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עדכו� . ת
 אחרו�

סידורי. מס  Material Safety Data Sheet       כרטיס בטיחות 

1.4.99 253, 274, 

291, 292 
 EP – סונורקס :  ש� המוצר 

  
  

  יצר�/זיהוי המוצר והמשווק : 1פרק  
  

  EP –משחת סיכה סונורקס :     ש� המוצר 
  תערובת על בסיס שמ� מינרלי ותוספי�:     מבנה המוצר

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

  
  נתוני הרכב ומרכיבי מישנה החייבי� דיווח :  2פרק  

  

  TLV/ACGIH    משקל%        CAS       UN. מס      מרכיבי� מסוכני�

     לא מוגדר  80-95    אי�  לא מוגדר        שמ� מינרלי

5mg/m       0-1    1564  וגדרלא מ  בריו� דיאלקיל חומצות ארומטיות
3  

    לא מוגדר     0-3  2680 1310-66-3      הידרוקסיד  ליתיו�

5mg/m    0-2    אי�  לא מוגדר      אלקיל נפתנאט האב#
3
      

  
  מאפייני הסיכו� : 3פרק  

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

) יסוד מתכת (3%במוצר הנוכחי ריכוז� אינו עולה על , ליתיו� כלולי� ברשימה זאתאול� תרכובות  בריו� ו
  .במקרה קיצו�

  .המוצר אינו מפתח אידי� רעילי� אול� הוא רעיל
  .אסור לשתיה או מאכל

  .גרו� וקיבה, גור� לגירוי רקמות ריריות בא�. המוצר גור� במגע גירוי בעיניי� ובעור
  .בחשיפה לאש עלול לשחרר גזי� רעילי�. וער באש מפייחתוב, המוצר אינו מתלקח בקלות

  
  עזרה ראשונה : 4פרק 

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

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

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

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

  
  .מת� סיוע רפואישקול פניה ל.  דקות לפחות15שטו� במי� זורמי� למש� : במגע בעיניי� 

  
יש איפה לשקול שטיפת קיבה ומערכת העיכול .  רעילות גבוהה בבליעהלתרכובות ליתיו� :  המטפל הנחיות לרופא

  .יש להשאיר את הנפגע להשגחה לטיפול סימפטומטי במקרה הצור�. על מנת למנוע הרעלה אפשרית
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  :סימני� של השפעת חשיפת ייתר
  

  .יש להביא בחשבו� אפשרות של הרעלה מצטברת, נשימהגירוי במערכת ה:     נשימה 
  

  .גירוי אפשרי בעור:   מגע בעור
  

  .גירוי אפשרי לעיניי�:   מגע בעיניי�
  

  .לא צפויה:   ספיגה בעור 
  

  .הקאה הפרעות נאורוטיות,   בחילה�סימפטומי� . חשש להרעלה אפשרית:     בליעה
  

  אברי מטרה
  

  .כליות, כבד, מערכת העצבי� המרכזית, )ותמח העצמ(מערכת יצור כדוריות אדומות 
  

  סימני� רפואיי� להחמרת החשיפה
  

  .דלקות עור. קשיי� במערכת הנשימה, שיבוש מערכות פרוטונפרי�, אנמיה, הפרעות נאורוטיות
  

  דרכי חדירה ראשוניי� של החומר לגו�
  

  .מגע בעיניי�, בליעה
  

  אמצעי כיבוי אש : 5פרק  
   

  .לות אול� קירבתו לאש עלולה לגרו� להתלקחות מיכל כתוצאה מקרינת חו�המוצר אינו ניצת בק  .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(   : תחתו� תחו� נפיצות

  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. CO2,אבקה, קצ� לפחמימני�

  ).על ידי ציפת השמ� הבוער על המי� (י� עלול להגדיל את היק� השרפה שימוש מוגז� במ
  

  נוהל כיבוי מיוחד
  

  .ס ע� הגנה מליאה על הפני� והספקת לח# אויר חיובי"ומנ, הכבאי� ישתמשו בלבוש מותא�
  . הרחק מאזור השרפה מיכלי� וחביות  מבלי להסתכ�

  
  סיכוני אש  או פיצו# לא רגילי�

  
  .ליתיו� וגופרית שעלולי�  להיות תוקפניי� ורעילי�, בריו�,  אב#סי� של תחמוצותבאש משחררי� תרסי

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

  .יצור גזי� או תרחיפי� רעילי� מסוכני�
  

CO, SO2, BaO, ZnO,  PbO, Li2O,  NOx  
  

  .רגישות למכה מכנית
  

  עהלא ידו
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  .רגישות לחשמל סטטי
  

  .רגישות נמוכה או זניחה
  

  תגובה למצב דליפה או שפ  לא מבוקר : 6פרק 
  

  אמצעי� הננקטי� אחרי שפ� או דליפה של המוצר
  

 המוצר החדש בעל צמיגות גבוהה באופ� שאינו מאפשר לו להתפזר במקו� השפ� או לחלחל בקרקע אול�  •
  . המסוגלי� לחלחל באיטיות ולזה� את מי התהו�במש� זמ� ממוש� המשחה נפרדת למרכיביה

  .מנע כניסת המוצר לבורות ניקוז ומעברי מי� •

  ).לפי מצב החומר(מיחזור או עיבוד מחדש ,  אסו� את החומר באמצעי� מכניי� לשימוש חוזר •

  .אל תשטו� את המוצר במי� •

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

סמ� את מיכל האיסו� לפי דרישות משרד העבודה והמשרד , ס"פנות את החומר לאתר חומ במקרה שהוחלט ל •
  .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
  

  סו� החומרטיפול ואח : 7פרק 
  

  דרישות אחסו�
  

בודד . ºC 50אחס� במקו� 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�

  .כסה את המיכלי� ודאג לאוורור שלה�,  אחר
  .כלי� ריקי� משאריות חומרנקה מי

  .הימנע מעישו� או אכילה בעת הטיפול בחומר זה
  

  דרישות טיפול
  

 �ע� משחת סיכה סונורקס ) בפע� ראשונה (כל עובד חייב לקבל הדרכה על מהות החומר לפני התחלת העבודה 

EP.  
מנוע  חשיפה  ומגע  למרות רעילותו הנמוכה של המוצר כל עבודה בתכשיר זה חייבת להיות מתוכננת מראש ל

  .מיותרי� לחומר
  .מיכלי� ריקי� של החומר מהווי� סיכו� כמו החומר עצמו וכ� יש להתייחס אליה�

  
  ביקורת לחשיפה ואמצעי הגנה אישיי� : 8פרק 

  
  .כל אוורור במקו� העבודה מקובל           :     אוורור

    
  .כת אוורור סבירהאי� דרישה במקו� בו מותקנת מער: הגנה על הנשימה         

  
  רצוי מגומי או גומי ( הקפד על ביגוד הול�  וכפפות מתאימות :  הגנה על העיניי� והעור

  ).                                         סינתטי 
   :ציוד הגנה מעבדתי

  
  .כפפות, 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 ( 0.01)  מ כספית"מ(  :       לח# אדי�

      1ppm  :        ס� ריח 
  .נטולת ריח)  לפי החלטת היצר�( משחה בעלת גוו� נתו�   :       יח מראה ור

  
  יציבות ופעילות כימיית.   10פרק 

  
  לא תתרחש  :  פולימריזציה מסוכנת      יציב          :    יציבות 

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

  .ניטראט/ ניטריט 
  
  

  מידע טוקסיקולוגי.  11פרק 
  

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

  100) ק"ממ/ ג"מ  (STEL ס� חשיפה מותר לזמני� קצרי� 

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

  3,500mg/kg= בעכברי�   LD50 ליעה  מינו� חציוני ממית בב

  12,000mg/kg= בשפני�   LD50מינו� 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 .  סיכה יכול לגרו� לדלקות בעורבמשחת

  .שסעי� או אקזמה, יובש חרי� של העור, קילו� עור, ביטוי באדמת בעור
  

   משחה חמה המרוססת בחלל העבודה תגרו� לגירוי ריריות של מערכת הנשימה : רגישות למערכת הנשימה 
  .    העליונה   
  
  

  .לא נמצאו סימני� המעידי� על חשד כמסרט� בבעלי חיי�   :גניתהשפעה קרצינו
   

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

  לא נמצאה    :השפעה טרטוגנית
  
  

  מידע אקולוגי. 12פרק 
  

  ת יש להסיר למרות זא.  המוצר אינו מחלחל בקרקע בגלל העדר מסיסות במי� וצמיגותו הגבוהה :קרקע 
  .כל שפ� בזמ� הסמו� להתרחשותו

  
  !רעיל : רעילות לאוכלוסיות ימיות 
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  שיקולי פינוי פסולת.  13פרק 

  
יש איפה לטפל בפסולת המוצר לפי חוקי המדינה . המוצר נחשב כפסולת מסוכנת בגלל נוכחות תרכובות ליתיו�

  .והנחיות המשרד לאיכות הסביבה
  

  שתית וימית נוהלי הובלה יב14פרק 
  

   אג� השינוע� T.O.D.סיווג 
  

  .EP �משחת סיכה סונורקס   :  ש� למשלוח 

  6.1  :  קבוצת סיכו�

  לא מוגדר  :  UN/NA. מס
    :    סימו�

  

  IMOל "ארגו� ההובלה הימי הבינ

 

  .EP �משחת סיכה סונורקס   : ש� מתאי� להובלה

    6.1  :  קבוצת סיכו�
    :    סימו�

UN    :  לא מוגדר 
  �כ  :   מזה� ימי 

  
  הובלה אווירית

  

  .EP �משחת סיכה סונורקס   :     ש�

    6.1 :  קבוצת סיכו�

UN    :   לא מוגדר  
  :    סימו�

  
  מידע אודות  תקנות וחוקי�.  15פרק 

  
המרכיבי� העקריי� אינ� מופיעי� ברשימת החומרי� המסוכני� בצו התגוננות אזרחית של המרכז למידע ארצי 

  .בהוצאת פיקוד העור�

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

וברשימת צו התגוננות אזרחית של פיקוד . 12b –ו   4a סעי�  US TSCA מופיעי� ברשימת (0-3%)מוצרי הלוואי 
  .העור�

  

  NFPA =  Health: 3 ,  Fire: 1  ,  Reactivity: 0קוד 

  HMIS = Health: 3  ,  Fire: 1  ,  Reactivity: 0קוד 
  

  :סימוכי� בחוק 
  

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

  .חומי� בה� יש לחברה חבות ואחריות משפטיתלהשתמש בניר זה כאל מסמ� אחריות מחייבת בת
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
  .העובדי� המשתמשי� בחומר ובמידעהאמור בנושא הדרכה ותרגול 
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  מידע נוס) .16פרק 
  

  סימוני אזהרה 
  

BAKER SAF-T-DATA* System 
          מגע       פעילות כימית           דליקות             בריאות  
      
    3        1      0      1  

  
           מועט    אי�               מעטה             ניכר  

  
  אה סימו� התר

  
  .מסוכ� בבליעה 

אסו� את החומר , במקרה של שפ�. השתמש באוורור מתאי�, הדק היטב את מכסה המיכל, מנע מגע בעיניי�
  .במיכל  ייעודי

  
    סימוני� בינלאומיי�

  

  EEC/67/548לפי 

R33 –אסור למאכל או שתיה   

R36 –גור� גירוי בעיניי� .  

R38 –גור� לגירוי בעור .  

R43 –גישות העור במגע ממוש� יכול לגרו� לר.  

R61 –רעיל במגע .  
  

ס במקומות "מערכת מידע אודות חומ"החברה מספקת את המידע במסמ� זה על בסיס הדרישות בחוק הישראלי  
. אול� אינה אחראית על שימוש במסמ� זה כמסמ� משפטי  או דיוק כל הפרטי� שבו, בכוונה טובה" עבודה

  . המאומ� והמקצועי להנחיית שימוש זהיר בוהמסמ� משמש למידע ראשוני של העובד
היות שיכולת . חומר זה יכול להגיב ע� חומרי� אחרי�. חשיפה לחומר זה יכולה לגרו� לתופעות רפואיות חמורות

מ אינה יכולה להתריע מפני כל ”סונול ישראל בע, התגובה הוא שונה ע� חומרי� שוני� ותלוי בתנאי התגובה 
  .מ מצהירה כי החומר תוא� את המידע המצוי על תווית מיכל המוצר”ול ישראל בעסונ. האפקטי� האפשריי�

כל המקבל את החומר חייב לנהוג בו לפי שיפוטו והבנתו המקצועית ולבחו� את מיומנותו ויכולתו לטפל בחומר 
  . למטרות ייחודיות

בי� וספרות בטיחות בשטח המידע בכרטיס בטיחות זה מבוסס על מידע מספרות מקצועית וממאגרי מידע ממוחש
מ אחראית בכל צורה לנזק ”אי� סונול ישראל בע. כרטיס בטיחות זה נכו� ואמי� לפי מיטב הבנתנו וידיעתנו. זה

או אשר ייגר� כתוצאה מעבודה רשלנית ובניגוד לנוהלי , אשר ייגר� לעובד ע� המוצר בניגוד להוראות היצר�
אינו נוגד כל תקנה מתקנות הבטיחות והגהות התעסוקתית התקפי� כמו כ� כרטיס בטיחות זה . בטיחות תקיני�
  .במדינת ישראל

  
  .        מסמ� מאושר על ידי מחלקת אבטחת איכות בתארי� 


