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Thermoplan Descaler 
  صحائف بیانات السال مة 

المعدلة بموجب الالئحة التنظیمیة (االتحاد األوروبي)   1907/2006) (المجموعة األوروبیة)  REACHوفقاً لالئحة التنظیمیة ِلتسجیل، تقییم، ترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة (
2020/878 

 1.1الطبعة:     20/ 12/ 2021تاریخ المراجعة:     07/07/2021تاریخ اإلصدار:  
  

 

   

 2/11 (العربیة)  AR (تاریخ المراجعة) 2021/ 12/ 20
 

 بیان تعریف المادة/ الخلیط  :القسم  1

 بیان تعریف المنتج .1.1

 خلیط  : شكل المنتج 

 Thermoplan Descaler : اسم المنتج 
REF0-C0N6-A008-6PYE : UFI 

 االستخدامات المحددة المناسبة للمادة أو المخلوط واالستخدامات التي یوصى بتجنبھا .1.2

 االستخدامات المحددة المناسبة  .1.2.1
 استخدام صناعي  : فئة االستعمال الرئیسیة 

 مزیل للجیر  : استعمال المادة/الخلیط 

 االستخدامات التي یوصى بتجنبھا  .1.2.2
 إضافیةال تتوفر أي معلومات 

 المعلومات  الخاصة  بمورد فیشة  بیانات السالمة .1.3

 رقم ھاتف الطوارئ .1.4

 1 (352) 323-3500+ :(Infotrac)  دولي : رقم الطوارئ
 

 بیان تعریف األخطار :القسم  2

 المادة أو المخلوط تصنیف   .2.1

 [الالئحة التنظیمیة بشأن التصنیف والتوسیم والتغلیف]  1272/2008التصنیف وفقاً لالئحة التنظیمیة (المجموعة األوروبیة) رقم 
Eye Irrit. 2 H319   

 16: انظر القسم EUHو   - Hالنص الكامل لفئات الَخَطر، عبارات 

 اإلنسان وعلى البیئة آثار فیزیو كیمیائیة ضارة على صحة 
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 عناصر بطاقة الوسم .2.2

 [الالئحة التنظیمیة بشأن التصنیف والتوسیم والتغلیف]  1272/2008وسم وفقاً لالئحة التنظیمیة (الجماعة االقتصادیة) رقم 
 : )) CLPالمخططات التوضیحیة للخطر (التصنیف والتوسیم والتغلیف (

 

     

  GHS07      
 انتباه : ) CLPكلمة التنبیھ (

 . .یسبب تھیجاً شدیداً للعین - CLP ( : H319إشارات الخطر (
 . .ارتداء قفازات للحمایة, وقاء للعینین  - CLP ( : P280البیانات التحذیریة (

P337+P313 -  .إذا استمر تھیج العین: تطلب استشارة طبیة/رعایة طبیة 

 أخطار أخرى  .2.3

 ). PBTللمكونات.  ومع ذلك، ال توجد مؤشرات على أن ھذا المنتج یحتوي على مواد یحتمل تصنیفھا على أنھا ( REACH) بعد في إطار PBTلم یتم إجراء تقییم الثبات والتراكم البیولوجي والسمیة (

 (vPvB).للمكونات.  ومع ذلك، ال توجد مؤشرات على أن ھذا المنتج یحتوي على مواد یحتمل تصنیفھا على أنھا REACH في إطار (vPvB) كم البیولوجي لم یتم إجراء تقییم شدة الثبات والترا 

 الصانع 

Urnex Brands, LLC 
700 Executive Blvd. 
10523 Elmsford, NY - USA 
T +1-914-963-2042 - F +1-914-963-2145 
info@urnex.com 

 موزع

Urnex Brands, LLC 
Olympisch Stadion 24-28 
1076 DE Amsterdam - The Netherlands 
T +31.20.854.6030 
info@urnex.com 

mailto:info@urnex.com
mailto:info@urnex.com
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% تم تقییمھا وفقًا   للملحق الثالث عشر ِلـ تسجیل، تقییم، ترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة  0.1) بنسبة ≥ vPvB)/مواد ثابتة جدًا ومتراكمة بیولوجًیا جدًا ( PBTیحتوي على مواد سامة ثابتة ومتراكمة بیولوجًیا ( 
)REACH ( 

 
) المتالكھا خصائص تسبب اضطراًبا في الغدد  REACH) من إجراءات تسجیل وتقییم وترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة ( 1( 59جة في القائمة الموضوعة وفقًا للمادة ال یحتوي الخلیط على مادة (مواد) مدر

أو قانون اللجنة (االتحاد األوروبي)   2017/2100لجنة المفوضة (االتحاد األوروبي) الصماء، أو لم یتم تحدیدھا على أنھا تحتوي على خصائص معطلة للغدد الصماء وفقًا للمعاییر المنصوص علیھا في قانون ال
2018/605 

 

 التركیب/ معلومات عن المكونات  :القسم  3

 المواد  .3.1

 ال ینطبق 

 المخالیط  .3.2

التصنیف وفقاً لالئحة التنظیمیة (المجموعة  % بیان تعریف المنتج  االسم
[الالئحة التنظیمیة   1272/2008األوروبیة) رقم 

 بشأن التصنیف والتوسیم والتغلیف] 

رقم المادة في دائرة المستخلصات الكیمیائیة   الیوریا، أحادي میثان سلفونات 
)CAS(: 207308-34-7 

30 – 20 Acute Tox. 4   ,(فموي)H302 (ATE=1357   ملغ/كغم
 من وزن الجسم) 

Eye Irrit. 2, H319 

 16: انظر القسم EUHو   -Hالنص الكامل للعبارات 

 تدابیر اإلسعاف األولي :القسم  4

 وصف تدابیر اإلسعاف األولي  .4.1

طبیة/رعایة طبیة في حالة إذا كان التنفس صعباً، ینقل الشخص إلى الھواء الطلق ویظل في وضع مریح للتنفس. تطلب استشارة  : تدابیر اإلسعاف األولي في حالة االستنشاق 
 الشعور بتوعك. 

 إذا حدث تھیج جلدي: غسل الجلد بالماء الغزیر. استشارة طبیب إذا استمر التھیج.  : تدابیر اإلسعاف األولي في حالة مالمسة الجلد 

دقائق. تنزع العدسات الالصقة، إذا كان ذلك أمراً سھالً. یستمر الشطف. إذا في حالة دخول العین: یشطف باحتراس بالماء لعدة  : تدابیر اإلسعاف األولي في حالة مالمسة العین 
 استمر تھیج العین: تطلب استشارة طبیة/رعایة طبیة. 

شيء عن طریق الفم للشخص فاقد ال تسبب التقيء ما لم تُوّجھ إلى القیام بذلك من قبل العاملین في المجال الطبي. عدم إعطاء أي  : تدابیر اإلسعاف األولي في حالة االبتالع 
 الوعي. تطلب استشارة طبیة/رعایة طبیة في حالة الشعور بتوعك. 

 أھم األعراض والتأثیرات الحادة والمتأخرة .4.2

 قد یؤدي إلى تھیج القنوات التنفسیة.  : األعراض /التَأِْثیَرات بعد االستنشاق 

 عنھ تھیج الجلد. األعراض قد تشمل احمرار، جفاف، تفتت الدھون وتشقق الجلد.  قد ینتج : األعراض /التَأِْثیَرات بعد مالمسة الجلد

یسبب تھیجاً شدیداً للعین. مكن أن تشمل األعراض الشعور بالضیق أو األلم، وزیادة حركة العین وغزارة الدموع، مع إحمرار وتورم   : األعراض / التَأِْثیَرات بعد مالمسة العینین 
 الملتحمة. واضحین في 

 قد یضر إذا ابتلع. قد ینتج عنھ تھیج الجھاز الھضمي والغثیان والقيء واإلسھال.  : األعراض /التَأِْثیَرات بعد االبتالع 

 اإلشارة إلى أي عنایة طبیة فوریة أو عالج محدد ضروري  .4.3

 طبیة فوراً (أظھر الُملَصق إذا كان ممكناً).  قد تظھر األعراض في وقت الحق. في حالة وقوع حادثة أو شعورك بتوعك، اطلب مساعدة

 تدابیر مكافحة الحریق  :القسم  5

 وسائل اإلطفاء .5.1

 استخدام الوسائل المالئمة الحتواء الحرائق المحیطة.  : وسائل اإلطفاء المناسبة 

 ال یعرف أي منھا.  : عوامل إطفاء غیر مناسبة

 الخلیط مخاطر خاصة ناتجة عن المادة أو  .5.2

 قد تشمل منتجات االحتراق، وال تقتصر على: أكاسید الكربون. أكسیدات النیتروجین.  : خطر الحریق 

 البیانات التحذیریة لرجال اإلطفاء  .5.3

والعتاد) وحمایة الجھاز التنفسي  ابقیھ بعیدا عن اتجاه النیران ارتداء مالبس مكافحة الحرائق كاملة والعتاد التدریجي (كامل القبو   : الحمایة في حالة الحریق 
)SCBA .( 
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 تدابیر مواجھة التسرب العارض :القسم  6

 االحتیاطات الشخصیة ومعدات الحمایة وإجراءات الطوارئ  .6.1

 المحمیین. . اعزل منطقة الخطر وامنع دخول األفراد غیر الضروریین وغیر 8استخدم الحمایة الشخصیة الموصي بھا في القسم  : التدابیر العامة 

 لغیر العاملین في مواجھة حاالت الطوارئ .6.1.1
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 للعاملین في مواجھة حاالت الطوارئ .6.1.2
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 اإلحتیاطات لحمایة البیئة .6.2

 تجنب وصول المنتج إلى البالوعات ومیاه الشرب.

 االحتواء والتنظیف أسالیب ومادة  .6.3

قم بامتصاص و / أو احتواء التسرب مع مادة خاملة (الرمل، الفیرمیكولیت أو غیرھا من المواد المناسبة)، ثم ضع في حاویة مناسبة.   : بشأن كیفیة االحتواء 
 عدم السكب في المیاه السطحیة أو میاه الصرف. ارتداء المعدات الشخصیة الواقیة الموصى بھا. 

 كنس المنتج المسكوب أو كسحھ بالجاروف ووضعھ في وعاء مناسب للتخلص منھ. قم بتوفیر التھویة.  : تنظیف أسالیب ال

 اإلشارة إلى أقسام أخرى  .6.4

 الوقایة الفردیة. -: مراقبة التعرض  8للمزید من المعلومات اطلع على القسم 

 المناولة والتخزین  :القسم  7

 المأمونةاحتیاطات للمناولة  .7.1

تجنب التالمس مع الجلد والعینین. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/األبخرة/الرذاذ.. ال تبتلع. توخي الحذر عند مناولة الوعاء  : احتیاطات للمناولة المأمونة 
 وفتحھ. عند االستخدام ال تأكل، تشرب أو تدخن. 

 استخدامھا. یجب غسل األیدي في كل مرة یتم فیھا التعامل مع المنتج.  تغسل المالبس الملوثة قبل إعادة : التدابیر الصحیة 

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

 یحفظ بعیداً عن متناول األطفال. یحفظ مغلقاً في مكان جاف وبارد وجید التھویة.  : ظروف التخزین 

 االستخدامات النھائیة المحددة  .7.3

 مزیل للجیر. 

 مراقبة التعرض/الحمایة الشخصیة :القسم  8

 بارامترات المراقبة .8.1

 التعرض المھني الوطني والقیم الحدیة البیولوجیة  .8.1.1
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 إجراءات الرصد الموصى بھا  .8.1.2
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 ملوثات الھواء الُمَشكَّلة  .8.1.3
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 ) PNEC) والتركیز الغیر مؤثر المتوقع (DNELمستوى عدم التأثیر المستمد ( .8.1.4
 ال ینطبق  : معلومات إضافیة

 مراقبة التطویق  .8.1.5
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة
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 مراقبة التعرض  .8.2

 التقنیة المناسبة المراقبة  .8.2.1

 :المراقبة التقنیة المناسبة
 الحرص على التھویة الجیدة في مكان العمل. توفیر وحدات غسیل العین وادشاش یمكن الوصول إلیھا بسھولة. 

 معدات الحمایة الشخصیة  .8.2.2

 حمایة العین والوجھ  .8.2.2.1

 :حمایة العین
 عندما یشیر تقییم المخاطر إلى ضرورة ذلك لتفادي التعرض لرذاذ السوائل أو الضباب أو الغبار. EN166یجب استخدام نظارة أمان واقیة للعین متوافقة مع المعاییر المعتمدة مثل المعیار األوروبي 

 حمایة الجلد .8.2.2.2

 :حمایة الجلد والجسم
 ارتداء مالبس واقیة مناسبة 

 
 :حمایة األیدي

 ارتدي قفازات مناسبة 

 حمایة المسالك التنفسیة  .8.2.2.3

 :حمایة المسالك التنفسیة 
 اآلمن للتنفس المحدد. توقعة، ومخاطر المنتج وحدود العمل في حالة التھویة غیر الكافیة، ینبغي استخدام جھاز التنفس المناسب. یجب أن یستند اختیار التنفس إلى مستویات التعرض المعروفة أو الم 

 المخاطر الحراریة .8.2.2.4

 :الحمایة من المخاطر الحراریة
 استخدام معدات الحمایة الشخصیة على النحو الواجب. 

 مراقبة تعرض البیئة  .8.2.3

 :مراقبة تعرض البیئة 
 تجنب انطالق المادة في البیئة. 

 :معلومات أخرى
 الصحة والسالمة الصناعیة. ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخین أثناء استخدام ھذا المنتَج. مناولة المنتج وفقاً إلجراءات 

 الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة  :القسم  9

 المعلومات عن الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة األساسیة  .9.1

 سائل : الحالة الفیزیائیة 

 أحمر.  : اللون

 ال یوجد.  : الرائحة

 غیر متاح  : عتبة الرائحة 

 غیر متاح  : نقطة االنصھار 

 غیر متاح  : نقطة التجمد 

 غیر متاح  : نقطة الغلیان 

 غیر قابل لالشتعال  : قابلیة االشتعال 

 غیر متاح  : الحدود العلیا/ الدنیا لقابلیة االنفجار

 غیر متاح  : الحد األدنَى لالنفجار 

 متاح غیر  : الحد األعلَى لالنفجار

 غیر متاح  : نقطة الومیض 

 غیر متاح  : درجة حرارة االشتعال الذاتي 

 غیر متاح  : درجة حرارة التحلل 

 1.16 : األس الھیدروجیني 
 غیر متاح  : اللزوجة الكینماتیة 

 قابل للذوبان في الماء. : قابلیة الذوبان

 ال ینطبق  : ) Log Kowمعامل التوزع االوكتانول / الماء ( 

 غیر متاح  : البخارضغط 

 غیر متاح  : درجة مئویة  50ضغط البخار عند درجة حرارة 

 غ/مللتر الكثافة الظاھرة 1.105 – 1.038 : التركیز 

 غیر متاح  : الكثافة النسبیة 

 غیر متاح  : درجة مئویة  20الكثافة النسبیة للبخار عند بلوغھ 

 ال ینطبق  : حجم الجسیمات 

 ال ینطبق  : الجسیماتتوزیع حجم 
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 ال ینطبق  : شكل الجسیمات 

 ال ینطبق  : نسبة التعرض للجسیمات 

 ال ینطبق  : حالة تجمیع الجسیمات 

 ال ینطبق  : حالة تكتل الجسیمات 

 ال ینطبق  : مساحة السطح المحددة للجسیمات 

 ال ینطبق  : تغبّر الجسیمات 

 معلومات أخرى  .9.2

 المتعلقة بفئات المخاطر المادیة المعلومات  .9.2.1
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 الخصائص األخرى للسالمة  .9.2.2
 غ  5.3 : احتیاط حمض/قلوي 

 الثبات الكیمیائي والقابلیة للتفاعل  :القسم 10

 القابلیة للتفاعل .10.1

 ال توجد تفاعالت خطرة معروفة في ظروف االستخدام العادیة. 

 الكیمیائيالثبات   .10.2

 مستقر في الظروف الطبیعیة. 

 إمكانیة التفاعالت الخطرة  .10.3

 ال توجد تفاعالت خطرة معروفة في ظروف االستخدام العادیة. 

 الظروف التي ینبغي تجنبھا  .10.4

 حرارة. المواد غیر المتوافقة.

 المواد غیر المتوافقة  .10.5

 عامل مؤكسد قوي. قلویات قویة. 

 ل الخطرةمنتجات التحل  .10.6

 قد تشمل، وال تقتصر على: أكاسید الكربون. أكسیدات النیتروجین. 

 المعلومات السمیة :القسم 11

 1272/2008معلومات عن فئات الخطر كما ھو محدد في الالئحة التنظیمیة (المجموعة األوروبیة) رقم  .11.1

 غیر مصنف  : سمیة حادة (فمویة) 

 غیر مصنف  : سمیة حادة (جلدیة) 

 غیر مصنف  : سمیة حادة (استنشاق) 
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 ملغ /كغم  5175.19 الجرعة الممیتة الوسطیة الفمویة في الفأر
 

 (7-34-207308) الیوریا، أحادي میثان سلفونات

 ملغ /كغم  1357 الجرعة الممیتة الوسطیة الفمویة في الفأر
 

 غیر مصنف  : تآكل الجلد / تھیج الجلد
   :1.16األس الھیدروجیني

 نظراً للبیانات المتاحة، تُعد معاییر التصنیف غیر مستوفاة : معلومات إضافیة
 یسبب تھیجاً شدیداً للعین.  : تلف/ تھیج العین الشدید 

  :1.16األس الھیدروجیني
 غیر مصنف  : التحسس التنفسي أو الجلدي

 المتاحة، تُعد معاییر التصنیف غیر مستوفاةنظراً للبیانات  : معلومات إضافیة
 غیر مصنف  : "القدرة على إحداث الطفرة في الخلیة الجرثومیة 

 نظراً للبیانات المتاحة، تُعد معاییر التصنیف غیر مستوفاة : معلومات إضافیة

 غیر مصنف  : السرطنة
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  التصنیف غیر مستوفاةنظراً للبیانات المتاحة، تُعد معاییر  : معلومات إضافیة
 

 غیر مصنف  : السمیة التناسلیة

 نظراً للبیانات المتاحة، تُعد معاییر التصنیف غیر مستوفاة : معلومات إضافیة
 

 غیر مصنف  : السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (تعرض مفرد) 

 مستوفاةنظراً للبیانات المتاحة، تُعد معاییر التصنیف غیر  : معلومات إضافیة
 

 غیر مصنف  : السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (تعرض متكرر) 

 نظراً للبیانات المتاحة، تُعد معاییر التصنیف غیر مستوفاة : معلومات إضافیة
 

 غیر مصنف  : خطر السمیة بالشفط

 نظراً للبیانات المتاحة، تُعد معاییر التصنیف غیر مستوفاة : معلومات إضافیة

 معلومات عن المخاطر األخرى  .11.2

 خصائص تعطیل الغدد الصماء  .11.2.1
) من إجراءات تسجیل وتقییم وترخیص وتقیید  1( 59ال یحتوي الخلیط على مادة (مواد) مدرجة في القائمة الموضوعة وفقًا للمادة  : خصائص تعطیل الغدد الصماء

) المتالكھا خصائص تسبب اضطراًبا في الغدد الصماء، أو لم یتم تحدیدھا على أنھا تحتوي على REACHالمواد الكیمیائیة (
أو قانون   2017/2100خصائص معطلة للغدد الصماء وفقًا للمعاییر المنصوص علیھا في قانون اللجنة المفوضة (االتحاد األوروبي) 

 2018/605اللجنة (االتحاد األوروبي) 

 معلومات أخرى .11.2.2
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة : معلومات أخرى 

 المعلومات اإلیكولوجیة  :القسم 12

 السمیة .12.1

 قد یسبب آثاراً ضارة طویلة المدى في البیئة المائیة. : عام  -اإلیكولوجیا  

 غیر مصنف  : الخطورة البیئیة المائیة، القصیرة األمد (الحادة)

 غیر مصنف  : المائیة، الطویلة األمد (المزمن) الخطورة البیئیة 

 االستمراریة وقابلیة التحلل  .12.2

Thermoplan Descaler  

 لم یُحدد.  االستمراریة وقابلیة التحلل 

 القدرة على التراكم األحیائي  .12.3
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 ال ینطبق  ) Log Kowمعامل التوزع االوكتانول / الماء ( 

 لم یُحدد.  القدرة على التراكم األحیائي 

 الحركیة في التربة .12.4

 ال تتوفر أي معلومات إضافیة

 VPVBو PBTنتائج تقییم  .12.5

للمكونات.  ومع ذلك، ال توجد مؤشرات على  REACH) بعد في إطار PBTلم یتم إجراء تقییم الثبات والتراكم البیولوجي والسمیة ( : ) PBTتیریفثاالت البولیبوتیلین (
 ). PBTأن ھذا المنتج یحتوي على مواد یحتمل تصنیفھا على أنھا (

أن   للمكونات.  ومع ذلك، ال توجد مؤشرات على REACH) في إطار vPvBلم یتم إجراء تقییم شدة الثبات والتراكم البیولوجي ( : ) vPvBمواد ثابتة جداً ومتراكمة أحیائیاً جداً (
 ). vPvBھذا المنتج یحتوي على مواد یحتمل تصنیفھا على أنھا (

 خصائص تعطیل الغدد الصماء  .12.6

) من إجراءات تسجیل وتقییم وترخیص وتقیید  1( 59ال یحتوي الخلیط على مادة (مواد) مدرجة في القائمة الموضوعة وفقًا للمادة  : خصائص تعطیل الغدد الصماء
) المتالكھا خصائص تسبب اضطراًبا في الغدد الصماء، أو لم یتم تحدیدھا على أنھا تحتوي على REACHالكیمیائیة (المواد 

أو قانون   2017/2100خصائص معطلة للغدد الصماء وفقًا للمعاییر المنصوص علیھا في قانون اللجنة المفوضة (االتحاد األوروبي) 
 2018/605اللجنة (االتحاد األوروبي) 

 التأثیرات الضارة األخرى  .12.7

 ال یوجد أي تأثیر آخر معروف  : معلومات إضافیة
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 االعتبارات المتعلقة بالتخلص من النفایات  :القسم 13

 أسالیب معالجة النفایات  .13.1

الخطیرة أو الخاصة بما یتفق مع القوانین المحلیة، اإلقلیمیة، الوطنیة و / أو  تخلص من المحتویات /الوعاء في نقاط تجمیع النفایات  : توصیات التخلص من المنتج / التعبئة والتغلیف 
 الدولیة. یجب تجنب إنتاج النفایات أو الحد منھا كلما أمكن. إعادة تدویر الحاویات الفارغة حیثما كان ذلك مسموًحا بھ. 

 المعلومات المتعلقة بالنقل  :القسم 14

 ADR / IMDG / IATA / ADN / RIDوفقا لـ: 

 رقم األمم المتحدة أو رقم تحدید الھویة .14.1

 ال یخضع للتنظیم  : )ADRرقم األمم المتحدة (

 ال یخضع للتنظیم  : )  IMDGرقم األمم المتحدة (

 ال یخضع للتنظیم  : ) IATAرقم األمم المتحدة (

 ال یخضع للتنظیم  : ) ADNرقم األمم المتحدة (

 یخضع للتنظیم ال  : )RIDرقم األمم المتحدة (

 االسم الرسمي للنقل المحدد من قبل األمم المتحدة .14.2

 ال یخضع للتنظیم  : ) ADRاالسم الرسمي ألغراض الشحن (

 ال یخضع للتنظیم  : ) IMDGاالسم الرسمي ألغراض الشحن (

 ال یخضع للتنظیم  : ) IATAاالسم الرسمي ألغراض الشحن (

 ال یخضع للتنظیم  : ) ADNاالسم الرسمي ألغراض الشحن (

 ال یخضع للتنظیم  : ) RIDاالسم الرسمي ألغراض الشحن (

 رتبة (ُرتب) أخطار النقل  .14.3

ADR 
: االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي ADRرتبة (ُرتب) أخطار النقل ( 

 للبضائع الخطرة بالطرق البریة) 

 ال یخضع للتنظیم  :

 
IMDG 

 ال یخضع للتنظیم  : ) IMDGالنقل للبحریة الدولیة للبضائع الخطرة ( رتبة (ُرتب) أخطار 

 
IATA 

 ال یخضع للتنظیم  : ) IATAرتبة (ُرتب) أخطار النقل ( 

 
ADN 

: االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل   ADNرتبة (ُرتب) أخطار النقل ( 
 الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البحریة الداخلیة)

 ال یخضع للتنظیم  :

 
RID 

 ال یخضع للتنظیم  : ) RIDفئة (فئات) أخطار النقل (

 مجموعة التعبئة .14.4

 ال یخضع للتنظیم  : )ADRمجموعة التعبئة (

 للتنظیم ال یخضع  : ) IMDGمجموعة التعبئة (

 ال یخضع للتنظیم  : ) IATAمجموعة التغلیف (

 ال یخضع للتنظیم  : ) ADNمجموعة التغلیف (

 ال یخضع للتنظیم  : ) RIDمجموعة التعبئة (

 مخاطر على البیئة  .14.5

 ال  : خطر على البیئة 
 ال  : ملوث بحري 

 ال تتوافر معلومات إضافیة.  : معلومات أخرى 

 االحتیاطات الخاصة المتعلقة بالمستعمل .14.6

 ممنوع المناولة إال بعد قراءة وفھم جمیع احتیاطات األمان.  : احتیاطات نقل خاصة
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 النقل البري 

 ال یخضع للتنظیم 

 
 النقل البحري 

 ال یخضع للتنظیم 

 
 النقل الجوي 

 ال یخضع للتنظیم 

 
 نقل عن طریق نھري 

 ال یخضع للتنظیم 

 
 بالسكك الحدیدیة نقل 

 ال یخضع للتنظیم 

 ) IMOالنقل البحري للمواد السائبة وفقاً ألدوات المنظمة البحریة الدولیة ( .14.7

 ال ینطبق 

 المعلومات التنظیمیة  :القسم 15

 اللوائح التنظیمیة/ التشریعات الخاصة بالمادة أو الخلیط بشأن السالمة والصحة والبیئة  .15.1

 اللوائح التنظیمیة لالتحاد األوروبي .15.1.1
 17) الملحق REACHال یحتوي على مواد مدرجة تحت تقییدات قائمة لوائح التسجیل والتقییم وتقیید الترخیص للمواد الكیمیائیة (

 . REACHال یحتوي على مواد مرشحة للتسجیل في 
 REACHلـ  14خالي من أي مادة علي قائمة الملحق رقم 

 بشأن تصدیر واستیراد المواد الكیمیائیة الخطرة.  2012تموز/یولیو   4للبرلمان األوروبي والمجلس بتاریخ  649/2012)) رقم EUادة تخضع للتنظیم (االتحاد األوروبي(ال یحتوي على م
 بشأن الملوثات العضویة الثابتة  2019یونیو  20للبرلمان األوروبي والمجلس المؤرخ  2019/1021ال یحتوي على اي مادة خاضعة لالئحة (االتحاد األوروبي) رقم 

 اللوائح الوطنیة .15.1.2
 .  غیر محدد 

 تقییم السالمة الكیمیائیة  .15.2

 لم یتم القیام بأي تقییم للسالمة الكیمیائیة 

 معلومات أخرى :القسم 16

 :مؤشرات التغییر
 التركیبة. 

 

 المختصرات

 °C –  درجات حرارة مئویة 

°F –  درجات فھرنھایت 
ADR –  .االتفاقیة األوروبیة بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البریة 

ACGIH –  المؤتمر األمریكي لعلماء الصحة الصناعیة 
ATE – تقدیر السمیة الحادة 
BCF –  عامل التركیز األحیائي 
BEI –   مؤشر التعرض البیولوجي 

CAS –  ائیة دائرة خدمات المستخلصات الكیمی 
CLP –  بشأن تصنیف المواد والمخالیط وتوسیمھا وتعبئتھا.  1272/2008الئحة المفوضیة األوروبیة رقم 

CMR –  مادة مسرطنة، مطفرة، سامة تناسلًیا 
cP – centipoise (وحدة من اللزوجة الدینامیكیة) 

cSt – centistokes  (وحدة من اللزوجة الكینماتیة) 
DNEL – لمستمد مستوى عدم التأثیر ا 
DMEL –  استنتاجات مستوي التأثیر األدني 

EC50 –  نصف التركیز الفعال األقصى 
ECHA –  الوكالة األوروبیة للكیماویات 
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 المختصرات

 EC-No .–   رقم الجماعة األوروبیة 
EU –  االتحاد األوروبي 

GHS – النظام العالمي المنسق لتصنیف المواد الكیمیائیة ووسمھا 
h –  ساعات 

IATA –  اتحاد النقل الجوي الدولي 
IC50 –  تثبیط التركیز 

IDLH –  الخطر الفوري على الحیاة والصحة 
IMDG – المدونة الدولیة البحریة للسلع الخطرة 

IOELV –  قیمة المحدودة للتعرض المھني اإلشاریة 
KIFS – نظام األساسي لقانون وكالة الكیماویات السویدیة (الKeml’s ( 

kPa –   كیلوباسكال 
Koc –  ُمعامل االمتزاز 

Kow –  معامل تقسیم المیاه األوكتانول 
LC50 –  تركیز الجرعة الممیتة الوسطیة 
LD50 –  الُجْرَعةُ الُوْسَطى الُممیتَة 

LOAEL –  المستوي األدني للتأثیر السلبي للمالحظة 
mg/l –  ملیغرام لكل لتر 

mg/kg –  میلیغرام لكل كیلوغرام 
mg/m3 –   ملیغرام لكل متر مكعب 

Min –  دقائق 
NIOSH –  المعھد الوطني للسالمة والصحة المھنیة 
NOEC –  التركیز الذي لم یلحظ أثره 

NO(A)EL –  مستوي التأثیر السلبي بدون مالحظة 
N.O.S .–  غیر محدد على نحو آخر 

OEL –   حد التعرض المھني 
PBT  -  ّمستمر، متراكم حیویاً وسام 
PCN –  إخطار مركز السموم 

PNEC –  التركیز الغیر مؤثر المتوقع 
ppm – أجزاء لكل ملیون 
PVC –  كلورید البولي فینیل 

REACH  -  1907/2006تسجیل، تقییم، ترخیص وتقیید الالئحة الخاصة بالمواد الكیمیائیة (المفوضیة األوروبیة) رقم 
RID –  االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طریق البر 
SDS –   ورقة بیانات سالمة المواد 

STEL –  حد التعرض القصیر األجل 
STOT – دفة محددةسمیة ألعضاء مستھ 
SVHC –  ) مادة تثیر القلق الشدیدCMR، vPvB، PBT ( 

TDI –  القیمة الیومیة المسموح بھا 
TLV –   قیمة حد العتبة 

TWA –  متوسط الوقت المرجح 
UFI –  تحدید صیاغة فریدة 
UN – األمم المتحدة 

vPvB -  شدید الثبات والتراكم البیولوجي 
WEL –   حد التعرض في مكان العمل 

WGK – Wassergefahrdungklasse –  تصنیف جودة المیاه األلماني 

 
المتعلقة بالتصنیف ووضع رقع  2008دیسمبر  16للبرلمان األوروبي جلسة   1272/2008قانون (المفوضیة األوروبیة) رقم  : مصدر البیانات 

والتعدیل على قانون   EC/1999/45و  EEC/67/548العالمات والتغلیف للمواد والمخلوطات، بالتعدیل والتصحیح على اإلرشادات 
 .1907/2006(المفوضیة األوروبیة) رقم 

 ال یوجد.  : معلومات أخرى 

 

 EUHو Hارات الخاصة بالسالمة النص الكامل للعب

Acute Tox. 4  (فموي)  4السمیة الحادة (فموي) فئة 

Eye Irrit. 2  2تلف العین الشدید/تھیج العین، فئة 

H302 .ضار إذا ابتلع 

H319  .یسبب تھیجاً شدیداً للعین 
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 2020/878المعدلة بموجب الالئحة التنظیمیة (االتحاد األوروبي)   1907/2006) (المجموعة األوروبیة)  REACHلالئحة التنظیمیة ِلتسجیل، تقییم، ترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة (وفقاً 
 

 

   

 11/11 (العربیة)  AR (تاریخ المراجعة)  2021/ 12/ 20
 

 )]CLP) [التصنیف والتوسیم والتغلیف(EC) 1272/2008تصنیف وإجراءات مستخدمة إلنشاء تصنیف المخالیط وفقا لالئحة الجماعة االوروبیة رقم 

Eye Irrit. 2 H319  حكم الخبراء 

ثقة، لكنھا ھنا بدون ضمانات أو كفاالت من أي نوع. المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة تنطبق على ھذه  إبراء المسئولیة: نحن على یقین أن البیانات والمعلومات الفنیة والمقترحات والتوصیات الواردة ھنا محل  
ذه المعلومات على المستخدم في  مرء على سالمتھ وتكیفھ مع دقة وكمال ھالمادة تحدیداً على الصورة التي تم توریدھا بھا. وقد ال تكون صحیحة في حالة استخدام ھذه المادة مع مواد أخرى. تقع مسئولیة حفاظ ال

 االستخدامات الخاصة بھ.
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