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Product code Description

CAY240-VxxAAH CA7xPH Reagent Set
for phosphate blue method

Components:

51509012A Reagent PH-A1, Component 1 for phosphate blue
method

51509014A Reagent PH-A2, Component 1 for phosphate blue
method

51509015A Reagent PH-A2, Component 2 for phosphate blue
method

51509017A Reagent PH-A2, Component 3 for phosphate blue
method



٥ من ١ لسالمةالصفحةا بيانات صحيفة
عالميًا لمنسقا للنظام وفقًا

الطبع: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ تاريخ ٦مراجعة: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ الطبعة رقم

54.0.8

لهويةا١ بيان

المنتج معرف

التجاري Reagent PH-A1, Component 1االسم
for phosphate blue methodالمرادف:

البند 51509012Aرقم

الكيميائية) المستخلصات رقم CAS (دائرة
50-81-7

األوروبية المفوضية رقم
200-066-2

بها ينصح ال التي واالستخدامات المخلوط أو بالمادة المتعلقة المحددة االستخدامات
الصلة ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال

المادة / المخلوط معمليةاستخدام كيميائية مواد

المادة سالمة بيانات وصحيفة المورد عن تفصيلية معلومات
الصانع / المورد:

Endress+Hauser
Conducta GmbH+Co. KG

Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

من: عليها الحصول يمكن اضافية معلومات
Phone: +49 (0)7156 209-10117

E-Mail: MSDS.pcc@endress.com

الطوارئ هاتف 966114427604+رقم

لخطورةا٢ بيان

المخلوط او المادة المتوافق (GHS)تصنيف العالمي النظام وفق مصنفة غير المادة

الملصق عناصر
GHS المتوافق العالمي النظام ترميز ملغيعناصر

للمخاطر التوضيحية ملغيالرسوم
تحذيرية ملغيإشارة

المخاطر حول ملغيتصريحات
األخرى المخاطر

الدهيدات فورم أو ثقيلة معادن مركبات ، نترات ، (AOX) لإلمتصاص قابلة عضوية هاليدات أي اليتضمن المنتج هذا
(vPvB) البيولوجي التراكم وشدة الثبات وشدة ، (PBT) والسمية البيولوجي والتراكم الثبات تقييم نتائج

(PBT)   والسمية البيولوجي والتراكم للتطبيقالثبات قابل غير
(vPvB)  البيولوجي التراكم وشدة الثبات للتطبيقوشدة قابل غير

لمكوناتا٣ * عن /معلومات لتركيبا

الكيميائية : المواد الخواص
الكيميائية) المستخلصات رقم CAS (دائرة وصف

االسكوربيك CAS: 50-81-7 حمض
رقم (ارقام) التعريف

األوروبية المفوضية 2-066-200رقم

أ ٤ وليلا إلسعافا بيراتد

االولية االسعافات اجراءات وصف

عامة خاصةمعلومات إجراءات اليتطلب

االستنشاق الشكوىبعد حالة في الطبيب استشر النقي، بالهواء التزويد يتم

الجلد مالمسة للجلدبعد تهيج المنتج اليسبب عمومًا

العين مالمسة الجاريبعد الماء تحت دقائق لعدة مفتوحة وهي العين تشطف
(٢ الصفحة في (يتبع

 SAA 



٥ من ٢ لسالمةالصفحةا بيانات صحيفة
عالميًا لمنسقا للنظام وفقًا

الطبع: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ تاريخ ٦مراجعة: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ الطبعة رقم
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(١ الصفحة في (يتبع
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المادة ابتالع الطبيببعد استدعي االعراض استمرت إذا

الطبيب ألجل معلومات
والمتأخرة الحادة أهمية، االكثر واآلثار الصلةاالعراض ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد

خاص وعالج فورية طبية رعاية ألي للحاجة الصلةالداللة ذات المتاحة المعلومات من المزيد التوجد

لحريقا٥ مكافحة بيراتد

الحريق اخماد وسائل
الحريق إلخماد المناسبة األدوات

للكحول. المقاومة الرغوة أو الماء برذاذ الكبيرة اللهب السنة الماء. اخمد رذاذ أو المسحوق الكربون، أكسيد ثاني
السالمة الغراض المناسبة غير الحريق اخماد معلوماتأدوات توجد ال

المخلوط أو المادة عن ناشئة معينة الصلةمخاطر ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد
اإلطفاء لرجال الصلةنصائح ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد

الوقاية خاصةمعدات تدابير التتطلب

لعارضا٦ لتسربا جهةامو بيراتد

الطوارئ وإجراءات الوقاية معدات ، الشخصية الوقائية واقيةالتدابير مالبس ارتد
البيئية الوقائية الجوفيةالتدابير أو السطحية الصحي/ المياه الصرف أنظمة إلى بوصولها التسمح

والتنظيف االحتواء ومواد ميكانيكيًاطرق التقطها
أخرى أقسام إلى الرجوع أو اإلشارة

خطرة مواد التطلق
اآلمن التعامل عن للمعلومات ٧ البند انظر

الشخصية الوقاية تجهيزات عن للمعلومات ٨ البند انظر
المادة من التخلص عن للمعلومات ١٣ البند انظر

لتخزيناو٧ لمناولةا

اآلمن للتعامل الوقائية خاصةالتدابير تدابير تتطلب ال
االنفجار من الحريق – والوقاية اندالع عن خاصةمعلومات تدابير تتطلب ال

التخزين
التخزين وأوعية التخزين أماكن في توافرها الواجب خاصةمتطلبات متطلبات توجد ال

مشترك واحد تخزين مكان في التخزين عن مطلوبمعلومات غير
التخزين شروط عن إضافية اليوجدمعلومات

التخزين 11فئة
المحددة صلةاالستخدام (االستخدامات) النهائية ذات متاحة أخرى معلومات التوجد

لشخصيةا٨ لحمايةا / لتعرضا بطاضو

الفنية المرافق تصميم عن إضافية ٧معلومات البند انظر إضافية، بيانات التوجد

التحكم مؤشرات
العمل مكان في المراقبة تتطلب التي المحددة القيم ذات مطلوبالمكونات غير

إضافية أساسيةمعلومات كقوائم الصنع أثناء السارية القوائم استخدمت

التعرض ضوابط
الشخصية الوقاية معدات

عامة وصحية وقائية الكيميائيةاجراءات المواد مع التعامل عند الوقائية باالجراءات التقيد ينبغي

التنفسي الجهاز مطلوبحماية غير

اليدين الكيميائية.حماية للمواد واقية قفازات يطلب ال

القفازات منها المصنوع المادة
آلخر. صانع من تختلف التي للجودة أخرى عالمات على أيضا ولكن ، المادة على فقط المناسبة القفازات اختيار يعتمد ال

القفازات منها المصنوع للمادة االختراق بهزمن التقيد وينبغي الواقية صانع . القفازات قبل من الدقيق النفاذ زمن إيجاد ينبغي
(٣ الصفحة في (يتبع

 SAA 
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العين مطلوبحماية غير

الجسم للعملحماية وقائية مالبس

لكيميائيةاو٩ لفيزيائيةا صالخوا

االساسية والكيميائية الفيزيائية الخواص عن معلومات

عامة معلومات
المظهر:

بلوريالشكل: مسحوق
لألبيضاللون مائل
الرائحةالرائحة عديم

الرائحة محددعتبة غير

(pH) الحموضة درجة أو الهيدروجيني االس خفيفقيمة حمضي

الحالة تغير
الذوبان الذوبان/ مجال ١٩١ °سدرجة
الغليان الغليان / مجال محدددرجة غير

الوميض للتطبيقنقطة قابل غير

(Flammability) (غازي االشتعال (صلب، لالشتعالقابلية قابل غير المنتج

التفكك /التحلل حرارة محدددرجة غير

الذاتي محدداالشتعال غير

االنفجار االنفجارخطر خطر المنتج يشكل ال
محدد غير

االنفجار حدود
محددالصغرى غير

محددالعليا غير

البخار للتطبيقضغط قابل غير

٢٠ °س عند سم٣الكثافة غم/ ٠.٩٥
النسبية محددالكثافة غير

البخار للتطبيقكثافة قابل غير
التبخر للتطبيقمعدل قابل غير

مع في / االمتزاج الذوبان
٢٠ °س عند غم/ لترماء ٣٣٣

التوزيع (ن-اوكتانول / ماء): محددمعامل غير

اللزوجة:
للتطبيقالدينامكية: قابل غير

للتطبيقالحركية: قابل غير

الصلبة: المواد ٪محتوى ١٠٠.٠

أخرى: الصلةمعلومات ذات المعلومات من مزيد يتوافر ال

للتفاعل١٠ لقابليةاو لكيميائيا راالسقرا

الصلةالتفاعلية ذات المعلومات من مزيد تتوافر ال
الكيميائي الثبات

تجنبها الواجب الحراري/ الظروف للمواصفاتالتفكك وفقا استخدامه تم إذا للتحلل قابل غير
الخطرة التفاعالت معروفةامكانية خطر تفاعالت اليوجد
تجنبها يجب التي الصلةالحاالت ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال

المتعارضة الصلةالمواد ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال
(٤ الصفحة في (يتبع

 SAA 
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الخطرة التحلل معروفةمنتجات خطرة انحالل منتجات توجد ال

لسميةا١١ لمعلوماتا

السمية التأثيرات عن معلومات
الحادة السمية

بالتصنيف ٥٠ LD/LC50 المتعلقة القاتل القاتلة/التركيز الجرعة قيم

CAS: 50-81-7االسكوربيك حمض

ق٥٠فموي )ج لفأرا مغم/كغم ( ١١,٩٠٠

األساسية المهيجة اثار
الجلد الجلد / تهيج مهيجتآكل تأثير اليوجد

العين / التهيج على الخطيرة مهيجاألضرار تأثير اليوجد
الجلد أو التنفسي الجهاز معروفةحساسية تحسسية آثار اليوجد

اإلضافية السمية المعلومات
لنا. المقدمة والمعلومات خبرتنا حسب ضارة تأثيرات أية يحتوي ال المنتج فان للمواصفات، وفقًا معه التعامل ويتم يستخدم عندما

.EU األوروبي االتحاد قوائم من االخيرة للنسخة وفقًا للتصنيف المادة تخضع ال

إليكولوجيةا١٢ لمعلوماتا

السمية
المائية لألحياء الصلةالسمية ذات المعلومات من يتوافرمزيد ال

والتحلل الصلةالثبات ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال
البيئية النظم في السلوك

الكامن الحيوي الصلةالتراكم ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال
التربة في الصلةاالنتشار ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال

إضافية بيئية معلومات
العامة المالحظات

الماء. على طفيف بالقائمة) : خطر االلمانية) (تقييم ١ (اللوائح الفئة من الماء على خطر
الصحي. الصرف نظام أو المائي المجرى الجوفية، المياه إلى بالوصول منه كبيرة كميات أو المخفف غير للمنتج التسمح

(vPvB)البيولوجي والتراكم الثبات وشدة ،(PBT) والسمية البيولوجي والتراكم الثبات تقييم نتائج
(PBT) والسمية البيولوجي والتراكم للتطبيقالثبات قابل غير
(vPvB) البيولوجي والتراكم الثبات للتطبيقشدة قابل غير

األخرى الضارة الصلةالتأثيرات ذات معلومات أي تتوافر ال

لنفاياتا١٣ من بالتخلص لمتعلقةا تاالعتبارا

النفايات معالجة طرق
المنزلية.التوصيات النفايات مع األصغر الكميات من التخلص يمكن

النظيفة غير التعبئة
الرسميةالتوصيات للوائح وفقًا منها التخلص ينبغي

بها الموصى التنظيف التنظيف.عوامل مواد مع الضرورة عند الماء،

بالنقل١٤ لمتعلقةا لمعلوماتا

لمتحدةا أ  مملا رقم
ADN, IMDG, IATAملغي

لمتحدةا أ  مملا قبل من لمحددا لبحريا للنقل لرسميا السما
ADN, IMDG, IATAملغي
لنقلا رتبة (رُتب) خطورة

للبضائع الدولي بالنقل المتعلق االوربي الخطورة/ االتفاق فئة
(ADN /R ) الداخلية المائية الطرق ملغيعبر

لتعبئةا مجموعة
IMDG, IATAملغي

: لبيئيةا لخطورةا
البحرية: الالملوثات

(٥ الصفحة في (يتبع
 SAA 
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بالمستعمل لمتعلقةا لخاصةا للتطبيقالحتياطاتا قابل غير
ماربول باتفاقية لثانيا للمرفق وفقًا ئباسو شكل في لنقلا

IBC ومدونة (MARPOL)للتطبيق قابل غير

إضافية السابقةالنقل / معلومات للمواصفات وفقا ضارة غير
المتحدة النموذجية" االمم التنظيمية ملغي"الالئحة

لتنظيميةا١٥ لمعلوماتا

المخلوط أو بالمادة الخاصة البيئية / التشريعات واألنظمة والصحة السالمة أنظمة
GHS المتوافق العالمي النظام ترميز ملغيعناصر

للمخاطر التوضيحية ملغيالرسوم
تحذيرية ملغيإشارة

الخطرة المواد ملغيبيانات

األوروبي ٢٠١٢/١٨/ االتحاد رقم توصيات
١ الخطرة - مرفق بالمواد تسمى مدرجةمواد غير المادة

الوطنية اللوائح

المائية الخطورة الماءفئة على طفيفة بالقائمة): خطورة الفئة١ (تقييم من الماء على خطر
الكيميائية السالمة الكيميائيةتقييم السالمة تقييم يجرى لم

أخرى١٦ معلومات
تعاقدية عالقة تؤسس وال معين منتج مميزات ألية ضمانًا هذا يشكل ال ، ذلك الحالية. ومع معرفتنا على مبنية المعلومات هذه

قانونيًا. سارية

SDS السالمة بيانات صحيفة يصدر الذي PCC-TWRالقسم
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)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

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
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

لمائةا  LC50: Lethal concentration, 50
لمائةا  LD50: Lethal dose, 50

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

المعدلة السابقة بالنسخة المقارنة البيانات
 SAA 
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لهويةا١ بيان

المنتج معرف

التجاري Reagent PH-A2, Component 1االسم
for phosphate blue methodالمرادف:

البند 51509014Aرقم

بها ينصح ال التي واالستخدامات المخلوط أو بالمادة المتعلقة المحددة االستخدامات
الصلة ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال

المادة / المخلوط معمليةاستخدام كيميائية مواد

المادة سالمة بيانات وصحيفة المورد عن تفصيلية معلومات
الصانع / المورد:

Endress+Hauser
Conducta GmbH+Co. KG

Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

من: عليها الحصول يمكن اضافية معلومات
Phone: +49 (0)7156 209-10117

E-Mail: MSDS.pcc@endress.com

الطوارئ هاتف 966114427604+رقم

لخطورةا٢ * بيان

المخلوط او المادة تصنيف

تأكل

Skin Corr. 1AH314للعين اًشديد وتلفًا شديدة جلدية حروقًا يسبب

Eye Dam. 1H318للعين اًشديد تلفًا يسبب

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

للمخاطر التوضيحية الرسوم

GHS05

تحذيرية خطرإشارة

الملصقات مكونات لوضع الخطرة المواد تحديد
الكبريتيك حامض

المخاطر حول تصريحات
للعين اًشديد وتلفًا شديدة جلدية حروقًا يسبب

التحذيرية البيانات
.[ لدشا بالماء [أو لجلدا . يشطف اًفور لملوثةا لمالبسا جميــــــــــع لشعرا ): تخلع لجلدا (أو على لسقوطا حالة في

وكان موجــــــــــودة كانت اإذ ، لالصقةا لعدساتا . تترع قدقاىٔ  لعــــــــــدة بالماء ساباحتر لعينينا : تشطف دخول حالة في
. لشطفا ً . يستمر سهال اًأمر ذلك

فورًا السموم / الطبيب بمركز اتصل
.( لوسما بطاقة على نظرا خاصة ( معالجة

بمفتاح. مغلق مكان في يخزن
المحلية / اإلقليمية / الوطنية / الدولية. للوائح وفقًا المحتويات / الحاوية من التخلص

األخرى المخاطر
الدهيدات فورم أو ثقيلة معادن مركبات ، نترات ، (AOX) لإلمتصاص قابلة عضوية هاليدات أي اليتضمن المنتج هذا

(vPvB) البيولوجي التراكم وشدة الثبات وشدة ، (PBT) والسمية البيولوجي والتراكم الثبات تقييم نتائج
(PBT)   والسمية البيولوجي والتراكم للتطبيقالثبات قابل غير

(٢ الصفحة في (يتبع
 SAA 
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(vPvB)  البيولوجي التراكم وشدة الثبات للتطبيقوشدة قابل غير

لمكوناتا٣ عن /معلومات لتركيبا

الكيميائية : الخالئط الخواص
خطرةالوصف غير إضافية مواد مع يلي فيما المدرجة المواد من مخلوط

خطرة مكونات

CAS: 7664-93-9الكبريتيك Skin Corr. 1A, H314٪ حامض ٣٠-٥٠

اضافية ١٦معلومات البند راجع الخطورة عبارات في المدرجة للكلمات بالنسبة

أ ٤ وليلا إلسعافا بيراتد

االولية االسعافات اجراءات وصف

عامة فورًامعلومات بالمنتج ملوثة مالبس أي انزع

االستنشاق لنقلهبعد ثابت جانبي بوضع المريض ضع الوعي فقدان حالة في

الجلد مالمسة بعد
جيدا والشطف والصابون بالماء الفوري الغسل

بالماء فورًا يشطف

العين مالمسة الطبيببعد استشارة يتم الجاري. ثم الماء تحت دقائق لعدة مفتوحة وهي العين تشطف

المادة ابتالع فورابعد الطبيب النقى. واستدعي الهواء واستنشق الماء من وافرة كمية اشرب

الطبيب ألجل معلومات
والمتأخرة الحادة أهمية، االكثر واآلثار الصلةاالعراض ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد

خاص وعالج فورية طبية رعاية ألي للحاجة الصلةالداللة ذات المتاحة المعلومات من المزيد التوجد

لحريقا٥ مكافحة بيراتد

الحريق اخماد وسائل
الحريق إلخماد المناسبة األدوات

للكحول. المقاومة الرغوة أو الماء برذاذ الكبيرة اللهب السنة الماء. اخمد رذاذ أو المسحوق الكربون، أكسيد ثاني
السالمة الغراض المناسبة غير الحريق اخماد معلوماتأدوات توجد ال

المخلوط أو المادة عن ناشئة معينة سامةمخاطر غازات تنتج الحريق حالة في أو التسخين أثناء
اإلطفاء لرجال الصلةنصائح ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد

الوقاية التنفسيمعدات والجهاز للفم وقاية جهاز

لعارضا٦ لتسربا جهةامو بيراتد

الطوارئ وإجراءات الوقاية معدات ، الشخصية الوقائية التدابير
التنفس وقاية جهاز ارتد

بعيدًا المحميين غير االشخاص الحماية. أبق جهاز ارتدي
واقية مالبس ارتد

البيئية الوقائية التدابير
الماء. من وفيرة بكمية يخفف

الجوفية أو السطحية الصحي/ المياه الصرف أنظمة إلى بوصولها التسمح
والتنظيف االحتواء ومواد طرق

خشب) نشارة عالمية، روابط حمض، روابط دياتوميت، سائلة (رمل، ربط بمادة بامتصاص قم
المفعول إزالة مواد استخدام

.١٣ للبند وفقًا كنفايات الملوثة المادة من تخلص
كافي التهوية من تأكد

أخرى أقسام إلى الرجوع أو اإلشارة
اآلمن التعامل عن للمعلومات ٧ البند انظر

الشخصية الوقاية تجهيزات عن للمعلومات ٨ البند انظر
المادة من التخلص عن للمعلومات ١٣ البند انظر

(٣ الصفحة في (يتبع
 SAA 
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لتخزيناو٧ لمناولةا

اآلمن للتعامل الوقائية التدابير
العكس وليس الماء في دائما المنتج بصب قم التخفيف عند

العمل. مكان في الجيد التهوية / التنفس من تأكد
الرذاذ تشكل امنع

االنفجار من الحريق – والوقاية اندالع عن متاحًامعلومات التنفسي الوقاية جهاز أبق

التخزين
التخزين وأوعية التخزين أماكن في توافرها الواجب خاصةمتطلبات متطلبات توجد ال

مشترك واحد تخزين مكان في التخزين عن مطلوبمعلومات غير
التخزين شروط عن إضافية اإلغالقمعلومات محكمة الحاوية أبقِ

التخزين B 8فئة
المحددة صلةاالستخدام (االستخدامات) النهائية ذات متاحة أخرى معلومات التوجد

لشخصيةا٨ لحمايةا / لتعرضا بطاضو

الفنية المرافق تصميم عن إضافية ٧معلومات البند انظر إضافية، بيانات التوجد

التحكم مؤشرات

العمل مكان في المراقبة تتطلب التي المحددة القيم ذات المكونات

CAS: 7664-93-9الكبريتيك حامض

PEL (US)م٣ مغم/ الطويل: ١ المدى على القيمة

REL (US)م٣ مغم/ الطويل: ١ المدى على القيمة

TLV (US)م٣ الطويل: ٠.٢* مغم/ المدى على القيمة
*as thoracic fraction, A٢

IOELV (EU)م٣ مغم/ الطويل: ٠.٠٥ المدى على القيمة

WEL (GB)م٣ الطويل: ٠.٠٥* مغم/ المدى على القيمة
*mist: defined as thoracic fraction

(DNELs) المستمدة التأثير عدم مستويات

CAS: 7664-93-9الكبريتيك حامض

لالستنشاق القصيرقابل المدى المحلي)DNEL على م٣ (عامل) (التأثير مغم/ ٠.١

الطويل المدى المحلي)DNEL على م٣ (عامل) (التأثير مغم/ ٠.٠٥

(PNECs) المتوقعة التأثير عدم تراكيز

CAS: 7664-93-9الكبريتيك حامض

PNEC(مي معالجة مغم/لتر (محطة ٨.٨

البحر) مغم/لتر (مياه ٠.٢٥

PNEC(عذبة ٢.٥ µg/ لتر (مياه

PNEC(البحري ٢ µg/ كغم (الرواسب

ا) المياه ٢ µg/ كغم (رواسب

إضافية أساسيةمعلومات كقوائم الصنع أثناء السارية القوائم استخدمت

التعرض ضوابط
الشخصية الوقاية معدات

عامة وصحية وقائية اجراءات
واالغذية والمشروبات ، الغذائية المواد عن بعيدة أبقها

والملطخة الملوثة المالبس كافة بإزالة فورًا قم
العمل نهاية عند أو االستراحة قبل اليدين غسل

العين مالمسة تجنب
الجلد و العين مالمسة تجنب

التنفسي الجهاز حماية
جهاز يستخدم المطول أو الشديد التعرض حالة التنفس. في ترشيح جهاز يستخدم المنخفض التلوث أو القصير التعرض حالة في

مستقل تنفس حماية
(٤ الصفحة في (يتبع

 SAA 
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اليدين حماية

واقية قفازات

حد ألدنى القفازات ارتداء من قلل الجلد مشكالت لتجنب
III الفئة أوروبيًا) CE من الرمز (متوافق تحمل التي الكيميائية المواد من الحامية القفازات فقط استخدم

للمنتج / المادة / المستحضر. ومقاومة كتيمة القفاز مادة تكون أن ينبغي

القفازات منها المصنوع المادة
NBR ،نتريل مطاط

CR ، كلوروبرين مطاط
أن آلخر. وبما صانع من تختلف والتي للجودة أخرى عالمات على أيضا ولكن المادة على فقط المناسبة القفازات اختيار يعتمد ال

االستخدام. قبل فحصها ينبغي مسبقًاوبالتالي القفاز مادة مقاومة حساب يمكن ال ، مختلفة مواد من مستحضر هو المنتج

القفازات منها المصنوع للمادة االختراق بهزمن التقيد وينبغي الواقية صانع . القفازات قبل من الدقيق النفاذ زمن إيجاد ينبغي

العين حماية

الغلق محكمة الواقية النظارات

الجسم للعملحماية وقائية مالبس

لكيميائيةاو٩ لفيزيائيةا صالخوا

االساسية والكيميائية الفيزيائية الخواص عن معلومات

عامة معلومات
المظهر:

مائعالشكل:
اللوناللون عديم
الرائحةالرائحة عديم

الرائحة محددعتبة غير

٢٠ °س الحموضة (pH) عند درجة أو الهيدروجيني االس <١قيمة

الحالة تغير
الذوبان الذوبان/ مجال محدددرجة غير
الغليان الغليان / مجال >١٠٠ °سدرجة

الوميض للتطبيقنقطة قابل غير

(Flammability) (غازي االشتعال (صلب، للتطبيققابلية قابل غير

التفكك /التحلل حرارة محدددرجة غير

الذاتي ذاتيًااالشتعال اليشتعل المنتج

االنفجار االنفجارخطر خطر المنتج يشكل ال
محدد غير

االنفجار حدود
محددالصغرى غير

محددالعليا غير

٢٠ °س عند البخار هكتوبسكالضغط ٢٣

٢٠ °س عند سم٣الكثافة غم/ ١.٤٢
النسبية محددالكثافة غير

البخار محددكثافة غير
التبخر محددمعدل غير

(٥ الصفحة في (يتبع
 SAA 
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مع في / االمتزاج الذوبان
كليًاماء لالمتزاج قابل

التوزيع (ن-اوكتانول / ماء): محددمعامل غير

اللزوجة:
محددالدينامكية: غير

محددالحركية: غير

المذيب: محتوى
٪ماء ٥٠.٠

الصلبة: المواد ٪محتوى ٠.٠

أخرى: الصلةمعلومات ذات المعلومات من مزيد يتوافر ال

للتفاعل١٠ لقابليةاو لكيميائيا راالسقرا

الصلةالتفاعلية ذات المعلومات من مزيد تتوافر ال
الكيميائي الثبات

تجنبها الواجب الحراري/ الظروف للمواصفاتالتفكك وفقا استخدامه تم إذا للتحلل قابل غير
الخطرة التفاعالت معروفةامكانية خطر تفاعالت اليوجد
تجنبها يجب التي الصلةالحاالت ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال

المتعارضة الصلةالمواد ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال
الخطرة التحلل معروفةمنتجات خطرة انحالل منتجات توجد ال

لسميةا١١ لمعلوماتا

السمية التأثيرات عن معلومات
الحادة السمية

األساسية المهيجة اثار
الجلد الجلد / تهيج المخاطيةتآكل واالغشية البشرة على قوي كاوٍ تأثير

العين / التهيج على الخطيرة األضرار
قوي كاوٍ تأثير

القوي العين ضرر خطر مع قوي تهيج
الجلد أو التنفسي الجهاز معروفةحساسية تحسسية آثار اليوجد

اإلضافية السمية المعلومات
النسخة في الصادرة للمستحضرات األوروبي EU العامة االتحاد تصنيف إرشادات حساب لطريقة وفقا االتية المخاطر المنتج يبين

االخيرة.
أك�ال
مهيج

والمعدة البلعوم انثقاب وخطورة والحنجرة الفم على وقوي كاوٍ تأثير إلى االبتالع سيؤدي

إليكولوجيةا١٢ لمعلوماتا

السمية
المائية لألحياء الصلةالسمية ذات المعلومات من يتوافرمزيد ال

والتحلل الصلةالثبات ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال
البيئية النظم في السلوك

الكامن الحيوي الصلةالتراكم ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال
التربة في الصلةاالنتشار ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال

إضافية بيئية معلومات
العامة المالحظات

الماء. على طفيف ذاتي) : خطر االلمانية) (تقييم ١ (اللوائح الفئة من الماء على خطر
الصحي. الصرف نظام أو المائي المجرى الجوفية، المياه إلى بالوصول منه كبيرة كميات أو المخفف غير للمنتج التسمح

معادل غير أو مخفف غير بشكل منه بالتخلص الصحي الصرف أو المجاري مياه إلى يصل أن ينبغي ال
االس الهيدروجيني pH. ويضر االس قيم خفض إلى المائية البيئة أو الصحي الصرف إلى أكبر بمقادير الشطف يؤدي قد

، كثيرا الهيدروجيني االس ينخفض االستعمال مستوى تخفيف حالة المائية. في الحية بالكائنات الهيدروجيني pH المنخفض
الماء. على الخطورة منخفضة المجاري، في المفرغة المائية، النفايات تكون المنتج استعمال بعد ولذلك

(٦ الصفحة في (يتبع
 SAA 
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(vPvB)البيولوجي والتراكم الثبات وشدة ،(PBT) والسمية البيولوجي والتراكم الثبات تقييم نتائج
(PBT) والسمية البيولوجي والتراكم للتطبيقالثبات قابل غير
(vPvB) البيولوجي والتراكم الثبات للتطبيقشدة قابل غير

األخرى الضارة الصلةالتأثيرات ذات معلومات أي تتوافر ال

لنفاياتا١٣ من بالتخلص لمتعلقةا تاالعتبارا

النفايات معالجة طرق
الصحي.التوصيات الصرف نظام الى يصل أن للمنتج المنزلية. التسمح النفايات مع منها التخلص أبدًا الينبغي

النظيفة غير التعبئة
الرسميةالتوصيات للوائح وفقًا منها التخلص ينبغي

بها الموصى التنظيف التنظيف.عوامل مواد مع الضرورة عند الماء،

بالنقل١٤ لمتعلقةا لمعلوماتا

لمتحدةا أ  مملا رقم
IMDG, IATAUN2796

لمتحدةا أ  مملا قبل من لمحددا لبحريا للنقل لرسميا السما
(IMDG) الخطرة للبضائع الدولية البحرية SULPHURIC ACIDالمدونة

(IATA) الدولي الجوي النقل Sulphuric acidاتحاد
لنقلا رتبة (رُتب) خطورة

IMDG, IATA

أكالةالفئة مواد ٨
وسم ٨بطاقة

لتعبئةا مجموعة
IMDG, IATAII

: لبيئيةا للتطبيقلخطورةا قابل غير
بالمستعمل لمتعلقةا لخاصةا أكالةالحتياطاتا مواد تحذير

:(Kemler)كيملر الخطر ٨٠كود
:(EMS ) المستعجل البريد خدمة تعقب F-A,S-Bرقم

العزل Strong acidsمجموعات
المخزن  Bفئة
العزل عن " القلوياتكود ٣٦ SG36 تخزن "منفصلة العزل رمز

عن" سيانيدات ٤٩ SG49 تخزن "منفصلة العزل رمز
ماربول باتفاقية لثانيا للمرفق وفقًا ئباسو شكل في لنقلا

IBC ومدونة (MARPOL)للتطبيق قابل غير

إضافية النقل / معلومات

IMDG الخطرة للبضائع الدولية البحرية المدونة
(LQ) محدودة لتركميات ١
(EQ) مستثناه الكود: E٢كميات

مل داخلية: ٣٠ عبوة لكل صافية كمية أقصى
مل خارجية: ٥٠٠ عبوة لكل صافية كمية أقصى

المتحدة النموذجية" االمم التنظيمية الكبريتيك, II ,8"الالئحة UN 2796 حمض

لتنظيميةا١٥ * لمعلوماتا

المخلوط أو بالمادة الخاصة البيئية / التشريعات واألنظمة والصحة السالمة أنظمة
GHS المتوافق العالمي النظام ترميز المتوافق (GHS)عناصر العالمي النظام وفق وموسم مصنف المنتج

(٧ الصفحة في (يتبع
 SAA 



٧ من ٧ لسالمةالصفحةا بيانات صحيفة
عالميًا لمنسقا للنظام وفقًا

الطبع: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ تاريخ ٧مراجعة: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ الطبعة رقم
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(٦ الصفحة في (يتبع
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للمخاطر التوضيحية الرسوم

GHS05

تحذيرية خطرإشارة

للوسم المخاطر تحديد مكونات
الكبريتيك حامض

الخطرة المواد بيانات
للعين اًشديد وتلفًا شديدة جلدية حروقًا يسبب

التحذيرية البيانات
.[ لدشا بالماء [أو لجلدا . يشطف اًفور لملوثةا لمالبسا جميــــــــــع لشعرا ): تخلع لجلدا (أو على لسقوطا حالة في

وكان موجــــــــــودة كانت اإذ ، لالصقةا لعدساتا . تترع قدقاىٔ  لعــــــــــدة بالماء ساباحتر لعينينا : تشطف دخول حالة في
. لشطفا ً . يستمر سهال اًأمر ذلك

فورًا السموم / الطبيب بمركز اتصل
.( لوسما بطاقة على نظرا خاصة ( معالجة

بمفتاح. مغلق مكان في يخزن
المحلية / اإلقليمية / الوطنية / الدولية. للوائح وفقًا المحتويات / الحاوية من التخلص

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

الوطنية اللوائح

المائية الخطورة الماءفئة على طفيفة ذاتي): خطورة الفئة١ (تقييم من الماء على خطر
الكيميائية السالمة الكيميائيةتقييم السالمة تقييم يجرى لم

أخرى١٦ معلومات
تعاقدية عالقة تؤسس وال معين منتج مميزات ألية ضمانًا هذا يشكل ال ، ذلك الحالية. ومع معرفتنا على مبنية المعلومات هذه

قانونيًا. سارية

صلة ذات عبارات
H314للعين اًشديد وتلفًا شديدة جلدية حروقًا يسبب

SDS السالمة بيانات صحيفة يصدر الذي PCC-TWRالقسم
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)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

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)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

المعدلة السابقة بالنسخة المقارنة البيانات
 SAA 



٥ من ١ لسالمةالصفحةا بيانات صحيفة
عالميًا لمنسقا للنظام وفقًا

الطبع: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ تاريخ ٥مراجعة: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ الطبعة رقم

54.0.8

لهويةا١ بيان

المنتج معرف

التجاري Reagent PH-A2, Component 2االسم
for phosphate blue methodالمرادف:

البند 51509015Aرقم

الكيميائية) المستخلصات رقم CAS (دائرة
12054-85-2

األوروبية المفوضية رقم
234-722-4

بها ينصح ال التي واالستخدامات المخلوط أو بالمادة المتعلقة المحددة االستخدامات
الصلة ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال

المادة / المخلوط معمليةاستخدام كيميائية مواد

المادة سالمة بيانات وصحيفة المورد عن تفصيلية معلومات
الصانع / المورد:

Endress+Hauser
Conducta GmbH+Co. KG

Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

من: عليها الحصول يمكن اضافية معلومات
Phone: +49 (0)7156 209-10117

E-Mail: MSDS.pcc@endress.com

الطوارئ هاتف 966114427604+رقم

لخطورةا٢ بيان

المخلوط او المادة المتوافق (GHS)تصنيف العالمي النظام وفق مصنفة غير المادة

الملصق عناصر
GHS المتوافق العالمي النظام ترميز ملغيعناصر

للمخاطر التوضيحية ملغيالرسوم
تحذيرية ملغيإشارة

المخاطر حول ملغيتصريحات
األخرى المخاطر

الدهيدات فورم أو ثقيلة معادن مركبات ، نترات ، (AOX) لإلمتصاص قابلة عضوية هاليدات أي اليتضمن المنتج هذا
(vPvB) البيولوجي التراكم وشدة الثبات وشدة ، (PBT) والسمية البيولوجي والتراكم الثبات تقييم نتائج

(PBT)   والسمية البيولوجي والتراكم للتطبيقالثبات قابل غير
(vPvB)  البيولوجي التراكم وشدة الثبات للتطبيقوشدة قابل غير

لمكوناتا٣ * عن /معلومات لتركيبا

الكيميائية : المواد الخواص
الكيميائية) المستخلصات رقم CAS (دائرة وصف

هيدرات رباعي األمونيوم CAS: 12054-85-2 موليبدات
رقم (ارقام) التعريف

األوروبية المفوضية 4-722-234رقم

أ ٤ وليلا إلسعافا بيراتد

االولية االسعافات اجراءات وصف

عامة خاصةمعلومات إجراءات اليتطلب

االستنشاق الشكوىبعد حالة في الطبيب استشر النقي، بالهواء التزويد يتم

الجلد مالمسة للجلدبعد تهيج المنتج اليسبب عمومًا

العين مالمسة الجاريبعد الماء تحت دقائق لعدة مفتوحة وهي العين تشطف
(٢ الصفحة في (يتبع

 SAA 



٥ من ٢ لسالمةالصفحةا بيانات صحيفة
عالميًا لمنسقا للنظام وفقًا

الطبع: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ تاريخ ٥مراجعة: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ الطبعة رقم
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(١ الصفحة في (يتبع
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المادة ابتالع الطبيببعد استدعي االعراض استمرت إذا

الطبيب ألجل معلومات
والمتأخرة الحادة أهمية، االكثر واآلثار الصلةاالعراض ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد

خاص وعالج فورية طبية رعاية ألي للحاجة الصلةالداللة ذات المتاحة المعلومات من المزيد التوجد

لحريقا٥ مكافحة بيراتد

الحريق اخماد وسائل
الحريق إلخماد المناسبة األدوات

للكحول. المقاومة الرغوة أو الماء برذاذ الكبيرة اللهب السنة الماء. اخمد رذاذ أو المسحوق الكربون، أكسيد ثاني
السالمة الغراض المناسبة غير الحريق اخماد معلوماتأدوات توجد ال

المخلوط أو المادة عن ناشئة معينة الصلةمخاطر ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد
اإلطفاء لرجال الصلةنصائح ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد

الوقاية خاصةمعدات تدابير التتطلب

لعارضا٦ لتسربا جهةامو بيراتد

الطوارئ وإجراءات الوقاية معدات ، الشخصية الوقائية واقيةالتدابير مالبس ارتد
البيئية الوقائية الجوفيةالتدابير أو السطحية الصحي/ المياه الصرف أنظمة إلى بوصولها التسمح

والتنظيف االحتواء ومواد ميكانيكيًاطرق التقطها
أخرى أقسام إلى الرجوع أو اإلشارة

خطرة مواد التطلق
اآلمن التعامل عن للمعلومات ٧ البند انظر

الشخصية الوقاية تجهيزات عن للمعلومات ٨ البند انظر
المادة من التخلص عن للمعلومات ١٣ البند انظر

لتخزيناو٧ لمناولةا

اآلمن للتعامل الوقائية خاصةالتدابير تدابير تتطلب ال
االنفجار من الحريق – والوقاية اندالع عن خاصةمعلومات تدابير تتطلب ال

التخزين
التخزين وأوعية التخزين أماكن في توافرها الواجب خاصةمتطلبات متطلبات توجد ال

مشترك واحد تخزين مكان في التخزين عن مطلوبمعلومات غير
التخزين شروط عن إضافية اليوجدمعلومات

التخزين 11فئة
المحددة صلةاالستخدام (االستخدامات) النهائية ذات متاحة أخرى معلومات التوجد

لشخصيةا٨ لحمايةا / لتعرضا بطاضو

الفنية المرافق تصميم عن إضافية ٧معلومات البند انظر إضافية، بيانات التوجد

التحكم مؤشرات
العمل مكان في المراقبة تتطلب التي المحددة القيم ذات مطلوبالمكونات غير

(DNELs) المستمدة التأثير عدم مستويات

CAS: 12054-85-2هيدرات رباعي األمونيوم موليبدات

لالستنشاق الطويلقابل المدى منتظم)DNEL على م٣ (عامل) (تأثير مغم/ ١٣.٣٦

(PNECs) المتوقعة التأثير عدم تراكيز

CAS: 12054-85-2هيدرات رباعي األمونيوم موليبدات

PNEC(مي معالجة مغم/لتر (محطة ٣٧.٦١

عذبة) مغم/لتر (مياه ٢٢.٠١

البحر) مغم/لتر (مياه ٣.٩٤

PNEC(البحري مغم/كغم (الرواسب ٤,٠٩٠

ا) المياه مغم/كغم (رواسب ٣٩,١٧٠

مغم/كغم /dw (أرض) ١٦.٤٦
(٣ الصفحة في (يتبع

 SAA 



٥ من ٣ لسالمةالصفحةا بيانات صحيفة
عالميًا لمنسقا للنظام وفقًا

الطبع: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ تاريخ ٥مراجعة: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ الطبعة رقم
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(٢ الصفحة في (يتبع
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إضافية أساسيةمعلومات كقوائم الصنع أثناء السارية القوائم استخدمت

التعرض ضوابط
الشخصية الوقاية معدات

عامة وصحية وقائية الكيميائيةاجراءات المواد مع التعامل عند الوقائية باالجراءات التقيد ينبغي

التنفسي الجهاز مطلوبحماية غير

اليدين الكيميائية.حماية للمواد واقية قفازات يطلب ال

القفازات منها المصنوع المادة
آلخر. صانع من تختلف التي للجودة أخرى عالمات على أيضا ولكن ، المادة على فقط المناسبة القفازات اختيار يعتمد ال

القفازات منها المصنوع للمادة االختراق بهزمن التقيد وينبغي الواقية صانع . القفازات قبل من الدقيق النفاذ زمن إيجاد ينبغي

العين مطلوبحماية غير

الجسم للعملحماية وقائية مالبس

لكيميائيةاو٩ لفيزيائيةا صالخوا

االساسية والكيميائية الفيزيائية الخواص عن معلومات

عامة معلومات
المظهر:

بلوريالشكل: مسحوق
لألبيضاللون مائل
خاصيةالرائحة

الرائحة محددعتبة غير

(pH) الحموضة درجة أو الهيدروجيني االس ٥.٣قيمة

الحالة تغير
الذوبان الذوبان/ مجال ٩٠ °سدرجة
الغليان الغليان / مجال محدددرجة غير

الوميض للتطبيقنقطة قابل غير

(Flammability) (غازي االشتعال (صلب، لالشتعالقابلية قابل غير المنتج

التفكك /التحلل حرارة محدددرجة غير

الذاتي محدداالشتعال غير

االنفجار االنفجارخطر خطر المنتج يشكل ال
محدد غير

االنفجار حدود
محددالصغرى غير

محددالعليا غير

البخار للتطبيقضغط قابل غير

٢٠ °س عند سم٣الكثافة غم/ ٢.٤٩٨

الحجمية م٣الكثافة كغم/  ٨٠٠
النسبية محددالكثافة غير

البخار للتطبيقكثافة قابل غير
التبخر للتطبيقمعدل قابل غير

مع في / االمتزاج الذوبان
٢٠ °س عند غم/ لترماء ٤٠٠

التوزيع (ن-اوكتانول / ماء): محددمعامل غير

اللزوجة:
للتطبيقالدينامكية: قابل غير

للتطبيقالحركية: قابل غير
(٤ الصفحة في (يتبع

 SAA 



٥ من ٤ لسالمةالصفحةا بيانات صحيفة
عالميًا لمنسقا للنظام وفقًا

الطبع: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ تاريخ ٥مراجعة: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ الطبعة رقم
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(٣ الصفحة في (يتبع
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الصلبة: المواد ٪محتوى ١٠٠.٠

أخرى: الصلةمعلومات ذات المعلومات من مزيد يتوافر ال

للتفاعل١٠ لقابليةاو لكيميائيا راالسقرا

الصلةالتفاعلية ذات المعلومات من مزيد تتوافر ال
الكيميائي الثبات

تجنبها الواجب الحراري/ الظروف للمواصفاتالتفكك وفقا استخدامه تم إذا للتحلل قابل غير
الخطرة التفاعالت معروفةامكانية خطر تفاعالت اليوجد
تجنبها يجب التي الصلةالحاالت ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال

المتعارضة الصلةالمواد ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال
الخطرة التحلل معروفةمنتجات خطرة انحالل منتجات توجد ال

لسميةا١١ لمعلوماتا

السمية التأثيرات عن معلومات
الحادة السمية

األساسية المهيجة اثار
الجلد الجلد / تهيج مهيجتآكل تأثير اليوجد

العين / التهيج على الخطيرة مهيجاألضرار تأثير اليوجد
الجلد أو التنفسي الجهاز معروفةحساسية تحسسية آثار اليوجد

اإلضافية السمية المعلومات
لنا. المقدمة والمعلومات خبرتنا حسب ضارة تأثيرات أية يحتوي ال المنتج فان للمواصفات، وفقًا معه التعامل ويتم يستخدم عندما

.EU األوروبي االتحاد قوائم من االخيرة للنسخة وفقًا للتصنيف المادة تخضع ال

إليكولوجيةا١٢ لمعلوماتا

السمية
المائية لألحياء الصلةالسمية ذات المعلومات من يتوافرمزيد ال

والتحلل الصلةالثبات ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال
البيئية النظم في السلوك

الكامن الحيوي الصلةالتراكم ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال
التربة في الصلةاالنتشار ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال

إضافية بيئية معلومات
العامة المالحظات

الماء. على طفيف ذاتي) : خطر االلمانية) (تقييم ١ (اللوائح الفئة من الماء على خطر
الصحي. الصرف نظام أو المائي المجرى الجوفية، المياه إلى بالوصول منه كبيرة كميات أو المخفف غير للمنتج التسمح

(vPvB)البيولوجي والتراكم الثبات وشدة ،(PBT) والسمية البيولوجي والتراكم الثبات تقييم نتائج
(PBT) والسمية البيولوجي والتراكم للتطبيقالثبات قابل غير
(vPvB) البيولوجي والتراكم الثبات للتطبيقشدة قابل غير

األخرى الضارة الصلةالتأثيرات ذات معلومات أي تتوافر ال

لنفاياتا١٣ من بالتخلص لمتعلقةا تاالعتبارا

النفايات معالجة طرق
المنزلية.التوصيات النفايات مع األصغر الكميات من التخلص يمكن

النظيفة غير التعبئة
الرسميةالتوصيات للوائح وفقًا منها التخلص ينبغي

بها الموصى التنظيف التنظيف.عوامل مواد مع الضرورة عند الماء،

بالنقل١٤ لمتعلقةا لمعلوماتا

لمتحدةا أ  مملا رقم
ADN, IMDG, IATAملغي

لمتحدةا أ  مملا قبل من لمحددا لبحريا للنقل لرسميا السما
ADN, IMDG, IATAملغي

(٥ الصفحة في (يتبع
 SAA 



٥ من ٥ لسالمةالصفحةا بيانات صحيفة
عالميًا لمنسقا للنظام وفقًا

الطبع: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ تاريخ ٥مراجعة: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ الطبعة رقم
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لنقلا رتبة (رُتب) خطورة
للبضائع الدولي بالنقل المتعلق االوربي الخطورة/ االتفاق فئة

(ADN /R ) الداخلية المائية الطرق ملغيعبر
لتعبئةا مجموعة

IMDG, IATAملغي
: لبيئيةا لخطورةا

البحرية: الالملوثات
بالمستعمل لمتعلقةا لخاصةا للتطبيقالحتياطاتا قابل غير

ماربول باتفاقية لثانيا للمرفق وفقًا ئباسو شكل في لنقلا
IBC ومدونة (MARPOL)للتطبيق قابل غير

إضافية السابقةالنقل / معلومات للمواصفات وفقا ضارة غير
المتحدة النموذجية" االمم التنظيمية ملغي"الالئحة

لتنظيميةا١٥ لمعلوماتا

المخلوط أو بالمادة الخاصة البيئية / التشريعات واألنظمة والصحة السالمة أنظمة
GHS المتوافق العالمي النظام ترميز ملغيعناصر

للمخاطر التوضيحية ملغيالرسوم
تحذيرية ملغيإشارة

الخطرة المواد ملغيبيانات

األوروبي ٢٠١٢/١٨/ االتحاد رقم توصيات
١ الخطرة - مرفق بالمواد تسمى مدرجةمواد غير المادة

الوطنية اللوائح

المائية الخطورة الماءفئة على طفيفة ذاتي): خطورة الفئة١ (تقييم من الماء على خطر
الكيميائية السالمة الكيميائيةتقييم السالمة تقييم يجرى لم

أخرى١٦ معلومات
تعاقدية عالقة تؤسس وال معين منتج مميزات ألية ضمانًا هذا يشكل ال ، ذلك الحالية. ومع معرفتنا على مبنية المعلومات هذه

قانونيًا. سارية

SDS السالمة بيانات صحيفة يصدر الذي PCC-TWRالقسم
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)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

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
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

المعدلة السابقة بالنسخة المقارنة البيانات
 SAA 
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لهويةا١ بيان

المنتج معرف

التجاري Reagent PH-A2, Component 3االسم
for phosphate blue methodالمرادف:

البند 51509017Aرقم

الكيميائية) المستخلصات رقم CAS (دائرة
28300-74-5

األوروبية المفوضية رقم
234-293-3

الفهرس رقم
050-003-00-9

بها ينصح ال التي واالستخدامات المخلوط أو بالمادة المتعلقة المحددة االستخدامات
الصلة ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال

المادة / المخلوط معمليةاستخدام كيميائية مواد

المادة سالمة بيانات وصحيفة المورد عن تفصيلية معلومات
الصانع / المورد:

Endress+Hauser
Conducta GmbH+Co. KG

Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

من: عليها الحصول يمكن اضافية معلومات
Phone: +49 (0)7156 209-10117

E-Mail: MSDS.pcc@endress.com

الطوارئ هاتف 966114427604+رقم

لخطورةا٢ بيان

المخلوط او المادة تصنيف

لبيئةا

Aquatic Chronic 2H411 ٔا مدلا طويلة تاتأثير مع ىٔ  يةلماا للحياة سمي

Acute Tox. 4H302بتلعا اإذ ضار

Acute Tox. 4H332ستنشقا اإذ ضار

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

للمخاطر التوضيحية الرسوم

GHS07GHS09

تحذيرية تحذيرإشارة

الملصقات مكونات لوضع الخطرة المواد تحديد
البوتاسيوم أنتيمونيل طرطرات

المخاطر حول تصريحات
ستنشقا أو بتلعا اإذ ضار

أ  مدلا طويلة تاتأثير مع ىٔ  يةلماا للحياة سمي
(٢ الصفحة في (يتبع
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التحذيرية البيانات
. ذالرذا / أ  بخرةلا  / لضبابا / لغازا / لدخانا / لغبارا تنفس تجنب

بالتوعك شعرت إذا فورًا/ طبيب السموم بمركز ابتالعها : اتصل تم اذا
. لفما يشطف

للتنفس. مريح مكان في ويظل لطلــــــــــقا ءالهوا إلى لشخصا الستنشاقا : ينقل حالة في
المحلية / اإلقليمية / الوطنية / الدولية. للوائح وفقًا المحتويات / الحاوية من التخلص

األخرى المخاطر
الدهيدات فورم أو ثقيلة معادن مركبات ، نترات ، (AOX) لإلمتصاص قابلة عضوية هاليدات أي اليتضمن المنتج هذا

(vPvB) البيولوجي التراكم وشدة الثبات وشدة ، (PBT) والسمية البيولوجي والتراكم الثبات تقييم نتائج
(PBT)   والسمية البيولوجي والتراكم للتطبيقالثبات قابل غير

(vPvB)  البيولوجي التراكم وشدة الثبات للتطبيقوشدة قابل غير

لمكوناتا٣ * عن /معلومات لتركيبا

الكيميائية : المواد الخواص
الكيميائية) المستخلصات رقم CAS (دائرة وصف

البوتاسيوم أنتيمونيل CAS: 28300-74-5 طرطرات
رقم (ارقام) التعريف

األوروبية المفوضية 3-293-234رقم
بالفهرس 9-00-003-050الرقم

أ ٤ وليلا إلسعافا بيراتد

االولية االسعافات اجراءات وصف

عامة ٤٨معلومات لمدة الطبي لالشراف الخضوع يتم وبالتالي ؛ ساعات عدة بعد بالمنتج التسمم أعراض تحدث أن يمكن

االستنشاق بعد
األعراض. استمرت إذا الطبيب دافئا. استدعي المريض االصطناعي. أبق التنفس بإجراء قم الضرورة، النقي. عند بالهواء التزويد

لنقله ثابت جانبي بوضع المريض ضع الوعي فقدان حالة في

الجلد مالمسة للجلدبعد تهيج المنتج اليسبب عمومًا

العين مالمسة الجاريبعد الماء تحت دقائق لعدة مفتوحة وهي العين تشطف

المادة ابتالع فورابعد الطبيب استدعي

الطبيب ألجل معلومات
والمتأخرة الحادة أهمية، االكثر واآلثار الصلةاالعراض ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد

خاص وعالج فورية طبية رعاية ألي للحاجة الصلةالداللة ذات المتاحة المعلومات من المزيد التوجد

لحريقا٥ مكافحة بيراتد

الحريق اخماد وسائل
الحريق إلخماد المناسبة األدوات

للكحول. المقاومة الرغوة أو الماء برذاذ الكبيرة اللهب السنة الماء. اخمد رذاذ أو المسحوق الكربون، أكسيد ثاني
السالمة الغراض المناسبة غير الحريق اخماد معلوماتأدوات توجد ال

المخلوط أو المادة عن ناشئة معينة الصلةمخاطر ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد
اإلطفاء لرجال الصلةنصائح ذات المتاحة المعلومات من مزيد اليوجد

الوقاية التنفسيمعدات والجهاز للفم وقاية جهاز

لعارضا٦ لتسربا جهةامو بيراتد

الطوارئ وإجراءات الوقاية معدات ، الشخصية الوقائية واقيةالتدابير مالبس ارتد
البيئية الوقائية التدابير

مائي مجرى أي أو الصحي الصرف نظام إلى بالوصول للمنتج التسمح
الصحي الصرف نظام أو مائي مجرى إلى التسريب حالة في المعنية السلطات أبلغ

الجوفية أو السطحية الصحي/ المياه الصرف أنظمة إلى بوصولها التسمح
والتنظيف االحتواء ومواد طرق

.١٣ للبند وفقًا كنفايات الملوثة المادة من تخلص
(٣ الصفحة في (يتبع

 SAA 
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كافي التهوية من تأكد
أخرى أقسام إلى الرجوع أو اإلشارة

اآلمن التعامل عن للمعلومات ٧ البند انظر
الشخصية الوقاية تجهيزات عن للمعلومات ٨ البند انظر

المادة من التخلص عن للمعلومات ١٣ البند انظر

لتخزيناو٧ لمناولةا

اآلمن للتعامل الوقائية التدابير
الدقيق الغبار إزالة

العمل. مكان في الجيد التهوية / التنفس من تأكد
االنفجار من الحريق – والوقاية اندالع عن خاصةمعلومات تدابير تتطلب ال

التخزين
التخزين وأوعية التخزين أماكن في توافرها الواجب خاصةمتطلبات متطلبات توجد ال

مشترك واحد تخزين مكان في التخزين عن مطلوبمعلومات غير
التخزين شروط عن إضافية اإلغالقمعلومات محكمة الحاوية أبقِ

التخزين C 6.1فئة
المحددة صلةاالستخدام (االستخدامات) النهائية ذات متاحة أخرى معلومات التوجد

لشخصيةا٨ لحمايةا / لتعرضا بطاضو

الفنية المرافق تصميم عن إضافية ٧معلومات البند انظر إضافية، بيانات التوجد

التحكم مؤشرات

العمل مكان في المراقبة تتطلب التي المحددة القيم ذات المكونات

CAS: 28300-74-5البوتاسيوم أنتيمونيل طرطرات

PEL (US)م٣ مغم/ الطويل: ٠.٥ المدى على القيمة
as Sb

REL (US)م٣ مغم/ الطويل: ٠.٥ المدى على القيمة
as Sb

TLV (US)م٣ مغم/ الطويل: ٠.٥ المدى على القيمة
as Sb

WEL (GB)م٣ مغم/ الطويل: ٠.٥ المدى على القيمة
as Sb

إضافية أساسيةمعلومات كقوائم الصنع أثناء السارية القوائم استخدمت

التعرض ضوابط
الشخصية الوقاية معدات

عامة وصحية وقائية اجراءات
واالغذية والمشروبات ، الغذائية المواد عن بعيدة أبقها

العمل نهاية عند أو االستراحة قبل اليدين غسل

التنفسي الجهاز حماية
جهاز يستخدم المطول أو الشديد التعرض حالة التنفس. في ترشيح جهاز يستخدم المنخفض التلوث أو القصير التعرض حالة في

مستقل تنفس حماية

اليدين حماية
حد ألدنى القفازات ارتداء من قلل الجلد مشكالت لتجنب

للمنتج / المادة / المستحضر. ومقاومة كتيمة القفاز مادة تكون أن ينبغي
الكيميائية. للمواد واقية قفازات يطلب ال

القفازات منها المصنوع المادة
آلخر. صانع من تختلف التي للجودة أخرى عالمات على أيضا ولكن ، المادة على فقط المناسبة القفازات اختيار يعتمد ال

القفازات منها المصنوع للمادة االختراق بهزمن التقيد وينبغي الواقية صانع . القفازات قبل من الدقيق النفاذ زمن إيجاد ينبغي

الجسم للعملحماية وقائية مالبس
(٤ الصفحة في (يتبع

 SAA 
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لكيميائيةاو٩ لفيزيائيةا صالخوا

االساسية والكيميائية الفيزيائية الخواص عن معلومات

عامة معلومات
المظهر:

مسحوقالشكل:
أبيضاللون
سائغالرائحة غير

الرائحة محددعتبة غير

(pH) الحموضة درجة أو الهيدروجيني االس للتطبيققيمة قابل غير

الحالة تغير
الذوبان الذوبان/ مجال محدددرجة غير
الغليان الغليان / مجال محدددرجة غير

الوميض للتطبيقنقطة قابل غير

(Flammability) (غازي االشتعال (صلب، لالشتعالقابلية قابل غير المنتج

التفكك /التحلل حرارة محدددرجة غير

الذاتي محدداالشتعال غير

االنفجار االنفجارخطر خطر المنتج يشكل ال
محدد غير

االنفجار حدود
محددالصغرى غير

محددالعليا غير

البخار للتطبيقضغط قابل غير

٢٠ °س عند سم٣الكثافة غم/ ٢.٦
النسبية محددالكثافة غير

البخار للتطبيقكثافة قابل غير
التبخر للتطبيقمعدل قابل غير

مع في / االمتزاج الذوبان
٢٠ °س عند غم/ لترماء ٥٩

التوزيع (ن-اوكتانول / ماء): محددمعامل غير

اللزوجة:
للتطبيقالدينامكية: قابل غير

للتطبيقالحركية: قابل غير

الصلبة: المواد ٪محتوى ١٠٠.٠

أخرى: الصلةمعلومات ذات المعلومات من مزيد يتوافر ال

للتفاعل١٠ لقابليةاو لكيميائيا راالسقرا

الصلةالتفاعلية ذات المعلومات من مزيد تتوافر ال
الكيميائي الثبات

تجنبها الواجب الحراري/ الظروف للمواصفاتالتفكك وفقا استخدامه تم إذا للتحلل قابل غير
الخطرة التفاعالت معروفةامكانية خطر تفاعالت اليوجد
تجنبها يجب التي الصلةالحاالت ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال

المتعارضة الصلةالمواد ذات المتاحة المعلومات من مزيد تتوافر ال
الخطرة التحلل معروفةمنتجات خطرة انحالل منتجات توجد ال

(٥ الصفحة في (يتبع
 SAA 
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لسميةا١١ لمعلوماتا

السمية التأثيرات عن معلومات
الحادة السمية

بالتصنيف ٥٠ LD/LC50 المتعلقة القاتل القاتلة/التركيز الجرعة قيم

CAS: 28300-74-5البوتاسيوم أنتيمونيل طرطرات

ق٥٠فموي )ج لفأرا مغم/كغم ( ١١٥

األساسية المهيجة اثار
الجلد الجلد / تهيج مهيجتآكل تأثير اليوجد

العين / التهيج على الخطيرة مهيجاألضرار تأثير اليوجد
الجلد أو التنفسي الجهاز معروفةحساسية تحسسية آثار اليوجد

إليكولوجيةا١٢ لمعلوماتا

السمية

المائية لألحياء السمية

CAS: 28300-74-5البوتاسيوم أنتيمونيل طرطرات

مغم/لتر (القشريات)EC50[48 ساعات] ٥

مغم/لتر EC50[96(Fish) ساعات] ٣٧

والتحلل الصلةالثبات ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال
البيئية النظم في السلوك

الكامن الحيوي الصلةالتراكم ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال
التربة في الصلةاالنتشار ذات المعلومات من المزيد يتوافر ال

البيئية السمية االثار
األسماكمالحظة على سام

إضافية بيئية معلومات
العامة المالحظات

الماء. على الخطورة بالقائمة) : شديد االلمانية) (تقييم ٣ (اللوائح الفئة من الماء على خطر
قليلة. بكميات حتى الصحي، الصرف نظام أو المائي المجرى أو الجوفية المياه إلى بالوصول للمنتج التسمح

األرض إلى جدًا قليلة بكميات تسرب إذا الشرب مياه على خطر
المائية. المسطحات في والعوالق االسماك على أيضًا سام

المائية الحية الكائنات على سام
(vPvB)البيولوجي والتراكم الثبات وشدة ،(PBT) والسمية البيولوجي والتراكم الثبات تقييم نتائج

(PBT) والسمية البيولوجي والتراكم للتطبيقالثبات قابل غير
(vPvB) البيولوجي والتراكم الثبات للتطبيقشدة قابل غير

األخرى الضارة الصلةالتأثيرات ذات معلومات أي تتوافر ال

لنفاياتا١٣ من بالتخلص لمتعلقةا تاالعتبارا

النفايات معالجة طرق
الصحي.التوصيات الصرف نظام الى يصل أن للمنتج المنزلية. التسمح النفايات مع منها التخلص أبدًا الينبغي

النظيفة غير التعبئة
الرسميةالتوصيات للوائح وفقًا منها التخلص ينبغي

بها الموصى التنظيف التنظيف.عوامل مواد مع الضرورة عند الماء،

بالنقل١٤ لمتعلقةا لمعلوماتا

لمتحدةا أ  مملا رقم
IMDG, IATAUN1551

لمتحدةا أ  مملا قبل من لمحددا لبحريا للنقل لرسميا السما
(IMDG) الخطرة للبضائع الدولية البحرية ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE, MARINEالمدونة

POLLUTANT
(IATA) الدولي الجوي النقل Antimony potassium tartrateاتحاد

(٦ الصفحة في (يتبع
 SAA 



٧ من ٦ لسالمةالصفحةا بيانات صحيفة
عالميًا لمنسقا للنظام وفقًا

الطبع: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ تاريخ ٥مراجعة: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ الطبعة رقم

التجاري Reagent PH-A2, Component 3االسم

(٥ الصفحة في (يتبع

54.0.8

لنقلا رتبة (رُتب) خطورة

(IMDG ) الخطرة للبضائع الدولية البحرية المدونة

سامةالفئة مواد ٦.١
وسم ٦.١بطاقة

(IATA ) الدولي الجوي النقل اتحاد

سامةالفئة مواد ٦.١
وسم ٦.١بطاقة

لتعبئةا مجموعة
IMDG, IATAIII

: لبيئيةا البوتاسيوملخطورةا أنتيمونيل بيئيًا : طرطرات خطرة مواد يحتوي منتج
البحرية: نعمالملوثات

وشجرة) الرمز (سمك
الدولي بالنقل المتعلق االوربي خاصة (االتفاق عالمات وضع

(ADR )(البرية بالطرق وشجرة)للبضائع الرمز (سمك
بالمستعمل لمتعلقةا لخاصةا سامةالحتياطاتا مواد تحذير

:(Kemler)كيملر الخطر ٦٠كود
:(EMS ) المستعجل البريد خدمة تعقب F-A,S-Aرقم

المخزن  Aفئة
ماربول باتفاقية لثانيا للمرفق وفقًا ئباسو شكل في لنقلا

IBC ومدونة (MARPOL)للتطبيق قابل غير

إضافية النقل / معلومات

IMDG الخطرة للبضائع الدولية البحرية المدونة
(LQ) محدودة كغمكميات ٥
(EQ) مستثناه الكود: E١كميات

غم داخلية: ٣٠ عبوة لكل صافية كمية أقصى
غم خارجية: ١٠٠٠ عبوة لكل صافية كمية أقصى

المتحدة النموذجية" االمم التنظيمية األنتيمون, III ,6.1,"الالئحة البوتاسيوم UN 1551 طرطرات
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

لتنظيميةا١٥ لمعلوماتا

المخلوط أو بالمادة الخاصة البيئية / التشريعات واألنظمة والصحة السالمة أنظمة
GHS المتوافق العالمي النظام ترميز المتوافق (GHS)عناصر العالمي النظام وفق وموسم مصنف المنتج

للمخاطر التوضيحية الرسوم

GHS07GHS09

تحذيرية تحذيرإشارة

للوسم المخاطر تحديد مكونات
البوتاسيوم أنتيمونيل طرطرات

الخطرة المواد بيانات
ستنشقا أو بتلعا اإذ ضار

أ  مدلا طويلة تاتأثير مع ىٔ  يةلماا للحياة سمي
(٧ الصفحة في (يتبع

 SAA 



٧ من ٧ لسالمةالصفحةا بيانات صحيفة
عالميًا لمنسقا للنظام وفقًا

الطبع: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ تاريخ ٥مراجعة: ٢٠٢٢/٠٣/١٨ الطبعة رقم

التجاري Reagent PH-A2, Component 3االسم

(٦ الصفحة في (يتبع

54.0.8

التحذيرية البيانات
. ذالرذا / أ  بخرةلا  / لضبابا / لغازا / لدخانا / لغبارا تنفس تجنب

بالتوعك شعرت إذا فورًا/ طبيب السموم بمركز ابتالعها : اتصل تم اذا
. لفما يشطف

للتنفس. مريح مكان في ويظل لطلــــــــــقا ءالهوا إلى لشخصا الستنشاقا : ينقل حالة في
المحلية / اإلقليمية / الوطنية / الدولية. للوائح وفقًا المحتويات / الحاوية من التخلص

األوروبي ٢٠١٢/١٨/ االتحاد رقم توصيات
١ الخطرة - مرفق بالمواد تسمى مدرجةمواد غير المادة

(Seveso) سيفيزو المائيةفئة البيئة على خطرة E2  مواد
المنخفضة الدرجة متطلبات المؤهلة (باالطنان) لتطبيق t 200الكمية

العليا الدرجة متطلبات المؤهلة (باالطنان) لتطبيق t 500الكمية

الوطنية اللوائح

المائية الخطورة الماءفئة على للغاية بالقائمة): خطر الفئة٣ (تقييم من الماء على خطر
الكيميائية السالمة الكيميائيةتقييم السالمة تقييم يجرى لم

أخرى١٦ معلومات
تعاقدية عالقة تؤسس وال معين منتج مميزات ألية ضمانًا هذا يشكل ال ، ذلك الحالية. ومع معرفتنا على مبنية المعلومات هذه

قانونيًا. سارية

SDS السالمة بيانات صحيفة يصدر الذي PCC-TWRالقسم
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)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

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
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

لمائةا  LC50: Lethal concentration, 50
لمائةا  LD50: Lethal dose, 50

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

المعدلة السابقة بالنسخة المقارنة البيانات
 SAA 


