
برگه اطالعات ایمنی محصول

نام محصول و شرکت تولیدکننده:- 1

neodisherنام محصول:  LM 2

تمیز کننده کاربرد: عامل 

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 محرك براي چشم ها و پوست36/38

توصیه هاي ایمنی 

S26با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه کنید."درصورت تماس با چشم سریعا

S37مناسب استفاده شود.از دستکش

S46.در صورت بلع فورا به پزشک مراجعه و برچسب محصول نشان داده شود



اطالعات مربوط به ترکیبات محصول :–3

.EC Noنام ماده شیمیایی( گرم )مقدار
< 3-181-215هیدروکسید پتاسیم0.5%

کمکهاي اولیه :-4

نشدنی )غیر قابل انجام ( بعد از استنشاق : 

با آب فروان شسته شود."بعد از تماس با پوست : سریعا

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

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

اطفاي حریق :- 5

مواد مناسب براي اطفاي حریق : مه آب ، آب و کف مناسب می باشد.

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

ندارد.توصیه آتش نشانی : توصیه و الزام خاصی وجود 

حمل و نقل و انبارداري :–6

احتیاطات براي حمل و نقل و ایمنی : احتیاطات فنی خاصی الزم نیست.

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

Dکالس ذخیره سازي : 



ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی :- 7

حالت فیزیکی : مایع

زرد خیلی کم رنگ ( شفاف )رنگ : 

بو : مشخصه

PH )20 : ( 12.9درجه سلسیوس

حاللیت در آب : بسیار قابل حل

حفاظت فردي :–8

محافظت دستها : استفاده از دستکش 

محافظت چشم : استفاده از عینک ایمنی 

محافظت پوست : تعویض فوري البسه آلوده شده

قابلیت تجزیه بیولوژیک:- 9

EC /2004 /648Detergent Directiveسورفاکتانتهاي موجود در محلول طبق قانون دترجنتها 

قابل تجزیه بیولوژیک می باشد.

واحد علمی شرکت ایده گستر درمان
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