
برگه اطالعات ایمنی محصول

نام محصول و شرکت تولیدکننده:- 1

triforminنام محصول:  D

کننده دست و اسکراب جراحی بر پایه الکلضدعفونی کاربرد: 

chemische fabrik Dr.Weigert Gmbh & co . KGشرکت تولید کننده : 

کشور تولیدکننده: آلمان

www.drweigert.comوب سایت : 

:شناسایی خطرات–2

irritantمحرك       طر:               خعالمت  - Xi

:Rهشدارها 

R قابل اشتعال10

R محرك چشم36

R ودگی شود.الخواب آبخارات آن ممکن است سبب سرگیجه و 67

:Sتوصیه هاي ایمنی 

S دور از دسترس کودکان نگهداري شود.2

S دور از منابع احتراق و مکانهاي سیگار کشیدن ممنوع نگهداري شود.16

S .از تماس با چشم ها اجتناب گردد25



S در صورت بلع فورا به پزشک مراجعه شود و برچسب محصول نشان داده شود. 46

اطالعات مربوط به ترکیبات محصول :–3

Propan-2-olترکیبات خطرناك
CAS No67-63-0

EINECS no.200-661-7
Registration no.01-2119457558-25-xxxx

ClassificationXi,R36
F,R11

R67

کمکهاي اولیه :-4

.مرقبتهاي پزشکی رعایت گردد.یه مناسب با هواي تازه فراهم شود و فورا تهوبعد از استنشاق :

15در صورت تماس با چشم پلکها را باز نگه دارید و با آب فراوان به مدت حداقل بعد از تماس با چشم :
دقیقه شستشو دهید و سپس به چشم پزشک مراجعه گردد.

د.فورا با پزشک تماس گرفته و برگه اطالعات ایمنی محصول نشان داده شودر صورت خوردن محلول :

اطفاي حریق :- 5

,فوم,کربن دي اکساید,جت اسپري آبپودر خشکمواد مناسب براي اطفاي حریق :

Full Water Jetمواد اطفاء کننده اي که به دالیل ایمنی نباید استفاده گردد :

احتراق استنشاق از تجهیزات محافظتی ویژه استفاده کنند و بخارات و گازهاي ناشی از توصیه آتش نشانی :
نشود.



حمل و نقل و انبارداري :–6

فراهم کردن تهویه خوب براي محیط کاري. ظروف به صورت کامال حمل و نقل ایمن: توصیه هاي 
دربسته نگهداري شود.

توصیه هاي محافظت از آتش و انفجار: دور از منابع گرما و احتراق و محل سیگار کشیدن ممنوع نگهداري شود.

ظروف کامال محکم و در بسته و در مکانی با تهویه مناسب محصول از گرما محافظت شود.انبارداري:شرایط 
نگهداري شود.

ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی :- 7

مایعحالت فیزیکی :

بی رنگرنگ :

الکلبو :

PH8

Flash point:5/21درجه سلسیوس

پایداري و واکنش پذیري:-8

یچ واکنش خطرناك در همگام نگهداري و حمل و نقل شناسایی نشده است ه

واحد علمی شرکت ایده گستر درمان
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