AN TOÀN VẬT BẢNG DỮ LIỆU (MSDS)

Borax pentahydrate.
PHẦN 1:
Thông tin về công ty.
Chất liệu: Borax pentahydrate
Định danh: Borax MORARJI TNHH.
Nhà sản xuất: Borax MORARJI TNHH,
Địa chỉ: Mahatma Gandhi Road, Ambarnath (W), Pin: 421 501, Tp. Thane, Maharashtra.
Liên Lạc Khẩn Cấp
Tel. Nos: (95) (251) 2686250, 2686260.
Nos (Ambarnath):
Fax: (95) (251) 268 2639/2682943
E-Mail: bmlsales@vsnl.com
PHẦN 2:
Thành phần / Thông tin của các thành phần.
Tên hóa chất:
Natri tetraborat pentahydrate
Công thức hóa học: Na2B407.0,5H2O.
Hóa chất sắc:
Vô cơ.
Tên thương mại Nghĩa:Borax pentahydrate
Sản phẩm sử dụng: Trong giải pháp chất ức chế ăn mòn, tinh bột, chất kết dính
gốm sứ, thủy tinh sản xuất của bo
hợp chất, dệt may ...
Khả năng kháng cháy, khói thuốc ức chế đại lý.
Số CAS: 12.179 04 3
Mục 3:
Chất liệu Thành phần độc hại.
Nguyên Liệu Nguy Hiểm:
Borax pentahydrate chứa oxit natri 21%
và 48% Boric oxit, có thể nguy hại trong
các lớn dozes. Nói chung, nó không nguy hại.
PHẦN 4:
BIỆN PHÁP SƠ CỨU
Hít phải:
Nếu kích ứng mũi hay cổ họng được quan sát, thay đổi người
không khí trong lành.
Tiếp xúc mắt:
Sử dụng vòi phun nước rửa mắt để làm sạch mắt, và nếu cần,
tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
Tiếp xúc ngoài da:
Nó không phải là chất gây kích thích. Rửa sạch da với nước. Nếu lớn hơn
số tiền này được nuốt phải, cung cấp đủ nước uống
và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
Nuốt phải: Nếu số tiền lớn hơn nuốt phải, cho đủ nước uống và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
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PHẦN 5:
BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY
Tính dễ cháy:
Không dễ cháy, dễ cháy, dễ nổ.
Phương tiện cơ tuyệt chủng:
Tự chữa cháy, hoạt động như chất chống cháy.
Đặc biệt Thủ tục:
Bất kỳ phương tiện chữa cháy có thể được sử dụng trong
gần đó cháy.
PHẦN 6:
BIỆN PHÁP TAI NẠN.
Tính dễ cháy:
Không dễ cháy, dễ cháy, dễ nổ.
Phương tiện cơ tuyệt chủng:
Tự chữa cháy, hoạt động như chất chống cháy.
Đặc biệt Thủ tục:
Bất kỳ phương tiện chữa cháy có thể được sử dụng trong
gần đó cháy.
Hòa nhiệt độ, có Borax pentahydrate bụi, trước khi phát thải
vào khí quyển phải được thanh tịnh hóa,
đạt được thông qua tập trung tối đa cho phép.
Nước thải từ rửa-outs và làm sạch các khu vực sản xuất
nên được thu thập trong các thùng chứa và gửi đến một neutralization trạm hoặc quay trở lại vào quá trình công nghệ.
Nó là cần thiết để cô lập nguồn nước di động
nước thải có chứa nước, hòa tan bo
các hợp chất.
PHẦN 7:
XỬ LÝ & LƯU TRỮ
Lưu trữ ở nhiệt độ môi trường xung quanh. và áp suất khí quyển.
Không có biện pháp phòng ngừa xử lý đặc biệt được yêu cầu nhưng khô trong nhà
lưu trữ được khuyến khích.
Túi nên được xử lý đầu tiên trong cơ sở ra đầu tiên.
PHẦN 8:
KIỂM SOÁT TIẾP XÚC / BẢO VỆ CÁ NHÂN
.
Trong khi xử lý pentahydrate Borax, nên sử dụng các
phương tiện bảo vệ cá nhân sau đây:
- Chống bụi hô hấp của bất kỳ loại nào.
- Găng tay và kính bảo vệ,
- Đặc biệt bảo vệ quần áo và giày dép.
Không được phép để thực phẩm trong các lĩnh vực sản xuất.
Không có cần phải làm theo bất kỳ quy tắc đặc biệt của cá nhân vệ sinh. Giữ kín. Lưu trữ ở nơi khô mát.
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PHẦN 9:
DỮ LIỆU VẬT LÝ CHO VẬT:
Vật Thể: Rắn.
Mùi và xuất hiện: Odourless - Powder
Tỷ trọng: 1,81 - 20 o c.
Áp lực hơi (mm): Không đáng kể @ 20oc
Độ hòa tan trong nước. 3.88% @ 20oc.
pH 9,20 (1% sol @ 20.oc).
Mật độ: 1000 kg / m3 .
PHẦN 10:
ỔN ĐỊNH & PHẢN ỨNG.
Hóa chất ổn định: Ổn định sản phẩm. Nguy hại phân hủy Sản phẩm
PHẦN 11:
ĐỘC TÀI SẢN CỦA VẬT LIỆU
Đường NHẬP:
Tiếp xúc ngoài da: Không-chất kích thích.
Da hấp thụ: Không bị hấp thụ qua da còn nguyên vẹn.
Tiếp xúc mắt: Sản xuất gây kích ứng mắt nhẹ mà không cần bất kỳ tác dụng phụ.
Đường hô hấp cấp tính: Rất thấp, độc tính qua đường hô hấp cấp tính.
Nuốt phải: Thấp uống độc tính cấp. LD-50
(Uống, chuột) - 4308 mg / kg.
PHẦN 12:
Thông tin sinh thái
Công nghệ giai đoạn pentahydrate Borax nghiền, xay
và đóng gói có thể là nguồn ô nhiễm khí quyển. Di động
nước là một trong những nguồn cơ bản của borax xâm nhập vào một
sinh vật, đó là lý do tại sao nước thải, chứa boron tan trong nước,
là mối nguy hiểm lớn nhất cho môi trường.
Để ngăn chặn tác động nguy hại của hàn the đối với môi trường,
cần có ít nhất 300 mét rộng bảo hộ vệ sinh khu vực.
PHẦN 13:
PHƯƠNG PHÁP CỦA XỬ LÝ CHẤT THẢI
Trong trường hợp vật liệu được phát hành hoặc đổ tràn trong quá trình xử lý
, vận chuyển, nó là cần thiết để thu thập nó trong bất kỳ khô
container và gửi cho việc sử dụng một trang web được chỉ định. Sử dụng
gói (túi giấy, thùng chứa, sử dụng đơn polyethylene
chèn) nên được đốt cháy.

