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עדכו
 . ת

 אחרו

סידורי. מס  Material Safety Data Sheet       כרטיס בטיחות 

  XL  �שמ
 מנוע סופר :  ש� המוצר  106 1.4.99
  
  

  יצר�/זיהוי המוצר והמשווק : 1פרק  
  

   XL  �שמ
 מנוע סופר :     ש� המוצר 
  תערובת על בסיס שמ
 מינרלי ותוספי�:     מבנה המוצר

 אינו מוגדר לפורמולציה :     �-CASמספר 
 
  .מ"סונול ישראל בע:         היצר

  
  נתוני הרכב ומרכיבי מישנה :  2פרק  

  

    TLV/ACGIH    משקל%        CAS       UN. מס      מרכיבי� מסוכני�
     לא מוגדר     75�95    אי
  לא מוגדר        שמ
 מינרלי 

5mg/m       0.5�1.0    אי
   C1-C14  68649�42�3אלקילדיתיופוספונט האב$ 
3  

       לא מוגדר    0�2    אי
  לא מוגדר    מלחי בריו� דיאלקיל חומצות
  ארומטיות

  
  מאפייני הסיכו� : 3פרק  

  
  ). צו התגוננות אזרחית(המוצר  אינו כלול  ברשימת החומרי� המסוכני� של פיקוד העור� 

  .     OSHA,IARC,NTPהמוצר  אינו כלול  ברשימת החומרי� המסוכני� של 
  .בחשיפה לאש עלול לשחרר גזי� רעילי�. ובוער באש מפייחת, אינו מתלקח בקלותהמוצר 

  .עלול לגרו� לגירוי בעיניי�
  .אסור לשתיה או מאכל

  
  עזרה ראשונה : 4פרק 

  
  א� הנפגע בהכרה השקה אותו כטיפול מקדי� במי� פושרי� ופעל  . אל תעודד הקאה . קרא מיד לרופא:   בבליעה

  !אל תת
 לנפגע מחוסר הכרה לשתות. 
 טיפול רפואי מוסמ�                למת
  

  במקרה של קושי בנשימה ת
 . א� אינו נוש� בצע הנשמה מלאכותית. העבר את הנפגע לאוויר הצח:   בנשימה
  
  .הקד� פעולה זאת במקרה חיוני.   חמצ

  
  .אל תלבש בגדי�  ונעליי� מזוהמי� בשמ
.  שטו� את העור במי� וסבו
: מגע בעור 

  
  .שקול פניה למת
 סיוע רפואי.  דקות לפחות15שטו� במי� זורמי� למש� : במגע בעיניי� 

  
  :סימני� של השפעת חשיפת ייתר

  
  .גירוי במערכת הנשימה:     נשימה 

  
  .גירוי אפשרי בעור:   מגע בעור

  
  .גירוי אפשרי לעיניי�:   מגע בעיניי�
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  .לא צפויה:   ספיגה בעור 

  
  .הקאה,  בחילה:     בליעה

  
  אברי מטרה

  
  .סימפטומטי

  
  סימני� רפואיי� להחמרת החשיפה

  
  .דלקות עור. הפרעות במערכת הנשימה

  
  דרכי חדירה ראשוניי� של החומר לגו�

  
  .מגע בעור, מגע בעיניי�, בליעה

  
  אמצעי כיבוי אש : 5פרק  

   
  .צאה מקרינת חו�המוצר אינו ניצת בקלות אול� קירבתו לאש עלולה לגרו� להתלקחות מיכל כתו  .א

  .Boil Overבמיכלי� בוערי� המכילי� מי� תיתכ
 תופעת   .ב

  .או מתלקחי� עלולי� להצטבר במכליות או משאיות/ גזי� רעילי�   .ג

  oC 100  (PMCC)נקודת הבזקה מעל 

  oC 556בטמפרטורה של   נקודת התלקחות עצמית 

 
  לא מוגדר   ) %   LEL(   :תחו� נפיצות תחתו

  
  לא מוגדר   ) %   HEL(    :תחו� נפיצות עליו
  .מציאותו של החומר בקרבה או במגע ע� אש יכול לשחרר גזי� מגרי� או רעילי�

  
  אמצעי כיבוי אש

  

  .נית
 להשתמש בסילו
 מי� למטרת קירור מיכל סמו� למקו� שרפה. אבקת כיבוי, CO2,אבקה, קצ� אלכוהולי

  ).יפת השמ
 הבוער על המי� על ידי צ(שימוש מופרז במי� עלול להגדיל את היק� השרפה 
  

  נוהל כיבוי מיוחד
  

  .מערכת נשימה סגורה ע� הגנה מליאה על הפני� והספקת לח$ אויר חיובי, הכבאי� ישתמשו בלבוש מותא�

  . הרחק מיכלי� וחביות  מאזור השרפה מבלי להסתכ

  
  סיכוני אש או פיצו$ לא רגילי�

  
  .�  להיות תוקפניי� ורעילי�בריו� וגופרית שעלולי, באש משחרר תחמוצות אב$

  
  .  הגור� להרעלות מוות(CO)שריפה בחללי� מוקפי� תיתכ
 יצירת חד תחמוצת הפחמ
  

  יצור גזי� או תרחיפי� מסוכני�
  

CO, SO2, BaO, ZnO,NOx  
  

  רגישות למכה מכנית
  

  לא ידועה
  

  רגישות לחשמל סטטי
  

  .רגישות נמוכה או זניחה
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  פה או שפ" לא מבוקרתגובה למצב דלי : 6פרק 
  

  אמצעי� הננקטי� אחרי שפ� או דליפה של המוצר
  

• 
  .כפפות מחומר סינתטי  וחליפת הגנה סינתטית, הצטייד במשקפי מג

  .דאג להספקת חמצ
 לאזור הנגוע.  אוורר מקומות מוקפי� וסגורי� •

  . מנע כניסה לבורות ניקוז ומעברי מי� •

  .לי להסתכ
עצור את הדליפה א� הנ� יכול לבצע זאת מב •

•  
  . ספוג בחומר בעל כושר ספיגה ואסו� אותו למיכל המיועד להרחקה  לאתר מאושר– שפ� קט

  ).לפי מצב החומר(העבר את החומר לשימוש חוזר או מיחזור ,  אסו� את החומר בזהירות למיכל נקי ויבש •

  .עבוד בכלי� שאינ� מיצרי� ניצוצות או חשמל סטטי •

  .אל תשתמש במי� •

  . השפ� לביוב או כל מערכת איסו� מי� להשבה אל תנקז את •

  . סמ
 את מיכל האיסו� לפי דרישות משרד העבודה והמשרד לאיכות הסביבה •
  

   נוהלי סילוק השפ�
  

א� החומר אינו נית
 לשימוש או מיחזור העבר את  החומר לאתר לסילוק פסולת כימית בפיקוח ובאישור המשרד 
  .לאיכות הסביבה ולפי חוקי המדינה

  
  טיפול ואחסו� החומר : 7רק פ
  


  דרישות אחסו
  

בודד . ºC 50אחס
 במקו� קריר מוג
 מפגיעה פיסית ובטמפרטורה שאינה עולה על  . שמור את המיכל סגור ואטו�
מנע חשיפת המיכלי� לאור שמש או לכל מקור חו� ,  הרחק מחומרי� מחמצני� חזקי�, מחומרי� לא תואמי�

  .לאוורור שלה�כסה את המיכלי� ודאג ,  אחר
  .רוק
 מיכלי� ריקי� משאריות חומר

  
  דרישות טיפול

  

   .XL  �כל עובד חייב לקבל הדרכה ולבצע תירגול לפני התחלת העבודה ע� שמ
 מנוע סופר 
  .כל עבודה בתכשיר זה חייבת להיות מתוכננת מראש למנוע כל חשיפה או שפ� לא מבוקר של החומר

  .יכו
 כמו החומר עצמו וכ� יש להתייחס אליה�מיכלי� ריקי� של החומר מהווי� ס
  

  ביקורת לחשיפה ואמצעי הגנה אישיי� : 8פרק 
  

  השתמש ביונקי אויר מקומיי� או כלליי� למניעת נוכחות אדי� או ערפל של החומר           :     אוורור

  . המותרת TLVוכדי לא לעבור את רמת החשיפה המרבית 
    

  במקרה של נוכחות כל שהיא .  דרישה במקו� בו מותקנת מערכת אוורור יעילהאי
: הגנה על הנשימה         
  .ומסנני� מתאימי� )  חצי פני�(במסכות .             נמדדת באויר  יש להג
 על נשימת העובדי�    

  
  מי רצוי מגומי או גו( ביגוד הול�  וכפפות מתאימות , מס� פני� מלא, ספק משקפי מג
: הגנה על העיניי� והעור

  ).                                       סינתטי 
  

   :ציוד הגנה מעבדתי
  


  .כפפות, מנד�, חלוק מעבדה,  משקפי מג
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  תכונות כימיות ופיסיקליות : 9פרק 
  

  250<) גר� מול     (  :    משקל מולקולרי ממוצע

   oC (         >350(     :  נקודת רתיחה בלח$ אטמוספירי 
   לא בעל משמעות     ) 1=אויר(   :       צפיפות אדי�

  0.93>) ק"סמ/ גר�(  :     oC 15 –צפיפות ב 

     ) -20oCב ( 0.76)  מ כספית"מ(  :       לח$ אדי�

      1ppm  :         ס� ריח 
  .בעל ריח אופייני,  צהוב�צבע,  נוזל צלול  :       מראה וריח 

  
  יציבות ופעילות כימיית.   10פרק 

  
  לא תתרחש  :  פולימריזציה מסוכנת      יציב          :    יציבות 

  .מקורות אש, מחמצני�  :תנאי� לא רצוי�       
  . הלוגני� כגו
 כלור או ברו� ,חומרי� דליקי�, חומרי� מחמצני� חזקי�, מי�  :חומרי� לא תואמי�  

  
  מידע טוקסיקולוגי.  11פרק 

  

  5) ק"ממ/ג"מ ( TLVס� חשיפה מותר בעבודה שגרתית  

  10) ק"ממ/ ג"מ  (STEL ני� קצרי� ס� חשיפה מותר לזמ

  לא נקבעה, )ק"ממ/ג"מ (IDLHרמת סיכו
 מיידי לבריאות ולחיי� 

  5,000mg/kg= בשפני�   LD50 ) מבוסס על חומר בעל הרכב דומה (מינו
 חציוני ממית בבליעה 

  20,000mg/kg= בשפני�   LD50 ) מבוסס על חומר בעל הרכב דומה (מינו
 חציוני ממית במגע בעור 
  

  .לא נאספו נתוני� משמעיי� על הרעלה דר� מערכת הנשימה  :  רעילות בנשימה 
  

אול� מגע ממוש� ע� בגדי� מזוהמי� . לא צפויה רגישות מיידית לחומרי� מסוג זה    :  רגישות למגע  
התופעות המלוות פגיעה זאת יכולי� לבוא לידי . בשמ
 מכונות יכול לגרו� לדלקות בעור

  .שסעי� או אקזמה, יובש חרי� של העור, קילו� עור, עורביטוי באדמת ב
  

  . שמ
 ח� המאוייד בחלל העבודה יגרו� לגירוי ריריות של מערכת הנשימה העילית: רגישות למערכת הנשימה 
  

  .אי
 סימני� להשפעות בעלות משמעות  : השפעות חשיפה כרונית
  

  .מסרט
 בבעלי חיי�לא נמצאו סימני� המעידי� על חשד כ   :השפעה קרצינוגנית
   

  .לא נמצאו עדויות להשפעה מוטגנית של המוצר ודומיו   : השפעה על הרבייה
  

  לא נמצאה    :השפעה טרטוגנית
  

  מידע אקולוגי. 12פרק 
  

  למרות זאת יש להרחיק .  המוצר אינו נוטה לחלחל בקרקע בגלל העדר מסיסות במי� וצמיגותו הגבוהה :קרקע 
  .חשותוכל שפ� בזמ
 הסמו� להתר

  
   .הנתוני� יובאו ע� פרסו� הממצאי�. מתבצע מחקר בנושא זה : רעילות לאוכלוסיות ימיות 

  
  

  שיקולי פינוי פסולת.  13פרק 
  

אול� יש לטפל בפסולת התכשיר לפי חוקי המדינה והנחיות המשרד לאיכות , המוצר אינו נחשב לפסולת מסוכנת
  .הסביבה
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  וימית נוהלי הובלה יבשתית 14פרק 
  

   אג� השינוע� T.O.D.סיווג 
  

   .XL  �שמ
 מנוע סופר   :  ש� למשלוח 

  לא מוגדר  :  קבוצת סיכו

  לא מוגדר  :  UN/NA. מס

  לא חייב  :    סימו

  

  IMOל "ארגו
 ההובלה הימי הבינ

 

   .XL  �שמ
 מנוע סופר   : ש� מתאי� להובלה

    לא מוגדר  :  קבוצת סיכו


  לא מוגדר  :    סימו

UN    :  רלא מוגד 
  לא מסווג  :   מזה� ימי 

  
  הובלה אווירית

  

   .XL  �שמ
 מנוע סופר   :     ש�


    לא מוגדר. :  קבוצת סיכו

UN    :   לא מוגדר  

  לא נדרש   :    סימו

  
  מידע אודות  תקנות וחוקי�.  15פרק 
  

  .�אינו מופיע ברשימת החומרי� המסוכני� בצו התגוננות אזרחית של המרכז למידע ארצי בהוצאת פיקוד העור

  .EEC/79/831אינו מחייב סימו
 לפי דרישות השוק האירופי המשות� הוראה 

  .12b –ו   4a סעי�  US TSCA מופיעי� ברשימת (0-2%)מוצרי הלוואי 
  

  NFPA =  Health: 1 ,  Fire: 1  ,  Reactivity: 0קוד 

  HMIS = Health: 1  ,  Fire: 1  ,  Reactivity: 0קוד 
  

  :סימוכי
 בחוק 
  

אמיני� שנתוני ההובלה והמקורות המדווחי� במסמ� זה ה� עובדתיי� וה� על דעת� של  מומחי� בעלי אנו מ
כמו כ
 אי
 .  הנתוני� מתייחסי� אל  המוצר כולו ולא רק לאריזות בנפח או גודל מוגדר. ניסיו
 והרשאה מתאימה

  .ריות משפטיתלהשתמש בניר זה כאל מסמ� אחריות מחייבת בתחומי� בה� יש לחברה חבות ואח
כל שימוש במידע  צרי� להישקל על ידי המשתמש על פי . המידע מסופק לשיקולי המשתמש בלבד לאימות ולמחקר

ל אמור ג� לחוקי ההובלה הארציי� והבינלאומיי� וכמו כ
 "הנ. חוקת המדינה בה נעשה השימוש בחומר ובמידע
  .דעהאמור בנושא הדרכה ותרגול העובדי� המשתמשי� בחומר ובמי
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  מידע נוס)  .16פרק 
  

  סימוני אזהרה 
  

BAKER SAF-T-DATA* System 
        מגע    פעילות כימית          דליקות           בריאות  
      
    1        1      0      1  

  
         מעטה    אי
               מעטה             מעטה  

  
  ב"סימו
 התראה בארה

  
  .מסוכ
 בבליעה 

. השתמש באוורור מתאי�, הדק היטב את מכסה המיכל. אל תנשו� את האידי�. בעור או בגדי�,  בעיניי�מנע מגע
  .אסו� את החומר במיכל  יעודי, במקרה של שפ�

  
    סימו
 בינלאומי

  
  .שמור מיכלי� במצב סגור . אחרי מגע בעור  שטו� במי� זורמי� וסבו
. מנע מגע בעיניי�

  
ס במקומות "מערכת מידע אודות חומ"� זה על בסיס הדרישות בחוק הישראלי  החברה מספקת את המידע במסמ

. אול� אינה אחראית על שימוש במסמ� זה כמסמ� משפטי  או דיוק כל הפרטי� שבו, בכוונה טובה" עבודה
  .המסמ� משמש למידע ראשוני של העובד המאומ
 והמקצועי להנחיית שימוש זהיר בו

היות שיכולת . חומר זה יכול להגיב ע� חומרי� אחרי�.  לתופעות רפואיות חמורותחשיפה לחומר זה יכולה לגרו�
מ אינה יכולה להתריע מפני כל ”סונול ישראל בע, התגובה הוא שונה ע� חומרי� שוני� ותלוי בתנאי התגובה 

  .וצרמ מצהירה כי החומר תוא� את המידע המצוי על תווית מיכל המ”סונול ישראל בע. האפקטי� האפשריי�
כל המקבל את החומר חייב לנהוג בו לפי שיפוטו והבנתו המקצועית ולבחו
 את מיומנותו ויכולתו לטפל בחומר 

  . למטרות ייחודיות
המידע בכרטיס בטיחות זה מבוסס על מידע מספרות מקצועית וממאגרי מידע ממוחשבי� וספרות בטיחות בשטח 

מ אחראית בכל צורה לנזק ”אי
 סונול ישראל בע. תנו וידיעתנוכרטיס בטיחות זה נכו
 ואמי
 לפי מיטב הבנ. זה

או אשר ייגר� כתוצאה מעבודה רשלנית ובניגוד לנוהלי , אשר ייגר� לעובד ע� המוצר בניגוד להוראות היצר

כמו כ
 כרטיס בטיחות זה אינו נוגד כל תקנה מתקנות הבטיחות והגהות התעסוקתית התקפי� . בטיחות תקיני�
  .ראלבמדינת יש

  
  .        מסמ� מאושר על ידי מחלקת אבטחת איכות בתארי� 


