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لھویةا١ بیان

المنتج معرف

التجاري Reagent RKاالسم

البند CY80TP-RKرقم

بھا التي ال ینصح واالستخدامات المخلوط أو بالمادة المتعلقة المحددة الصلةاالستخدامات ذات المتاحة المعلومات من مزید ال تتوافر

المادة / المخلوط معملیةاستخدام كیمیائیة مواد

بیانات سالمة المادة وصحیفة المورد عن تفصیلیة معلومات
الصانع / المورد:

Endress+Hauser
Conducta GmbH+Co. KG

Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

من: علیھا الحصول یمكن اضافیة معلومات
Phone: +49 (0)7156 209-117

Fax.: +49 (0)7156 209-222
E-Mail: Service.PCC@endress.com

الطوارئ ھاتف الخمیس)رقم إلى األحد 424-800-00971 (من 7 إلى 3 ، من

لخطورةا٢ بیان

المخلوط او المادة المتوافق (GHS)تصنیف العالمي النظام وفق مصنف غیر المنتج

الملصق عناصر
GHS المتوافق العالمي النظام ترمیز ملغيعناصر

للمخاطر التوضیحیة ملغيالرسوم
تحذیریة ملغيإشارة

المخاطر حول ملغيتصریحات
األخرى الدھیداتالمخاطر فورم أو ثقیلة معادن عضویة قابلة لإلمتصاص (AOX) ، نترات ، مركبات ھالیدات أي الیتضمن المنتج ھذا

(vPvB) البیولوجي التراكم وشدة الثبات والسمیة (PBT) ، وشدة البیولوجي والتراكم الثبات نتائج تقییم
(PBT)   والسمیة البیولوجي والتراكم للتطبیقالثبات قابل غیر

(vPvB)  البیولوجي التراكم وشدة الثبات للتطبیقوشدة قابل غیر

لمكوناتا٣ عن /معلومات لتركیبا

الكیمیائیة : الخالئط الخواص
محلول مائيالوصف

خطرة ملغيمكونات
اضافیة ١٦معلومات البند راجع الخطورة المدرجة في عبارات بالنسبة للكلمات

الٔوليا٤ إلسعافا بیراتد

االولیة االسعافات اجراءات وصف

إجراءات خاصةمعلومات عامة الیتطلب

االستنشاق الطبیب في حالة الشكوىبعد النقي، استشر بالھواء التزوید یتم

للجلدبعد مالمسة الجلد تھیج المنتج الیسبب عموماً 

الجاريبعد مالمسة العین الماء تحت دقائق لعدة مفتوحة وھي العین تشطف

المادة ابتالع الطبیببعد استدعي االعراض استمرت إذا

الطبیب ألجل معلومات
والمتأخرة أھمیة، الحادة االكثر واآلثار الصلةاالعراض ذات المتاحة المعلومات من مزید الیوجد

خاص وعالج فوریة طبیة رعایة الصلةالداللة للحاجة ألي ذات المتاحة المعلومات من المزید التوجد
(٢ (یتبع في الصفحة

 AEA 



من ٥ ٢ لسالمةالصفحةا بیانات  صحیفة
 ً عالمیا لمنسقا للنظام   ً وفقا

الطبع: ٢٠١٩/١٢/٣٠ تاریخ ١مراجعة: ٢٠١٩/١٢/٣٠ الطبعة رقم

التجاري Reagent RKاالسم

(١ (یتبع في الصفحة

50.0

لحریقا٥ بیراتد مكافحة 

الحریق اخماد وسائل
الحریق إلخماد المناسبة للكحول.األدوات المقاومة الرغوة أو الماء برذاذ الكبیرة اللھب السنة الماء. اخمد رذاذ أو الكربون، المسحوق ثاني أكسید

السالمة الغراض المناسبة غیر الحریق اخماد معلوماتأدوات ال توجد
المخلوط أو المادة معینة  ناشئة عن الصلةمخاطر ذات المتاحة المعلومات من مزید الیوجد

اإلطفاء نصائح لرجال
الوقایة تدابیر خاصةمعدات التتطلب

لعارضا٦ لتسربا جھةامو بیراتد

الطوارئ وإجراءات الوقایة الشخصیة ، معدات الوقائیة واقیةالتدابیر مالبس ارتد
البیئیة الوقائیة التدابیر

الماء. من وفیرة بكمیة یخفف
الجوفیة أو السطحیة الصحي/ المیاه الصرف أنظمة إلى التسمح بوصولھا

والتنظیف االحتواء ومواد خشب)طرق عالمیة، نشارة حمض، روابط ربط سائلة (رمل، دیاتومیت، روابط بمادة بامتصاص قم
أخرى أقسام إلى الرجوع أو اإلشارة

خطرة مواد التطلق
اآلمن التعامل عن للمعلومات ٧ البند انظر

الشخصیة الوقایة تجھیزات عن للمعلومات ٨ البند انظر
المادة من التخلص عن للمعلومات ١٣ البند انظر

لتخزیناو٧ لمناولةا

التعامل
اآلمن للتعامل الوقائیة تدابیر خاصةالتدابیر ال تتطلب

االنفجار من الحریق – والوقایة اندالع عن تدابیر خاصةمعلومات ال تتطلب

متعارضة مواد أیة اآلمن، بما في ذلك التخزین شروط

التخزین
التخزین وأوعیة التخزین توافرھا في أماكن الواجب متطلبات خاصةمتطلبات ال توجد

مشترك واحد تخزین التخزین في مكان عن مطلوبمعلومات غیر
التخزین شروط عن إضافیة الیوجدمعلومات

12فئة التخزین
المحددة أخرى متاحة ذات صلةاالستخدام (االستخدامات) النھائیة معلومات التوجد

لشخصیةا٨ لحمایةا / لتعرضا بطاضو

الفنیة المرافق تصمیم عن إضافیة ٧معلومات البند إضافیة، انظر بیانات التوجد

التحكم مؤشرات
العمل المراقبة في مكان تتطلب التي المحددة القیم ذات المكونات

العمل. مراقبتھا في مكان والمتوجب حرجة قیم ذات المواد ذات صلة من كمیات أي المنتج ھذا ال یتضمن
إضافیة أساسیةمعلومات كقوائم الصنع أثناء الساریة القوائم استخدمت

التعرض ضوابط
الشخصیة الوقایة معدات

وصحیة عامة وقائیة الكیمیائیةاجراءات التعامل مع المواد عند الوقائیة باالجراءات التقید ینبغي

التنفسي الجھاز مطلوبحمایة غیر

الیدین الكیمیائیة.حمایة للمواد واقیة قفازات ال یطلب

القفازات منھا المصنوع المادة
مستحضر ھو المنتج أن من صانع آلخر. وبما تختلف والتي للجودة أخرى أیضا على عالمات ولكن فقط على المادة المناسبة القفازات اختیار ال یعتمد

االستخدام. قبل فحصھا ینبغي مسبقاًوبالتالي القفاز مادة مقاومة حساب مواد مختلفة ، ال یمكن من

القفازات منھا المصنوع للمادة االختراق بھزمن التقید وینبغي الواقیة قبل صانع . القفازات من الدقیق النفاذ زمن إیجاد ینبغي

العین مطلوبحمایة غیر
(٣ (یتبع في الصفحة
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الجسم للعملحمایة وقائیة مالبس

لكیمیائیةاو٩ لفیزیائیةا صالخوا

االساسیة والكیمیائیة الفیزیائیة الخواص عن معلومات

معلومات عامة
المظھر:

مائعالشكل:
اللوناللون عدیم
الرائحةالرائحة عدیم

محددعتبة الرائحة غیر

والبیئیة ، واالمان الصحة حمایة حول ھامة معلومات
(pH) الحموضة درجة أو الھیدروجیني االس حمضي خفیفقیمة

الحالة تغیر
الذوبان الذوبان/ مجال محدددرجة غیر
الغلیان الغلیان / مجال ١٠٠ °سدرجة

الومیض للتطبیقنقطة قابل غیر

(Flammability) (صلب، غازي) االشتعال للتطبیققابلیة قابل غیر

التفكك /التحلل حرارة محدددرجة غیر

الذاتي ً االشتعال ذاتیا الیشتعل المنتج

االنفجار االنفجارخطر خطر المنتج ال یشكل
محدد غیر

االنفجار حدود
محددالصغرى غیر

محددالعلیا غیر

٢٠ °س عند البخار ھكتوبسكالضغط ٢٣

محددالكثافة غیر
النسبیة محددالكثافة غیر

محددكثافة البخار غیر
التبخر محددمعدل غیر

الذوبان في / االمتزاج مع
ً ماء كلیا لالمتزاج قابل

التوزیع (ن-اوكتانول / ماء): محددمعامل غیر

اللزوجة:
محددالدینامكیة: غیر

محددالحركیة: غیر

المذیب: محتوى
٩٠.٠ ٪ ماء

الصلبة: المواد ٠.٠ ٪ محتوى
أخرى: الصلةمعلومات ذات المعلومات من مزید ال یتوافر

للتفاعل١٠ لقابلیةاو لكیمیائيا راالسقرا

الصلةالتفاعلیة ذات المعلومات من مزید ال تتوافر
الكیمیائي الثبات

تجنبھا الواجب الحراري/ الظروف للمواصفاتالتفكك وفقا استخدامھ تم إذا للتحلل قابل غیر
الخطرة التفاعالت معروفةامكانیة خطر تفاعالت الیوجد
تجنبھا یجب التي الصلةالحاالت ذات المتاحة المعلومات من مزید ال تتوافر

المتعارضة الصلةالمواد ذات المتاحة المعلومات من مزید ال تتوافر
(یتبع في الصفحة ٤)
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الخطرة التحلل معروفةمنتجات خطرة انحالل منتجات ال توجد

لسمیةا١١ لمعلوماتا

السمیة التأثیرات عن معلومات
الحادة السمیة

األساسیة المھیجة اثار
الجلد الجلد / تھیج مھیجتآكل تأثیر الیوجد

الخطیرة على العین / التھیج مھیجاألضرار تأثیر الیوجد
الجلد أو التنفسي الجھاز معروفةحساسیة تحسسیة آثار الیوجد

اإلضافیة السمیة المعلومات
االخیرة. الصادرة في النسخة للمستحضرات األوروبي EU العامة االتحاد تصنیف إرشادات حساب لطریقة  ً وفقا للتصنیف االمنتج ال یخضع

المقدمة لنا. والمعلومات خبرتنا حسب ضارة تأثیرات أیة المنتج ال یحتوي للمواصفات، فان  ً وفقا معھ التعامل ویتم یستخدم عندما

إلیكولوجیةا١٢ لمعلوماتا

السمیة
المائیة لألحیاء الصلةالسمیة ذات المعلومات من ال یتوافرمزید

والتحلل الصلةالثبات ذات المعلومات من المزید ال یتوافر
البیئیة السلوك في النظم

الكامن الحیوي الصلةالتراكم ذات المعلومات من المزید ال یتوافر
الصلةاالنتشار في التربة ذات المعلومات من المزید ال یتوافر

إضافیة بیئیة معلومات
العامة المالحظات

طفیف على الماء. ذاتي) : خطر االلمانیة) (تقییم ١ (اللوائح الفئة من خطر على الماء
الصحي. الصرف نظام أو المائي الجوفیة، المجرى المیاه إلى بالوصول منھ كبیرة كمیات أو المخفف التسمح للمنتج غیر

(vPvB)البیولوجي والتراكم الثبات والسمیة (PBT)، وشدة البیولوجي والتراكم الثبات نتائج تقییم
(PBT) والسمیة البیولوجي والتراكم للتطبیقالثبات قابل غیر
(vPvB) البیولوجي والتراكم الثبات للتطبیقشدة قابل غیر

األخرى الضارة الصلةالتأثیرات ذات معلومات أي ال تتوافر

لنفایاتا١٣ من بالتخلص لمتعلقةا تاالعتبارا 

طرق معالجة النفایات
المنزلیة.التوصیات األصغر مع النفایات الكمیات من التخلص یمكن

النظیفة غیر التعبئة
الرسمیةالتوصیات للوائح  ً وفقا منھا التخلص ینبغي

بھا الموصى التنظیف التنظیف.عوامل الضرورة مع مواد الماء، عند

بالنقل١٤ لمتعلقةا لمعلوماتا 

لمتحدةا الٔمما رقم
ADR, ADN, IMDG, IATA- 

لمتحدةا الٔمما قبل من لمحددا لبحريا للنقل لرسميا السما
ADR, ADN, IMDG, IATA- 

لنقلا رتبة (ُرتب) خطورة

ADR, ADN, IMDG, IATA
 -الفئة

لتعبئةا مجموعة 
ADR, IMDG, IATA- 

: لبیئیةا لخطورةا
البحریة: الالملوثات

بالمستعمل لمتعلقةا لخاصةا  للتطبیقالحتیاطاتا  قابل غیر
(MARPOL) ماربول باتفاقیة لثانيا للمرفق   ً وفقا ئباسو لنقلا في شكل

IBC للتطبیقومدونة قابل غیر

إضافیة السابقةالنقل / معلومات للمواصفات وفقا ضارة غیر
(یتبع في الصفحة ٥)
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المتحدة النموذجیة" االمم التنظیمیة  -"الالئحة

لتنظیمیةا١٥ لمعلوماتا

المخلوط أو بالمادة الخاصة البیئیة / التشریعات واألنظمة والصحة السالمة أنظمة
GHS المتوافق العالمي النظام ترمیز ملغيعناصر

للمخاطر التوضیحیة ملغيالرسوم
تحذیریة ملغيإشارة

الخطرة المواد ملغيبیانات

األوروبي ٢٠١٢/١٨/ االتحاد رقم توصیات
١ الخطرة - مرفق المكوناتمواد تسمى بالمواد من أي إدراج یتم لم

الوطنیة اللوائح

المائیة طفیفة على الماءفئة الخطورة ذاتي): خطورة الفئة١ (تقییم من خطر على الماء
الكیمیائیة السالمة الكیمیائیةتقییم السالمة تقییم یجرى لم

أخرى١٦ معلومات
. ً قانونیا ساریة تؤسس عالقة تعاقدیة وال ممیزات منتج معین ألیة ضماناً  ھذا ذلك ، ال یشكل الحالیة. ومع مبنیة على معرفتنا المعلومات ھذه

SDS السالمة بیانات صحیفة یصدر الذي PCC-TWRCالقسم
MSDS.pcc@endress.comاالتصال

والمختصرات االختصارات
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning

the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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