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دستور العمل ايمنی کار با 

 IRC-40 سيمان نسوز فوندو 

 ت وابستهو محصوال
-------------------------- 

 نام محصول و توليد کننده -۱ 

 نام محصول: 1-1

 IRC-40سيمان کلسيم آلومينی فوندو  ٭ 

 جرم ريختنی چغر ٭ 

 نام سازنده:               1-2

 شرکت سيمان های نسوز ايران  

خيابان چهارم  ،شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ،اصفهان 

 8، پالک فاز دوم

 03152373839    -   03152373306             :نتلف
 03152373306 :    4داخلی  دور نگار:      

 تشکيل دهنده محصول  ءاجزا -2 

 :اطالعات کلی     2-1

 سيمان نسوز برای ساخت مالت و جرم ريختنی نسوز

 :شيميايیمشخصه      2-2

 د در صد کلينکر کلسيم آلوميناتص

 :خطرناک ءاجزا   2-3

 ينکر کلسيم آلوميناتلک-

 :نوع خطر

 تحريک کننده   -   سوزش آور   

در حالت خشک خطرناک نيست. تنها وقتی با آب : تذکر

ک تحريتهتا را  چشتمو پوستت ممکن استت مخلوط شود 

 .کند

 

  آشنايی با نوع خطر-3 

 :خطرطبقه بندی   3-1

 تحريک کننده   -   سوزش آور    

 موارد خطر برای انسان:  3-2

 تحريک و سوزش پوست ٭ 

 خطر آسيب جدی به چشم٭ 

 

 کمک های اوليه -4 

 :استنشاق     4-1

بترای اطمينتان بته پزشتک  .ديآزاد ببر مصدوم را به هوا ی

 د.يمراجعه کن

 :تماس با پوست   4-2

 در و را کامال تميتز کنيتدبال فاصله با آب و صابون پوست 

 لزوم به پزشک مراجعه کنيد. صورت

 :تماس با چشم     4-3

بالفاصله چشم ها را کامال با آب شستشو دهيد سپس بته از 

 پزشک کمک بگيريد.

 :بلعيدن     4-4

و بتال فاصتله از پزشتک کمتک د يآب بخور زيادیمقدار 

 د.يريبگ

 :قابل توجه پزشک     4-5

 ببينيد.را  2-3و  3-1    

 

 اقدامات آتش نشانی -5

 :توضيح     5-1

 .ستين محصول قابل احتراق نيا 

 از حادثه یريجلوگ یاقدامات برا -6 
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  های شخصی: يریپيشگَ     6-1

 .اجازه ندهيد ناخواسته آب جذب کند  -     

 .اجازه ندهيد چشمتان آلوده شود  -     

  :محيطیهای  پيشگيری     6-2

 .اجازه ندهيد ناخواسته آب جذب کند  -     

 .اگر آب جذب کرد نگذاريد تخليه شود  -     

 .شود ريخته رآب گذا ي فاضالبدر  نگذاريد -     

     روش های پاکسازی:   6-3

 با روش های مکانيکی )خشک(      

 :رببيشتاطالعات    6-4

چهار ساعت پس از مخلوط شدن با آب گيرش  سه تا     

پيدا می کند. پس از آن می توان آن را به صورت  تکه 

 پاره جمع آوری کرد.

 

 جابجا و انبار کردن -7 

 :جا بجا کردن     7-1

 :  ايمنردن برای جابجا ک توصيه 7-1-1

 .داريدرطوبت دور نگه  از آن را-      

 .داريدآن را از دسترس اطفال دور نگه  -      

 .کنيداز تماس آن با پوست جلوگيری  -      

  .کنيدجلوگيری از تماس آن با چشم   -      

       در صورت تماس با چشم بالفاصله با آب فراوان  -      

                                                                                            د.يريپزشک کمک بگد و از يشستشو ده

 .داز دستکش مناسب استفاده کني -      

 انبار کردن:        7-2

  انبار بايد چگونه باشد:   7-2-1

و در معرض  نگهداری شودمحوطه های در بسته  در     

فنی کنترل آلودگی هوا های  رطوبت نباشد. دستورالعمل

  رعايت شود.

 حفاظت فردی  -8 

 وسايل حفاظت فردی:      8-1

 حفاظت تنفسی:   -     

 .از ماسک مناسب استفاده نماييد        

 :حفاظت دست -     

 د.يياز دستکش مناسب استفاده نما       

 حفاظت چشم: -     

 د.يينمامنی مناسب استفاده يانک های ياز ع       

 یيايميو ش فيزيکیخواص  -9 

 .پودر قهوه ای رنگ بدون بو  ظاهر:      9-1

 مقدار/ واحد  -اطالعات مربوط به ايمنی      9-2

                                       c° 1280                            :نقطه ذوب

 3g/cm  2/3                :مخصوص وزن

  گرم در ليتر 5/1تا                         :تيحالل

 (c°20  )در دمای   

  PH :                         11- 5/11مقدار 

 پايداری و واکنش پذيری-۱0 

 وضعيتی که بايد اجتناب شود:     10-1

 جذب رطوبت          

 اطالعات مربوط به سمی بودن -۱۱

 .نيست    د:سمی بودن شدي     11-1

 :عالئم مشخص در تجربه روی حيوانات  11-2 

 .تعيين نشده است          

 اثرات خورندگی/ سوزش:   11-3

 ن نشده است.ييتع          

 :تيحساس  11-4

 شده است.ن نييتع           

 تجربه روی انسان:     11-5

 در صورت حفاظت شخصی خطر اضافی ندارد.           


