر�ما تؤدي مالمسة املنتج لف��ات تآ�ل/��يج ا�جلد

 مع احمرار املنطقة املتأثرة.

 اآلثار ال�حية املزمنة ا�حتملة

 ر�ما �سبب تفاعالت حساسة ل�جلد التحسس:

 غ�� متوقع حدوث سمية من التعرض �جرعات متكررة فيما عدا تحسس ا�جلد. سمية التعرض املتكرر 

 مواد مسرطنة.ال يحتوي ع�� م�ونات تندرج تحت  السرطنة:

 أظهرت االختبارات املعملية أن هذا املنتج لھ تأث��ات تطفر الطفرات:

 ال يحتوي ع�� م�ونات �شتبھ �� �سب��ا لتأث��ات إنجابية السمية اإلنجابية:

 تأث��ات غ�� معروفة. السمية الشاملة ألعضاء مس��دفة:

 املعلومات البيئية .12
 ولھ تأث��ات طو�لة املدى سام ع�� ا�حياة املائية السمية البيئية:

 ، بوليمرات-إيبوك��ي برو�وك��ي)الفنيل] 2.3(-ثنائي [�ي 2.2برو�ان، 

 مجم/ل�� 7.5 -ساعة  96 -تروات قوس القزح  -السمية ع�� األسماك: ا�جرعة القاتلة للنصف 

مجم/ل�� السمية ع�� الطحالب:  1.8 -ساعة  48 -دافنيا ماجنا (برغوث املاء)  -�� املائة  50السمية ع�� دافنيا وغ��ها من الالفقر�ات املائية: ترك�� فعال بنسبة 

 مجم/ل�� 11 -ساعة  72 -سيندسمس �ابر��ورنتم (طحالب املياه العذبة)  -�� املائة  50ترك�� فعال بنسبة 

 مجم/ل�� 0.3 -يوم  21-دافنيا ماجنا (برغوث املاء)  -السمية املزمنة: مستوى ترك�� غ�� مالحظ 

 فينوك��ي ميثيل)برو�ان-2(-3-إيبوك��ي/1.2

 مجم/ل�� 7.5 -ساعة  96 -تروات قوس القزح  -السمية ع�� األسماك: ا�جرعة القاتلة للنصف 

مية ع�� مجم/ل�� الس 3.3 -ساعة  48 -دافنيا ماجنا (برغوث املاء)  -�� املائة  50السمية ع�� دافنيا وغ��ها من الالفقر�ات املائية: ترك�� فعال بنسبة 

 مجم/ل�� 5.1 -ساعة  72 -سيندسمس �ابر��ورنتم (طحالب املياه العذبة)  -�� املائة  50الطحالب:ترك�� فعال بنسبة 

 من غ�� املتوقع أن ت�ون قابلة للتحلل �سهولة الثبات/التحلل: 

 5و  3متوسطة، �جل قوة العمل ب�ن  القدرة ال��اكمية ا�حيو�ة:
 توجد معلومات متاحةال  التنقل �� ال��بة:

 ال توجد معلومات متاحة التأث��ات الضارة األخرى 

 

 اعتبارات التخلص من ا�خلفات .13

 يجب تجنب توليد النفايات أو تقليلها إ�� ا�حد األد�ى حيثما أمكن ذلك. التخلص من النفايات:

مل التخلص من ا�حاو�ات الفارغة قد تحتوي ع�� بقايا مخلفات. تخلص من النفايات ا�خطرة ع�� معا

 النفايات املصرح بھ. ير�� اتباع جميع اللوائح املعمول ��ا.

 معلومات النقل .14

ا لطرق النقل عن طر�ق ال��، عر�ات السكة ا�حديد، ا�جاري املائية الداخلية، 
ً

معلومات النقل وفق

 ا�جوي البحر، وا�جو من خالل منظمة الط��ان املد�ي الدولية أو املنظمة الدولية للنقل 

 UN3077 رقم األمم املتحدة:
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 مادة خطرة بيئًيا، صلبة،(راتنجات االيبوك��ي) غ. م. أ. :االسم الرس�ي املستخدم للنقل

 9الفئة  فئة ا�خاطر:

 مجموعة التعبئة ا�جموعة الثالثة للتعبئة

 ملوث بحري  معلومات اضافية:

 كجم أو أقل. 5ال ُينظم �� حاو�ات 

 

 غ�� منظم معلومات النقل وفًقا لوزارة النقل األمر�كية:

 

 املعلومات التنظيمية .15

 

 القواعد التنظيمية األمر�كية

 ال يوجد. شديدة ا�خطورة: 302مواد قائمة املعاهدات حسب ال��تيب الزم�ي 

 ال يوجد. :313م�ونات قائمة املعاهدات حسب ال��تيب الزم�ي 

 

 أنظمة الدولة

املق��ح: ال توجد عناصر مدرجة. حق ماسا�شوستس �� املعرفة: ال  65�اليفورنيا قانون 

 توجد عناصر مدرجة. حق نيو ج����ي �� املعرفة: ال توجد عناصر مدرجة.

 حق بنسلفانيا �� معرفة املواد ا�خطرة: ال توجد عناصر مدرجة.

 

 جميع امل�ونات مدرجة أو معفاة. ):مخزون الواليات املتحدة األمر�كية (قانون مراقبة املواد السامة

 

 األنظمة الدولية

نظام  ب: املواد املسببة لتأث��ات سامة أخرى (سامة). 2القسم  كندا: التصنيف وفًقا لنظام معلومات املواد ا�خطرة �� م�ان العمل:

ُصنف هذا املنتج وفًقا ملعاي�� ا�خطر �� لوائح املنتجات ا�خاضعة للرقابة، وتحتوي �حيفة  معلومات املواد ا�خطرة �� م�ان العمل:

 بيانات سالمة املادة ع�� جميع املعلومات ال�ي تطل��ا لوائح املنتجات ا�خاضعة للرقابة.

 �افة العناصر مدرجة. قائمة املواد ا�حلية �� كندا:

 

 معلومات أخرى  .16

 املواد ا�خطرة (الواليات املتحدة األمر�كية):نظام معلومات 
 

 

 

 

 ا�حر�ق الرابطة الوطنية ل�حماية من ا�حرائق (الواليات املتحدة األمر�كية):

2 

 ال�حة 0 عدم االستقرار

 

مخاطر 

 محددة

 2* الصحة
 1 الحریق
 0 الفعالیة

 ب الحمایة الشخصیة
 

1 
 

0 
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إلضافة  2: ت�حيح �� القسم 1. املراجعة 2015مايو  12إصدار نظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية ووسمها األص�� ��  املنقحة:معلومات الن�خة 

Muta.2 ،H341  والعنوان. 1: �غي�� اسم املنتج �� القسم 2. الن�خة املنقحة 16،  11والرسم التخطيطي؛ التغي��ات املرتبطة �� القسم 
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