
برگه اطالعات ایمنی محصول

نام محصول و شرکت تولیدکننده:- 1

neoform MEDنام محصول:  AF

ضدعفونی کننده الکلی سریع االثر سطوحکاربرد: 

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

کشور تولیدکننده: آلمان

www.drweigert.comوب سایت : 

:شناسایی خطرات–2

طر:                خعالمت 

C-                                          خورندهN - زیستخطرناك براي محیط

ترکیبات خطرناك که باید روي برچسب محصول باشد:

Didecyldimethylammonium chloride,poly(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid

:Rهشدارها 

R22 - .مضر درصورت بلع
R34-سوزاننده

R43-.ممکن است در اثر تماس با پوست ایجاد حساسیت کند
R51/53- براي ارگانیزمهاي آبزي سمی است. ممکن است در دراز مدت باعث اثرات زیا ن آور در محیط آبی

گردد. 



توصیه هاي ایمنی 

S23-.بخارات و ذرات استنشاق نشود

S26/27/28-بعد از با آب فراوان شسته شده و به پزشک مراجعه گردد ."در صورت تماس با چشمها فورا

با آب فراوان شسته شود."تماس با پوست همه البسه آلوده شده تعویض و فورا

S36/37/39-.هنگام کار با این محصول از لباس مناسب، دستکش و حفاظت چشم/ صورت استفاده کنید

S45-ول به پزشک مراجعه گردد (درصورت امکان برچسب روي محص"در زمان حادثه و احساس ناراحتی، فورا

).نشان داده شود

اطالعات مربوط به ترکیبات محصول :–3

.EC Noنام ماده شیمیایی( گرم )مقدار
10-25%2-phenoxyethanol204-589-7

Xn-harmful,Xi-irrittant R22-36122-99-6
17/5%Didecyldimethylammonium chloride,230-525-2

Xn-harmful,C-corrosive,N-dangerousfor
enviroment

7173-51-5

15-5%2-ethanol,diethylen glycol monobutyl
ether

203-961-6

Xi-irritant112-34-5
1-5%Propan-2-ol,isopropyl

alcohol,isopropanol
200-661-7

F-highly flammable,Xi-irritant,67-63-0
4%Poly(hexamethylenbiguanid)hydrochlorid



کمکهاي اولیه :-4

غیر قابل انجامبعد از استنشاق :

فورا با آب فراوان شسته شود.بعد از تماس با پوست :

دقیقه 5در صورت تماس با چشم پلکها را باز نگه دارید و با آب فراوان به مدت حداقل بعد از تماس با چشم :
شستشو دهید و سپس به چشم پزشک مراجعه گردد.

بیمار را وادار به استفراغ نکنید و به پزشک دهان کامال با آب آبکشی گردد. در صورت خوردن محلول :
مراجعه گردد.

اطفاي حریق :- 5

( فوم ) مه آب ، آب و کف راي اطفاي حریق :مواد مناسب ب

موارد خاصی وجود ندارد.مواد اطفاء کننده اي که به دالیل ایمنی نباید استفاده گردد :

توصیه و الزام خاصی وجود ندارد.توصیه آتش نشانی :

حمل و نقل و انبارداري :–6

توصیه هاي ویژه خاصی ندارد.شرایط انبارداري:

Dسازي :کالس ذخیره 

ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی :- 7

مایعحالت فیزیکی :

آبیرنگ :

مشخصبو :



PH )20( 6: درجه سلسیوس

درجه سلسیوس100نقطه جوش:

Flash point:5/55درجه سلسیوس

نامشخصحاللیت در آب :

حفاظت فردي :–8

محافظت دستها : استفاده از دستکش 

محافظت چشم : استفاده از عینک ایمنی 

واحد علمی شرکت ایده گستر درمان
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