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Polymethylenepolyphenyl isocyanate:االسم الكیمیائي

:تفاصیل بیانات الموّرد

االستخدامات الھامة الُمحددة للمادة أو الخلیط وأوجھ االستخدام التي ال یُنَصح بھا

غیر قابل للتطبیق.
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القسم 2. بیان األخطار
سمیة حادة (استنشاق) - الفئة 4

تأكل/تھیج الجلد - الفئة 2
تلف العین الشدید/تھیّج العین - الفئة 2 ألف

التحسس التنفسي - الفئة 1
التحسس الجلدي - الفئة 1

السرطنة - الفئة 2
السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (التعرض المفرد) (تھیج الجھاز التنفسي) - الفئة 3

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (التعرض المتكرر) - الفئة 2

:تصنیف المادة أو الخلیط

خطر.:كلمة التنبیھ

:صور توضیحیة لألخطار

عناصر بطاقة الوسم في النظام ن م
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القسم 2. بیان األخطار
یسبب تھیج الجلد.:عبارات المخاطر

قد یسبب تفاعالً للحساسیة في الجلد.
یسبب تھیجاً شدیداً للعین.

ضار عند االستنشاق.
قد یسبب أعراض حساسیة أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقھ.

قد یسبب تھیجاً تنفسیاً .
یشتبھ بأنھ یسبب السرطان.

قد یسبب تلفاً لألعضاء من خالل التعرض الممتد أو المتكرر.

عبارات التحذیر

یجب الحصول على تعلیمات خاصة قبل االستخدام.  قم بارتداء القفازات الواقیة أو المالبس الواقیة أو واقي العینین أو:الوقایة
حمایة الوجھ أو حمایة السمع.  توضع حمایة للتنفس.  تجنب تنفس البخار أو الرذاذ.

إذا حدث تعرض أو قلق: تطلب استشارة الطبیب.  في حالة االستنشاق: ینقل الشخص إلى الھواء الطلق ویظل في وضع:االستجابة
مریح للتنفس.  استدع مركز السموم أو الطبیب إذا شعرت بتوعك.  إذا ظھرت أعراض تنفسیة: استدعِ مركز السموم أو

الطبیب.  اخلع الثیاب الُملوثة واغسلھا قبل إعادة استخدامھا.  في حالة سقوط المادة على الجلد: یغسل بوفرة من الماء.  إذا
حدث تھیج أو طفح جلدي: تطلب استشارة الطبیب.  في حالة دخول العین : تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع

العدسات الالصقة، إذا كان ذلك أمراً سھالً . یستمر الشطف.  إذا استمر تھیج العین: تطلب استشارة الطبیب.

یخزن في مكان جید التھویة. یحفظ الوعاء مغلقا بإحكام.:التخزین

تخلص من المحتویات والوعاء وفقاً لكافة اللوائح المحلیة، واإلقلیمیة، والوطنیة، والدولیة.:التخلص من النفایة

ال توجد.:األخطار األخرى التي ال تؤدي إلى تصنیف

القسم 3. التركیب/معلومات عن المكونات

9016-87-9 ≥75 - ≤90 diphenylmethane-diisocyanate
101-68-8 ≥10 - ≤23 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate

5873-54-1 <10 o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
2536-05-2 ≤3 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate

رقم CASاسم الُمكّوِن %

نات إضافیة مصنفة كمواد خِطرة على الصحة أو على البیئیة تستدعيّ  نات أو مكّوِ د في ھذه اللحظة وطبقاً للتركیزات المستخدمة، ال توجد أیة مكّوِ على حد علم الموّرِ
اإلبالغ عنھا في ھذا القسم.

Polymethylenepolyphenyl isocyanate:االسم الكیمیائي

غیر متوفرة.:وسائل التعریف األخرى

CAS غیر قابل للتطبیق.:رقم

مادة/مستحضر

12321:كود المنتج

رقم CAS (رقم التسجیل في دائرة المستخلصات الكیمیائیة)/وسائل تعریف أخرى

خلیط.:كود المجموعة األوروبیة

:

القسم الثامن یعرض حدود التعرض المھني، في حال توفرھا.

خلیط

یُراعى دفق الماء على العین فوراً، و رفع الجفون العلویة والسفلیة من حین آلخر.  یراعى التحقق من عدم وجود عدسات
دت.  یُراعى مواصلة الشطف لمدة عشر دقائق على األقل.  یُراعى الحصول على الرعایة الصقة أو إزالتھا إن ُوِج

الطبیة.

أخرج المصاب إلى الھواء الطلق ثم ضعھ في وضعیة مریحة بالنسبة للتنفس.  في حالة وجود شك بأن األدخنة ال تزال
موجودة ، یجب على فرد اإلنقاذ ارتداء قناع مناسب أو جھاز تنفس مدمج.  في حالة التوقف عن التنفس، عدم إنتظام
التنفس أو لو حدثت سكتة تنفسیة، یُراعى تقدیم أكسجین أو تنفساً اصطناعیاً من قبل أفراد مدربین.  قد تنطوي عملیة
اإلنعاش من الفم إلى الفم على خطورة ما للشخص الذي یقدم المساعدة عند قیامھ بھا.  یُراعى الحصول على الرعایة
الطبیة.  اتصل بمركز السموم أو الطبیب، عند الضرورة.  في حالة فقدان الوعي، ضع المتعرض في وضعیة اإلفاقة

ي كل خانق من الثیاب كالیاقة أو رباط واطلب الرعایة الطبیة على الفور.  یراعى اإلبقاء على مسلك الھواء مفتوحاً .  أرِخ
العنق أو الحزام أو أربطة الوسط.  في حالة استنشاق ُمخلفات التحلل عند نشوب حریق، قد تظھر األعراض ظھوراً آجالً .
ض تحت المالحظة الطبیة لـ 48 ساعة.  یُراعى التوقف عن التعرض في قد یكون من الضروري أن یظل الشخص المعرَّ

حالة ظھور أیة شكاوى أو أعراض.

القسم 4. تدبیر اإلسعاف األولي

مالمسة العین

:استنشاق

:

وصف إجراءات اإلسعافات األولیة الالزمة
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القسم 4. تدبیر اإلسعاف األولي

دت.  في حالة بلع المادة مع إحتفاظ الشخص بوعیھ، یتم نیة إن ُوِج یُراعى المضمضة بالماء.  یُراعى نزع األطقم الّسِ
إعطائھ كمیات قلیلة من الماء لیشربھا.  یُراعى التوقف لو شعر الشخص المعرض بالغثیان إذ أن التقیؤ ینطوي على
خطورة.  ال تحرض على القيء إال إن طلب أحد أعضاء الطاقم الطبي منك أن تقوم بھذا.  ینبغي اإلبقاء على الرأس

منخفضاً أثناء القيء كي ال یدخل القيء إلى الرئتین.  یُراعى الحصول على الرعایة الطبیة.  یُحظر إعطاء أي شيء عن
طریق الفم لشخص فاقد الوعي.  في حالة فقدان الوعي، ضع المتعرض في وضعیة اإلفاقة واطلب الرعایة الطبیة على

ي كل خانق من الثیاب كالیاقة أو رباط العنق أو الحزام أو أربطة الفور.  یراعى اإلبقاء على مسلك الھواء مفتوحاً .  أرِخ
الوسط.

ل الثیاب و األحذیة الملوثة.  اغسل الثیاب الملوثة جیداً بالماء قبل نزعھا، أو البس یغسل بوفرة من الصابون والماء.  أِز
قفازات.  یُراعى مواصلة الشطف لمدة عشر دقائق على األقل.  یُراعى الحصول على الرعایة الطبیة.  یُراعى التوقف

عن التعرض في حالة ظھور أیة شكاوى أو أعراض.  یُراعى غسل الثیاب قبل إعادة استخدامھا.  یراعى تنظیف الحذاء
تنظیفا جیدا قبل ارتدائھ ثانیة.

مالمسة الجلد

:االبتالع

:

یُحظر القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.  في حالة وجود شك بأن األدخنة ال تزال موجودة:حمایة فریق اإلسعافات األولیة
، یجب على فرد اإلنقاذ ارتداء قناع مناسب أو جھاز تنفس مدمج.  قد تنطوي عملیة اإلنعاش من الفم إلى الفم على

خطورة ما للشخص الذي یقدم المساعدة عند قیامھ بھا.  اغسل الثیاب الملوثة جیداً بالماء قبل نزعھا، أو البس قفازات.

في حالة استنشاق ُمخلفات التحلل عند نشوب حریق، قد تظھر األعراض ظھوراً آجالً .  قد یكون من الضروري أن یظل:مالحظات للطبیب
ض تحت المالحظة الطبیة لـ 48 ساعة. الشخص المعرَّ

ال یوجد عالج محدد.:معالجات خاصة

أھم األعراض/التأثیرات، الحادة والمتأخرة

ضار عند االستنشاق.  قد یسبب تھیجاً تنفسیاً .  قد یسبب أعراض حساسیة أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة:استنشاق
استنشاقھ.

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. : االبتالع

یسبب تھیج الجلد.  قد یسبب تفاعالً للحساسیة في الجلد.:مالمسة الجلد

یسبب تھیجاً شدیداً للعین. : مالمسة العین

عالمات/أعراض فرط التعرض

مالمسة الجلد

االبتالع

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:استنشاق
تھیُّج المسلك التنفسي

السعال
صعوبة التنفس و األزیز

الربو

لیست ھناك بیانات معینة.

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
تھیُّج

احمرار

:

:

:

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي::مالمسة العین
ألم أو تھیُّج

الدمعان
احمرار

آثار صحیة حادة كامنة

راجع المعلومات الخاصة بالسُّمیة (القسم 11)

بیان الرعایة الطبیة الفوریة والمعالجة الخاصة إذا كانت ضروریة

القسم 5. تدابیر مكافحة النار

نواتج تحلل حراري خِطرة

مخاطر خاصة ناشئة عن المادة الكیمیائیة

قد تحتوي نواتج اإلنحالل المواد اآلتیة:
ثاني أكسید الكربون
أول أكسید الكربون
أكاسید النیتروجین

سوف یحدث تزاید في الضغط وقد تنفجر الحاویة في حالة حدوث حریق أو تسخین.

یراعى استخدام مادة إطفاء مالئمة للحریق المحیط.

وسائل اإلطفاء

:

:

ال توجد.

:وسائل اإلطفاء المناسبة

:وسائل اإلطفاء غیر المناسبة
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القسم 5. تدابیر مكافحة النار

یراعى عزل المكان على الفور و ذلك بإخالء األفراد المتواجدین على مقربة من الحادث في حالة نشوب حریق.  یُحظر
القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.

ینبغي أن یرتدي مكافحو الحرائق التجھیزات الواقیة المناسبة و جھاز تنفس مكتفي ذاتیاً (SCBA) ذا وحدة كاملة للوجھ
یعمل في نمط الضغط الموجب.

معدات الحمایة الشخصیة واالحتیاطات
الالزمة لعمال اإلطفاء

:

معدات الحمایة الشخصیة واالحتیاطات
الالزمة لعمال اإلطفاء

:

القسم 6. تدابیر مواجھة التسرب العارض

االحتیاطات البیئیة

الحتیاطات الشخصیة ومعدات الحمایة وإجراءات الطوارئ

یُراعى وقف التسرب إن لم ینطو ذلك على مخاطرة.  یراعى نقل األوعیة من منطقة االنسكاب.  یتم االقتراب من الناحیة
التي تھب منھا الریاح إلى المكان.  امنع دخولھا في بالوعات الصرف، و المجاري المائیة، أو البدرومات، أو المناطق

المحصورة.  یُراعى غسل االنسكابات وصوالً بھا إلى محطة معالجة میاه الفیض أو التعامل معھا كاآلتي.  یُراعى احتواء
االنسكاب وجمعھ بمادة ماصٍة غیر قابلة لالحتراق مثل الرمل، أو التراب، أو الفرمیكیولیت، أو تراب دیاتومي، ثم

وضعھا في إحدى الحاویات للتخلص منھا بما یتفق واللوائح المحلیة (انظر القسم 13).  تخلص منھا عن طریق أحد
ثة قد تشكل خطراً مماثالً لخطر المنتج المنسكب.  مالحظة: مقاولي التخلص من النفایات المرخصین.  المادة الماّصة الملوَّ

أنظر القسم 1 لمعرفة معلومات االتصال الخاصة بالطواريء والقسم 13 بشأن التخلص من النفایات.

:

یُحظر القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.  یراعى إخالء المناطق المجاورة.  یراعى عدم:
السماح بالدخول لكل من ال یرتدي الثیاب الواقیة أو من ال حاجة لك بھم من األفراد.  یراعى تجنب مالمسة المادة

المنسكبة أو السیر علیھا.  تجنب استنشاق البخار أو الرذاذ.  یُراعى توفیر تھویة كافیة.  یراعى ارتداء منفاس مناسب في
حالة عدم كفایة التھویة.  ارتدي التجھیزات الواقیة الشخصیة الُمالئمة.

تجنب تناثر المادة المنسكبة وجریانھا السطحي ووصولھا إلى التربة و المجاري المائیة والبالوعات ومجاري الصرف.
یُراعى إبالغ السلطات المعنیة لو تسبب المنتج في تلوث البیئة (مجاري الصرف، المجاري المائیة، التربة أو الھواء).

:انسكاب كبیر

یُراعى وقف التسرب إن لم ینطو ذلك على مخاطرة.  یراعى نقل األوعیة من منطقة االنسكاب.  خفف بالماء ثم قم بإزالتھ
بالتنشیف باستعمال الممسحة إذا كان قابل للذوبان في الماء.  كبدیل، أو إذا كان المنتج غیر قابل للذوبان في الماء، قم

بالتنشیف مستخدماً مادة خاملة جافة ثم إطرحھا في وعاء مھمالت مناسب.  تخلص منھا عن طریق أحد مقاولي التخلص
من النفایات المرخصین.

:انسكاب صغیر

طرائق ومواد االحتواء والتنظیف

لألفراد من خارج فریق الطوارئ

إذا لزم األمر ارتداء ثیاباً خاصة للتعامل مع االنسكاب، یُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة
وغیر المناسبة في الحسبان.  راجع كذلك المعلومات الواردة في قسم "لألفراد من خارج فریق الطوارئ".

: لمسعفي الطوارئ

القسم 7. المناولة والتخزین

إرشادات حول الصحة المھنیة العامة

متطلبات التخزین المأمون، بما في ذلك ما
یتعلق بحاالت عدم توافق المواد

یحظر تناول الطعام، والشراب، والتدخین في األماكن التي یجري التعامل فیھا مع ھذه المادة سواء بالمناولة، التخزین أو
ثة المعالجة.  یتوجب على العمال غسل األیدي والوجھ قبل تناول الطعام والشراب والتدخین.  اخلع الثیاب الُملوَّ

والتجھیزات الوقائیة قبل دخول األماكن المخصصة للطعام.  انظر القسم 8 لمزید من المعلومات حول إجراءات الحفاظ
على الصحة.

خزن المادة وفقاً لتعلیمات السلطات المحلیة.  خزن المادة في حاویتھا األصلیة مع حمایتھا من التعرض لحرارة الشمس
المباشرة في منطقة جافة، وباردة، وجیدة التھویة بعیداً عن المواد غیر المطابقة (انظر القسم 10)، وعن الطعام،

والشراب.  یخزن في مكان مغلق بمفتاح.  یراعى غلق الوعاء غلقا تاما محكما إلى أن یُعّد لالستخدام.  البد من إحكام
غلق األوعیة التي قد فُتِحت و تركھا في وضع قائم و ذلك لتالفي حدوث تسریب.  یُحظر التخزین في حاویات ال تحمل

كتابة توضیحیة.  یُراعى استخدام طرق احتواء سلیمة لتجنب تلوث البیئة.  انظر القسم 10 للتعرف على المواد غیر
المتوافقة قبل المناولة أو االستخدام.

:

:

یراعى ارتداء أجھزة الوقایة الشخصیة المالئمة(انظر القسم 8).  ال یجوز تشغیل األشخاص الذین لھم سوابق إصابة:إجراءات للحمایة
بُمشكالت إستحساس جلدیة أو ربو، أو تحسس أو مرٍض تنفسي ُمزمن أو متعاود في أیة عملیات یُستخَدم فیھا ھذا المنتَج.

تجنب التعرض - یُراعى الحصول على تعلیمات خاصة قبل االستخدام.  ممنوع المناولة إال بعد قراءة وفھم جمیع
احتیاطات األمان.  تجنب مالمستھا األعین أو الجلد أو الثیاب.  تجنب استنشاق البخار أو السدیم.  یحظر ابتالعھا.

یستخدم فقط مع وجود تھویة كافیة.  یراعى ارتداء منفاس مناسب في حالة عدم كفایة التھویة.  یُراعى الحفظ في الحاویة
االصلیة أو في حاویة بدیلة ُمعتمدة مصنوعة من مادة متوافقة وإغالقھا بإحكام عند عدم استخدامھا.  األوعیة الفارغة

تحتوي على بقایا قد تكون خطرة.  التعید استخدام الحاویة.

احتیاطات للمناولة المأمونة
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الیوجد.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحمایة الشخصیة

حمایة یدویة

بناًء على نوع الخطر والتعرض المحتمل، قم باختیار قناع التنفس المتناسب مع المعیار أو المصادقة المالئمین.  یجب
استعمال أقنعة التنفس وفقًا لبرنامج حمایة الجھاز التنفسي لضمان تركیب مالئم، وتدریب مالئم وجوانب استعمال أخرى

مھمة مالئمة.

ینبغي دوما ارتداء القفازات غیر المنِفذة و المقاِومة كیمیائیا بما یتفق مع المعاییر المعتمدة عند التعامل مع المنتجات
الكیمیائیة إذا تبین من تقییم المخاطر ضرورة ذلك.  تحقق خالل استخدام القفازات من أنھا ما زالت تحتفظ بخواصھا

الواقیة، آخذاً في االعتبار المعاییر التي تحددھا جھة تصنیع القفازات.  تجدر اإلشارة إلى أن زمن اختراق مادة أي قفاز قد
یختلف باختالف جھات تصنیعھ.  في حالة المخالیط، التي تتألف من مواد عدیدة، ال یمكن أن یُقدَّر زمن حمایة القفازات

تقدیراً دقیقاً .

یتوجب استخدام نظارات مستوفیة لمواصفة ُمعتمدة، عندما یُشیر تقییم المخاطر إلى ضرورة ذلك لتجنب التعرض لتناثر
السائل، أو الضباب أو الغازات أو األغبرة.  إذا كان االتصال ممكناً، ینبغي ارتداء وسائل الحمایة التالیة، ما لم یشر التقییم

إلى درجة أعلى من الحمایة:  النظارات الواقیة من ترشیش الكیماویات.

أدوات حمایة الوجھ/العین

:حمایة تنفسیة

:

:

یجب انتقاء التجھیزات الشخصیة الواقیة للجسم بما یتفق والمھمة التي یجري القیام بھا والمخاطر التي تنطوي علیھا، كماأدوات حمایة الجسم
یجب أن یعتمدھا أحد المختصین قبل التعامل مع ھذا المنتج.

:

ننصح بفحص اإلنبعاثات الصادرة من أجھزة العمل والتھویة، للتأكد من استیفائھا لمتطلبات قانون حمایة البیئة.  في بعض:ضوابط التعرض البیئي
حات أو إجراء تعدیالٍت ھندسیة للُمِعدَّات، كي الحاالت، قد یكون من الضروري استخدام أجھزة غسل الدُّخان، أو الُمرّشِ

یتسنى تقلیل االنبعاثات إلى مستویات مقبولة.

یستخدم فقط مع وجود تھویة كافیة.  استخدم ساحات التشغیل، أو شفاطات الھواء الموضعیة، أو الضوابط الھندسیة:الضوابط الھندسیة المناسبة
األخرى للحفاظ على مستوى تعرض العمال للملوثات المنقولة بالھواء دون الحدود القانونیة أو الموصى بھا.

اغسل الیدین، والذراعین، والوجھ غسالً تاماً بعد مناولة المنتجات الكیمیائیة، وعند األكل والتدخین، وفي نھایة فترة
ثُھا.  ال یسمح بارتداء مالبس العمل الملوثة خارج العمل.  یتوجب استخدام طرائق مالئمة لنزع الثیاب التي یُحتمل تلوُّ

مكان العمل.  یُراعى غسل الثیاب الملوثة قبل ارتدائھا مرة ثانیة.  تأكد من وجود محطات غسیل األعین وأدشاش األمان
على مقربة من موقع العمل.

:إجراءات النظافة الشخصیة

بارامترات التحكم

تدابیر الحمایة الفردیة

حدود التعرض المھني

حمایة للجلد

ینبغي انتقاء األحذیة المالئمة وإجراءات الوقایة الجلدیة اإلضافیة بناًء على الُمھمة التي تُؤدَّى وما تنطوي علیھ من:وقایة أخرى لحمایة الجلد
مخاطر وینبغي أن یعتمدھا أحد الُمختصین قبل مناولة الُمنتَج.

لیست ھناك مادة قفازات واحدة أو تولیفة مواد توفر مقاومة غیر محدودة ألي فرد أو تولیفة كیماویات.
زمن االختراق یجب أن یكون أكبر من زمن االستخدام النھائي للمنتج.

یجب اتباع اإلرشادات والتعلیمات التي تقدمھا جھة تصنیع القفاز بشأن استخدامھ وتخزینھ وصیانتھ واستبدالھ.
ینبغي استبدال القفازات بانتظام وإذا ظھرت أي عالمة على تلف مادة القفاز.

تأكد دائماً من أن القفازات خالیة من العیوب وأنھا ُخزنت واستخدمت على نحو سلیم.
قد یتردى أداء القفاز أو فعالیتھ بسبب تلفھ الفیزیائي/الكیمیائي وسوء صیانتھ.

ضة، غیر أنھ ال یستخدم حیصث قد حدث التعرض بالفعل. قد یعمل الكریم الحائل على حمایة مواضع الجلد الُمعرَّ

.374-1:2016 ISO to tested gloves suitable Wear
موصى بھ, قفازات(زمن اإلختراق) أكثر من ثماني ساعات: مطاط النیتریل (> mm 0.4), مطاط البوتیل )>

(mm 0.5 <) PVC ,mm) 0.4

لالختیار المناسب لمواد القفازات مع التركیز على األنواع المقاومة للمواد الكیمائیة ووقت االختراق، یرجى استشارة
الجھة الموردة للقفازات المقاومة للمواد الكیمائیة.

البد أن یتحقق المستخِدم من أن اختیاره النھائي لنوع القفازات المنتقاة لمناولة ھذا المنتَج ھو االختیار األفضل، وأن یأخذ
في اعتباره شروط االستخدام الخاصة، كما أوردھا تقییم مخاطر الُمستخدم.

على عمال التشغیل أن یرتدوا مالبس مضادة للشواش (الكھرباء الساكنة) مصنوعة من األلیاف الطبیعیة أو من ألیاف
تخلیقیة تقاوم درجات الحرارة العالیة.

البد أن یرتدي الفرد القائم بالرش جھاز تنفسي مكتفي ذاتیاً حتى لو توافرت التھویة الجیدة. في عملیات أخرى غیر الرش
تجرى في أماكن جیدة التھویة، یمكن اإلستعاضة عن المنفاس ذو التغذیة الھوائیة بتولیفة من مرشح فحمي و آخر

جسیماتي.
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القسم 9. الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة

الحالة الفیزیائیة

نقطة االنصھار

الضغط البخاري

الكثافة النسبیة

الكثافة البخاریة

الذوبانیة

سائل.

غیر قابل للتطبیق.

1.23 g/cm³

غیر متوفرة.

وأعلى قیمة معروفة ھي: 8e-006 كیلوباسكال (6e-005 مم زئبق) (عند 20 درجة مئویة) (2,2'-
.(diisocyanate methylenediphenyl

غیر ذؤوبة في المواد اآلتیة: ماء بارد و ماء ساخن.

خاصیة. الرائحة

pH

صافٍ . اللون

غیر متوفرة.معدل التبخر

درجة حرارة االشتعال الذاتي

نقطة الومیض

غیر قابل للتطبیق.

كأس مغلق: C° 220 (428 ف)

غیر متوفرة.

غیر قابل للتطبیق.

كینماتي (C° 40 (104 ف)): >s2mm 20.5/ (>20.5 سنتي ستوك)اللزوجة

عتبة الرائحة

معامل تفریق األوكتانول/الماء

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

المظھر

وأدنى قیمة معروفة ھي: C° 199.85 (391.7 ف) (acid Isocyanic,:نقطة الغلیان
.(ester polymethylenepolyphenylene

:القابلیة لاللتھاب (مادة صلبة، غاز)

الحدود العلیا/الدنیا للقابلیة لاللتھاب أو
االنفجار

غیر قابل للتطبیق.:

غیر متوفرة.:درجة حرارة االنحالل

غیر قابل للتطبیق.

غیر قابل للتطبیق.

القسم 10. الثبات الكیمیائي والقابلیة للتفاعل

نواتج االنحالل الخطرة

لیست ھناك بیانات معینة.الظروف التي ینبغي تجنبھا

في ظروف التخزین واالستخدام العادیة، من غیر المنتظر أن تتولُّد نواتج تحلل خِطرة.

الُمنتَج ثابت. الثبات الكیمیائي

لیست ھناك بیانات معینة.

:

:

:

:المواد غیر المتوافقة

لن تحدث تفاعالت خِطرة في ظروف التخزین واالستخدام العادیة. : إمكانیة التفاعالت الخطرة

ال توجد معلومات اختبار محددة عن إمكانیة تفاعل ھذا المنتج أو مكوناتھ. : التفاعلیة

القسم 11. المعلومات السمومیة

سمیة حادة

غیر متوفرة.

التھیج/التآكل

معلومات حول اآلثار السمیة

1.0111/6:نُسخة01.10.2020:تاریخ اإلصدار السابق18.04.2023:تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة



Jotafloor PU Universal Comp B (MM-WCS)

القسم 11. المعلومات السمومیة

السرطنة

غیر متوفرة.

التأثیر على الجینات

غیر متوفرة.

القابلیة على التسبب في المسخ

غیر متوفرة.

السمیة التناسلیة

غیر متوفرة.

- - - حیوان ثدیي - غیر
محدد النوع

األْعیُن - ُمھیج خفیف diphenylmethane-
diisocyanate

- 100 
milligrams

- أرنب األْعیُن - ُمھیج خفیف

- - - حیوان ثدیي - غیر
محدد النوع

الجلد - ُمھیج خفیف

- - - حیوان ثدیي - غیر
محدد النوع

األْعیُن - ُمھیج خفیف 4,4'-methylenediphenyl 
diisocyanate

- 100 
milligrams

- أرنب األْعیُن - یسبب تھیج متوسط الشدة

- - - حیوان ثدیي - غیر
محدد النوع

الجلد - ُمھیج خفیف

- - - حیوان ثدیي - غیر
محدد النوع

األْعیُن - ُمھیج خفیف o-(p-isocyanatobenzyl)
phenyl isocyanate

- - - حیوان ثدیي - غیر
محدد النوع

الجلد - ُمھیج خفیف

- - - حیوان ثدیي - غیر
محدد النوع

األْعیُن - ُمھیج خفیف 2,2'-methylenediphenyl 
diisocyanate

- - - حیوان ثدیي - غیر
محدد النوع

الجلد - ُمھیج خفیف

ن/المنتَج المالحظةالتعرضنتیجة اإلختبارالنتیجةاسم الُمكّوِ

االستحساس.

استحساسیة. حیوان ثدیي - غیر محدد النوع ْلد. الِج diphenylmethane-
diisocyanate

استحساسیة. حیوان ثدیي - غیر محدد النوع ْلد. الِج 4,4'-methylenediphenyl 
diisocyanate

استحساسیة. حیوان ثدیي - غیر محدد النوع ْلد. الِج o-(p-isocyanatobenzyl)
phenyl isocyanate

استحساسیة. حیوان ثدیي - غیر محدد النوع ْلد. الِج 2,2'-methylenediphenyl 
diisocyanate

ن/المنتَج النتیجةاألنواعطریقة التعرضاسم الُمكّوِ

األنواع

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (التعرض المفرد)

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة (تعرض متكرر)

تھیج الجھاز التنفسي - الفئة 3 diphenylmethane-diisocyanate
تھیج الجھاز التنفسي - الفئة 3 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
تھیج الجھاز التنفسي - الفئة 3 o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
تھیج الجھاز التنفسي - الفئة 3 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate

الفئةاالسم

الفئةاالسم

- استنشاق الفئة 2 diphenylmethane-diisocyanate
- - الفئة 2 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
- - الفئة 2 o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
- - الفئة 2 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate

خطر الّشفط في الجھاز التنفسي

غیر متوفرة.

األعضاء المستھدفةطریقة التعرض

األعضاء المستھدفةطریقة التعرض
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القسم 11. المعلومات السمومیة

غیر متوفرة.

ضار عند االستنشاق.  قد یسبب تھیجاً تنفسیاً .  قد یسبب أعراض حساسیة أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة:استنشاق
استنشاقھ.

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. : االبتالع

یسبب تھیج الجلد.  قد یسبب تفاعالً للحساسیة في الجلد.:مالمسة الجلد

یسبب تھیجاً شدیداً للعین. : مالمسة العین

قد یسبب تلفاً لألعضاء من خالل التعرض الممتد أو المتكرر.  ما أن یحدث االستحساس، قد یقع تفاعل تحسسي شدید مع
تعرضات الحقة لمستویات شدیدة االنخفاض.

:عامة

یشتبھ بأنھ یسبب السرطان.  یتوقف خطر اإلصابة بالسرطان على مدة التعرض و مستواه. :السرطنة

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :التأثیر على الجینات

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :القابلیة على التسبب في المسخ

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.:التأثیرات النمائیة

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.:التأثیرات الخصوبیة

أعراض متعلقة بالخواص السمیة والكیمیائیة والفیزیائیة

مالمسة الجلد

االبتالع

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:استنشاق
تھیُّج المسلك التنفسي

السعال
صعوبة التنفس و األزیز

الربو

لیست ھناك بیانات معینة.

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
تھیُّج

احمرار

:

:

:

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي::مالمسة العین
ألم أو تھیُّج

الدمعان
احمرار

آثار صحیة مزمنة كامنة

التأثیرات المتأخرة والفوریة وكذلك التأثیرات المزمنة نتیجة للتعرض القصیر والطویل األمد

القیاسات الرقمیة للسمیة

440 مج / لتر االستنشاق (األبخرة)
1.54 مج / لتر االستنشاق (األغبرة والضباب)

قیمة ATE (تقدیر السمیة الحادة)المسلك

تقدیرات السمیة الحادة

غیر متوفرة.:معلومات عن ُسبُل التعرض المرجحة

آثار صحیة حادة كامنة

التعرض قصیر المدى

غیر متوفرة.:التأثیرات الفوریة الُمحتملة

غیر متوفرة.:التأثیرات المتأخرة الُمحتملة

غیر متوفرة.:التأثیرات الفوریة الُمحتملة

التعرض طویل المدى

غیر متوفرة.:التأثیرات المتأخرة الُمحتملة

1.0111/8:نُسخة01.10.2020:تاریخ اإلصدار السابق18.04.2023:تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة



Jotafloor PU Universal Comp B (MM-WCS)

القسم 12. المعلومات اإلیكولوجیة

LogPowBCFإمكانیة

القدرة على التراكم األحیائي

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.:التأثیرات الضارة األخرى

ن/المنتَج اسم الُمكّوِ

ُمنخفض 200 4.51 4,4'-methylenediphenyl 
diisocyanate

ُمنخفض 200 4.51 o-(p-isocyanatobenzyl)
phenyl isocyanate

ُمنخفض 200 5.22 2,2'-methylenediphenyl 
diisocyanate

السمیة

غیر متوفرة.

الثبات والتحلل

(Koc) غیر متوفرة.:ُمعامل تقاسم التربة/الماء

القابلیة على التحرك عبر التربة

غیر متوفرة.

القسم 13. االعتبارات المتعلقة بتصریف المواد والتخلص منھا
ینبغي تجنب تولید النفایات أو التقلیل منھا حیثما أمكن.  یراعى أن یجري دوما التخلص من ھذا المنتج، و المحالیل و
المنتجات الثانویة بما یتفق و متطلبات الحمایة البیئیة و تشریعات التخلص من النفایات و غیرھا من متطلبات السلطة

اإلقلیمیة و المحلیة.  یُراعى التخلص من الفائض والمنتجات غیر القابلة إلعادة التدویر من خالل أحد المقاولین المرخص
لھم بذلك.  ینبغي أال یتم التخلص منھ في البالوعات دون معالجة مسبقة إال إذا كان ھذا اإلجراء متماشیاً مع متطلبات كافة
السلطات ذات الصالحیة.  ینبغي أن یُعاد تدویر نفایة التغلیف.  ینبغي عدم أخذ الترمید أو الطمر في االعتبار إال إذا كانت

إعادة التدویر غیر ُمجدیة.  البد أن یجري التخلص من ھذا المنتج وحاویتھ بطریقة آمنة.  ینبغي الحذر عند مناولة
غة التي لم تُنظَّف ولم تُغَسل.  قد تظل بعض رواسب المنتج عالقة بالحاویات الفارغة أو قُمصانھا.  تجنب الحاویات الُمفرَّ

تناثر المادة المنسكبة وجریانھا السطحي ووصولھا إلى التربة و المجاري المائیة والبالوعات ومجاري الصرف.

: طرائق التصریف

القسم 14. المعلومات المتعلقة بالنقل

-

-

-

-

-

-

-

غیر مقننة.

-

-

غیر مقننة.غیر مقننة.

---

UNIMDGIATA

رقم األمم المتحدة

اسم الشحن الصحیح الخاص
باألمم المتحدة

فئة/فئات مخاطر النقل

مجموعة التعبئة

معلومات إضافیة

األخطار البیئیة

احتیاطات خاصة للُمستخدم

النقل سائباً بحسب اتفاقیات المنظمة
(IMO) البحریة الدولیة

ال.ال.ال.

نة. یُراعى التأكد من أن النقل داخل منشآت الُمستخدم: یُراعى النقل في حاویات مغلقة دائماً وفي وضعیِة قائمة مؤمَّ
األفراد الذین یتولون عملة نقل المنتَج على درایة تامة بكیفیة التصرف في حالة وقوع حادث أو انسكاب.

غیر متوفرة.:

:
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القسم 15. المعلومات التنظیمیة
القواعد المتعلقة بالسالمة والصحة والبیئة،

المنطبقة على المنتوج
ال توجد لوائح وطنیة و/أو إقلیمیة معروفة تنطبق على ھذا المنتج (بما في ذلك مكوناتھ).:

اللوائح الدولیة

بروتوكول مونتلایر

د بالقائمة. لم تِر

دولي (INTL) - اتفاقیة ستوكھولم للملوثات العضویة طویلة البقاء

د بالقائمة. لم تِر

كیماویات جداول القائمة 1 و2 و3 من معاھدة األسلحة الكیماویة

د بالقائمة. لم تِر

بروتوكول آرھاوس للملوثات العضویة طویلة البقاء والمعادن الثقیلة الصادر عن اللجنة االقتصادیة األوروبیة التابعة لألمم المتحدة

د بالقائمة. لم تِر

قوائم دولیة

قائمة الجرد الوطنیة

نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا.:أسترالیا كافة الُمكّوِ

نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا.:كندا كافة الُمكّوِ

نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا.:الصین. كافة الُمكّوِ

:أوروبا

نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا.:الیابان قائمة الیابان (CSCL): كافة الُمكّوِ
قائمة الیابان (قانون الصحة والسالمة الصناعیتین ISHL): لم تُحدَّد.

نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا.:جمھوریة كوریا كافة الُمكّوِ

لم تُحدَّد:مالیزیا

نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا.:نیوزیلندا كافة الُمكّوِ

نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا.:الفلبین كافة الُمكّوِ

نات ُمدرجة بالقائمة أو ُمستثناة منھا.:تایوان كافة الُمكّوِ

لم تُحدَّد.:الوالیات المتحدة

القسم 16. المعلومات األخرى

18.04.2023

السیرة

تاریخ الطبع

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة

نُسخة

مالحظة للقاريء الكریم

تاریخ اإلصدار السابق

:

:

:

:

تشیر إلى معلومات تم تغییرھا مقارنةً بالنسخة التي سبق إصدارھا.

غیر متوفرة.:المراجع

ATE = تقدیر السمیة الحادة:مفتاح اإلختصارات
الـ BCF = ُمعامل التركز الحیوي

GHS = النظام المتوافق عالمیاً لتصنیف وتوسیم المواد الكیمیائیة
الـ IATA = رابطة النقل الجوي الدولي

الـ IBC = حاویة سوائب وسیطة
الـ IMDGا = البحریة الدولیة للبضائع الخِطرة

LogPow = لوغاریتم معامل تجزئة األوكتانول/الماء
الـ MARPOL = الُمعاھدة الدولیة لمنع التلوث الناجم عن السفن، 1973 الُمعدَّلة بموجب بروتوكول 1978.

("ماربول" = التلوث البحري)
الـ UN = األمم المتحدة

18.04.2023

01.10.2020

1.01
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القسم 16. المعلومات األخرى
د سالف الذكر أو أيٍ من التابعین لھ ال یتحملون أیة مسئولیة عن مدى دقة محتوى على حد علمنا، المعلومات الواردة ھاھنا ھي معلومات دقیقة غیر أن كال من الُموّرِ

ھذه الوثیقة أو اكتمالھ. وتقع مسئولیة التحدید النھائي لمدى مالءمة أیة مادة من المواد على عاتق المستخدم وحده. و نظراً ألن كافة المواد قد تنطوي على مخاطر
غیر معروفة، یتوجب إلتزام الحیطة عند استخدامھا. وبالرغم من أن ھذه الصحیفة بھا توصیفاً لمخاطر معینة، إال أننا النضمن عدم وجود مخاطر أخرى.
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