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لهويةلهويةلهويةلهويةاااا١١١١ بيانبيانبيانبيان 
معرفمعرفمعرفمعرف المنتجالمنتجالمنتجالمنتج ·

dima Print Splint clearاالسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري ·
االستخداماتاالستخداماتاالستخداماتاالستخدامات المحددةالمحددةالمحددةالمحددة المتعلقةالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقة بالمادةبالمادةبالمادةبالمادة أوأوأوأو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط واالستخداماتواالستخداماتواالستخداماتواالستخدامات التيالتيالتيالتي الالالال ينصحينصحينصحينصح بهابهابهابها ·

ال مزيد من المعلومات ذات الصلة المتاحة.
تصنيع التعويضات السنيةاستخداماستخداماستخداماستخدام المادةالمادةالمادةالمادة / المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط ·

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات تفصيليةتفصيليةتفصيليةتفصيلية عنعنعنعن الموردالموردالموردالمورد وصحيفةوصحيفةوصحيفةوصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات سالمةسالمةسالمةسالمة المادةالمادةالمادةالمادة ·
الصانعالصانعالصانعالصانع / الموردالموردالموردالمورد: ·

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany)  Tel.: +49 (0)800 4372522

E-Mail: msds@kulzer-dental.comمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات اضافيةاضافيةاضافيةاضافية يمكنيمكنيمكنيمكن الحصولالحصولالحصولالحصول عليهاعليهاعليهاعليها منمنمنمن: ·
Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463رقمرقمرقمرقم هاتفهاتفهاتفهاتف الطوارئالطوارئالطوارئالطوارئ ·

لخطورةلخطورةلخطورةلخطورةاااا٢٢٢٢ بيانبيانبيانبيان 
لجلديا - فئة ١تصنيفتصنيفتصنيفتصنيف المادةالمادةالمادةالمادة اواواواو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط · لجلداH317لتحسسا -  ً  للحساسية في  قد يسبب تفاعال

أ  مدلا لطويلةا  لخطورةا  ىٔ  -  يةلماا لبيئةا  ) - فئة ٤لخطورةا على  لمزمنةا )
H413أ  للحياة مدلا تاتأثير ضارة طويلة  قد يسبب 

ىٔ  يةلماا
عناصرعناصرعناصرعناصر الملصقالملصقالملصقالملصق ·

· GHS عناصرعناصرعناصرعناصر ترميزترميزترميزترميز النظامالنظامالنظامالنظام العالميالعالميالعالميالعالمي المتوافقالمتوافقالمتوافقالمتوافق(GHS) المنتج مصنف وموسم وفق النظام العالمي المتوافق
الرسومالرسومالرسومالرسوم التوضيحيةالتوضيحيةالتوضيحيةالتوضيحية للمخاطرللمخاطرللمخاطرللمخاطر ·

GHS07

تحذيرإشارةإشارةإشارةإشارة تحذيريةتحذيريةتحذيريةتحذيرية ·
تحديدتحديدتحديدتحديد الموادالموادالموادالمواد الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة لوضعلوضعلوضعلوضع مكوناتمكوناتمكوناتمكونات الملصقاتالملصقاتالملصقاتالملصقات ·

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
لجلداتصريحاتتصريحاتتصريحاتتصريحات حولحولحولحول المخاطرالمخاطرالمخاطرالمخاطر · ً  للحساسية في  قد يسبب تفاعال

ىٔ  يةلماا أ  للحياة  مدلا تاتأثير ضارة طويلة  قد يسبب 
البياناتالبياناتالبياناتالبيانات التحذيريةالتحذيريةالتحذيريةالتحذيرية ·

. لبيئةا لمادةا في  نطالقا  تجنب 
تاقفاز للحماية /مالبس للحماية /وقاء للعينين /وقــــــــــاء للوجه. اذا المس الجلد: يغسل بكمية وفيرة من الماءتلبس 

اإذ حدث تهيج أو طفح جلد ي : تطلــــــــــب ا ستــــــــــشارة طبية/رعاية طبية.
. مهااستخدا لملوثــــــــــةا وتغــــــــــسل قبــــــــــل إعــــــــــادة  لمالبسا  تخلع جميع 

التخلص من المحتويات / الحاوية وفقًا للوائح المحلية / اإلقليمية / الوطنية / الدولية.
 -المخاطرالمخاطرالمخاطرالمخاطر األخرىاألخرىاألخرىاألخرى ·

· (vPvB) وشدةوشدةوشدةوشدة الثباتالثباتالثباتالثبات وشدةوشدةوشدةوشدة التراكمالتراكمالتراكمالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي ،،،، (PBT) نتائجنتائجنتائجنتائج تقييمتقييمتقييمتقييم الثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي والسميةوالسميةوالسميةوالسمية
· (PBT)   غير قابل للتطبيق الثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي والسميةوالسميةوالسميةوالسمية
· (vPvB)  غير قابل للتطبيق وشدةوشدةوشدةوشدة الثباتالثباتالثباتالثبات وشدةوشدةوشدةوشدة التراكمالتراكمالتراكمالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي

لمكوناتلمكوناتلمكوناتلمكوناتاااا٣٣٣٣ /معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن  لتركيبلتركيبلتركيبلتركيباااا
الخواصالخواصالخواصالخواص الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية : الخالئطالخالئطالخالئطالخالئط ·

 -الوصفالوصفالوصفالوصف ·
(يتبع في الصفحة ٢)

 AE/AR 
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مكوناتمكوناتمكوناتمكونات خطرةخطرةخطرةخطرة ·
41637-38-1 :CAS

,Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenolرقم المفوضية األوروبية 4-946-609
ethoxylated and 2-methylprop-2-enoic acid

لحادةا - جلدي - فئة ٥, لسميةا   ;H303 ,لحادةا - فموي - فئة ٥ لسميةا 
- ( لمزمنةا أ  ( مدلا لطويلةا  لخطورةا  ىٔ  -  يةلماا لبيئةا  لخطورةا على   ;H313

H413 ,٩٠ ٪فئة ٤<

162881-26-7 :CAS
423-340-5 :ELINCS

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
لحادةا - فموي - فئة ٥, لسميةا   ;H317 ,لجلديا - فئة ١ لبيئةالتحسسا -  لخطورةا على   ;H313 ,لحادةا - جلدي - فئة ٥ لسميةا   ;H303

H413 ,فئة ٤ - ( لمزمنةا أ  ( مدلا لطويلةا  لخطورةا  ىٔ  -  ٠-٥ ٪يةلماا
بالنسبة للكلمات المدرجة في عبارات الخطورة راجع البند ١٦معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات اضافيةاضافيةاضافيةاضافية ·
أ أ أ أ ٤٤٤٤ وليوليوليوليللللاااا إلسعافإلسعافإلسعافإلسعافاااا  بيربيربيربيرااااتدتدتدتد 
وصفوصفوصفوصف اجراءاتاجراءاتاجراءاتاجراءات االسعافاتاالسعافاتاالسعافاتاالسعافات االوليةاالوليةاالوليةاالولية ·

يتم التزويد بالهواء النقي، استشر الطبيب في حالة الشكوىبعدبعدبعدبعد االستنشاقاالستنشاقاالستنشاقاالستنشاق ·
إذا استمر تهيج الجلد ، استشر الطبيبيشطف فورًا بالماءبعدبعدبعدبعد مالمسةمالمسةمالمسةمالمسة الجلدالجلدالجلدالجلد ·
تشطف العين وهي مفتوحة لعدة دقائق تحت الماء الجاري. ثم يتم استشارة الطبيببعدبعدبعدبعد مالمسةمالمسةمالمسةمالمسة العينالعينالعينالعين ·
إذا استمرت االعراض استدعي الطبيباشطف الفم جيدا ثم اشرب كمية وفيرة من الماءبعدبعدبعدبعد ابتالعابتالعابتالعابتالع المادةالمادةالمادةالمادة ·
معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات ألجلألجلألجلألجل الطبيبالطبيبالطبيبالطبيب ·

تفاعالت تحسسيةاالعراضاالعراضاالعراضاالعراض واآلثارواآلثارواآلثارواآلثار االكثراالكثراالكثراالكثر أهميةأهميةأهميةأهمية،،،، الحادةالحادةالحادةالحادة والمتأخرةوالمتأخرةوالمتأخرةوالمتأخرة ·
التوجد المزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلةالداللةالداللةالداللةالداللة للحاجةللحاجةللحاجةللحاجة أليأليأليألي رعايةرعايةرعايةرعاية طبيةطبيةطبيةطبية فوريةفوريةفوريةفورية وعالجوعالجوعالجوعالج خاصخاصخاصخاص ·

لحريقلحريقلحريقلحريقاااا٥٥٥٥ بيربيربيربيرااااتدتدتدتد مكافحةمكافحةمكافحةمكافحة 
وسائلوسائلوسائلوسائل اخماداخماداخماداخماد الحريقالحريقالحريقالحريق ·

مسحوق لمكافحة الحريقاألدواتاألدواتاألدواتاألدوات المناسبةالمناسبةالمناسبةالمناسبة إلخمادإلخمادإلخمادإلخماد الحريقالحريقالحريقالحريق ·
ثاني أكسيد الكربون. التستخدم الماء.

استخدام طرق اطفاء الحريق مناسبة للظروف المحيطة.
ماءأدواتأدواتأدواتأدوات اخماداخماداخماداخماد الحريقالحريقالحريقالحريق غيرغيرغيرغير المناسبةالمناسبةالمناسبةالمناسبة الغراضالغراضالغراضالغراض السالمةالسالمةالسالمةالسالمة ·

مخاطرمخاطرمخاطرمخاطر معينةمعينةمعينةمعينة  ناشئةناشئةناشئةناشئة عنعنعنعن المادةالمادةالمادةالمادة أوأوأوأو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط ·
In case of fire the following can be released:

Carbon dioxide (CO2)
(CO) أول أكسيد الكربون

نصائحنصائحنصائحنصائح لرجاللرجاللرجاللرجال اإلطفاءاإلطفاءاإلطفاءاإلطفاء ·
ارتدي بذة وقاية كاملةارتد جهاز حماية تنفس مستقلمعداتمعداتمعداتمعدات الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية ·

 -معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات إضافيةإضافيةإضافيةإضافية ·

لعارضلعارضلعارضلعارضاااا٦٦٦٦ لتسربلتسربلتسربلتسرباااا  جهةجهةجهةجهةاااامومومومو  بيربيربيربيرااااتدتدتدتد 
ارتدي جهاز الحماية. أبق االشخاص غير المحميين بعيدًاالتدابيرالتدابيرالتدابيرالتدابير الوقائيةالوقائيةالوقائيةالوقائية الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية ،،،، معداتمعداتمعداتمعدات الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية وإجراءاتوإجراءاتوإجراءاتوإجراءات الطوارئالطوارئالطوارئالطوارئ ·

Do not breathe vapor / mist / gas.
Avoid contact with eyes and skin.تأكد من  التهوية الكافية

امنع التسريب إلى نظام الصرف الصحي، الحفريات والسراديبالتدابيرالتدابيرالتدابيرالتدابير الوقائيةالوقائيةالوقائيةالوقائية البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية ·
(يتبع في الصفحة ٣)

 AE/AR 
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طرقطرقطرقطرق وموادوموادوموادومواد االحتواءاالحتواءاالحتواءاالحتواء والتنظيفوالتنظيفوالتنظيفوالتنظيف ·
قم بامتصاص بمادة ربط سائلة (رمل، دياتوميت، روابط حمض، روابط عالمية، نشارة خشب)

انظر البند ١٣ للمعلومات عن التخلص من المادةانظر البند ٨ للمعلومات عن تجهيزات الوقاية الشخصيةانظر البند ٧ للمعلومات عن التعامل اآلمناإلشارةاإلشارةاإلشارةاإلشارة أوأوأوأو الرجوعالرجوعالرجوعالرجوع إلىإلىإلىإلى أقسامأقسامأقسامأقسام أخرىأخرىأخرىأخرى ·
- 

لتخزينلتخزينلتخزينلتخزينااااوووو٧٧٧٧ لمناولةلمناولةلمناولةلمناولةاااا 
التعاملالتعاملالتعاملالتعامل ·

التدابيرالتدابيرالتدابيرالتدابير الوقائيةالوقائيةالوقائيةالوقائية للتعاملللتعاملللتعاملللتعامل اآلمناآلمناآلمناآلمن ·
تأكد من التهوية / التنفس الجيد في مكان العمل.

Avoid contact with eyes and skin.يحفظ بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة
معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن اندالعاندالعاندالعاندالع الحريقالحريقالحريقالحريق – والوقايةوالوقايةوالوقايةوالوقاية منمنمنمن االنفجاراالنفجاراالنفجاراالنفجار ·

يحفظ بعيدًا عن الشحنات الكهربائية الساكنةأبق مصادر االشتعال بعيدة – ممنوع التدخين.
شروطشروطشروطشروط التخزينالتخزينالتخزينالتخزين اآلمناآلمناآلمناآلمن،،،، بمابمابمابما فيفيفيفي ذلكذلكذلكذلك أيةأيةأيةأية موادموادموادمواد متعارضةمتعارضةمتعارضةمتعارضة ·

التخزينالتخزينالتخزينالتخزين ·
تحفظ المحتويات من التعرض للضوءيحفظ في مكان بارد، وجاف في أوعية محكمة اإلغالقمتطلباتمتطلباتمتطلباتمتطلبات الواجبالواجبالواجبالواجب توافرهاتوافرهاتوافرهاتوافرها فيفيفيفي أماكنأماكنأماكنأماكن التخزينالتخزينالتخزينالتخزين وأوعيةوأوعيةوأوعيةوأوعية التخزينالتخزينالتخزينالتخزين ·
يخزن بعيدًا عن المواد المؤكسدةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن التخزينالتخزينالتخزينالتخزين فيفيفيفي مكانمكانمكانمكان تخزينتخزينتخزينتخزين واحدواحدواحدواحد مشتركمشتركمشتركمشترك ·
اليوجدمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات إضافيةإضافيةإضافيةإضافية عنعنعنعن شروطشروطشروطشروط التخزينالتخزينالتخزينالتخزين ·

التوجد معلومات أخرى متاحة ذات صلةاالستخداماالستخداماالستخداماالستخدام (االستخداماتاالستخداماتاالستخداماتاالستخدامات) النهائيةالنهائيةالنهائيةالنهائية المحددةالمحددةالمحددةالمحددة ·
لشخصيةلشخصيةلشخصيةلشخصيةاااا٨٨٨٨ لحمايةلحمايةلحمايةلحمايةاااا  / لتعرضلتعرضلتعرضلتعرضاااا بطبطبطبطااااضوضوضوضو 
مؤشراتمؤشراتمؤشراتمؤشرات التحكمالتحكمالتحكمالتحكم ·

المكوناتالمكوناتالمكوناتالمكونات ذاتذاتذاتذات القيمالقيمالقيمالقيم المحددةالمحددةالمحددةالمحددة التيالتيالتيالتي تتطلبتتطلبتتطلبتتطلب المراقبةالمراقبةالمراقبةالمراقبة فيفيفيفي مكانمكانمكانمكان العملالعملالعملالعمل ·
ال يتضمن هذا المنتج أي كميات ذات صلة من المواد ذات قيم حرجة والمتوجب مراقبتها في مكان العمل.

· (DNELs) مستوياتمستوياتمستوياتمستويات عدمعدمعدمعدم التأثيرالتأثيرالتأثيرالتأثير المستمدةالمستمدةالمستمدةالمستمدة
41637-38-1Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-

methylprop-2-enoic acid ٠.٥ مغم/كغم ge.pop(nd)., لتر.te, syst.فموي ٢ مغم/كغم/worker industr(d (nd., لتر.te., syst.جلدي
.te, syst.لتر ,.ge.pop(d (nd/١ مغم/كغم ٣.٥٢ مغم/worker industr(nd) m٣., لتر.te., syst.قابل لالستنشاق
.te, syst.لتر ,.ge.pop(nd) m٠.٨٧ مغم/٣

162881-26-7phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide ١.٦٧ مغم/كغم ge.pop., acu., syst.(nd)فموي
.te, syst.لتر ,.ge.pop(nd) ١.٥ مغم/كغم ٣.٣٣ مغم/كغم/worker industr., acute, syst.(d (ndجلدي

.te., syst.لتر ,.worker industr(d (nd/٣.٣٣ مغم/كغم
ge.pop., acu., syst.(d (nd/١.٦٧ مغم/كغم
.te, syst.لتر ,.ge.pop(d (nd/١.٥ مغم/كغم ٧.٨٤ مغم/worker industr., acute, syst.(nd) m٣قابل لالستنشاق

(يتبع في الصفحة ٤)
 AE/AR 
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.te., syst.لتر ,.worker industr(nd) m٧.٨٤ مغم/٣
ge.pop., acu., syst.(nd) m٣.٩٢ مغم/٣
.te, syst.لتر ,.ge.pop(nd) m١.٩٣ مغم/٣

· (PNECs) تراكيزتراكيزتراكيزتراكيز عدمعدمعدمعدم التأثيرالتأثيرالتأثيرالتأثير المتوقعةالمتوقعةالمتوقعةالمتوقعة
162881-26-7phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

freshwater(nd) ٠.٠٠١ مغم/لتر
marine water(nd) ٠.٠٠١ مغم/لتر

interm. wat. release(nd) ٠.٠٠١ مغم/لتر
STP(nd) ١ مغم/لتر

sedim., dw, fre.wat.(nd) ٠.٧١٢ مغم/كغم
sedim., dw, mar.wat.(nd) ٠.٧١٢ مغم/كغم

soil,dw(nd) ٢٠ مغم/كغم
استخدمت القوائم السارية أثناء الصنع كقوائم أساسيةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات إضافيةإضافيةإضافيةإضافية ·

ضوابطضوابطضوابطضوابط التعرضالتعرضالتعرضالتعرض ·
معداتمعداتمعداتمعدات الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية ·

غسل اليدين قبل االستراحة أو عند نهاية العملقم فورًا بإزالة كافة المالبس الملوثة والملطخةاجراءاتاجراءاتاجراءاتاجراءات وقائيةوقائيةوقائيةوقائية وصحيةوصحيةوصحيةوصحية عامةعامةعامةعامة ·
غير ضروري إذا كانت الحجرة جيدة التهويةحمايةحمايةحمايةحماية الجهازالجهازالجهازالجهاز التنفسيالتنفسيالتنفسيالتنفسي ·

P2 مرشح
قفازات مطاطيةحمايةحمايةحمايةحماية اليديناليديناليديناليدين ·

تأكد من نفاذية القفازات قبل كل استعمال جديد.
recommended

صانع آلخر. وبما أن المنتج هو مستحضر من مواد مختلفة ، ال يمكن حساب مقاومة مادة القفاز مسبقًاوبالتاليال يعتمد اختيار القفازات المناسبة فقط على المادة ولكن أيضا على عالمات أخرى للجودة والتي تختلف منالمادةالمادةالمادةالمادة المصنوعالمصنوعالمصنوعالمصنوع منهامنهامنهامنها القفازاتالقفازاتالقفازاتالقفازات ·
ينبغي فحصها قبل االستخدام.

ينبغي إيجاد زمن النفاذ الدقيق  من قبل صانع . القفازات الواقية وينبغي التقيد بهزمنزمنزمنزمن االختراقاالختراقاالختراقاالختراق للمادةللمادةللمادةللمادة المصنوعالمصنوعالمصنوعالمصنوع منهامنهامنهامنها القفازاتالقفازاتالقفازاتالقفازات ·
للمالمسةللمالمسةللمالمسةللمالمسة المستمرةالمستمرةالمستمرةالمستمرة بحدبحدبحدبحد أقصىأقصىأقصىأقصى ١٥١٥١٥١٥ دقيقةدقيقةدقيقةدقيقة فانفانفانفان القفازاتالقفازاتالقفازاتالقفازات المصنوعةالمصنوعةالمصنوعةالمصنوعة منمنمنمن الموادالموادالموادالمواد التاليةالتاليةالتاليةالتالية هيهيهيهي المناسبةالمناسبةالمناسبةالمناسبة ·

BR مطاط بيوتيل اصطناعي ؛
NBR ،مطاط نتريل

النظارات الواقية محكمة الغلقحمايةحمايةحمايةحماية العينالعينالعينالعين ·
مالبس واقية خفيفة الوزنحمايةحمايةحمايةحماية الجسمالجسمالجسمالجسم ·

لكيميائيةلكيميائيةلكيميائيةلكيميائيةااااوووو٩٩٩٩ لفيزيائيةلفيزيائيةلفيزيائيةلفيزيائيةاااا  صصصصاااالخولخولخولخواااا 
معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن الخواصالخواصالخواصالخواص الفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائية والكيميائيةوالكيميائيةوالكيميائيةوالكيميائية االساسيةاالساسيةاالساسيةاالساسية ·

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عامةعامةعامةعامة ·
المظهرالمظهرالمظهرالمظهر: ·

مائعالشكلالشكلالشكلالشكل: ·
رائقاللوناللوناللوناللون ·

شبيه االسترالرائحةالرائحةالرائحةالرائحة ·
غير محددعتبةعتبةعتبةعتبة الرائحةالرائحةالرائحةالرائحة ·

· (pH) غير محددقيمةقيمةقيمةقيمة االساالساالساالس الهيدروجينيالهيدروجينيالهيدروجينيالهيدروجيني أوأوأوأو درجةدرجةدرجةدرجة الحموضةالحموضةالحموضةالحموضة
تغيرتغيرتغيرتغير الحالةالحالةالحالةالحالة ·

غير محدددرجةدرجةدرجةدرجة الذوبانالذوبانالذوبانالذوبان/ مجالمجالمجالمجال الذوبانالذوبانالذوبانالذوبان ·
(يتبع في الصفحة ٥)
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غير محدددرجةدرجةدرجةدرجة الغليانالغليانالغليانالغليان / مجالمجالمجالمجال الغليانالغليانالغليانالغليان ·
١١٣ °س  نقطةنقطةنقطةنقطة الوميضالوميضالوميضالوميض ·
· (Flammability) (صلبصلبصلبصلب،،،، غازيغازيغازيغازي) غير قابل للتطبيققابليةقابليةقابليةقابلية االشتعالاالشتعالاالشتعالاالشتعال
· (Ignition temperature) درجةدرجةدرجةدرجة حرارةحرارةحرارةحرارة االشتعالاالشتعالاالشتعالاالشتعال

غير محدددرجةدرجةدرجةدرجة حرارةحرارةحرارةحرارة التفككالتفككالتفككالتفكك /التحللالتحللالتحللالتحلل ·
غير محدددرجةدرجةدرجةدرجة حرارةحرارةحرارةحرارة التفككالتفككالتفككالتفكك /التحللالتحللالتحللالتحلل ·
المنتج اليشتعل ذاتيًااالشتعالاالشتعالاالشتعالاالشتعال الذاتيالذاتيالذاتيالذاتي ·
ال يشكل المنتج خطر االنفجارخطرخطرخطرخطر االنفجاراالنفجاراالنفجاراالنفجار ·
حدودحدودحدودحدود االنفجاراالنفجاراالنفجاراالنفجار ·

غير محددالصغرىالصغرىالصغرىالصغرى ·
غير محددالعلياالعلياالعلياالعليا ·

غير محددضغطضغطضغطضغط البخارالبخارالبخارالبخار ·
سم٣ الكثافةالكثافةالكثافةالكثافة عندعندعندعند ٢٠٢٠٢٠٢٠ °سسسس · ١,١٢ غم/

غير محددالكثافةالكثافةالكثافةالكثافة النسبيةالنسبيةالنسبيةالنسبية ·
غير محددكثافةكثافةكثافةكثافة البخارالبخارالبخارالبخار ·
غير محددمعدلمعدلمعدلمعدل التبخرالتبخرالتبخرالتبخر ·

الذوبانالذوبانالذوبانالذوبان فيفيفيفي / االمتزاجاالمتزاجاالمتزاجاالمتزاج معمعمعمع ·
غير قابل لالمتزاج أو صعب الخلطماءماءماءماء ·

غير محددمعاملمعاملمعاملمعامل التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع (نننن-اوكتانولاوكتانولاوكتانولاوكتانول / ماءماءماءماء): ·
اللزوجةاللزوجةاللزوجةاللزوجة: ·

٠,٧ mPas الدينامكيةالدينامكيةالدينامكيةالدينامكية عندعندعندعند ٢٠٢٠٢٠٢٠ °سسسس: ·
غير محددالحركيةالحركيةالحركيةالحركية: ·

محتوىمحتوىمحتوىمحتوى المذيبالمذيبالمذيبالمذيب: ·
٠,٠ ٪ محتوىمحتوىمحتوىمحتوى الموادالموادالموادالمواد الصلبةالصلبةالصلبةالصلبة: ·

ال يتوافر مزيد من المعلومات ذات الصلةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات أخرىأخرىأخرىأخرى: ·
لقابليةلقابليةلقابليةلقابليةااااوووو للتفاعلللتفاعلللتفاعلللتفاعل١٠١٠١٠١٠ لكيميائيلكيميائيلكيميائيلكيميائياااا  ررررااااالسقرالسقرالسقرالسقراااا 
ال تتوافر مزيد من المعلومات ذات الصلةالتفاعليةالتفاعليةالتفاعليةالتفاعلية ·

الثباتالثباتالثباتالثبات الكيميائيالكيميائيالكيميائيالكيميائي ·
ال يتفكك إذا تم استخدامه وتخزينه وفقا للمواصفاتالتفككالتفككالتفككالتفكك الحراريالحراريالحراريالحراري/ الظروفالظروفالظروفالظروف الواجبالواجبالواجبالواجب  تجنبهاتجنبهاتجنبهاتجنبها ·

البلمرةامكانيةامكانيةامكانيةامكانية التفاعالتالتفاعالتالتفاعالتالتفاعالت الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة ·
.Heat, flames and sparksالحاالتالحاالتالحاالتالحاالت التيالتيالتيالتي يجبيجبيجبيجب تجنبهاتجنبهاتجنبهاتجنبها ·
البادئ جذريالموادالموادالموادالمواد المتعارضةالمتعارضةالمتعارضةالمتعارضة ·

Strong oxidizers
ال توجد منتجات انحالل خطرة معروفةمنتجاتمنتجاتمنتجاتمنتجات التحللالتحللالتحللالتحلل الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة ·
 -معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات اضافيةاضافيةاضافيةاضافية ·

 AE/AR 

(يتبع في الصفحة ٦)
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لسميةلسميةلسميةلسميةاااا١١١١١١١١ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن التأثيراتالتأثيراتالتأثيراتالتأثيرات السميةالسميةالسميةالسمية ·

السميةالسميةالسميةالسمية الحادةالحادةالحادةالحادة ·
قيمقيمقيمقيم الجرعةالجرعةالجرعةالجرعة القاتلةالقاتلةالقاتلةالقاتلة/التركيزالتركيزالتركيزالتركيز القاتلالقاتلالقاتلالقاتل ٥٠٥٠٥٠٥٠ LD/LC50 المتعلقةالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقة بالتصنيفبالتصنيفبالتصنيفبالتصنيف ·

41637-38-1Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-
methylprop-2-enoic acid ق٥٠فموي >٢,٠٠٠ مغم/كغم (rat)ج  ق٥٠جلدي >٢,٠٠٠ مغم/كغم (rat)ج 

162881-26-7phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide ق٥٠فموي >٢,٠٠٠ مغم/كغم (rat)ج  ق٥٠جلدي >٢,٠٠٠ مغم/كغم (rat)ج 

احتمال حدوث تحسس من خالل مالمسة الجلدحساسيةحساسيةحساسيةحساسية الجهازالجهازالجهازالجهاز التنفسيالتنفسيالتنفسيالتنفسي أوأوأوأو الجلدالجلدالجلدالجلد ·
التأثيراتالتأثيراتالتأثيراتالتأثيرات المسرطنةالمسرطنةالمسرطنةالمسرطنة والمطفرةوالمطفرةوالمطفرةوالمطفرة والسامةوالسامةوالسامةوالسامة للتكاثرللتكاثرللتكاثرللتكاثر (CMR) (التسرطنالتسرطنالتسرطنالتسرطن والتطفروالتطفروالتطفروالتطفر وسميةوسميةوسميةوسمية التكاثرالتكاثرالتكاثرالتكاثر) ·

سميةسميةسميةسمية جهازجهازجهازجهاز التناسليالتناسليالتناسليالتناسلي ·
41637-38-1Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-

methylprop-2-enoic acid ٢٥٠ مغم/كغم/NOAEL (Elterliche Toxizität)(d (rat) (OECD 421فموي
NOAEL (Fruchtbarkeit)(d (rat) (OECD 421/١,٠٠٠ مغم/كغم

إليكولوجيةإليكولوجيةإليكولوجيةإليكولوجيةاااا١٢١٢١٢١٢ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
السميةالسميةالسميةالسمية ·

السميةالسميةالسميةالسمية لألحياءلألحياءلألحياءلألحياء المائيةالمائيةالمائيةالمائية ·
41637-38-1Esterification products of 4,4'-isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2-

methylprop-2-enoic acidساعات EC50/72(algae) (OECD 201) ١٠٠ مغم/لتر< >١٠٠ مغم/لتر EC50/48(daphnia) (OECD 202) ساعات >١٠٠ مغم/لتر LC50/96(fish) (OECD 203) ساعات

NOEC 28d(bacteria) ١٤.٣ مغم/لتر
162881-26-7phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxideساعات EC50/72(algae) (OECD 201) ٠.٢٦ مغم/لتر< >١.١٧٥ مغم/لتر EC50/48(daphnia) (OECD 202) ساعات >٠.٠٩ مغم/لتر LC50/96(fish) (OESO 203) ساعات

ال يتوافر المزيد من المعلومات ذات الصلةالثباتالثباتالثباتالثبات والتحللوالتحللوالتحللوالتحلل ·
السلوكالسلوكالسلوكالسلوك فيفيفيفي النظمالنظمالنظمالنظم البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية ·

ال يتوافر المزيد من المعلومات ذات الصلةالتراكمالتراكمالتراكمالتراكم الحيويالحيويالحيويالحيوي الكامنالكامنالكامنالكامن ·
ال يتوافر المزيد من المعلومات ذات الصلةاالنتشاراالنتشاراالنتشاراالنتشار فيفيفيفي التربةالتربةالتربةالتربة ·

· (vPvB)وشدةوشدةوشدةوشدة الثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي ،،،،(PBT) نتائجنتائجنتائجنتائج تقييمتقييمتقييمتقييم الثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي والسميةوالسميةوالسميةوالسمية
· (PBT) غير قابل للتطبيقالثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي والسميةوالسميةوالسميةوالسمية
· (vPvB) غير قابل للتطبيق شدةشدةشدةشدة الثباتالثباتالثباتالثبات والتراكموالتراكموالتراكموالتراكم البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي

ال تتوافر أي معلومات ذات الصلةالتأثيراتالتأثيراتالتأثيراتالتأثيرات الضارةالضارةالضارةالضارة األخرىاألخرىاألخرىاألخرى ·
لنفاياتلنفاياتلنفاياتلنفاياتاااا١٣١٣١٣١٣ لمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةاااا بالتخلصبالتخلصبالتخلصبالتخلص منمنمنمن  تتتتااااالعتبارالعتبارالعتبارالعتباراااا 
طرقطرقطرقطرق معالجةمعالجةمعالجةمعالجة النفاياتالنفاياتالنفاياتالنفايات ·

الينبغي أبدًا التخلص منها مع النفايات المنزلية. التسمح للمنتج أن يصل الى نظام الصرف الصحي.التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات ·
(يتبع في الصفحة ٧)
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التعبئةالتعبئةالتعبئةالتعبئة غيرغيرغيرغير النظيفةالنظيفةالنظيفةالنظيفة ·
ينبغي التخلص منها وفقًا للوائح الرسميةالتوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات ·
لمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةاااا بالنقلبالنقلبالنقلبالنقل١٤١٤١٤١٤ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
لمتحدةلمتحدةلمتحدةلمتحدةاااا · أ أ أ أ   ممممممممللللاااا رقمرقمرقمرقم 

· ADR, ADN, IMDG, IATA- 

لمتحدةلمتحدةلمتحدةلمتحدةاااا · أ أ أ أ   ممممممممللللاااا لمحددلمحددلمحددلمحدداااا منمنمنمن قبلقبلقبلقبل  لبحريلبحريلبحريلبحرياااا  لرسميلرسميلرسميلرسمياااا للنقلللنقلللنقلللنقل  السمالسمالسمالسماااا 
· ADR, ADN, IMDG, IATA- 

لنقللنقللنقللنقلاااا · رتبةرتبةرتبةرتبة (رُتبرُتبرُتبرُتب) خطورةخطورةخطورةخطورة 
· ADR, ADN, IMDG, IATA

 -الفئةالفئةالفئةالفئة ·

لتعبئةلتعبئةلتعبئةلتعبئةاااا · مجموعةمجموعةمجموعةمجموعة 
· ADR, IMDG, IATA- 

· : لبيئيةلبيئيةلبيئيةلبيئيةاااا غير قابل للتطبيقلخطورةلخطورةلخطورةلخطورةاااا 
لمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةاااا بالمستعملبالمستعملبالمستعملبالمستعمل · لخاصةلخاصةلخاصةلخاصةاااا  غير قابل للتطبيقالحتياطاتالحتياطاتالحتياطاتالحتياطاتاااا 
لثانيلثانيلثانيلثانياااا باتفاقيةباتفاقيةباتفاقيةباتفاقية · ئبئبئبئبااااسوسوسوسو وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا للمرفقللمرفقللمرفقللمرفق  لنقللنقللنقللنقلاااا فيفيفيفي شكلشكلشكلشكل 

IBC ومدونةومدونةومدونةومدونة (MARPOL) غير قابل للتطبيقماربولماربولماربولماربول
 -النقلالنقلالنقلالنقل / معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات إضافيةإضافيةإضافيةإضافية ·

 -"الالئحةالالئحةالالئحةالالئحة التنظيميةالتنظيميةالتنظيميةالتنظيمية النموذجيةالنموذجيةالنموذجيةالنموذجية" االمماالمماالمماالمم المتحدةالمتحدةالمتحدةالمتحدة ·

لتنظيميةلتنظيميةلتنظيميةلتنظيميةاااا١٥١٥١٥١٥ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
أنظمةأنظمةأنظمةأنظمة السالمةالسالمةالسالمةالسالمة والصحةوالصحةوالصحةوالصحة واألنظمةواألنظمةواألنظمةواألنظمة البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية / التشريعاتالتشريعاتالتشريعاتالتشريعات الخاصةالخاصةالخاصةالخاصة بالمادةبالمادةبالمادةبالمادة أوأوأوأو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط ·

المخزونالمخزونالمخزونالمخزون االسترالياالسترالياالسترالياالسترالي للموادللموادللموادللمواد الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية ·
162881-26-7phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

لم يتم إدراج أي من المكوناتمعيارمعيارمعيارمعيار الجدولةالجدولةالجدولةالجدولة الموحدةالموحدةالموحدةالموحدة لالدويةلالدويةلالدويةلالدوية والسموموالسموموالسموموالسموم ·
توصياتتوصياتتوصياتتوصيات رقمرقمرقمرقم  ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢/١٨١٨١٨١٨/ االتحاداالتحاداالتحاداالتحاد األوروبياألوروبياألوروبياألوروبي ·

لم يتم إدراج أي من المكوناتموادموادموادمواد تسمىتسمىتسمىتسمى بالموادبالموادبالموادبالمواد الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة - مرفقمرفقمرفقمرفق ١١١١ ·
لم يجرى تقييم السالمة الكيميائيةتقييمتقييمتقييمتقييم السالمةالسالمةالسالمةالسالمة الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية ·
هذه المعلومات مبنية على معرفتنا الحالية. ومع ذلك ، ال يشكل هذا ضمانًا ألية مميزات منتج معين وال تؤسس عالقةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات أخرىأخرىأخرىأخرى١٦١٦١٦١٦

تعاقدية سارية قانونيًا.
عباراتعباراتعباراتعبارات ذاتذاتذاتذات صلةصلةصلةصلة ·

H303بتلعا اإذ  قد يضر 
H313لجلدا اإذ تالمس مع  اًضرر  قد يسبب 
H317لجلدا ً  للحساسية في  قد يسبب تفاعال
H413 ٔى يةلماا أ  للحياة  مدلا تاتأثير ضارة طويلة  قد يسبب 

االختصاراتاالختصاراتاالختصاراتاالختصارات والمختصراتوالمختصراتوالمختصراتوالمختصرات ·
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association
(يتبع في الصفحة ٨)
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GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)لمائةا  LC50: Lethal concentration, 50لمائةا  LD50: Lethal dose, 50

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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