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גליו בטיחות

White spirtספירט לב

RH

F

נוזל דליק (3)סיווג:
1300

מס' זיהוי :

: White spirtש

: כינויי

White spirt; 460;

; מס' מוצר: 460; ספירט לב

ספירט לב ש עברי:

 פסקה 1: זיהוי

 פסקה 2: הרכב

נוזל שקו בריח אופייני אינו נמס במיתכונות:

==================
100%  {064742 88 תזקיקי נפט  {7

מכיל טבעות פחמניות אליפטיות וציקלופרפיני
מידע על ריכוזי ס ראה בפסקה 8 בהמש

 פסקה 3: אופי הסיכו

: דליק מאד.מאפייני סיכו
מגרה את דרכי הנשימה.

עלול לגרו לאדמומיות בעיניי ויובש בקרנית.
חשיפה חוזרת וממושכת עלולה לגרו לייבוש העור.

 פסקה 4: עזרה ראשונה

עלול לגרו לאדמומיות בעיניי ויובש בקרנית. חשיפה חוזרת וממושכת עלולה לגרו לייבוש 
העור. עלול לגרו לבחילה בבליעה. עלול לפגוע במערכת הנשימה. בכל מקרה של ספק יש 

להפנות את הנפגע לקבלת טיפול רפואי.

הסר בגדי ונעליי נגועי אלא א נדבקו לעור. שטו ע כמויות גדולות של  מגע בעור:
. במידת הצור הפנה לטיפול רפואי. מי וסבו

: שטו במי במש 10 דקות לפחות (עיניי פקוחות) והפנה לטיפול רפואי  מגע בעיניי
מחשש לפגיעה מושהית.

נוסחה:

לא נמצא מידע על מחקרי אשר בדקו א לחומר זה יש תכונות קרצינוגניות.קרצינוגניות:

לקבלת פרטי נוספי על הסימפטומי בחשיפה  ראה פסקה 4; לקבלת נתוני על פעילות כימית וחומרי 
אסורי במגע ראה פסקה 10;

... במקרה של        פעל כ

CAS:

 (F) דליקות (H) בריאות : סיווג סיכו
 ( וריאקטיביות (R) בסקלה 0 (לא מסוכ

עד 4 (מסוכ מאד)

1

3

0

3Y

קוד טיפול בחירו

מספר או"מ
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White spirtספירט לב

. הפנה לטיפול רפואי  בליעה: אי לגרו להקאה. א הנפגע בהכרה, השקה במי
בהקד האפשרי. אי להשקות נפגע חסר הכרה.

. נשימה: פנה את הנפגע מאתר החשיפה. הפנה לטיפול רפואי במידת הצור

פגיעה כרונית יכולה להיגר במגע תדיר או ממוש ע העור.

 פסקה 5 : כיבוי אש

סכנת דליקה או התלקחות

CO2 לשריפות  אבקה יבשה לכיבוי אש; קצ כיבוי רגיל; פחמ דו חמצני
; מקומיות; ערפל מי

בזמ כיבוי האש הצטייד במערכת נשימה עצמאית וביגוד מג מלא.

/דליפה  פסקה 6 : טיפול בשפ

 טיפול 
/דליפה: בשפ

. לבש ביגוד מג מלא. אוורר את אזור השפ
. הפסק את הדליפה א באפשרות  נוזל דליק! הרחק מקורות הצתה אפשריי

. לעשות כ ללא סיכו
גבי חול, ורמיקוליט או שרוולי ספיגה, והעבר למיכל או  ספוג את החומר על

לחביות פסולת ושלח לפינוי לאתר פסולת בהתא לתקנות המקומיות. מנע 
. כניסת החומר למערכת השפכי ולמקורות מי

 פסקה 7: אחסו

, או כל מקור חו אחר העלול  נוזל מתלקח. הרחק ממקורות אש, ניצוצות, חשמל סטטי, חיכו
לגרו להתלקחות. יש לאחס במקו מאוורר. באזורי האחסו והצריכה מומל כי מערכת 

החשמל תותא לעבודה באווירה נפיצה.

משפטי בטיחות 
~~~~~~~~~~~~~

שמור את האריזה סגורה היטב.
.( /התרסיס (בהתא להוראות המפורטות על ידי היצר /האדי אי לשאו את הגז/העש

. מנע מגע בעור ובעיניי

שמור את האריזה יבשה.

מנע חשיפת החומר לשמש.
אי לאחס בסמו לחומרי מחמצני וחומצות.

 פסקה 8: קריטריוני לחשיפה ואמצעי מג

ריכוז הימלטות:

אמות מידה 
לחשיפה:

לא נמצא מידע על אמות מידה לחשיפה תעסוקתית לחומר

, אבק או ציוד מג אישי: כללי: ציוד מג אישי בעבודה שוטפת מותנה במידת החשיפה לאדי
אירוסול. בכל מקרה מומל להשתמש במשקפי מג מסוג גוגלס, נעליי שלמות,
בגדי עבודה או חלוק. העבודה ע החומר תעשה במקו מאוורר. בכל מקו בו 
ריכוז החומר באוויר עולה על ספי החשיפה התעסוקתיי המותרי יש להשתמש

 . במיגו נשימתי מתאי
; כפפות;  : מסיכת מג ציוד נוס

אמצעי כיבוי :

אי לאחס בקרבת חומרי אסורי במגע  ראה פסקה 10

NFPA Class: IC

.ACGIH של TLV הערה: בהעדר תקינה ישראלית, תקנות הארגו והפיקוח על העבודה מפנות לער
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White spirtספירט לב

היצר ממלי להשתמש בכפפות מגומי.סיווג כפפות:

מסכה ומסנ לתרכובות אורגניות (A).מיגו נשימתי:

במקרי חירו יש להשתמש בציוד מג מלא בהתא לחומרת האירוע. מסכות 
אב'כ ומסכות מילוט עש נותנות הגנה חלקית בלבד. מערכת נשימה עצמאית 

נדרשת במקרי שריפה או חשש לשריפה .

 פסקה 9: נתוני פיזיקלי

:°C ,נקודת רתיחה
:°C , נקודת היתו

מסה מולרית יחסית:
15בטמפ' C°:0.790צפיפות גר' לסמ"ק:

צפיפות אדי (אויר=1):
,מ"מ כספית: בטמפ' C°:45.לח אדי

מסיסות במי %:

. . נמס בשומ אינו נמס במי

:°C ,37.0נק' הבזקה
:°C ,נק' התלקחות עצמית

: 0.60%תחו נפיצות תחתו
: 8.00% עליו

:pH,חומציות 

.140 תחו זיקוק: 213

 פסקה 10 :פעילות ("ריאקטיביות")

לאסכנת פלמור ספונטני:

.פעילות כימית: . הרחק מחומצות חזקות ומחמצני חזקי יציב בתנאי רגילי

: .תוצרי מסוכני אדי מגרי

;Strong oxidizing materials; strong acidsחומרי אסורי במגע:

 פסקה 11 :רעילות

עבור התכשיר: נתוני טוקסיקולוגי עפ"י היצר
LD50   ( בליעה חולדה )  מעל  2000 מ"ג/ק"ג

LD50   ( מגע בעור ארנבת )  מעל  2000 מ"ג/ק"ג

 פסקה 12 :סיכו  לסביבה

: .סיכוני סביבתיי . רעיל לדגי עלול לזה מי תהו ולפגוע באורגניזמי ימיי

המוצר עמיד ואינו מתפרק בטבע.תהליכי פירוק:

) התשנ"א 1990, המחזיק פסולת של  על פי תקנות רישוי עסקי (סילוק פסולת חומרי מסוכני
חומר זה, חייב לפנותה מוקד ככל האפשר ולא יאוחר מתו 6 חודשי ממועד ייצורה לאתר 

הפסולת שברמת חובב, כשהיא ארוזה ומשונעת כחוק. לקבלת קבוצת אריזה וסיווג שינוע ראה 
. פסקה 14 בהמש

:RCRA קוד

 פסקה 13: שפכי
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White spirtספירט לב

04; מרכז מידע על חומרי  משטרת ישראל  100; מג דוד אדו  101; כיבוי אש  102; מרכז רעלי רמב"מ  8529205
;08 08;  מרכז מידע של איכות הסביבה  9253321 מסוכני של פיקוד העור   9783238/9

הנתוני המופיעי בגליו בטיחות זה נאספו בתשומת לב מרובה ממקורות מהימני מהאר ומחו"ל. ע זאת, חברת הז
, ועל כל נזק או תאונה שייגרמו כתוצאה משימוש או אי מט אינה יכולה להיות אחראית על  אופ השימוש בנתוני

מט אינה אחראית  לתוכ ההנחיות הבינלאומיות ואלו הנקוטות  כ הז שימוש בהנחיות  ובנתוני בד מידע זה. כמו
מט ,רחוב  . בכל שאלה או הבהרה נית לפנות אל חברה הז התאמה לכאורה העלולה להיות ביניה באר  ולכל אי

.hazmat@hazmat.co.il :03; או בדואר אלקטרוני העמל 11 ראש העי 48092, פארק תעשיה אפק טל': 9037141
, לערו ו/או להוריד  מט בע"מ. יש להשתמש בכל הדפי כמקשה אחת. אי לשנות, להוסי הכרטיס הוכ על ידי הז

. מט לכ נתוני מדפי המידע ללא אישור הז

hazmat@hazmat.co.il 03. דואר אלקטרוני 03 פקס' 9032717 9037141 : מט, רח' העמל 11 ראש העי 48092 טלפו הז

: טלפוני לחרו

כרטיס זה הוכ על ידי  ובאחריות 

1981. שפכי  חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב), תשמ"ב
, מתיל  כלורי, כלורופורי , בנז  (C6H6), נפט, ממיסי כגו פחמ טטרא תעשייה לא יכילו: בנזי

, וכ שמ בעירה או כל נוזל, מוצק, או גז  , אתני הלוגני ודומיה אתיל כלורו כלורי, טרי
העלול לגרו להתהוות תנאי בעירה או פיצו במערכת הביוב; לפרטי נוספי מומל לבדוק את 

. תקנות הרשות המקומית בסביבת

 פסקה 14:  שינוע

הגדרות האו"מ לשינוע:

 UN 1300: TURPENTINE SUBSTITUTE.  Class: 3 ; Packing group: III,  LABEL 
'FLAMMABLE LIQUIDS'. HAZCHEM: 3Y  (ORANGE BOOK 13).

שינוע נוזל מתלקח מקבוצת אריזה III בכמות העולה על 1000 ליטר, מחייב פעולה על פי חוק 
שירותי הובלה, 1997, ותקנות שירותי הובלה, התשס"א 2001.

 פסקה 15: חוקי ותקנות

:( 500כמות מינ' לדיווח, ק"ג:0קוד מרכז חמ"ס (פיקוד העור
: היתר רעלי

: 'נפט' מופיע בתקנות חוק החומרי המסוכני תחת ער
100000 ק'ג, מסווג כרעל מסוג ב'.  רעל זה כאשר נמצא בכמות קטנה מ

על פי תקנות החומרי המסוכני 1996 ובהתא לחוק החומרי המסוכני 1993, המחזיק רעל 
. לפרטי  סוג א', או עד 40 רעלי סוג ב' פטור מחובת הגשת היתר רעלי וניהול פנקסי רעלי

נוספי יש לפנות לחוק החומרי המסוכני ולתקנות הנלוות אליו.
לחומר זה לא נמצאו תקני פליטה מפורשי בתקנות הנהוגות בישראל.

אחזקת נוזל מתלקח מקבוצת אריזה II או III בכמות העולה על 1000 ליטר, מחייבת אחזקת תיק 
.1993 ) התשנ"ג מפעל בהתא לחוק רישוי עסקי ועל פי תקנות רישוי עסקי (מפעלי מסוכני

 פסקה 16: שונות

:EINECS מס' רישו

:RTECS  מס' רישו

פרט מכס:

סיווג, אריזה, תיווי וסימו של חומרי מסוכני (מבוסס על ת"י 
2302 מדצמ' 1998)  למעט תכשירי הדברה, תרופות, חומרי 

: , אשר עליה לא חל התק רדיואקטיבי וצבעי על בסיס מי
Risk phrases: R11, R37

Safety phrases: S07, S23, S24/25, S08

: 20/05/04עידכו אחרו
גליו הבטיחות מבוסס על מפרט חברת סונול ישראל בע"מ.
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