
برگه اطالعات ایمنی محصول

نام محصول و شرکت تولیدکننده:-1

neodisherنام محصول:  MediClean forte

دترجنت ، ویژه استفاده در ماشینهاي شستشوکاربرد: 

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

کشور تولیدکننده: آلمان

www.drweigert.comوب سایت : 

اطالعات مربوط به ترکیبات محصول :–2

ترکیبات خطرناك%عالمتRهشدار 

36Xi10-5Nitrilotriacetic acid ,
trisodium salt

CAS: 3–31–5064
EINECS : 6–768–225

38 ،41 ،22/48Xn,Xi2-1DiethanolamineCAS: 3–31–5064
EINECS : 6–768–225

:شناسایی خطرات–3

تحریک کننده چشم R 36

کمکهاي اولیه :-4

اطالعات عمومی : البسه آلوده شده تعویض گردد.

" با آب فراوان شستشو و آبکشی گردد.بعد از تماس با پوست : فورا

با چشمھا : چشمھا را باز نگھ داشتھ و با آب فراوان آبکشی کنید.بعد از تماس

در صورت بلع : فورا" دھان آبکشی گردد،یک لیوان آب بنوشید. بیمار را وادار بھ استفراغ نکنید.



اطفاي حریق :-5

آب ( اسپري )،فوم،پودر اطفاي حریق،دي اکسید کربن.مواد مناسب براي اطفاي حریق :

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

: در مواقع آتش سوزي ماسک تنفسی استفاده شود.تجهیزات حفاظتی ویژه براي آتش نشانان

: محصول به تنهایی سوزاننده نمی باشد.اطالعات بیشتر

حمل و نقل و انبارداري :–6

ی : احتیاطات فنی خاصی الزم نیست در صورتی که به درستی جابجا گردد.ایمناحتیاطات براي حمل و نقل و 

احتیاطات فنی خاصی نیاز نیست.شرایط انبارداري: 

ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی :-7

حالت فیزیکی : مایع

شفاف ، قهوه اي روشنرنگ :

PH )20 : ( 11درجه سلسیوس

قابل حل: حاللیت در آب 

:دستور العمل–8

محصوالت آماده غلیظ طبقه بندي و  Dangeruos Prepratation Directive 1999/45/ECبراساس 
برچسب گذاري شده است.

Xiعالمت خطر :  تحریک کننده        



:Rهشدارها 

تحریک کننده چشم R 36

توصیه هاي ایمنی :

S26با آب فراوان شسته شود و به پزشک مراجعه گردد."در صورت تماس با چشم سریعا

S46به پزشک مراجعه گردد و برچسپ روي محصول نشان داده شود. "در صورت بلع سریعا

ترکیبات فعال :

سورفاکتانتهاي غیر یونی، پلی کربوکسیلیت>5%

15-5%NTA

عوامل نگهدارنده و آنزیم 

ایزوپروپیل پارابن-پروپیل-بوتیل-اتیل-ویژه : فنوکسی اتانول ، متیلترکیبات

واحد علمی شرکت ایده گستر درمان

www.ideamedica.com
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