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راهنماي کاربري، نگهداري و حمل و نقل مواد 

 (MSDS)خطرناک 

 

 Carbon Dioxide اکسید دي کربن گاز

 فیزیکی و شیمیاییمشخصات  .1

 gr/mol 44 لیوزن مو  3mcr/g1.842 ( C˚20) در  گاز دانسیته 2CO فرمول شیمیایی

  57.3 bar ( C˚20) در  فشار بخار مایع شده گاز حالت فیزیکی

   C˚78.5- نقطه جوش بی رنگ، بی بو مشخصات فیزیکی
 

 خطرات .2

 منفجر شونده خورنده سمی آتش گیر لوزی خطر
خطرناک برای 

 محیط زیست
 اکسید کننده

 

- - - - - - 

 .شود ناتوانی موجب تواند می مداوم، یا شدید ی مواجهه در: سالمتی برای خطرناک زا،آتش غیر پایدار، معموال تفسیر لوزی خطر:  

 های اولیهکمک .3

 .شود مراجعه پزشک چشم به ویژه های مراقبت جهت سپس و دقیقه 15 مدت به حداقل آب با شستشو چشم، با تماس صورت در تماس با چشم

 تماس با پوست
 جهت. شود داده شستشو( گراد سانتی درجه 41) باشد نزدیک بدن طبیعی دمای به که فراوان آب با سریعا بیفتد، اتفاق پوست تماس اگر

 .شود مراجعه پزشک به بیشتر مراقبتهای

 به پزشکی های مراقبت جهت. شود داده مصنوعی اکسیژن فرد به تنفسی، ایست درصورت و گیرد قرار آزاد هوای معرض در سریعا مصدوم تنفس

 .گردد مراجعه پزشک
 

 خاموش کردن آتش .4

 خاموش جهت فوم و خشک پودر از و بخارات کاهش برای آب اسپری از :سوزی آتش هنگام. نگیرد قرار جرقه و شعله معرض در گاز سوزی، آتش از جلوگیری برای

 .شود استفاده کردن
 

 

 جابجایی و انبارش .5

 شرایط انبارداری
 با خنک محیطی در آتش منابع سایر و داغ سطوح جرقه، ، شعله هرگونه از دور به. شوند نگهداری مناسب تهویه با همراه خنک محیط در

 .شوند نگهداری جداگانه صورت به خالی و پر سیلندرهای. شود داشته نگه مناسب تهویه
 

. نکشید زمین روی یا یا هول را سیلندرها جابجایی هنگام به هرگز. شود استفاده سیلندرها جایی جابه جهت مناسب کفش و دستکش از جابجایی

 بسته کامل طور به و باشد نداشته نشتی ها آن شیرهای و سیلندر همچنین نشوند رها کالهک بدون ها سیلندر که کنید حاصل اطمینان

  .باشند شده
 

 


