
نکات ایمنی و هشدارهاي روي بسته بندي مواد شیمیایی

:Sاحتیاط هاي ایمنی هشدارهاي

S 1
.در محل امن ( قفل دار ) نگه داري شود

S 2
.دور از دسترس اطفال نگه داري شود

S 3
.در جاي خنک نگه داري شود

S 4
.دور از محل زندگی نگه داري شود

S 5
.در مایعی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگه داري شود

S 6
.در گاز بی اثري که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگه داري شود



S 7
.در ظرف کامال در بسته نگه داري شود

S 8
.ظرف در جاي خشک نگه داري شود

S 9
.در محلی با تهویه کامال مناسب نگه داري شودظرف 

S 10
.محتویات، مرطوب نگه داري شود

S 11
.از نفوذ هوا جلوگیري شود

S 12
.در ظرف به شکلی بسته شود که مانع خروج گاز نشود

S 13
.دور از مواد غذایی، نوشابه ها و خوراك دام نگه داري شود

S 14
.که کارخانه سازنده اعالم کرده نگه داري شوددور از مواد ناسازگاري 

S 15
.دور از حرارت نگه داري شود

S 16
.نکشیدسیگار–دور از منابع تولید جرقه نگه داري شود 

S 17
.دور از مواد قابل احتراق نگه داري شود

S 18
.در ظرف با احتیاط باز شده و با احتیاط حمل شود

S 20
.خوردن و آشامیدن خودداري شوددر هنگام کار از

S 21
.در هنگام کار سیگار نکشید

S 22
.از استنشاق غبار این ماده خودداري شود

S 23



(از استنشاق گاز، دود، بخار و ذرات معلق خودداري شود. ( توصیه اکید کارخانه سازنده

S 24
.از تماس با پوست خودداري شود

S 25
.خودداري شوداز تماس با چشم ها

S 26
.در صورت تماس با چشم ها، آن ها را به دقت با آب شست و شو داده و به پزشک مراجعه شود

s27

.فورا لباس هاي آلوده و مرطوب تعویض شود

S 28
.در صورت تماس با پوست با مقدار زیادي از مایع توصیه شده توسط کارخانه سازنده شست و شو داده شود

S 29
.ز ریختن این ماده در فاضالب خودداري شودا

S 30
.هرگز آب به این ماده اضافه نشود

S 31
.دور از مواد قابل انفجار نگه داري شود

S 33
.نکات ایمنی در مورد مواد و اجسام داراي الکتریسیته ساکن رعایت شود

S 34
.از ایجاد اصطکاك و وارد آوردن ضربه خودداري شود

S 35
.مواد زائد و ظروف آلوده باید به روش مطمئنی دفع شود

S 36
.در ضمن کار از لباس محافظ مناسب استفاده شود

S 37
.از دستکش هاي محافظ مناسب استفاده شود

S 38
.چنانچه تهویه مناسب وجود ندارد از ماسک تنفسی استفاده شود

S 39



.از ماسک داراي عینک استفاده شود

S 40
.کف محل کار و اشیاء آلوده با موادي که کارخانه سازنده توصیه کرده تمیز شود

S 41
.در صورت بروز انفجار یا آتش سوزي از استنشاق گازها خودداري شود

S 42
.در هنگام اسپري کردن یا دود دادن از ماسک تنفسی مناسب ( توصیه شده توسط سازنده ) استفاده شود

S 43
.موش کردن آتش از مواد توصیه شده توسط سازنده استفاده شودبراي خا

S 44
.(در صورت احساس ناراحتی با پزشک مشورت کنید ( در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهید

S 45
در صورت بروز هرگونه حادثه یا احساس ناراحتی فورا پزشک را مطلع کنید ( در صورت امکان برچسب را به پزشک 

.(نشان دهید

S 46
.در صورت خوردن فورا به پزشک مراجعه شود

S 47
.در دماي تعیین شده نگه داري شود

S 50a
.هرگز با اسید مخلوط نشود

S 50b
.هرگز با مواد غذایی مخلوط نشود

S 50c
.با اسیدهاي قوي، مواد اولیه پایه و نمک ها مخلوط نشود

S 51
.ویه مناسب دارند استفاده شوددر محیط هایی که ته

S 62
.(در صورت خوردن از برگرداندن ان خودداري کنید ( فورا به پزشک مراجعه کنید

S 1/2
.در محل امن ( قفل دار ) و دور از دسترس اطفال نگه داري شود

S 3/7/9



.در ظرف محکم بسته شده و در جاي خنک با تهویه مناسب نگه داري شود

S 3/9
.رف را در جاي خنک و داراي تهویه مناسب نگه داریدظ

S 7/9
.در ظرف محکم بسته شده و در جاي خنک با تهویه مناسب نگه داري شود

S7/8
.ظرف را خشک و با درب محکم بسته و در جاي با تهویه مناسب نگه داري کنید

S 20/21
.ري کنیددر هنگام کار از خوردن، آشامیدن یا سیگار کشیدن خوددا

S 24/25
.از تماس با چشم ها و پوست خودداري شود

S 36/37
.در ضمن کار از لباس و دستکش هاي محافظ مناسب استفاده کنید

S 36/39
.در ضمن کار از لباس و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید

S 37/39
.استفاده کنیددر ضمن کار از دستکش ها و ماسک عینک دار محافظ مناسب 

S 36/37/39
.در ضمن کار از لباس، دستکش ها و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید

Rاحتیاط هاي ایمنی هشدارهاي

R 1
.در حالت خشک قابل انفجار است

R 2
.قابلیت انفجار در اثر وارد آمدن ضربه، اصطکاك، تماس با آتش یا دیگر مابع جرقه زا

R 3
.در اثر وارد آمدن ضربه، اصطکاك، تماس با آتش یا دیگر منابع جرقه زا به سهولت قابل انفجار است



R 4
.ترکیب هاي فلزي بسیار حساس و قابل انفجار تشکیل می دهد

R 5
.در صورت حرارت دیدن قابل انفجار است

R 6
.در حضور یا عدم حضور هوا قابل انفجار است

R 7
.بروز آتش سوزي وجود دارداحتمال 

R 8
.در صورت تماس با مواد قابل اشتعال خطر بروز آتش سوزي وجود دارد

R 9
.در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال خطر بروز انفجار وجود دارد

R 10
.قابل اشتعال است

R 11
.به سهولت قابل اشتعال است

R 12
.شدیدا قابل اشتعال است

R 13
.گاز مایع شده ي شدیدا قابل اشتعال

R 14
.به شدت با آب واکنش می دهد

R 15
.با آب واکنش داده و گازهاي قابل اشتعال تشکیل می دهد

R 16
.در صورت مخلوط کردن با مواد قابل احتراق، انفجاري است

R 17
.در مجاورت با هوا خود به خود قابل اشتععال است

R 18
.م استفاده، احتمال تشکیل مخلوط هاي هوا، بخار آتش زا و قابل انفجار وجود دارددر هنگا

R 19



.ممکن است پراکسیدهاي قابل انفجار تشکیل دهد

R 20
.در صورت استنشاق براي سالمتی زیان آور است

R 21
.در صورت تماس با پوست، به پوست آسیب می رساند

R 22
.جاد می کنددر صورت خوردن، آسیب ای

R 23
.در صورت استنشاق، مسمومیت ایجاد می کند

R 24
.در صورت تماس با پوست، مسمومیت ایجاد می کند

R 25
.در صورت خوردن، مسمومیت ایجاد می کند

R 26
.استنشاق آن مسمومیت شدید ایجاد می کند

R 27
.در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند

R 28
.در صورت خوردن مسمومیت شدید ایجاد می کند

R 29
.در تماس با آب گازهاي سمی تشکیل می دهد

R 30
.هنگام استفاده ممکن است شدیدا قابل اشتعال شود

R 31
.در صورت تماس با اسیدها گازهاي سمی ایجاد می کند

R 32
.نددر صورت تماس با اسیدها گازهاي شدیدا سمی ایجاد می ک

R 33
.خطر بروز اثرات انباشتگی وجود دارد

R 34
.سوختگی هاي خورنده ایجاد می ککند



R 35
.سوختگی هاي خورنده ي شدید ایجاد می کند

R 36
.چشم ها را تحریک می کند

R 37
.اندام هاي تنفسی را تحریک می کند

R 38
.پوست را تحریک می کند

R 39
.ت غیر قابل برگشت وجود داردخطر جدي بروز صدما

R 40
.احتمال بروز صدمات غیر قابل برگشت وجود دارد

R 42
.در صورت استنشاق احتمال بروز حساسیت وجود دارد

R 43
.در صورت تماس با پوست احتمال بروز حساسیت وجود دارد

R 45
.امکان ایجاد سرطان دارد

R 46
.ک را داردامکان صدمه زدن به سیستم ژنتی

R 49
.در صورت تنفس امکان ایجاد سرطان دارد

R 50
.براي موجودات آبزي زیان آور است

R 54
.براي گیاهان زیان آور است

R 55
.براي جانوران زیان آور است

R 57
.براي حشرات زیان آور است



R 59
.براي الیه اوزون خطرناك است

R 60
.یان آور استبراي مزارع حاصل خیز ز

R 61
.براي کودکان زیان آور است

R 14/15
.به شدت با آب واکنش داده و گازهاي قابل اشتعال تشکیل می دهد

R 15/29
.با آب واکنش داده و گازهاي سمی و قابل اشتعال تشکیل می دهد

R 20/21
.در صورت تماس با پوست و استنشاق به سالمتی آسیب می رساند

R21/22
.در صورت تماس با پوست یا در صورت خوردن آن، به سالمتی آسیب می رساند

R 20/22
.در صورت استنشاق و خوردن به سالمتی آسیب می رساند

R 20/21/22
.در صورت استنشاق و خوردن و تماس با پوست به سالمتی آسیب می رساند

R 23/24
.جاد می کنددر صورت استنشاق و تماس با پوست مسمومیت ای

R 24/25
.در صورت تماس با پوست یا خوردن آن مسمومیت ایجاد می کند

R 23/25
.در صورت استنشاق و خوردن مسمومیت ایجاد می کند

R 23/24/25
.در صورت استنشاق و خوردن و تماس با پوست مسمومیت ایجد می کند

R 26/27
.سمومیت شدید ایجاد می کنددر صورت استنشاق و در صورت تماس با پوست م

R 27/28
.در صورت تماس با پوست و خوردن آن مسمومیت شدید ایجاد می کند

R 26/28



.در صورت استنشاق و خوردن آن مسمومیت شدید ایجاد می کند

R 26/27/28
.در صورت استنشاق و خوردن و در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند

R 36/37
.چشم ها و اندام هاي تنفسی را تحریک می کند

R 37/38
.اندام هاي تنفسی و پوست را تحریک می کند

R 36/38
.چشم ها و پوست را تحریک می کند

R 36/37/38
.چشم ها، اندام هاي تنفسی و پوست را تحریک می کند

R 42/43
.جود دارددر صورت استنشاق و تماس با پوست، احتمال بروز حساسیت و


