شناسنامه مواد شيميايي
فرمول ماده شيميايي .CnH2n+2 :

نام ماده شيميايي  :پارافين مايع و جامد
نام تجاري و نام هاي ديگر  ، paraffin :پارافين صنعتي  ،پارافين دارويي  ،پارافين بهداشتي.
حاالت فيزيکي :

مايع و جامد .جامد به صورت تخته ای و مايع به صورت بشکه.

خطرات فيزيکي :

اطالعات مهم

خطرات شيميايي :
خطرات استنشاقي :
راههاي ورود به بدن :

پوست ،بلع ،چشم.

اثرات تماس کوتاه مدت :
اثرات تماس بلند مدت :

خواص فيزيکي و شيميايي :

از تماس طوالنی يا مکرر با آن بپرهيزيد.
نقطه جوش ): (C

نقطه ذوب ): (C

جرم ملکولي :

دانسيته ): (gr/cm3

نقطه اشتعال ): (C

خواص بهداشتي و ايمني :
اطالعات زيست محيطي :

دماي احتراق خودبخود ): (C

215

فشار بخار ): (mmHg
0.86

حالليت در آب ): (gr/l

حد پايين اشتعال :

حد باالي اشتعال :

حد مجاز تماس ): (ppm

حد مجاز تماس کوتاه مدت ):(ppm

شناسنامه مواد شيميايي
انواع مخاطرات

خطرات حاد  /عالئم

کمکهای اوليه  /اطفا حريق

پيشگيری

حريق
انفجار

لباس محافظ مناسب ،دستکش ،شيلد صورت،
هود ،دوش و چشم شوی نياز است.

تماس شغلي

کفش و لباس آلوده را در آوريد .لباسها را
قبل از استفاده مجدد بشوئيد.
هوای آزاد .در صورت نياز از تنفس مصنوعی
يا اکسيژن استفاده نمائيد.

تماس تنفسي
تماس پوستي

با پوست يا لباس تماس نداشته باشد.

شستشو با آب زياد و صاابون باه مادت 51
دقيقه.

تماس چشمي

وارد چشمها نشود.

شستشو با آب زياد باه مادت  51دقيقاه باا
پلک باز.

بلع و گوارش

پس از کار دستها را کامال بشوئيد .خوردن،
آشاميدن و سيگار کشيدن حين کار ممنوع.

دهان را با آب بشوئيد .اقدامات درمانی.

روش دفع ضايعات
با استفاده از تجهيزات ايمنی ،ضايعات را جارو نموده ،در بسته هايی برای دفع
نگهداريد .تهويه و شستشوی محيط.

روش انبارداری
در ظروف کامال سربسته و در محل خشک و خنک نگهداری شود.

