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لھویةا ١: بیان لقسما

المنتج معرف

التجاري Elektrolyt COS21D-Bاالسم

البند 71368311رقم

بھا التي ال ینصح واالستخدامات المخلوط أو بالمادة المتعلقة المحددة االستخدامات
PC21   Laboratory chemicalsفئة المنتج

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: MSDS.pcc@endress.com

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

لخطورةا ٢: بیان لقسما

المخلوط او المادة تصنیف

Skin Irrit. 2H315لجلدا تھیج یسبب

Eye Irrit. 2H319للعین اًشدید  ً تھیجا یسبب

الملصق عناصر
GHS المتوافق العالمي النظام ترمیز المتوافق (GHS)عناصر العالمي النظام وفق وموسم مصنف المنتج

للمخاطر التوضیحیة الرسوم

GHS07

تحذیریة تحذیرإشارة

الملصقات مكونات لوضع الخطرة المواد تحدید
الفوسفوریك حامض

المخاطر حول تصریحات
لجلدا تھیج یسبب

للعین اًشدید  ً تھیجا یسبب
التحذیریة البیانات

الوجھ العین/ حمایة الواقیة/ حمایة القفازات ارتد
سھالً . یستمر اًأمر ذلك وكان موجــــــــــودة كانت اإذ  ، لالصقةا لعدساتا  دقأىق. تترع ساباحتر بالماء لعــــــــــدة لعینینا : تشطف في حالة دخول

. لشطفا
طبیة. طبیة/رعایة ستشارةا : تطلب لجلدا في حالة تھیج

. مھااستخدا إعــــــــــادة قبــــــــــل وتغــــــــــسل لملوثــــــــــةا لمالبسا تخلع جمیع
طبیة. طبیــــــــــة /رعایــــــــــة ستشارةا لعینا : تطلب تھیج ستمرا اإذ

األخرى المخاطر
(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

(٢ (یتبع في الصفحة
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لمكوناتا عن /معلومات لتركیبا  :٣ لقسما

الكیمیائیة : الخالئط الخواص
خطرةالوصف غیر إضافیة یلي مع مواد فیما المدرجة المواد من مخلوط

خطرة مكونات

CAS: 7664-38-2
231-633-2 :EINECS

الفوسفوریك حامض
 Skin Corr. 1B, H314

٪ Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25    
٪ C < 25 ≥ ٪ Skin Irrit. 2; H315: 10   
٪ C < 25 ≥ ٪ Eye Irrit. 2; H319: 10   

٪ ١٠-٢٠

اضافیة ١٦معلومات البند راجع الخطورة المدرجة في عبارات بالنسبة للكلمات

الٔوليا إلسعافا بیراتد لقسما ٤: 

االولیة االسعافات اجراءات وصف

ملوثة بالمنتج فوراً معلومات عامة مالبس أي انزع

االستنشاق لنقلھبعد بوضع جانبي ثابت الوعي ضع المریض في حالة فقدان

بعد مالمسة الجلد
جیدا والشطف الفوري بالماء والصابون الغسل

فوراً  بالماء یشطف

الطبیببعد مالمسة العین استشر االعراض استمرت الجاري. وإذا الماء تحت دقائق لعدة مفتوحة وھي العین تشطف

المادة ابتالع الطبیببعد استدعي االعراض استمرت إذا
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

لحریقا بیراتد مكافحة  لقسما ٥: 

الحریق اخماد وسائل
الحریق إلخماد المناسبة المحیطة.األدوات الحریق مناسبة للظروف اطفاء طرق استخدام

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

اإلطفاء الصلةنصائح لرجال ذات المتاحة المعلومات من مزید الیوجد
الوقایة تدابیر خاصةمعدات التتطلب

لعارضا لتسربا جھةامو بیراتد لقسما ٦: 

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

اآلمن التعامل عن للمعلومات ٧ البند انظر
الشخصیة الوقایة تجھیزات عن للمعلومات ٨ البند انظر

المادة من التخلص عن للمعلومات ١٣ البند انظر

لتخزیناو لمناولةا  :٧ لقسما

اآلمن للتعامل الوقائیة صحیحالتدابیر بشكل استخدم إذا وقائیة خاصة ضروریة تدابیر التوجد
االنفجار من الحریق – والوقایة اندالع عن تدابیر خاصةمعلومات ال تتطلب

(٣ (یتبع في الصفحة
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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 الحاویة محكمة اإلغالقمعلومات أبقِ 

B 8فئة التخزین
المحددة أخرى متاحة ذات صلةاالستخدام (االستخدامات) النھائیة معلومات التوجد

لشخصیةا لحمایةا / لتعرضا بطاضو  :٨ لقسما

التحكم مؤشرات

العمل المراقبة في مكان تتطلب التي المحددة القیم ذات المكونات

CAS: 7664-38-2الفوسفوریك حامض

PEL (US)م٣ مغم/ الطویل: ١ القیمة على المدى

REL (US)م٣ مغم/ القصیر: ٣ القیمة على المدى
م٣ مغم/ الطویل: ١ القیمة على المدى

TLV (US)م٣ مغم/ القصیر: ٣ القیمة على المدى
م٣ مغم/ الطویل: ١ القیمة على المدى

IOELV (EU)م٣ مغم/ القصیر: ٢ القیمة على المدى
م٣ مغم/ الطویل: ١ القیمة على المدى

WEL (GB)م٣ مغم/ القصیر: ٢ القیمة على المدى
م٣ مغم/ الطویل: ١ القیمة على المدى

(DNELs) المستمدة التأثیر عدم مستویات

CAS: 7664-38-2الفوسفوریك حامض

لالستنشاق القصیرقابل المحلي)DNEL على المدى م٣ (عامل) (التأثیر مغم/ ٢

الطویل المحلي)DNEL على المدى م٣ (عامل) (التأثیر مغم/ ١

المحلي) م٣ (مستھلك) (التأثیر مغم/ ٠.٧٣

إضافیة أساسیةمعلومات كقوائم الصنع أثناء الساریة القوائم استخدمت

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

الشخصیة الوقایة معدات

وصحیة عامة وقائیة اجراءات
واالغذیة الغذائیة ، والمشروبات المواد عن بعیدة أبقھا

والملطخة الملوثة بإزالة كافة المالبس فوراً  قم
العمل نھایة عند أو االستراحة قبل الیدین غسل

الجلد و تجنب مالمسة العین

التنفسي الجھاز مطلوبحمایة غیر

الیدین حمایة

واقیة قفازات

حد ألدنى القفازات ارتداء من قلل الجلد مشكالت لتجنب
III الفئة ً ) CE من أوروبیا الرمز (متوافق تحمل التي الكیمیائیة المواد من الحامیة القفازات فقط استخدم

ومقاومة للمنتج / المادة / المستحضر. كتیمة القفاز مادة تكون أن ینبغي

القفازات منھا المصنوع المادة
NBR ،نتریل مطاط

NR طبیعي مطاط
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
(یتبع في الصفحة ٤)
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العین حمایة

الواقیة محكمة الغلق النظارات

الجسم للعملحمایة وقائیة مالبس

لكیمیائیةاو لفیزیائیةا صالخوا  :٩ لقسما

االساسیة والكیمیائیة الفیزیائیة الخواص عن معلومات
معلومات عامة
المادیة مائعالحالة

اللوناللون عدیم
الرائحةالرائحة عدیم

محددعتبة الرائحة غیر
الذوبان الذوبان/ مجال محدددرجة غیر

الغلیان ونطاق األولیة الغلیان نقطة أو الغلیان ١٠٠ °سنقطة
(Flammability) (صلب، غازي) االشتعال للتطبیققابلیة قابل غیر

االنفجار حدود
محددالصغرى غیر

محددالعلیا غیر
الومیض للتطبیقنقطة قابل غیر

الذاتي ً االشتعال ذاتیا الیشتعل المنتج
٢٠ °س الحموضة (pH) عند درجة أو الھیدروجیني االس <٢قیمة

اللزوجة:
محددالحركیة: غیر

محددالدینامكیة: غیر
الذوبانِ  قابلیة

ً ماء كلیا لالمتزاج قابل
التوزیع (ن-اوكتانول / ماء): محددمعامل غیر

٢٠ °س عند البخار ھكتوبسكالضغط ٢٣
٢٠ °س عند سم٣الكثافة غم/ ١.٠٧٦<

النسبیة محددالكثافة غیر
محددكثافة البخار غیر

أخرى: معلومات
المظھر:
مائعالشكل:

والبیئیة ، واالمان الصحة حمایة حول ھامة معلومات
االنفجار االنفجارخطر خطر المنتج ال یشكل

محدد غیر
المذیب: محتوى

>٨٥.٠ ٪ ماء
الحالة تغیر

التبخر محددمعدل غیر

للتفاعل لقابلیةاو لكیمیائيا راالسقرا  :١٠ لقسما

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
الخطرة التحلل معروفةمنتجات خطرة انحالل منتجات ال توجد

(یتبع في الصفحة ٥)
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لسمیةا لمعلوماتا  :١١ لقسما

السمیة التأثیرات عن معلومات
الجلد الجلد / تھیج لجلداتآكل تھیج یسبب

الخطیرة على العین / التھیج للعیناألضرار اًشدید  ً تھیجا یسبب

إلیكولوجیةا لمعلوماتا  :١٢ لقسما

السمیة
المائیة لألحیاء الصلةالسمیة ذات المعلومات من ال یتوافرمزید

والتحلل الصلةالثبات ذات المعلومات من المزید ال یتوافر
الكامن الحیوي الصلةالتراكم ذات المعلومات من المزید ال یتوافر

الصلةاالنتشار في التربة ذات المعلومات من المزید ال یتوافر
(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

الصماء الغدد تعطیل الصماء.خصائص الغدد تعطیل خصائص ذات المنتج على مواد ال یحتوي
األخرى الضارة التأثیرات

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

الھیدروجیني pH المنخفض االس الھیدروجیني pH. ویضر االس قیم خفض إلى المائیة البیئة أو الصحي الصرف إلى أكبر بمقادیر الشطف یؤدي قد
المائیة، المفرغة النفایات تكون المنتج استعمال بعد كثیرا ، ولذلك الھیدروجیني االس ینخفض االستعمال مستوى المائیة. في حالة تخفیف الحیة بالكائنات

في المجاري، منخفضة الخطورة على الماء.

لنفایاتا من بالتخلص لمتعلقةا تاالعتبارا   :١٣ لقسما

طرق معالجة النفایات
الصحي.التوصیات الصرف نظام الى یصل المنزلیة. التسمح للمنتج أن منھا مع النفایات التخلص أبداً  الینبغي

النظیفة غیر التعبئة
الرسمیةالتوصیات للوائح  ً وفقا منھا التخلص ینبغي

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

بالنقل لمتعلقةا لمعلوماتا   :١٤ لقسما

لمتحدةا الٔمما رقم
IMDG, IATAUN1805

لمتحدةا الٔمما قبل من لمحددا لبحريا للنقل لرسميا السما
(IMDG) الدولیة للبضائع الخطرة البحریة PHOSPHORIC ACID, SOLUTIONالمدونة

(IATA) الدولي الجوي النقل Phosphoric acid, solutionاتحاد
لنقلا رتبة (ُرتب) خطورة

IMDG, IATA

أكالةالفئة مواد ٨
وسم ٨بطاقة
لتعبئةا مجموعة 

IMDG, IATAIII
: لبیئیةا للتطبیقلخطورةا قابل غیر

بالمستعمل لمتعلقةا لخاصةا  أكالةالحتیاطاتا  مواد تحذیر
:(Kemler)كیملر الخطر ٨٠كود

:(EMS ) المستعجل البرید خدمة تعقب F-A,S-Bرقم
العزل Acidsمجموعات

(یتبع في الصفحة ٦)
 AEA 



لسالمةالصفحةا ٦ من ٦ بیانات  صحیفة
 ً عالمیا لمنسقا للنظام   ً وفقا

الطبع: ٢٠٢١/١١/٠١ تاریخ ٢مراجعة: ٢٠٢١/١١/٠١ الطبعة رقم

التجاري Elektrolyt COS21D-Bاالسم

(یتبع في الصفحة ٥)

53.1.26

 Aفئة المخزن
(MARPOL) ماربول باتفاقیة لثانيا للمرفق   ً وفقا ئباسو لنقلا في شكل

IBC للتطبیقومدونة قابل غیر

إضافیة النقل / معلومات

IMDG الدولیة للبضائع الخطرة البحریة المدونة
(LQ) محدودة ٥ لتركمیات
(EQ) مستثناه الكود: E١كمیات

مل داخلیة: ٣٠ عبوة لكل صافیة كمیة أقصى
مل خارجیة: ١٠٠٠ عبوة لكل صافیة كمیة أقصى

المتحدة النموذجیة" االمم التنظیمیة الفوسفوریك ، محلول, III ,8"الالئحة UN 1805 حامض

لتنظیمیةا لمعلوماتا  :١٥ لقسما

المخلوط أو بالمادة الخاصة البیئیة / التشریعات واألنظمة والصحة السالمة أنظمة
GHS المتوافق العالمي النظام ترمیز المتوافق (GHS)عناصر العالمي النظام وفق وموسم مصنف المنتج

للمخاطر التوضیحیة الرسوم

GHS07

تحذیریة تحذیرإشارة

للوسم المخاطر تحدید مكونات
الفوسفوریك حامض

الخطرة المواد بیانات
لجلدا تھیج یسبب

للعین اًشدید  ً تھیجا یسبب
التحذیریة البیانات

الوجھ العین/ حمایة الواقیة/ حمایة القفازات ارتد
سھالً . یستمر اًأمر ذلك وكان موجــــــــــودة كانت اإذ  ، لالصقةا لعدساتا  دقأىق. تترع ساباحتر بالماء لعــــــــــدة لعینینا : تشطف في حالة دخول

. لشطفا
طبیة. طبیة/رعایة ستشارةا : تطلب لجلدا في حالة تھیج

. مھااستخدا إعــــــــــادة قبــــــــــل وتغــــــــــسل لملوثــــــــــةا لمالبسا تخلع جمیع
طبیة. طبیــــــــــة /رعایــــــــــة ستشارةا لعینا : تطلب تھیج ستمرا اإذ

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

أخرى ١٦: معلومات لقسما
. ً 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
ADR: Accord relatif au transport international 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)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 AEA 


