MSDS Amoni hydroxit (22% NH3)
1. Sản phẩm nhận dạng
Các giải pháp từ đồng nghĩa: Amoni hydroxit, dung dịch amoniac, các giải pháp amoniac
Số CAS: 1336-21-6
Trọng lượng phân tử: 35.05
Công thức hóa học: NH4OH ở H2O
Sản phẩm Mã số:

2. Thành phần / Thông tin về Thành phần
Thành phần CAS Không có nguy hiểm Tỷ lệ phần trăm
-------------------------------------------------- ----------------------

3. Mối nguy hiểm Xác định
Trường hợp khẩn cấp Tổng quan
-------------------------POISON! NGUY HIỂM! Ăn mòn. CÓ THỂ gây tử vong nếu nuốt hoặc hít. MIST và hơi
GÂY BURNS TIẾN KHU VỰC CỦA LIÊN HỆ.
Sức khỏe: 3 - rất xấu (Poison)
Tính dễ cháy: 1 - nhẹ
Phản ứng: 2 - vừa phải
Liên hệ: 3 - rất xấu (ăn mòn)
Trang bị phòng thí nghiệm bảo vệ: kính bảo hộ SHIELD, LAB Da lông và tạp dề; Vent
HOOD, PROPER TAY
Mã màu lưu trữ: trắng sọc (Store cách riêng rẽ)

Các hiệu ứng tiềm năng Y tế
Hít phải:
Hơi nước và sương mù gây kích ứng đường hô hấp. Nồng độ cao hơn có thể gây bỏng, phù
phổi và tử vong. Giới thiệu tóm tắt tiếp xúc đến 5000 ppm có thể gây tử vong.
Nuốt phải:
Độc hại! Có thể gây ăn mòn thực quản và dạ dày với thủng và viêm phúc mạc. Các triệu
chứng có thể bao gồm đau trong miệng, ngực, và bụng, nôn mửa, ho và sụp đổ. Nuốt phải ít
nhất 3-4 như mL có thể gây tử vong.
Tiếp xúc da:
Gây kích ứng và bỏng da.
Tiếp xúc mắt:
Hơi gây kích ứng. Bắn gây ra đau nặng, tổn thương mắt và mù vĩnh viễn.
Tiếp xúc thường xuyên:
Lặp đi lặp lại tiếp xúc có thể gây ra thiệt hại cho các mô của niêm mạc đường hô hấp trên,
mắt và da.
Tính nghiêm trọng của các bệnh tiềm ẩn:
Người bị rối loạn mắt trước hiện tại hoặc chức năng hô hấp suy giảm có thể là dễ bị ảnh
hưởng của vật liệu này.

4. Sơ cấp cứu
Hít phải:
Hủy bỏ để không khí trong lành. Nếu không thể thở, hô hấp nhân tạo. Nếu thở khó khăn,
cung cấp oxygen. Gọi bác sĩ ngay lập tức.
Nuốt phải:
Nếu nuốt phải, không gây ói mửa. Cung cấp cho một lượng lớn nước. Không bao giờ cung
cấp cho bất cứ điều gì vào miệng nạn nhân bất tỉnh. Chăm sóc y tế ngay lập tức.
Tiếp xúc da:
Ngay lập tức xả nước vào da với nhiều nước trong vòng ít nhất 15 phút trong khi thay quần
áo và giày bị ô nhiễm. Gọi bác sĩ ngay lập tức. Giặt quần áo trước khi tái sử dụng.
Tiếp xúc mắt:
Ngay lập tức rửa mắt bằng dòng nước nhẹ nhàng nhưng lớn cho ít nhất 15 phút, nâng mí mắt
trên và dưới đôi khi. Gọi bác sĩ ngay lập tức. Ngay lập tức hành động là rất quan trọng để
giảm thiểu khả năng bị mù.

5. Các biện pháp chữa cháy
Fire: Autoignition nhiệt độ 651C (1204F)
Giới hạn dễ cháy trong không khí% khối lượng:
lel: 16; UEL: 25
Vụ nổ: Hơi dễ cháy có thể tích tụ trong không gian kín.
Cháy Truyền thông chữa cháy:
Sử dụng bất kỳ phương tiện phù hợp để dập tắt lửa xung quanh. Sử dụng phun nước chữa
cháy chăn, thùng chứa lửa mát tiếp xúc, và để tuôn tràn không bắt lửa hoặc hơi đi chữa cháy.
Thông tin đặc biệt:
Trong trường hợp có hỏa hoạn, mặc đầy đủ quần áo bảo vệ và NIOSH-phê duyệt bộ máy thở
khép kín với đầy đủ mặt nạ hoạt động trong nhu cầu áp suất hoặc chế độ áp lực tích cực khác.

6. Tình cờ phát hành các biện pháp
Thông gió cho khu vực bị rò rỉ hay tràn lan. Giữ người không cần thiết và không được bảo vệ
ra khỏi khu vực sự cố tràn. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp theo quy định tại Mục 8.
Thành phần và phục hồi chất lỏng khi có thể. Đừng tuôn ra dư lượng chất ăn da để thoát
nước. Phế liệu từ sự cố tràn có thể được pha loãng với nước, trung hòa với pha loãng acid
như acetic, hydrochloric hoặc sulphuric. Hấp thụ trung hòa dư lượng chất ăn da trên đất sét,
cát hay chất trơ khác và gói trong một thùng chứa phù hợp để xử lý.
Các qui định (CERCLA) yêu cầu báo cáo sự cố tràn và phát hành trong nước, đất và không
khí vượt quá số lượng báo cáo.

7. Xử lý và lưu trữ
Giữ trong bao bì kín, được lưu trữ trong khu vực khô ráo, thoáng mát, thông thoáng,. Bảo vệ
chống lại thiệt hại vật chất. Riêng từ không tương thích. Lưu trữ dưới 25C. Bảo vệ từ ánh
sáng mặt trời trực tiếp. Thùng chứa vật liệu này có thể nguy hại khi có sản phẩm nào kể từ
khi họ giữ lại dư lượng sản phẩm (hơi, chất lỏng), quan sát tất cả các cảnh báo và biện pháp
phòng ngừa được liệt kê cho sản phẩm.

8. Kiểm soát tiếp xúc / Bảo vệ cá nhân
Giới hạn phơi sáng trong không khí: Giới hạn cho phép phơi sáng OSHA (PEL):50 ppm
(NH3)
ACGIH Threshold Limit Value (TLV): 25 ppm (NH3) (TWA) 35 ppm (STEL)

Thông gió hệ thống:
Một hệ thống hơi tại chỗ và / hoặc chung chung được đề nghị nhằm giảm tác động đến người
công nhân dưới mức giới hạn phơi sáng Dù. Địa phương lắp đặt hệ thống thông gió thường
được ưa thích bởi vì nó có thể kiểm soát phát thải chất gây ô nhiễm tại nguồn của nó, ngăn
ngừa phân tán của nó vào khu vực làm việc. Xin vui lòng tham khảo các tài liệu ACGIH,
thông gió công nghiệp, Sổ tay hướng dẫn thực hành giới thiệu, hầu hết các phiên bản, để biết
thêm chi tiết.
Hô hấp cá nhân (NIOSH Chấp thuận):
Nếu vượt quá giới hạn tiếp xúc và kiểm soát kỹ thuật là không khả thi, đầy đủ mặt nạ hô hấp
với ammonia / methylamine hộp mực có thể được đeo lên đến 50 lần giới hạn tiếp xúc hoặc
sử dụng nồng độ tối đa quy định bởi cơ quan quản lý thích hợp hoặc các nhà cung cấp mặt
nạ, nào là thấp nhất. Đối với các trường hợp khẩn cấp hoặc các trường hợp mà mức độ nguy
hại không được biết đến, sử dụng một mặt nạ tích cực áp lực, không khí cung cấp mặt nạ.
Chú ý: Air mặt nạ làm sạch không bảo vệ người lao động trong bầu khí quyển thiếu oxy.
Bảo vệ da:
Mặc quần áo bảo vệ không thấm nước, bao gồm cả khởi động, găng tay, áo khoác phòng thí
nghiệm, tạp dề, yếm, là thích hợp, để ngăn chặn tiếp xúc với da. Cao su tổng hợp và cao su
nitrile được khuyến cáo nguyên vật liệu. Rượu polyvinyl không được khuyến cáo.
Bảo vệ mắt:
Sử dụng kính an toàn hóa chất và / hay tấm che mặt ngừa bụi hoặc bắn tung tóe các giải pháp
có thể. Duy trì đài phun nước rửa mắt và nhanh chóng ngâm nước cơ sở trong khu vực làm
việc.

9. Vật lý và hóa học
Xuất hiện: Giải pháp rõ ràng, không màu.
Mùi: Amoniac mùi.
Độ hòa tan: Vô cùng hòa tan.
Tỷ trọng: 0,9 (28% NH4OH)
pH: 11,6 (1.0N)
% Lượng chất bay hơi theo thể tích - 21C (70F): Không có thông tin được tìm thấy.
Điểm sôi: ca. 36C (ca. 97F)
Nóng chảy điểm: -72C (98F)
Hơi Mật độ (không khí = 1): 0,60 NH3
Áp lực hơi khí (mm Hg): 115 @ 20C (68F)
Tốc độ bay hơi (BuAc = 1): Không có thông tin được tìm thấy.

10. Tính ổn định và độ phản ứng
Tính ổn định:
Ổn định trong điều kiện bình thường của việc sử dụng và lưu trữ.
Sản phẩm phân hủy độc hại:
Cháy có thể sản xuất các oxit nitơ amoniac,.
Nguy hiểm trùng hợp:
Sẽ không xảy ra.
Không tương thích:
Axit, acrolein, dimethyl sulfate, halogen, bạc nitrat, propylene oxide, nitromethane, ôxít bạc,
bạc permanganat, tinh dầu, beta-propiolactone. Kim loại phổ biến nhất.
Điều kiện cần tránh:
Nhiệt, ánh sáng mặt trời, xung khắc, nguồn phát lửa.

11. Thông tin độc hại
Đối với ammonium hydroxide:
miệng chuột LD50: 350 mg / kg; mắt, thỏ, tiêu chuẩn Draize, 250 ug; nghiêm trọng, điều tra
như gây đột biến.
Đối với amoniac:
khi hít phải chuột LC50: 2000 ppm/4-hr; điều tra như là một tumorigen, gây đột biến.

2. Thông tin sinh thái
Môi trường Fate:
Vật liệu này không dự kiến sẽ tích lũy đáng kể.
Môi trường Độc tính:
Vật liệu này dự kiến sẽ là rất độc hại đối với đời sống thủy sinh. Các giá trị LC50/96-hour
cho cá ít hơn 1 mg / l. Các giá trị EC50/48-hour cho bo bo là dưới 1 mg / l.

13. Xử lý cân nhắc
Dù không có thể được lưu để phục hồi hoặc tái chế nên được quản lý tại một cơ sở chất thải
thích hợp và được phê duyệt. Mặc dù không phải là một RCRA niêm yết chất thải nguy hại,
vật liệu này có thể biểu hiện một hoặc nhiều đặc tính của chất thải nguy hại và yêu cầu phân
tích thích hợp để xác định các yêu cầu xử lý cụ thể. Quá trình sử dụng, hoặc ô nhiễm của sản
phẩm này có thể thay đổi các tùy chọn quản lý chất thải. Quy định xử lý của Nhà nước và địa
phương có thể khác với các quy định xử lý của liên bang. Vứt bỏ các container và các nội
dung không sử dụng phù hợp với yêu cầu của liên bang, bang và địa phương.

