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Material Safety Data Sheet
Panta Dry Tech LD500
.3

مشخصات محصول و شرکت سازنده

نام محصول :روان کننده خشک  LD-500پنتا Panta Dry Tech-
کاربرد محصول Dry Tech LD500 :برای استفاده به عنوان یک مایع غلیظ تولید شده یعنی نیازی به رقیق شدن با آب ندارد و روی کانوایرهای پلیمری  ،پالستیکی  ،تفلون
برای نقل و انتقال ظروف  ، PETشیشه و  CANکاربرد دارد .
تولیدکننده :شرکت پاک بوم شیراز
تلفکس073-17727770 :
آدرس :شیراز ،شهرک صنعتی بزرگ ،میدان پژوهش ،خیابان پژوهش جنوبی ،خیابان 103
ایمیلinfo@pakboom.ir :
وبسایتwww.pakboom.ir :

 .4ویژگيها
 LD500بعلت توان ماندگاری باال روی کانوایر و بدون نیاز به هیچگونه محرک یا آلترناتیو دیگری در مقایسه با سایر روان کننده ها مصرف بسیار
کمتری دارد.
 LD500یک روان ساز بسیار عالی و بدون کف می باشد که موجب کاهش اصطکاک بین کانوایر و محصول می گردد.
 LD500بدون نیاز به آب استفاده می شود و ضمن کاهش مصرف آب باعث می شود که کانوایرها به شکل خشک کار کنند و از زنگ زدگی قطعات
کانوایر یا جرم گرفتن آن و احتمال آلوده شدن با میکرو ارگانیسم هایی که در آب تولید می شوند جلوگیری می نماید.
 .1ترکيب شيميایی /اطالعات اجزای سازنده
این محصول از اختالط پلی هیدریکها در آب ساخته شده است که کامالً بیخطر میباشد و کمپلکسی از پلیاولها به وجود میآورد که باعث روانسازی سطح کانوایرهای
صنعتی میشود.

 .7معرفی خطرات
این محصول بر طبق سیستمهای محیطزیستی یک محصول بیخطر میباشد .خطری برای محیطزیست و انسان مشاهده نشده است.

 .5اقدامات کمکهای اوليه
اطالعات کلی

هیچ اقدام خاصی موردنیاز نیست.

استنشاق

هیچ اقدام خاصی موردنیاز نیست.

تماس با پوست

جهت پوست های خیلی حساس بهتر است بصورت مداوم با پوست در تماس نباشد .اما در استفاده معمولی نیاز به استفاده از دستکش نیست.

تماس با چشم

در صورت داشتن لنز ،آن را بیرون آورده و چشمها را سریعاً با آب فراوان شستشو دهید .در هنگام شستشو ،پلکها باز نگهداشته شده و فوراً به پزشک
مراجعه شود.

بلعیدن

محصول را از دهان خارج کرده ،با آب فراوان شستشو دهید .شیر بنوشید و در صورت مشاهده عالئم خاص به پزشک مراجعه نمایید.

 .6پایداری و واکنشپذیری
اگر این محصول بر طبق ویژگی ها و مشخصات خود استفاده و مصرف گردد تجزیه نخواهد شد .در مدت حداقل  31ماه (بهترین زمان مصرف) قابل نگهداری میباشد .در دما و
فشار معمولی پایدار و غیرقابل تجزیه است.
خطرات ناشی از تجزیه محصول :هیچگونه مواد پرخطر شناخته شدهای در اثر تجزیه وجود ندارد.

 .7اقدامات آتشنشانی
این محصول خود اشتعال نیست ولی در عین حال هنگام حریق به نکات زیر توجه شود  :این محصول با خاموش کننده های دی اکسید کربن ،پودر خاموش کننده یا آب با فشار
سازگار است .چنانچه آتش سوزی شدید باشد با فشار زیاد آب یا کف مقاوم به الکل آن را خاموش کنید .ضمناً از تجهیزات محافظتی ایمنی حین آتش سوزی استفاده نمایید.

 .8اطالعات زیست محيطی
چنانچه محصول بر طبق ویژگی های خود مصرف شود خطرات زیست محیطی ندارد و عوارض جانبی بر محیط زیست ندارد.
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 .9اقدامات الزم در زمان نشر ناگهانی
هیچگونه حفاظت شخصی خاصی جهت این محصول نیاز نیست.
در مورد اقدامات زیست محیطی بایستی حتماً با مقادیر فراوان آب رقیق نمایید.
روش دفع ضایعات :این محصول توسط مواد جاذب رطوبت مثل ماسه ،چسبها ،خاک سیلیسی جذب میشود ،بنابراین هنگام دفع بایستی رقیق سازی و شستشو با آب انجام
شود و مقررات دفع و جمعآوری فاضالب آن منطقه رعایت شود.
این محصول هیچگونه مواد خطرناک خاصی از خود متصاعد نمیکند.

 .30مشخصات فيزیكی و شيميایی
شکل :مایع

رنگ :شفاف ،بدون رنگ

بو :بی بو  ،بوی محصول

5/5-6/1 :PH

دانسیته در 3/32 g/cm3 :70°C

حاللیت در آب :کامالً مخلوط (اختالل با آب)

اشتعال :این محصول خود اشتعال نیست.

خطر انفجار :این محصول قابل انفجار نیست.

 در مورد سایر مشخصات فیزیکوشیمیایی به برگه اطالعات فنی ( )Datasheetمحصول مراجعه نمایید.
 .33جابجایی و انبارداری
الف) جابجایی:
جهت جابجایی ایمن بایستی از قوانین و مقررات متداول مربوط به کار با مواد شیمیایی استفاده شود.
ب) شرایط نگهداری و انبارداری:
این محصول بایستی در ظروف اصلی خود و با درب بسته و به طور عمودی در دمای بین  -31تا  +20درجه سانتی گراد نگهداری شود.
از ذخیره نمودن در دماهای خیلی پایین و خیلی باال اجتناب گردد.
این محصول در بسته بندی های  70و 700کیلوگرمی تولید می شود.

 .34مراقبت های شخصی هنگام در معرض  LD 500قرار گرفتن
اقدامات احتیاطی معمول برای جابجایی مواد شیمیایی باید رعایت گردد.
در مورد محافظت از چشم ها معموالً بهتر است از عینک ایمنی استفاده گردد زیرا احتمال خطر ترشح محصول رقیق نشده وجود دارد.

 .31اطالعات سمشناسی
مسمومیت حاد

اگر از راه دهان بلعیده شود ایجاد مسمومیت میکند .معموالً دوز بیشتر از  3500 mg/kgمیتواند ایجاد مسمومیت کند (از راه دهان).

تماس با پوست

جهت پوست های خیلی حساس ممکن است ایجاد سوزش یا خارش نماید.

تماس با چشم

ممکن است ایجاد سوزش نماید.

استنشاق

این محصول گاز و یا بوی خاصی ندارد  ،درنتیجه امکان استنشاق وجود ندارد.

بلعیدن

چنانچه مقادیر زیادی بلعیده شود مضر میباشد.

 .37دفع ضایعات
به منظور انجام عملیات دفع بایستی محصول با مقادیری آب رقیق شود و قوانین دفع فاضالب منطقهی مورد استفاده ،رعایت گردد.
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