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Hardtop Eco Matt Comp A

:

غیر متاحة. :وسائل التعریف األخرى

ف الُمنتَج 1.1 ُمعّرِ

د صحیفة بیانات السالمة 1.3 بیانات موّرِ

سائل. :نوع المنتَج

طالء.:وصف المنتج

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

القسم 1: تعریف المادة/المستحضر و الشركة/المشروع

42582:كود المنتج

1.4 رقم ھاتف الطوارئ

صحیفة بیانات السالمة

یتفق والئحة (المجموعة األوروبیة) رقم 453/2010 (تشریع تقییم المواد الكیمیائیة وتسجیلھا وإقرارھا (REACH))، الملحق 2، بصیغتھ المعدلة بالئحة (االتحاد
األوروبي) رقم 2015/830

coatings in Use - االستخدام الصناعي

42582;30061 1 42582

^(ValidationDate) 2

Jotun UAE Ltd. L.L.C.
P.O.Box 3671, Dubai, U.A.E.

Tel:  009714 3395000
Fax:009714 3380666

Jotun Abu Dhabi L.L.C.
P.O.box-3714

Abu Dhabi U.A.E.
Tel:  00971 2 5510300
Fax:00971 2 5510232

SDSJotun@jotun.com

SHE Dept. Jotun AS, Norway
+47 33 45 70 00

استعماالت صناعیة, یستخدم عن طریق الرش.

انظر القسم 11 لمزید من المعلومات عن التأثیرات الصحیة واألعراض.

[CLP/GHS] 1272/2008 التصنیف وفقاً للتنظیم (االتحاد األوروبي) رقم

القسم 2: بیان األخطار
2.1 تصنیف المادة أو الخلیط

خلیط:تعریف المنتج

2.2 عناصر الوسم

:صور توضیحیة لألخطار

تحذیر.:كلمة التنبیھ

Flam. Liq. 3, H226
Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

الُمنتَج مصنف على أنھ خِطر وفقاً لالئحة (EC) 1272/2008 المعدَّلة.
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Hardtop Eco Matt Comp A

یتفق والئحة (المجموعة األوروبیة) رقم 453/2010 (تشریع تقییم المواد الكیمیائیة وتسجیلھا وإقرارھا (REACH))، الملحق 2، بصیغتھ المعدلة بالئحة (االتحاد
األوروبي) رقم 2015/830

القسم 2: بیان األخطار

نات خِطرة bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate:مكّوِ
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

: األخطار األخرى التي ال تؤدي إلى
تصنیف

ال توجد.

:عبارات المخاطر

:الوقایة

عبارات التحذیر

:االستجابة

:التخزین

:التخلص من النفایة

H226 - سائل وبخار لھوب.
H317 - قد یسبب تفاعالً للحساسیة في الجلد.

H412 - ضار للحیاة المائیة مع تأثیرات طویلة األمد.

P280 - البس قفازات واقیة.
P210 - تُحفظ بعیداً عن الحرارة، واألسطح الساخنة، والشرر، واللھب المكشوف، ومصادر االشتعال األخرى. ممنوع

التدخین.
P273 - تجنب انتشار المادة في البیئة.

P352 + P302 - في حالة سقوط المادة على الجلد: یغسل بوفرة من الصابون والماء.

P313 + P333 - إذا حدث تھیج أو طفح جلدي: یُراعى الحصول على العنایة الطبیة.

P403 - 'یخزن في مكان جید التھویة.
P235 - یحفظ بارداً .

P501 - تخلص من المحتویات والوعاء وفقاً لكافة اللوائح المحلیة، واإلقلیمیة، والوطنیة، والدولیة.

د العبوات بأنظمة إغالق یُراعى أن تُزوَّ
منیعة لألطفال

غیر قابل للتطبیق.

غیر قابل للتطبیق.تحذیر لمسي من الخطر

:

:

متطلبات التغلیف الخاصة

2.3 األخطار األخرى

غیر قابل للتطبیق.:عامة

الُملحق السابع عشر؛ قیود على تصنیع
وطرح واستخدام مواد وخالئط وحاجیات

ُمعینة خطرة

غیر قابل للتطبیق.:

غیر قابل للتطبیق.:عناصر التوسیم التكمیلیة

القسم 3: التركیب/معلومات عن المكونات
خلیط:3.2 خالئط

ن/المنتَج اسم الُمكّوِ

n-butyl acetate :# REACH
01-2119485493-29

المفوضیة األوروبیة: 204-658-1
:(CAS) خدمة الملخصات الكیمیائیة

123-86-4

≥10 - <20 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

EUH066

[1]

Oxazolidine, 3-butyl-2-
(1-ethylpentyl)-

:(CAS) خدمة الملخصات الكیمیائیة
165101-57-5

≤2.9 Aquatic Chronic 2, H411 [1]

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl) sebacate

:# REACH
01-2119491304-40

المفوضیة األوروبیة: 255-437-1
:(CAS) خدمة الملخصات الكیمیائیة

41556-26-7

≤1.6 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410 
(M=1)

[1]

methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl sebacate

:# REACH
01-2119491304-40

المفوضیة األوروبیة: 280-060-4
:(CAS) خدمة الملخصات الكیمیائیة

82919-37-7

≤0.55 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410 
(M=1)

[1]

فات الُمعّرِ الوزن % تنظیم (المفوضیة األوروبیة) رقمالنوع
1272/2008 [التصنیف والتوسیم

[(CLP) والتعبئة
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Hardtop Eco Matt Comp A

یتفق والئحة (المجموعة األوروبیة) رقم 453/2010 (تشریع تقییم المواد الكیمیائیة وتسجیلھا وإقرارھا (REACH))، الملحق 2، بصیغتھ المعدلة بالئحة (االتحاد
األوروبي) رقم 2015/830

القسم 3: التركیب/معلومات عن المكونات

القسم الثامن یعرض حدود التعرض المھني، في حال توفرھا.

نات إضافیة مصنفة كمواد خِطرة على الصحة أو على البیئة، أو مواد د في ھذه اللحظة وطبقاً للتركیزات المستخدمة، ال توجد في ھذا القسم أیة مكّوِ على حد علم الموّرِ
مصنفة كباقیة، وسامة، ومتراكمة بیولوجیا (PBT) أو كمواد شدیدة البقاء أو شدیدة التراكم البیولوجي (vPvBs) أو مواد مقلقة قلقاً مكافِئا أو مواد حدد حد للتعرض لھا

في أماكن العمل وبالتالي تستدعي التبلیغ.

[1] المادة ُمصنَّفة على أنھا ذات خطر صحي أو بیئي
[2] مادة ذات حد للتعرض في مكان العمل

[3] المادة تفي بالمعاییر الخاصة بالمواد الباقیة، السامة والمتراكمة حیویاً (PBT) بحسب تنظیم (المفوضیة األوروبیة) رقم 1907/2006، الُملحق الثالث عشر
[4] المادة تفي بالمعاییر الخاصة بالمواد شدیدة البقاء وشدیدة التراكم البیولوجي (vPvB) بحسب تنظیم (المفوضیة األوروبیة) رقم 1907/2006، الُملحق الثالث عشر

[5] مادة مقلقة قلقاً مكافِئا
[6] إفصاح إضافي وفقًأ لسیاسة الشركة

النوع

انظر القسم 16 لمطالعة نص بیانات
األخطار آنف الذكر كامالً .

یُراعى طلب المشورة الطبیة وعرض ھذه الحاویة أو ھذا الُملَصق حال بلعھا. یراعى تدفئة الشخص و إراحتھ. ال تجبر
المریض على التقیؤ.

Remove contact lenses, irrigate copiously with clean, fresh water, holding the 
eyelids apart for at least 10 minutes and seek immediate medical advice.

ل الثیاب و األحذیة الملوثة. یراعى غسل البشرة غسال جیدا بالماء و الصابون أو بأحد منظفات الجلد المعترف بھا. أِز
یراعى عدم استخدام المذیبات أو الُمرقِّقات.

یُراعى اإلخالء إلى الھواء الطلق. یراعى تدفئة الشخص و إراحتھ. في حالة التوقف عن التنفس، عدم إنتظام التنفس أو لو
حدثت سكتة تنفسیة، یُراعى تقدیم أكسجین أو تنفساً اصطناعیاً من قبل أفراد مدربین.

القسم 4: تدبیر اإلسعاف األولي

یُراعى طلب العنایة الطبیة في كافة حاالت الشك، أو إذا استمرت األعراض. یُحظر إعطاء أي شيء عن طریق الفمعامة
لشخص فاقد الوعي. إذا غاب عن الوعي، یُراعى وضعھ في وضع اإلفاقة، ثم طلب المشورة الطبیة.

:

راجع المعلومات الخاصة بالسُّمیة (القسم 11)

مالمسة الجلد

لي 4.1 وصف إجراءات اإلسعاف األوَّ

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

االبتالع

استنشاق

مالمسة العین

:

:

:

:

:

معالجات خاصة

یُحظر القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.  قد تنطوي عملیة اإلنعاش من الفم إلى الفم على:حمایة فریق اإلسعافات األولیة
خطورة ما للشخص الذي یقدم المساعدة عند قیامھ بھا.  اغسل الثیاب الملوثة جیداً بالماء قبل نزعھا، أو البس قفازات.

4.2 أھم األعراض والتأثیرات، الحاد منھا والمؤجل

4.3 دواعي أیة رعایة طبیة فوریة وُمعالجة خاصة مطلوبة

ال یوجد عالج محدد. :

عالمات/أعراض فرط التعرض

مالمسة الجلد

االبتالع

استنشاق لیست ھناك بیانات معینة.

لیست ھناك بیانات معینة.

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
تھیُّج

احمرار

:

:

:

مالمسة العین : لیست ھناك بیانات معینة.

 CLP the of method conventional the following assessed been has mixture The .لیست ھناك بیانات متاحة عن الخلیط ذاتھ
accordingly properties toxicological for classified is and 1272/2008 No (EC) Regulation. انظر القسمین 2 و 3 لمطالعة التفاصیل.

ن الُمذیب تتجاوز حد التعرض الِمھني المنصوص علیھ، قد یُخلِّف تأثیرات صحیةً ضائرة، مثل تھیُّج األغشیة المخاطیة والجھاز التعرض لتركیزات من بخار الُمكوَّ
ل أو التنفسي وتأثیرات ضائرة على الُكلى والكبد والجھاز العصبي المركزي. قد تُسبب الُمذیبات بعض اآلثار سالفة الذكر نتیجة المتصاصھا خالل الجلد. االتصال الُمطوَّ

المتكرر بالخلیط قد یسبب زوال الدُّھن الطبیعي من الجلد، مسبباً التھاب الجلد التالمسي غیر التحسسي واالمتصاص خالل الجلد. االبتالع قد یسبب الغثیان واإلسھال
والتقیؤ.
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یتفق والئحة (المجموعة األوروبیة) رقم 453/2010 (تشریع تقییم المواد الكیمیائیة وتسجیلھا وإقرارھا (REACH))، الملحق 2، بصیغتھ المعدلة بالئحة (االتحاد
األوروبي) رقم 2015/830

القسم 5: تدابیر مكافحة النار

نوصي بـ: رغوة ُمقاومة للكحول, CO₂, مساحیق, رذاذ الماء.

ال تستخدم المیاه النفاثة.

منتجات احتراق خِطرة

األخطار الناجمة عن المادة أو الخلیط

معدات الحمایة الشخصیة واالحتیاطات
الالزمة لعمال اإلطفاء

5.1 وسائل اإلطفاء

:

:

:

:وسائل اإلطفاء المناسبة

:وسائل اإلطفاء غیر المناسبة

5.2 األخطار الخاصة الناجمة عن المادة أو الخلیط

5.3 نصائح لمكافحي الحریق

معدات الحمایة الشخصیة واالحتیاطات
الالزمة لعمال اإلطفاء

:

سوف ینشأ عن النار دخاٌن أسوٌد كثیف. التعرض لمنتوجات التحلل قد یشكل خطورة صحیة.

ضة للنار، باستخدام الماء. یُراعى عدم إطالق ماء إطفاء الحریق في المصارف أو یُراعى تبرید الحاویات الُمغلقة الُمعرَّ
المجاري المائیة.

قد یكون ارتداء جھاز تنفس مالئم أمراً مطلوباً .

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

یُراعى إبعاد مصادر االشتعال وتھویة المنطقة. تجنب استنشاق البخار أو الرذاذ. تُراعى االستعانة باإلجراءات الوقائیة
الُمدرجة في القسمین 7 و 8.

القسم 6: تدابیر مواجھة التسرب العارض

یُراعى احتواء االنسكاب وجمعھ بمادة ماصٍة غیر قابلة لالحتراق مثل الرمل، أو التراب، أو الفرمیكیولیت، أو تراب
ل أن یجري دیاتومي، ثم وضعھا في إحدى الحاویات للتخلص منھا بما یتفق واللوائح المحلیة (انظر القسم 13). یُفضَّ

فات. یُراعى تجنب استخدام الُمذیبات. تنظیفھا بأحد الُمنّظِ

یُحظر دخولھا المصارف أوالمجاري المائیة. یُراعى إبالغ السلطات المختصة بما یتفق واللوائح المعمول بھا محلیاً، إذا
ث البحیرات، أو األنھار أو المجاري. تسبب المنتَج في تلوُّ

6.2 االحتیاطات البیئیة

6.3 طرائق ومواد االحتواء والتنظیف

6.1 الحتیاطات الشخصیة ومعدات الحمایة وإجراءات الطوارئ

:لألفراد من خارج فریق الطوارئ

:لمسعفي الطوارئ

انظر القسم 1 لمعرفة بیانات االتصال في أحوال الطوارئ.6.4 مرجع لألقسام األخرى
انظر القسم 8 للحصول على معلومات عن التجھیزات الوقائیة الشخصیة الُمالئمة.

انظر القسم 13 لمزید من المعلومات حول ُمعالجة النفایات.

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 "للألفراد من خارج فریق الطوارئ".

:

:

:

القسم 7: المناولة والتخزین

یُراعى الحیلولة دون تكون تركیزات من األبخرة في الھواء تكون لھا قابلیة على اإلشتعال أو اإلنفجار وتجنب تجاوز تركیزات البخار لحدود التعرض الِمھني.
عالوة على ذلك، ال یجوز استخدام المنتَج إال في المناطق التي تخلو من كافة األضواء العاریة، ومصادر االشتعال األخرى. ویجب بتوفیر مستوى مناسب من الحمایة

لألجھزة الكھربیة.
قد یُشحن الخلیط بالكھرباء الساكنة: استخدم موصالت التأریض دائماً عند النقل من حاویة إلى أخرى.

یُراعى حفظھا بعیداً عن مصادر الحرارة، والشرر واللھب. ال یجوز استخدام أیة أدوات تُحدُِث شرراً .
یُراعى تجنب مالمستھا الجلد واألعین. تجنب استنشاق الغبار أو الجسیمات أو الرذاذ أو الضباب الناشئة عن استعمال ھذا الخلیط. یُراعى تجنب استنشاق الغبار الناشيء

عن استخدام ورق الصنفرة.
یحظر تناول الطعام، والشراب، والتدخین في األماكن التي یجري التعامل فیھا مع ھذه المادة سواء بالمناولة، التخزین أو المعالجة.

یراعى ارتداء أجھزة الوقایة الشخصیة المالئمة(انظر القسم 8).
یُحظر تماماً إجراء تفریغ بالضغط. فالحاویة لیست وعاءاً ضغطیاً .

یُراعى أن یجري التخزین في أوعیةً مصنوعة من نفس مادة صنع الحاویة األصلیة.

تشتمل المعلومات الواردة في ثنایا ھذا القسم على إرشادات وتوجیھات عامة. وتنبغي االستعانة بقائمة االستخدامات الُمبیَّنة في القسم 1 لمطالعة ما یُتاح من معلومات وردت
في سیناریو(ھات) التعرض بشأن أوجھ االستخدام.

7.1 احتیاطات للمناولة المأمونة
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القسم 7: المناولة والتخزین
یُراعى االمتثال لقوانین الصحة والسالمة في العمل.

یُحظر دخولھا المصارف أوالمجاري المائیة.
معلومات بشأن الحمایة من الحریق واالنفجار

ن األبخرة مع الھواء أخالطاً انفجاریة. األبخرة أثقل من الھواء، وقد تنتشر بطول األرضیات. قد تُكّوِ

عندما یعمل المشغلین داخل حجیرة الرش، سواء كانوا یقوموا بالرش أم ال، من الغیر المرجح أن تكون التھویة كافیة للتحكم في الجسیمات المعلقة وأبخرة المذیبات في
كافة الحاالت. في تلك الظروف، یتوجب علیھم ارتداء منفاس مزودة بتغذیة من الھواء المضغوط أثناء عملیة الرش إلى أن تھبط تركیزات الجسیمات المعلقة وأبخرة

المذیبات دون حدود التعرض.

خزن المادة وفقاً لتعلیمات السلطات المحلیة.
ملحوظات على التخزین الُمشترك

تُحفظ بعیداً عن: عوامل مؤكِسدة, قلویات قویة, أحماض قویة.
معلومات إضافیة عن ظروف التخزین

تُراعى االلتزام بتحذیرات الملصق. یُراعى التخزین في منطقٍة جافٍة، باردة وجیدة التھویة. یُراعى الحفظ بعیدا عن الحرارة وضوء الشمس المباشر. تُحفظ بعیداً عن
مصادر اإلشعال. ممنوع التدخین. یُراعى منع الوصول غیر الُمرخَّص بھ. البد من إحكام غلق األوعیة التي قد فُتِحت و تركھا في وضع قائم و ذلك لتالفي حدوث

تسریب.

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

7.3 االستخدام/ات النھائي/یة الخاصة

:توصیات

: غیر متاحة.حلول تتعلق بالقطاع الصناعي

غیر متاحة.

القسم 8: ضوابط التعرض/الحمایة الشخصیة

إجراءات المتابعة الموصى بھا

قیمة حد التعرض غیر معروفة.

ض، قد یكون من المطلوب إجراء متابعة حیویة أو متابعة نات لھا حدود تعرُّ إن كان ھذا المنتَج یحتوي على ُمكّوِ
األشخاص أو مكان العمل كي یتسنى تحدید مدى فاعلیة التھویة، أو إجراءات التحكم األخرى و/أو مدى ضرورة استخدام

األجِھزة التنفسیة الواقیة.  تنبغي اإلشارة إلى معاییر الُمراقَبة، من مثل ما یلي:  المعیار األوروبي EN 689 (أجواء
موقع العمل - إرشادات تقییم التعرض لعوامل كیماویة باالستنشاق لمقارنتھا بالقیم الحدیة واستراتیجیة القیاس)  المعیار

األوروبي EN 14042 (أجواء موقع العمل - دلیل اتخاذ وتطبیق إجراءات تقییم التعرض للعوامل البیولوجیة والكیماویة
)  المعیار األوروبي EN 482 (أجواء موقع العمل - المتطلبات العامة ألداء إجراءات قیاس العوامل الكیماویة)  سیكون

من المطلوب كذلك الرجوع إلى وثائق التوجیھ الوطنیة الخاصة بطرق تحدید المواد الخِطرة.

:

n-butyl acetate قصیر المدى استنشاق 960 مج / م³ عمال مجموعي
قصیر المدى استنشاق 960 مج / م³ عمال موضعي
طویل المدي استنشاق 480 مج / م³ عمال مجموعي
طویل المدي استنشاق 480 مج / م³ عمال موضعي
قصیر المدى استنشاق 859.7 مج / م

³
مستھلكون مجموعي

قصیر المدى استنشاق 859.7 مج / م
³

مستھلكون موضعي

طویل المدي استنشاق 102.34 مج /
م³

مستھلكون مجموعي

طویل المدي استنشاق 102.34 مج /
م³

مستھلكون موضعي

ن/المنتَج اسم الُمكّوِ التعرض القیمة ضین جمھور الُمعرَّ التأثیرات

PNEC

8.1 بارامترات التحكم

DNELs/DMELs

مت ھذه المعلومات بناًء على استخدامات الُمنتَج النمطیة المتوقعة.  ھناك تدابیر إضافیة قد تشتمل المعلومات الواردة في ثنایا ھذا القسم على إرشادات وتوجیھات عامة.  قُّدِ
تقتضیھا مناولة المادة السائبة أو االستخدامات األخرى التي قد تزید من تعرض العمال أو اإلطالقات البیئیة إلى حد بعید.

حدود التعرض المھني
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القسم 8: ضوابط التعرض/الحمایة الشخصیة

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

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:  نظارات أمان بواقیات جانبیة.

:

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.

قفازات

یُراعى توفیر تھویة كافیة. حیثما كان ھذا متاحاً من الناحیة العملیة، یمكن تحقیق ھذا األمر باستخدام نظام تھویة تصریفیة
محلیة ونظام جید لسحب عموم الھواء. إن لم تكن ھذه اإلجراءات كافیة للحفاظ على تركیزات الجسیمات وأبخرة الُمذیبات

دون حدود التعرض الِمھني، یجب إرتداء حمایة تنفسیة مالئمة.

یُحظر دخولھا المصارف أوالمجاري المائیة.

n-butyl acetate الماء العذب 0.18 مج / لتر -
بحري 0.018 مج / لتر -

محطة معالجة میاه الصرف 35.6 مج / لتر -
رواسب المیاه العذبة 0.981 مج / كجم طن

من الوزن الساكن
-

رواسب المیاه البحریة 0.0981 مج / كجم طن
من الوزن الساكن

-

التربة 0.0903 مج / كجم طن
من الوزن الساكن

-

ن/المنتَج اسم الُمكّوِ تفاصیل الوسط القیمة تفاصیل المنھج

أدوات حمایة الوجھ/العین

:حمایة تنفسیة

:

حمایة للجلد

:

:ضوابط التعرض البیئي

:الضوابط الھندسیة المناسبة

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

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

8.2 ضوابط التعرض

:إجراءات النظافة الشخصیة

تدابیر الحمایة الفردیة

:أدوات حمایة الجسم

ینبغي انتقاء األحذیة المالئمة وإجراءات الوقایة الجلدیة اإلضافیة بناًء على الُمھمة التي تُؤدَّى وما تنطوي علیھ منوقایة 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

ض. استخدام قناع ضین لتركزات تتعدى حد التعرُّ البد أن یرتدي العمال أجھزة تنفٍس ُمعتَمدة وُمالئمة إذا كانوا ُمعرَّ
التنفس مع فلتر الفحم والغبار خالل رش المنتج. في األماكن المحصورة، یُراعى استخدام أجھزة تنفسیة مزودة بالھواء أو

بالھواء المضغوط. استخدم فلتر الفحم (A2) عند استعمال الرول أو الفرشاة

.EN374 to tested gloves suitable Wear
ال یُوصى بھ/ھا, قفازات(زمن اإلختراق) أقل من ساعة واحدة:

قد تُستخَدم, قفازات(زمن اإلختراق) من 4 - 8 ساعات: , نیوبرین, Viton ,PVC®, مطاط النیتریل
موصى بھ, قفازات(زمن اإلختراق) أكثر من ثماني ساعات: , كحول بولي فینیل (PVA), مطاط فلوري, مطاط البوتیل

لالختیار المناسب لمواد القفازات مع التركیز على األنواع المقاومة للمواد الكیمائیة ووقت االختراق، یرجى استشارة
الجھة الموردة للقفازات المقاومة للمواد الكیمائیة.
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القسم 9: الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة

) C° 144.34 :المتوسط الترجیحي .(acetate n-butyl) (258.8 ف) C° 126 :وأدنى قیمة معروفة ھي
291.8 ف)

الحالة الفیزیائیة

نقطة االنصھار/نقطة التجمد

لیة ونطاق الغلیان نقطة الغلیان األوَّ

الضغط البخاري

الكثافة

الكثافة البخاریة

الذوبانیة (نیات)

سائل.

غیر قابل للتطبیق.

g/cm³ 1.45 1.39 إلى

.(acetate n-butyl)  (1 = الھواء)  وأعلى قیمة معروفة ھي: 4

.(acetate n-butyl) (عند 20 درجة مئویة) (11.3 مم زئبق) وأعلى قیمة معروفة ھي: 1.5 كیلوباسكال
المتوسط الترجیحي: 0.79 كیلوباسكال (5.93 مم زئبق) (عند 20 درجة مئویة)

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

خاصیة. الرائحة

pH

عدیدة اللون

ناً بـ خالت البوتیلمعدل التبخر وأعلى قیمة معروفة ھي: 1 (acetate n-butyl)  المتوسط الترجیحي: 0.62ُمقاَر

درجة حرارة االشتعال الذاتي

نقطة الومیض

.(ethoxypropionate-3 ethyl) (710.6 ف) C° 377 :وأدنى قیمة معروفة ھي

C° 35 :كأس مغلق

1.05 - 9.8%

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر قابل للتطبیق.

غیر متاحة.اللزوجة

عتبة الرائحة

معامل تفریق األوكتانول/الماء

الحدود العلیا/الدنیا لقابلیة االشتعال أو االنفجار

الخواص االنفجاریة

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

غیر متاحة. :خواص مؤكِسدة

9.1 معلومات حول الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة األساسیة

المظھر

9.2 المعلومات األخرى

غیر متاحة.:درجة حرارة االنحالل

:القابلیة لاللتھاب (مادة صلبة، غاز)

لیس ھناك مزید من المعلومات.

غیر قابل للتطبیق.

غیر قابل للتطبیق.

القسم 10: الثبات الكیمیائي والقابلیة للتفاعل

لكي تتالفي حدوث تفاعالت قویة منتَجة للحرارة، یُراعى إبعاده غن المواد اآلتیة: عوامل مؤكِسدة, قلویات قویة, أحماض
قویة.

10.6 نواتج االنحالل الخطرة

قد تولد نواتج تحلل خطرة عند تعرضھا لدرجات حرارة عالیة.10.4 الظروف التي ینبغي تجنبھا

ثابتةٌ في ظروف الُمناولة والتخزین الُموصى بھا (انظر القسم 7). :10.2 الثبات الكیمیائي

:

:

:10.5 المواد غیر المتوافقة

لن تحدث تفاعالت خِطرة في ظروف التخزین واالستخدام العادیة.:10.3 إمكانیة التفاعالت الخطرة

ال توجد معلومات اختبار محددة عن إمكانیة تفاعل ھذا المنتج أو مكوناتھ.:10.1 التفاعلیة

قد تحتوي نواتج اإلنحالل المواد اآلتیة: أول أكسید الكربون, ثاني أكسید الكربون, دخان, أكاسید النیتروجین.
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القسم 11: المعلومات السمومیة
11.1 معلومات حول اآلثار السمیة

سمیة حادة

n-butyl acetate LC50 استنشاق بخار جرذ >21.1 مج / لتر 4 ساعات
LD50 جلدي أرنب >17600 مج / كجم -
LD50 بالفم جرذ 13100 مج / كجم -

ن/المنتَج اسم الُمكّوِ النتیجة األنواع الجرعة التعرض

السرطنة

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.

التأثیر على الجینات

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.

السمیة التناسلیة

التھیج/التآكل

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl) sebacate

ْلد. الِج حیوان ثدیي - غیر محدد النوع استحساسیة.

methyl 1,2,2,6,
6-pentamethyl-4-piperidyl 

sebacate

ْلد. الِج حیوان ثدیي - غیر محدد النوع استحساسیة.

ن/المنتَج اسم الُمكّوِ طریقة التعرض األنواع النتیجة

تقدیرات السمیة الحادة

الیوجد.

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (التعرض المفرد)

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة (تعرض متكرر)

ن/المنتَج اسم الُمكّوِ الفئة

خطر الّشفط في الجھاز التنفسي

طریقة التعرض األعضاء المستھدفة

:المعلومات األخرى

ف معاییر التصنیف، بناًء على البیانات الُمتاحة. لم تُستْو

n-butyl acetate الفئة 3 غیر قابل للتطبیق. تأثیرات مخدرة

ف معاییر التصنیف، بناًء على البیانات الُمتاحة. لم تُستْو

 CLP the of method conventional the following assessed been has mixture The .لیست ھناك بیانات متاحة عن الخلیط ذاتھ
accordingly properties toxicological for classified is and 1272/2008 No (EC) Regulation. انظر القسمین 2 و 3 لمطالعة التفاصیل.

ن الُمذیب تتجاوز حد التعرض الِمھني المنصوص علیھ، قد یُخلِّف تأثیرات صحیةً ضائرة، مثل تھیُّج األغشیة المخاطیة والجھاز التعرض لتركیزات من بخار الُمكوَّ
ل أو التنفسي وتأثیرات ضائرة على الُكلى والكبد والجھاز العصبي المركزي. قد تُسبب الُمذیبات بعض اآلثار سالفة الذكر نتیجة المتصاصھا خالل الجلد. االتصال الُمطوَّ

المتكرر بالخلیط قد یسبب زوال الدُّھن الطبیعي من الجلد، مسبباً التھاب الجلد التالمسي غیر التحسسي واالمتصاص خالل الجلد. االبتالع قد یسبب الغثیان واإلسھال
والتقیؤ.

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.

التأثیرات النمائیة :

التأثیرات الخصوبیة:

ف معاییر التصنیف، بناًء على البیانات الُمتاحة. لم تُستْو

االستحساس.

لم یتم التعرف على شيء منھم.

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.

القسم 12: المعلومات اإلیكولوجیة

لیست ھناك بیانات متاحة عن الخلیط ذاتھ.
یُحظر دخولھا المصارف أوالمجاري المائیة.

 is and 1272/2008 No (EC) Regulation CLP the of method summation the following assessed been has mixture The
.details for 3 and 2 Sections See .accordingly properties eco-toxicological for classified

12.1 السمیة

ھذه المادة ضارةً بالحیاة المائیة وتأثیراتھا طویلة األمد.
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یتفق والئحة (المجموعة األوروبیة) رقم 453/2010 (تشریع تقییم المواد الكیمیائیة وتسجیلھا وإقرارھا (REACH))، الملحق 2، بصیغتھ المعدلة بالئحة (االتحاد
األوروبي) رقم 2015/830

القسم 12: المعلومات اإلیكولوجیة

غیر متاحة.التحركیة :

LogPow BCF إمكانیة

12.3 القدرة على التراكم األحیائي

ن/المنتَج اسم الُمكّوِ

n-butyl acetate 2.3 - ُمنخفض

ن/المنتَج اسم الُمكّوِ العمر النصفي المائي التحلل الضوئي القابلیة على التحلل
الحیوي

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl) sebacate

- - لیس بسھولة

methyl 1,2,2,6,
6-pentamethyl-4-piperidyl 

sebacate

- - لیس بسھولة

12.2 الثبات والتحلل

غیر متاحة.

12.4 القابلیة على التحرك عبر التربة

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

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.12.6 التأثیرات الضارة األخرى

PBT:.غیر قابل للتطبیق

vPvB:.غیر قابل للتطبیق

12.5 نتائج مأخوذة من تقییم الـ PBT (البقاء والسمیة والتراكم البیولوجي) والـ vPvB (البقاء الشدید والتراكم البیولوجي الشدید)

:

القسم 13: االعتبارات المتعلقة بتصریف المواد والتخلص منھا

: طرق التخلص السلیم من النفایة

تشتمل المعلومات الواردة في ثنایا ھذا القسم على إرشادات وتوجیھات عامة. وتنبغي االستعانة بقائمة االستخدامات الُمبیَّنة في القسم 1 لمطالعة ما یُتاح من معلومات وردت
في سیناریو(ھات) التعرض بشأن أوجھ االستخدام.

13.1 طرق ُمعالجة النفایة

الُمنتَج

التغلیف

ینبغي تجنب تولید النفایات أو التقلیل منھا حیثما أمكن.  ینبغي أن یُعاد تدویر نفایة التغلیف.  ینبغي عدم أخذ الترمید أو:طرق التخلص السلیم من النفایة
الطمر في االعتبار إال إذا كانت إعادة التدویر غیر ُمجدیة.

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.

یُحظر دخولھا المصارف أوالمجاري المائیة.
یُراعى التخلص منھا طبقاً اللوائح الساریة على المستوى المحلي والفیدرالي ومستوى الوالیة.

إذا اختلط ھذا المنتج مع نفایات أخرى، قد ال یعُد رمز منتج النفایة األصلي ساریاً ویجب تعیین الرمز المالئم.
لمزید من المعلومات، اتصل بسلطة النفایات المحلیة التي تتبعھا.

االعتبارات المتعلقة بتصریف المواد
والتخلص منھا

:

االعتبارات المتعلقة بتصریف المواد
والتخلص منھا

ینبغي أن تؤخذ مشورة سلطة النفایات المختصة في تصنیف الحاویات الفارغة، مستعیناً بما ورد في صحیفة بیانات:
السالمة ھذه.

یجب التخلص من الحاویات الفارغة أو إعادة تھیئتھا.
ثھا المنتَج وفقاً للوائح القانونیة المحلیة أو الوطنیة. تخلَّص من الحاویات التي لوَّ

(EWC) قائمة النفایات األوروبیة:

نفایة خِطرة : نعم.
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القسم 13: االعتبارات المتعلقة بتصریف المواد والتخلص منھا

غة التي لم تُنظَّف:االحتیاطات الخاصة البد أن یجري التخلص من ھذا المنتج وحاویتھ بطریقة آمنة.  ینبغي الحذر عند مناولة الحاویات الُمفرَّ
ولم تُغَسل.  قد تظل بعض رواسب المنتج عالقة بالحاویات الفارغة أو قُمصانھا.  قد یؤدي البخار المتصاعد من البقایا إلى

خلق مناخ قابل لالشتعال بشدة أو شدید االنفجار داخل الحاویة.  ال تقطع الحاویات الُمستعملة وال تلحمھا وال تسحقھا إال
فت تنظیفاً داخلیاً تاماً .  تجنب تناثر المادة المنسكبة وجریانھا السطحي ووصولھا إلى التربة و المجاري إذا كانت قد نُّظِ

المائیة والبالوعات ومجاري الصرف.

CEPE Paint Guidelines 15 01 10* packaging containing residues of or contaminated by 
hazardous substances

نوعیة التغلیف (EWC) قائمة النفایات األوروبیة

القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

Paint

3

III

Paint

3

III

3

Paint

III

UN1263UN1263 UN1263

S-E ,F-E جداول الطواريء

ADR/RID IMDG IATA

14.1 رقم األمم المتحدة

14.2 اسم الشحن الصحیح
الخاص باألمم المتحدة

14.3 فئة/فئات مخاطر النقل

14.4 مجموعة التعبئة

التشریع األلماني بشأن النقل
والمجاري المائیة الداخلیة

ADN

14.5 األخطار البیئیة

14.6 احتیاطات خاصة للُمستخدم

14.7 النقل سائباً بحسب الُملحق الثاني
من اتفاقیة ماربول MARPOL (بشأن

منع التلوث الناجم عن السفن) وكود حاویة
(IBC) السوائب الوسیطة

ال. نعم. ال. ال.

غیر قابل للتطبیق.:

UN1263

Paint

3

III

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.

:

معاییر المنظمة الدولیة للمالحة لشحن المواد الخطرة (IMDG)، المواد اللزجة، یتم نقلھا وفقاً إلى الفقرة 2.3.2.5 (
تنطبق اإلجراءات على األوعیة بسعة أقل من 450 لتر)

معلومات إضافیة

الُمنتَج منظَّم كمادة خِطرة بیئیاً عند النقل بسفن صھریج فقط.

ADR/RID

التشریع األلماني بشأن النقل والمجاري
ADN المائیة الداخلیة

IMDG

:

:

:

رقم تعریف الخطر 30
(D/E) كود النفق

القسم 15: المعلومات التنظیمیة
15.1 تشریع/لوائح السالمة والصحة والبیئة الخاصة بالمادة أو الخلیط

(REACH تسجیل الكیماویات وتقییمھا وترخیصھا) تنظیم (المجلس األوروبي) رقم 1907/2006

الُملحق الرابع عشر؛ قائمة المواد الخاضعة للترخیص

الُملحق الرابع عشر

مواد ُمقلقة للغایة

لم یُدرج أٌي من المكونات.
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یتفق والئحة (المجموعة األوروبیة) رقم 453/2010 (تشریع تقییم المواد الكیمیائیة وتسجیلھا وإقرارھا (REACH))، الملحق 2، بصیغتھ المعدلة بالئحة (االتحاد
األوروبي) رقم 2015/830

القسم 15: المعلومات التنظیمیة

المعلومات الواردة في صحیفة بیانات السالمة ھذه ال تضم التقییم الشخصي للمستخدم وال المخاطر الخاصة بمنطقة العمل:االستخدام الصناعي
طبقاً لمتطلبات تشریعات الصحة والسالمة األخرى. بنود لوائح الصحة الوطنیة والسالمة في العمل تنطبق على استخدام

ھذا المنتَج في مكان العمل.

مركب عضوي طیار في الخلیط الُمعد
لالستخدام

غیر متاحة.:

اللوائح الوطنیة

لوائح االتحاد األوروبي األخرى

غیر قابل للتطبیق. الُملحق السابع عشر؛ قیود على
تصنیع وطرح واستخدام مواد وخالئط

وحاجیات ُمعینة خطرة

:

ن واحد على األقل غیر ُمدَرج.:قائمة أوروبا ُمكّوِ

اللوائح الدولیة

غیر قابل للتطبیق.15.2 تقییم مأمونیة الكیماویات :

لم یُدرج أٌي من المكونات.

(VOC) بشأن المركب العضوي المتطایر تسري على ھذا الُمنتَج. لمزید من المعلومات، ارجع:المواد العضویة الطیارة EC/42/2004 أحكام التوجیھ
إلى وسم الُمنتَج وصحیفة البیانات الفنیة أو أیھما.

توجیھ سیفیسو

This product may add to the calculation for determining whether a site is within the scope of the Seveso Directive on 
major accident hazards.

كیماویات جداول القائمة 1 و2 و3 من معاھدة األسلحة الكیماویة

(E و C و B و A مالحق) بروتوكول مونتلایر

د بالقائمة. لم تِر

دولي (INTL) - اتفاقیة ستوكھولم للملوثات العضویة طویلة البقاء

د بالقائمة. لم تِر

اتفاقیة روتردام الدولیة بشأن إجراء الموافقة عن علم ُمسبَق

د بالقائمة. لم تِر

د بالقائمة. لم تِر

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

د بالقائمة. لم تِر

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

د بالقائمة. لم تِر

Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

د بالقائمة. لم تِر

القسم 16: المعلومات األخرى
تشیر إلى معلومات تم تغییرھا مقارنةً بالنسخة التي سبق إصدارھا.

ATE = تقدیر السمیة الحادة:االختصارات
CLP = تنظیم التصنیف والتوسیم والتعبئة [الئحة (EC) رقم 1272/2008]

الـ DMEL = مستوى التأثیر األدنى الُمشتَق
الـ DNEL = مستوى عدم التأثیر الُمشتق

بیان EUH = بیان األخطار الخاصة بتنظیم التصنیف والتوسیم والتعبئة
PBT = باقیة وسامة ومتراكمة بیولوجیا
الـ PNEC = تركُّز عدم التأثیر الُمتوقَّع

(REACH) رقم التسجیل في التنظیم المتعلق بتسجیل وتقییم وترخیص المواد الكیماویة = RRN
vPvB = شدید البقاء وشدید التراكم البیولوجي

[(CLP) التصنیف والوسم والتعبئة/(GHS) ًالنظام المتوائم عالمیا] اإلجراء الُمستخدم الشتقاق التصنیف بحسب تنظیم (المفوضیة األوروبیة) رقم 1272/2008
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القسم 16: المعلومات األخرى

، وبناًء على االختبارات المعملیة والخبرة العملیة. تعتبر منتجات Jotun تم تقدیم المعلومات الواردة في ھذا المستند وفقًا ألحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة
وال تضمن شركة  .Jotun من السلع شبھ الجاھزة، وباعتبارھا كذلك، فإن ھذه المنتجات دائًما ما یتم استخدامھا وفقًا لشروط معینة تحت رقابة شركة Jotun
وینبغي على المستخدمین الرجوع إلى تحتفظ شركة Jotun بالحق في تغییر البیانات المقدمة دون إخطار مسبق.  Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسھ. 
شركة Jotun للحصول على اإلرشادات الخاصة بمدى مالءمة ھذا المنتج بوجھ عام الحتیاجاتھم الخاصة ولالستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بین إصدارات
اللغات المختلفة من ھذا المستند، فإن النسخة اإلنجلیزیة (المملكة المتحدة) ھي التي تكون ساریة ویتم العمل بھا.

مالحظة للقاريء الكریم

2.01

27.12.2019 تاریخ الطبع

تاریخ اإلصدار/ تاریخ المراجعة

نُسخة

تاریخ اإلصدار السابق

:

:

:

:

27.12.2019

27.12.2019

التصنیف التبریر

Flam. Liq. 3, H226 على أساس معطیات االختبار
Skin Sens. 1, H317 طریقة الحساب

Aquatic Chronic 3, H412 طریقة الحساب

نص بیانات األخطار الُمختصرة كامالً 

[(GHS) ًالنظام المتوائم عالمیا /(CLP) التصنیف والوسم والتعبئة] ًنص التصنیفات كامال

H226 سائل وبخار لھوب.
H317 قد یسبب تفاعالً للحساسیة في الجلد.
H336 قد یسبب النعاس أو الترنح.
H400 سمي جداً للحیاة المائیة.
H410 سمي جداً للحیاة المائیة مع تأثیرات طویلة األمد.
H411 سمي للحیاة المائیة مع تأثیرات طویلة األمد.
H412 ضار للحیاة المائیة مع تأثیرات طویلة األمد.

Aquatic Acute 1, H400 الخطورة البیئیة المائیة (الحادة) - الفئة 1
Aquatic Chronic 1, H410 الخطورة البیئیة المائیة (طویلة األمد) - الفئة 1
Aquatic Chronic 2, H411 الخطورة البیئیة المائیة (طویلة األمد) - الفئة 2
Aquatic Chronic 3, H412 الخطورة البیئیة المائیة (طویلة األمد) - الفئة 3

EUH066
Flam. Liq. 3, H226 سوائل قابلة لالشتعال - الفئة 3

Skin Sens. 1, H317 التحسس الجلدي - الفئة 1
STOT SE 3, H336 السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (التعرض المفرد) (تأثیرات مخدرة) - الفئة 3
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