
Intersmooth 360 SPC Dark Brown بیان تعریف المنتوج طبقا للنظام ن م

القسم 1. االسم (بیان المنتوج)
:

.International Paint Ltd:تفاصیل بیانات الموّرد
Stoneygate Lane

Felling
Gateshead

Tyne and Wear
NE10 0JY UK

Tel: +44 (0)191 469 6111         Fax: +44 (0)191 438 3711

:رقم ھاتف الطوارئ (و ساعات العمل)

+966 55 388 0087 الھیئة االستشاریة الوطنیة/مركز السموم (
ال یستخدمھ إال ممارسي المھن الطبیة

الُمعتمدون.)

:

+44 (0)191 469 6111 (24H)

صحیفة بیانات السالمة
Intersmooth 360 SPC Dark Brown

BEA368 :كود المنتج

sdsfellinguk@akzonobel.com عنوان البرید اإللكتروني للشخص
المسئول عن صحیفة بیانات السالمة ھذه

:

تطبیق المھنیة الطالء واألحبار

االستخدامات التي تم تعیینھا

استخدامات ال ُینصح بھا السبب

جمیع أخرى االستخدامات

القسم 2. بیان األخطار
سوائل قابلة لالشتعال - الفئة 2

سمیة حادة (بالفم) - الفئة 4
تأكل/تھیج الجلد - الفئة 2

تلف العین الشدید/تھّیج العین - الفئة 1
السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (التعرض المفرد) (تھیج الجھاز التنفسي) - الفئة 3

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (التعرض المتكرر) (ما بعد امتصاص الكیس المّحي) - الفئة 2
الخطورة البیئیة المائیة (الحادة) - الفئة 1

الخطورة البیئیة المائیة (طویلة األمد) - الفئة 1

:تصنیف المادة أو الخلیط

خطر:كلمة التنبیھ

سائل وبخار لھوب بدرجة عالیة.:عبارات المخاطر
ضار عند االبتالع.

یسبب تلفاً شدیداً للعین.
یسبب تھیج الجلد.

قد یسبب تھیجاً تنفسیاً .
قد یسبب تلفاً لألعضاء من خالل التعرض الممتد أو المتكرر. (ما بعد امتصاص الكیس المّحي)

سمي جداً للحیاة المائیة مع تأثیرات طویلة األمد.

:صور توضیحیة لألخطار

عبارات التحذیر

عناصر بطاقة الوسم في النظام ن م

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : 12/06/2018

ُنسخة : 2 12/1
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القسم 2. بیان األخطار
البس قفازات واقیة.  البس واقي العین أو الوجھ.  تحفظ بعیداً عن الحرارة، و األسطح الساخنة، و الشرار، و النار، و:الوقایة

جمیع مصادر اإلشتعال. ممنوع التدخین بالقرب من المادة  ُتستخدم تجھیزات إضاءة وتھویة وأجھزة كھربیة مقاومة
لالنفجار وكذلك تجھیزات المناولة یجب أن تكون كلھا مقاومة لالنفجار.  استخدم فقط أدوات ال تولد الشرر.  تتخذ

إجراءات تحذیریة ضد التفریغ اإللكتروستاتي.  یحفظ الوعاء مغلقا بإحكام.  ال تستخدم إال في مكان مكشوف أو جید
التھویة.  تجنب انتشار المادة في البیئة.  تجنب تنفس البخار.  ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخین أثناء استخدام

ھذا المنتوج.  تغسل الیدان جیداً بعد المناولة.

تجمع المواد المنسكبة.  حال الشعور بتوعك ُیراعى الحصول على العنایة الطبیة.  في حالة االستنشاق:  ینقل الشخص:االستجابة
إلى الھواء الطلق ویظل في وضع مریح للتنفس.  اتصل بمركز السموم أو الطبیب إذا شعرت بتوعك.  في حالة االبتالع :

اتصل بمركز السموم أو الطبیب إذا شعرت بتوعك.  یشطف الفم.  في حالة سقوط المادة على الجلد (أو الشعر):  انزع
المالبس الملوثة فوراً .  ُیشطف الجلد بالماء أو بالُدش.  في حالة سقوط المادة على الجلد:  یغسل بوفرة من الصابون

والماء.  اخلع الثیاب الُملوثة واغسلھا قبل إعادة استخدامھا.  إذا حدث تھیج جلدي:  ُیراعى الحصول على العنایة الطبیة.
في حالة دخول العین :  تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق.  تنزع العدسات الالصقة، إذا كان ذلك أمراً سھالً . یستمر

الشطف.  اطلب مركز السموم أو الطبیب فوراً .

یخزن في مكان مغلق بمفتاح.  'یخزن في مكان جید التھویة.  یحفظ بارداً .:التخزین

تخلص من المحتویات والوعاء وفقاً لكافة اللوائح المحلیة، واإلقلیمیة، والوطنیة، والدولیة.:التخلص من النفایة

ال توجد.:األخطار األخرى التي ال تؤدي إلى تصنیف

یراعى ارتداء منفاس مناسب في حالة عدم كفایة التھویة.عناصر التوسیم التكمیلیة :

القسم 3. التركیب/معلومات عن المكونات

Acute Tox. 4, H302 1317-39-1 ≥25 - ≤50 dicopper oxide
Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Flam. Liq. 3, H226 1330-20-7 ≥10 - ≤22 xylene
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2A, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304

Flam. Liq. 3, H226 71-36-3 ≤10 butan-1-ol
Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

Flam. Liq. 2, H225 100-41-4 ≤5 ethylbenzene
Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2A, H319
STOT SE 3, H335

H373 ,2 RE STOT (ما بعد امتصاص
الكیس المّحي)

Asp. Tox. 1, H304

Acute Tox. 3, H301 13463-41-7 ≤5 pyrithione zinc
Acute Tox. 3, H331
Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

خلیط:مادة/مستحضر

التصنیف رقم التسجیل في دائرة
المستخلصات الكیمیائیة

CAS

% بالوزن ن اسم المُكوِّ

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : 12/06/2018
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القسم 3. التركیب/معلومات عن المكونات
Aquatic Chronic 1, H410

Flam. Liq. 2, H225 108-10-1 ≤5 4-methylpentan-2-one
Acute Tox. 5, H303
Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 3, H316
Eye Irrit. 2A, H319
STOT SE 3, H335

نات إضافیة مصنفة كمواد خِطرة على الصحة أو على البیئیة تستدعيّ  نات أو مكوِّ د في ھذه اللحظة وطبقاً للتركیزات المستخدمة، ال توجد أیة مكوِّ على حد علم المورِّ
اإلبالغ عنھا في ھذا القسم.

القسم الثامن یعرض حدود التعرض المھني، في حال توفرھا.

نیة إن أحضر المساعدة الطبیة فوراً .  اطلب مركز السموم أو الطبیب.  ُیراعى المضمضة بالماء.  ُیراعى نزع األطقم السِّ
ِجدت.  أخرج المصاب إلى الھواء الطلق ثم ضعھ في وضعیة مریحة بالنسبة للتنفس.  في حالة بلع المادة مع إحتفاظ ُو
الشخص بوعیھ، یتم إعطائھ كمیات قلیلة من الماء لیشربھا.  ُیراعى التوقف لو شعر الشخص المعرض بالغثیان إذ أن
التقیؤ ینطوي على خطورة.  ال تحرض على القيء إال إن طلب أحد أعضاء الطاقم الطبي منك أن تقوم بھذا.  ینبغي

اإلبقاء على الرأس منخفضاً أثناء القيء كي ال یدخل القيء إلى الرئتین.  یجب معالجة الحروق الكیمیائیة فوراً بواسطة
طبیب.  ُیحظر إعطاء أي شيء عن طریق الفم لشخص فاقد الوعي.  في حالة فقدان الوعي، ضع المتعرض في وضعیة
اإلفاقة واطلب الرعایة الطبیة على الفور.  یراعى اإلبقاء على مسلك الھواء مفتوحاً .  أرِخي كل خانق من الثیاب كالیاقة

أو رباط العنق أو الحزام أو أربطة الوسط.

أحضر المساعدة الطبیة فوراً .  اطلب مركز السموم أو الطبیب.  ُیراعى دفق الماء على العین فوراً، و رفع الجفون
ِجدت.  ُیراعى مواصلة العلویة والسفلیة من حین آلخر.  یراعى التحقق من عدم وجود عدسات الصقة أو إزالتھا إن ُو

الشطف لمدة عشر دقائق على األقل.  یجب معالجة الحروق الكیمیائیة فوراً بواسطة طبیب.

ل الثیاب أحضر المساعدة الطبیة فوراً .  اطلب مركز السموم أو الطبیب.  إغسل الجلد الملوث بكثیر من الماء المتدفق.  أِز
و األحذیة الملوثة.  اغسل الثیاب الملوثة جیداً بالماء قبل نزعھا، أو البس قفازات.  ُیراعى مواصلة الشطف لمدة عشر

دقائق على األقل.  یجب معالجة الحروق الكیمیائیة فوراً بواسطة طبیب.  ُیراعى غسل الثیاب قبل إعادة استخدامھا.
یراعى تنظیف الحذاء تنظیفا جیدا قبل ارتدائھ ثانیة.

أحضر المساعدة الطبیة فوراً .  اطلب مركز السموم أو الطبیب.  أخرج المصاب إلى الھواء الطلق ثم ضعھ في وضعیة
مریحة بالنسبة للتنفس.  في حالة وجود شك بأن األدخنة ال تزال موجودة ، یجب على فرد اإلنقاذ ارتداء قناع مناسب أو
جھاز تنفس مدمج.  في حالة التوقف عن التنفس، عدم إنتظام التنفس أو لو حدثت سكتة تنفسیة، ُیراعى تقدیم أكسجین أو
تنفساً اصطناعیاً من قبل أفراد مدربین.  قد تنطوي عملیة اإلنعاش من الفم إلى الفم على خطورة ما للشخص الذي یقدم
المساعدة عند قیامھ بھا.  في حالة فقدان الوعي، ضع المتعرض في وضعیة اإلفاقة واطلب الرعایة الطبیة على الفور.

یراعى اإلبقاء على مسلك الھواء مفتوحاً .  أرِخي كل خانق من الثیاب كالیاقة أو رباط العنق أو الحزام أو أربطة الوسط.
في حالة استنشاق ُمخلفات التحلل عند نشوب حریق، قد تظھر األعراض ظھوراً آجالً .  قد یكون من الضروري أن یظل

الشخص المعرَّض تحت المالحظة الطبیة لـ 48 ساعة.

القسم 4. تدبیر اإلسعاف األولي

مالمسة العین

مالمسة الجلد

استنشاق

:االبتالع

:

:

:

وصف إجراءات اإلسعافات األولیة الالزمة

أھم األعراض/التأثیرات، الحادة والمتأخرة

قد یسبب تھیجاً تنفسیاً .  التعرض لمنتوجات التحلل قد یشكل خطورة صحیة.  قد تتأجل بعض التأثیرات الخطیرة عقب:استنشاق
التعرض.

ضار عند االبتالع.  ُمھیجة للفم، والحلق، والمعدة. : االبتالع

یسبب تھیج الجلد.:مالمسة الجلد

یسبب تلفاً شدیداً للعین. : مالمسة العین

عالمات/أعراض فرط التعرض

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي::مالمسة العین
ألم

الدمعان
احمرار

آثار صحیة حادة كامنة

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : 12/06/2018

ُنسخة : 2 12/3



Intersmooth 360 SPC Dark BrownBEA368

القسم 4. تدبیر اإلسعاف األولي

ُیحظر القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.  في حالة وجود شك بأن األدخنة ال تزال موجودة:حمایة فریق اإلسعافات األولیة
، یجب على فرد اإلنقاذ ارتداء قناع مناسب أو جھاز تنفس مدمج.  قد تنطوي عملیة اإلنعاش من الفم إلى الفم على

خطورة ما للشخص الذي یقدم المساعدة عند قیامھ بھا.  اغسل الثیاب الملوثة جیداً بالماء قبل نزعھا، أو البس قفازات.

في حالة استنشاق ُمخلفات التحلل عند نشوب حریق، قد تظھر األعراض ظھوراً آجالً .  قد یكون من الضروري أن یظل:مالحظات للطبیب
الشخص المعرَّض تحت المالحظة الطبیة لـ 48 ساعة.

ال یوجد عالج محدد.:معالجات خاصة

مالمسة الجلد

االبتالع

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:استنشاق
تھیُّج المسلك التنفسي

السعال
صداع

نعاس/إعیاء
دوخة/دوار

ضعف عضلي
فقدان الوعي

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
آالم المعدة

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
ألم أو تھیُّج

احمرار
قد تحدث قروح

:

:

:

میة (القسم 11) راجع المعلومات الخاصة بالسُّ

بیان الرعایة الطبیة الفوریة والمعالجة الخاصة إذا كانت ضروریة

القسم 5. تدابیر مكافحة النار

یراعى عزل المكان على الفور و ذلك بإخالء األفراد المتواجدین على مقربة من الحادث في حالة نشوب حریق.  ُیحظر
القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.  انقل الحاویات من منطقة الحریق، إذا أمكن فعل ذلك

دون مخاطر.  استخدم رشاش الماء لتبرید الحاویات المعرضة للحریق.

نواتج تحلل حراري خِطرة

مخاطر خاصة ناشئة عن المادة الكیمیائیة

قد تحتوي نواتج اإلنحالل المواد اآلتیة:
ثاني أكسید الكربون
أول أكسید الكربون
أكاسید النیتروجین

أكاسید الكبریت
ھالیدات كربونیل

أكسید/أكاسید فلزیة

سائل وبخار لھوب بدرجة عالیة.  في حالة الحریق أو عند التسخین، یزداد الضغط وقد تنفجر الحاویة، مع خطر حدوث
انفجار الحق.  قد ینشأ حریق أو خطر االنفجار عند تصریفھا إلى المجاري.  ھذه المادة شدیدة السمیة للحیاة المائیة
وتأثیراتھا طویلة األمد.  یجب إحتواء ماء اإلطفاء الملوثة بھذه المادة للحیلولة دون تسربھا إلى المجاري المائیة أو

المصارف أو المجاري الصحّیة.

ینبغي أن یرتدي مكافحو الحرائق التجھیزات الواقیة المناسبة و جھاز تنفس مكتفي ذاتیاً (SCBA) ذا وحدة كاملة للوجھ
یعمل في نمط الضغط الموجب.

معدات الحمایة الشخصیة واالحتیاطات
الالزمة لعمال اإلطفاء

استخدم مادة كیماویة جافة، أو ثاني أكسید الكربون، أو رذاذ الماء (الضباب)، أو الرغوة.

وسائل اإلطفاء

:

:

:

ال تستخدم المیاه النفاثة.

:وسائل اإلطفاء المناسبة

:وسائل اإلطفاء غیر المناسبة

معدات الحمایة الشخصیة واالحتیاطات
الالزمة لعمال اإلطفاء

:

القسم 6. تدابیر مواجھة التسرب العارض
الحتیاطات الشخصیة ومعدات الحمایة وإجراءات الطوارئ

ُیحظر القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.  یراعى إخالء المناطق المجاورة.  یراعى عدم:
السماح بالدخول لكل من ال یرتدي الثیاب الواقیة أو من ال حاجة لك بھم من األفراد.  یراعى تجنب مالمسة المادة

المنسكبة أو السیر علیھا.  أغلق كافة مصادر اإلشعال.  ممنوع استخدام أسھم اإلشارة الومضیة أو التدخین أو إشعال لھب
في منطقة الخطر.  تجنب استنشاق البخار أو السدیم.  ُیراعى توفیر تھویة كافیة.  یراعى ارتداء منفاس مناسب في حالة

عدم كفایة التھویة.  ارتدي التجھیزات الواقیة الشخصیة الُمالئمة.

لألفراد من خارج فریق الطوارئ

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : 12/06/2018
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القسم 6. تدابیر مواجھة التسرب العارض

االحتیاطات البیئیة

ُیراعى وقف التسرب إن لم ینطو ذلك على مخاطرة.  یراعى نقل األوعیة من منطقة االنسكاب.  استخدم معدات ال تحدث
شرراً وغیر قابلة لالنفجار.  یتم االقتراب من الناحیة التي تھب منھا الریاح إلى المكان.  امنع دخولھا في بالوعات

الصرف، و المجاري المائیة، أو البدرومات، أو المناطق المحصورة.  ُیراعى غسل االنسكابات وصوالً بھا إلى محطة
معالجة میاه الفیض أو التعامل معھا كاآلتي.  ُیراعى احتواء االنسكاب وجمعھ بمادة ماصٍة غیر قابلة لالحتراق مثل

الرمل، أو التراب، أو الفرمیكیولیت، أو تراب دیاتومي، ثم وضعھا في إحدى الحاویات للتخلص منھا بما یتفق واللوائح
ثة المحلیة (انظر القسم 13).  تخلص منھا عن طریق أحد مقاولي التخلص من النفایات المرخصین.  المادة الماّصة الملوَّ
قد تشكل خطراً مماثالً لخطر المنتج المنسكب.  مالحظة: أنظر القسم 1 لمعرفة معلومات االتصال الخاصة بالطواريء

والقسم 13 بشأن التخلص من النفایات.

تجنب تناثر المادة المنسكبة وجریانھا السطحي ووصولھا إلى التربة و المجاري المائیة والبالوعات ومجاري الصرف.:
ُیراعى إبالغ السلطات المعنیة لو تسبب المنتج في تلوث البیئة (مجاري الصرف، المجاري المائیة، التربة أو الھواء).

ثة للماء.  قد تكون ضارة بالبیئة إذا انتشرت بكمیات كبیرة.  تجمع المواد المنسكبة. مادة ملوَّ

:انسكاب كبیر

ُیراعى وقف التسرب إن لم ینطو ذلك على مخاطرة.  یراعى نقل األوعیة من منطقة االنسكاب.  استخدم معدات ال تحدث
شرراً وغیر قابلة لالنفجار.  خفف بالماء ثم قم بإزالتھ بالتنشیف باستعمال الممسحة إذا كان قابل للذوبان في الماء.
كبدیل، أو إذا كان المنتج غیر قابل للذوبان في الماء، قم بالتنشیف مستخدماً مادة خاملة جافة ثم إطرحھا في وعاء

مھمالت مناسب.  تخلص منھا عن طریق أحد مقاولي التخلص من النفایات المرخصین.

:انسكاب صغیر

طرائق ومواد االحتواء والتنظیف

إذا لزم األمر ارتداء ثیاباً خاصة للتعامل مع االنسكاب، ُیرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة
وغیر المناسبة في الحسبان.  راجع كذلك المعلومات الواردة في قسم "للألفراد من خارج فریق الطوارئ".

: لمسعفي الطوارئ

القسم 7. المناولة والتخزین

إرشادات حول الصحة المھنیة العامة

متطلبات التخزین المأمون، بما في ذلك ما
یتعلق بحاالت عدم توافق المواد

یحظر تناول الطعام، والشراب، والتدخین في األماكن التي یجري التعامل فیھا مع ھذه المادة سواء بالمناولة، التخزین أو
ثة المعالجة.  یتوجب على العمال غسل األیدي والوجھ قبل تناول الطعام والشراب والتدخین.  اخلع الثیاب المُلوَّ

والتجھیزات الوقائیة قبل دخول األماكن المخصصة للطعام.  انظر القسم 8 لمزید من المعلومات حول إجراءات الحفاظ
على الصحة.

خزن المادة وفقاً لتعلیمات السلطات المحلیة.  ُیراعى تخزینھا في منطقة منعزلة و ُمعتمدة.  خزن المادة في حاویتھا
األصلیة مع حمایتھا من التعرض لحرارة الشمس المباشرة في منطقة جافة، وباردة، وجیدة التھویة بعیداً عن المواد غیر
المطابقة (راجع القسم 10)، وعن الطعام، والشراب.  یخزن في مكان مغلق بمفتاح.  ُیراعى التخلص من كافة مصادر

االشعال.  األبخرة أثقل من الھواء، وقد تنتشر بطول األرضیات.  ُیراعى الفصل عن المواد المؤكِسدة.  یراعى غلق
الوعاء غلقا تاما محكما إلى أن ُیعّد لالستخدام.  البد من إحكام غلق األوعیة التي قد فُِتحت و تركھا في وضع قائم و ذلك

لتالفي حدوث تسریب.  ُیحظر التخزین في حاویات ال تحمل كتابة توضیحیة.  ُیراعى استخدام طرق احتواء سلیمة
لتجنب تلوث البیئة.

:

:

یراعى ارتداء أجھزة الوقایة الشخصیة المالئمة(انظر القسم 8).  تجنب مالمستھا األعین أو الجلد أو الثیاب.  تجنب:إجراءات للحمایة
استنشاق البخار أو السدیم.  یحظر ابتالعھا.  تجنب انتشار المادة في البیئة.  یستخدم فقط مع وجود تھویة كافیة.  یراعى

ارتداء منفاس مناسب في حالة عدم كفایة التھویة.  ممنوع دخول مناطق التخزین واألماكن المغلقة إالّ مع وجود تھویة
كافیة.  ُیراعى الحفظ في الحاویة االصلیة أو في حاویة بدیلة ُمعتمدة مصنوعة من مادة متوافقة وإغالقھا بإحكام عند عدم
استخدامھا.  یراعى التخزین و االستخدام بعیدا عن مصادر الحرارة، أو الشرر، أو اللھب أو غیرھا من مصادر االشتعال

.  یراعى استخدام أجھزة كھربائیة (تھویة، و إضاءة، و مناولة المواد) غیر قابلة لالنفجار.  استخدم فقط أدوات ال تولد
الشرر.  یراعى اتخاذ اإلجراءات الوقائیة ضد التفریغ الكھرباء الساكنة.  األوعیة الفارغة تحتوي على بقایا قد تكون

خطرة.  التعید استخدام الحاویة.

احتیاطات للمناولة المأمونة

TLV ACGIH (الوالیات المتحدة, 3/2017).
  STEL: 651 مج / م³ 15 دقیقة.

  STEL: 150 جزء من الملیون 15 دقیقة.
  TWA: 434 مج / م³ 8 ساعات.

  TWA: 100 جزء من الملیون 8 ساعات.

xylene

TLV ACGIH (الوالیات المتحدة, 3/2015).
  TWA: 20 جزء من الملیون 8 ساعات.

butan-1-ol

TLV ACGIH (الوالیات المتحدة, 3/2015).
  TWA: 20 جزء من الملیون 8 ساعات.

ethylbenzene

القسم 8. ضوابط التعرض/الحمایة الشخصیة

ن حدود التعرضاسم المُكوِّ

بارامترات التحكم

حدود التعرض المھني
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القسم 8. ضوابط التعرض/الحمایة الشخصیة
TLV ACGIH (الوالیات المتحدة, 3/2015).

  STEL: 75 جزء من الملیون 15 دقیقة.

  TWA: 20 جزء من الملیون 8 ساعات.

4-methylpentan-2-one

حمایة یدویة

براعى استخدام منفاس مثبت بإحكام سواء كان منفاس منقي للھواء أو مغذى بالھواء یفي بالمقیاس المعتمد إن أشار تقییم
المخاطر لضرورة ذلك.  إختیار المنفاس یجب أن یستند إلى مستویات التعرض المعروفة أو المتوقعة وعلى مخاطر

المنتج وحدود العمل اآلمنة للمنفاس الذي وقع علیھ اإلختیار.

استخدم قفازات مقاومة للمواد الكیماویة مصنفة تحت المعیار EN 374: قفازات حمایة ضد المواد الكیماویة الكائنات
المجھریة.

  نوصي بـ:  Viton®  أو  قفازات نتریل.  عند حدوث تالمس لفترات طویلة أو متكررة، یوصى باستخدام قفازات من
فئة الحمایة 6 (تكون مدة االختراق أكثر من 480 دقیقة وفقاً للمعیار EN 374). عند حدوث تالمس لفترة

 EN وجیزة،یوصى باستخدام قفازات حمایة من الفئة 2 أو أعلى (تكون مدة االختراق أعلى من 30 دقیقة وفقاً للمعیار
.(374

  البد أن یتحقق المستخِدم من أن اختیاره النھائي لنوع القفازات المنتقاة لمناولة ھذا المنَتج ھو االختیار األفضل، وأن یأخذ
في اعتباره شروط االستخدام الخاصة، كما أوردھا تقییم مخاطر الُمستخدم.  مالحظة: یجب أیضاً الوضع في االعتبار

اختیار قفازات من نوع معین الستخدام خاص ومدة االستخدام في بیئة العمل كافة العوامل المتعلقة ببیئة العمل على سبیل
المثال ال الحصر: المواد الكیماویة األخرى التي یتم التعامل معھا والمتطلبات الجسمانیة (الحمایة ضد القطع/الثقب

والمھارة والحمایة الحراریة) وتفاعالت الجسم المحتملة ضد مواد تصنیع القفازات باإلضافة إلى التعلیمات/المواصفات
ضة، غیر أنھ ال یستخدم حیصث قد المزودة من مورد القفازات.  قد یعمل الكریم الحائل على حمایة مواضع الجلد الُمعرَّ

حدث التعرض بالفعل.

یتوجب استخدام نظارات مستوفیة لمواصفة ُمعتمدة، عندما ُیشیر تقییم المخاطر إلى ضرورة ذلك لتجنب التعرض لتناثر
السائل، أو الضباب أو الغازات أو األغبرة.  إذا كان االتصال ممكناً، ینبغي ارتداء وسائل الحمایة التالیة، ما لم یشر التقییم

إلى درجة أعلى من الحمایة:  نظارات التناثر الكیماوي وواقي الوجھ أو أي منھما  إذا كانت ھناك مخاطر استنشاق، فقد
یلزم ارتداء جھاز التنفس كامل الوجھ بدال من ذلك.

أدوات حمایة الوجھ/العین

:حمایة تنفسیة

:

:

یجب انتقاء التجھیزات الشخصیة الواقیة للجسم بما یتفق والمھمة التي یجري القیام بھا والمخاطر التي تنطوي علیھا، كماأدوات حمایة الجسم
یجب أن یعتمدھا أحد المختصین قبل التعامل مع ھذا المنتج.  عندما یكون ھناك خطر اشتعال من الكھرباء الساكنة،

ارتدي مالبس واقیة مضادة للكھرباء الساكنة.  ألقصى حمایة من الكھرباء الساكنة، ینبغي أن تشتمل المالبس على أفرول
وحذاء برقبة وقفازات مضادة للكھرباء الساكنة.

:

ننصح بفحص اإلنبعاثات الصادرة من أجھزة العمل والتھویة، للتأكد من استیفائھا لمتطلبات قانون حمایة البیئة.  في بعض:ضوابط التعرض البیئي
ات، كي خان، أو الُمرشِّحات أو إجراء تعدیالٍت ھندسیة للُمِعدَّ الحاالت، قد یكون من الضروري استخدام أجھزة غسل الدُّ

یتسنى تقلیل االنبعاثات إلى مستویات مقبولة.

یستخدم فقط مع وجود تھویة كافیة.  استخدم ساحات التشغیل، أو شفاطات الھواء الموضعیة، أو الضوابط الھندسیة:الضوابط الھندسیة المناسبة
األخرى للحفاظ على مستوى تعرض العمال للملوثات المنقولة بالھواء دون الحدود القانونیة أو الموصى بھا.  تقتضي
الضوابط الھندسیة الحفاظ على تركیزات الغاز، أو البخار، أو الغبار دون المستویات الدنیا لالنفجار.  استخدم معدات

تھویة مضادة لالنفجار.

اغسل الیدین، والذراعین، والوجھ غسالً تاماً بعد مناولة المنتجات الكیمیائیة، وعند األكل والتدخین، وفي نھایة فترة العمل
ُثھا.  ُیراعى غسل الثیاب الملوثة قبل ارتدائھا مرة ثانیة. .  یتوجب استخدام طرائق مالئمة لنزع الثیاب التي ُیحتمل تلوُّ

تأكد من وجود محطات غسیل األعین وأدشاش األمان على مقربة من موقع العمل.

:إجراءات النظافة الشخصیة

تدابیر الحمایة الفردیة

حمایة للجلد

ى وما تنطوي علیھ من:وقایة أخرى لحمایة الجلد ینبغي انتقاء األحذیة المالئمة وإجراءات الوقایة الجلدیة اإلضافیة بناًء على الُمھمة التي ُتؤدَّ
مخاطر وینبغي أن یعتمدھا أحد الُمختصین قبل مناولة الُمنَتج.

القسم 9. الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة

الحالة الفیزیائیة

نقطة االنصھار

سائل.

غیر متاحة.

ُمذیب. الرائحة

pH

ُبنیَّة اللون. اللون

غیر متاحة.معدل التبخر

كأس مغلق: 22 ° (71.6 ف)نقطة الومیض

غیر قابل للتطبیق.

غیر متاحة. عتبة الرائحة

:

:

:

:

:

:

:

:

المظھر

وأدنى قیمة معروفة ھي: 136.16 ° (277.1 ف) (xylene).:نقطة الغلیان
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القسم 9. الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة

الضغط البخاري

الكثافة النسبیة

الكثافة البخاریة

الذوبانیة

1.54

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر ذؤوبة في المواد اآلتیة: ماء بارد.

غیر متاحة.درجة حرارة االشتعال الذاتي

غیر متاحة.

كینماتي (درجة حرارة الغرفة): s2mm 237/ (237 سنتي ستوك)اللزوجة

معامل تفریق األوكتانول/الماء

:

:

:

:

:

:

:

غیر متاحة.:القابلیة لاللتھاب (مادة صلبة، غاز)

الحدود العلیا/الدنیا للقابلیة لاللتھاب أو
االنفجار

:(butan-1-ol) 11.3% و فیما یلي أكبر مدًى معروف: أدنى: %1.4  أعلى

غیر متاحة.:درجة حرارة االنحالل

القسم 10. الثبات الكیمیائي والقابلیة للتفاعل

نواتج االنحالل الخطرة

یجب تجنب جمیع مصادر االشتعال الممكنة (شرر أو لھب).  ال تضغط، أو تقطع، أو تلحم بأي وسیلة، أو تثقب، أوالظروف التي ینبغي تجنبھا
تطحن، أو تعرض المحتویات للحرارة أو مصادر االشتعال.

رة. في ظروف التخزین واالستخدام العادیة، من غیر المنتظر أن تتولُّد نواتج تحلل خِط

الُمنَتج ثابت. الثبات الكیمیائي

تتفاعل أو غیر متطابقة مع المواد التالیة:
مواد مؤكِسدة

:

:

:

:المواد غیر المتوافقة

رة في ظروف التخزین واالستخدام العادیة. لن تحدث تفاعالت خِط : إمكانیة التفاعالت الخطرة

ال توجد معلومات اختبار محددة عن إمكانیة تفاعل ھذا المنتج أو مكوناتھ. : التفاعلیة

القسم 11. المعلومات السمومیة

سمیة حادة

- 1340 مج / كجم جرذ LD50 بالفم dicopper oxide
4 ساعات 5000 جزء من الملیون جرذ LC50 استنشاق غاز. xylene

- 4300 مج / كجم جرذ LD50 بالفم
4 ساعات 24 مج / لتر جرذ LC50 استنشاق بخار butan-1-ol

- 3400 مج / كجم أرنب LD50 جلدي
4 ساعات 4000 جزء من الملیون أرنب LC50 استنشاق غاز. ethylbenzene

- 17800 مج / كجم أرنب LD50 جلدي
- 3500 مج / كجم جرذ LD50 بالفم

4 ساعات 1.03 مج / لتر جرذ LC50 استنشاق أغبرة و ضباب pyrithione zinc
- >2000 مج / كجم جرذ LD50 جلدي
- 269 مج / كجم جرذ LD50 بالفم
- 2080 مج / كجم جرذ LD50 بالفم 4-methylpentan-2-one

ن/المنَتج التعرضالجرعةاألنواعالنتیجةاسم المُكوِّ

التھیج/التآكل

معلومات حول اآلثار السمیة
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القسم 11. المعلومات السمومیة

السرطنة

غیر متاحة.

التأثیر على الجینات

غیر متاحة.

القابلیة على التسبب في المسخ

غیر متاحة.

السمیة التناسلیة

غیر متاحة.

- 87 milligrams - أرنب األْعُین - ُمھیج خفیف xylene
- 24 ساعات 5 

milligrams
- أرنب األْعُین - مھیَّج شدید

- 8 ساعات 60 
microliters

- جرذ الجلد - ُمھیج خفیف

- 24 ساعات 500 
milligrams

- أرنب الجلد - یسبب تھیج متوسط الشدة

- 100 Percent - أرنب الجلد - یسبب تھیج متوسط الشدة
- 24 ساعات 2 

milligrams
- أرنب األْعُین - مھیَّج شدید butan-1-ol

- 0.005 
Mililiters

- أرنب األْعُین - مھیَّج شدید

- 24 ساعات 20 
milligrams

- أرنب الجلد - یسبب تھیج متوسط الشدة

- 500 
milligrams

- أرنب األْعُین - مھیَّج شدید ethylbenzene

- 24 ساعات 15 
milligrams

- أرنب الجلد - ُمھیج خفیف

- 24 ساعات 100 
microliters

- أرنب األْعُین - یسبب تھیج متوسط الشدة 4-methylpentan-2-one

- 40 milligrams - أرنب األْعُین - مھیَّج شدید
- 24 ساعات 500 

milligrams
- أرنب الجلد - ُمھیج خفیف

ن/المنَتج المالحظةالتعرضنتیجة اإلختبارالنتیجةاسم المُكوِّ

االستحساس.

غیر متاحة.

األنواع

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (التعرض المفرد)

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة (تعرض متكرر)

تھیج الجھاز التنفسي غیر قابل للتطبیق. الفئة 3 xylene
تھیج الجھاز التنفسي و

تأثیرات مخدرة
غیر قابل للتطبیق. الفئة 3 butan-1-ol

تھیج الجھاز التنفسي غیر قابل للتطبیق. الفئة 3 ethylbenzene
تھیج الجھاز التنفسي غیر قابل للتطبیق. الفئة 3 4-methylpentan-2-one

الفئةاالسم

الفئةاالسم

ما بعد امتصاص الكیس
المّحي

د لم ُتحدَّ الفئة 2 ethylbenzene

خطر الّشفط في الجھاز التنفسي

النتیجةاالسم

خطر السمیة بالشفط - الفئة 1 xylene
خطر السمیة بالشفط - الفئة 1 ethylbenzene

األعضاء المستھدفةطریقة التعرض

األعضاء المستھدفةطریقة التعرض

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : 12/06/2018
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القسم 11. المعلومات السمومیة

غیر متاحة.

قد یسبب تھیجاً تنفسیاً .  التعرض لمنتوجات التحلل قد یشكل خطورة صحیة.  قد تتأجل بعض التأثیرات الخطیرة عقب:استنشاق
التعرض.

ضار عند االبتالع.  ُمھیجة للفم، والحلق، والمعدة. : االبتالع

یسبب تھیج الجلد.:مالمسة الجلد

یسبب تلفاً شدیداً للعین. : مالمسة العین

قد یسبب تلفاً لألعضاء من خالل التعرض الممتد أو المتكرر. :عامة

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :السرطنة

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :التأثیر على الجینات

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :القابلیة على التسبب في المسخ

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.:التأثیرات النمائیة

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.:التأثیرات الخصوبیة

أعراض متعلقة بالخواص السمیة والكیمیائیة والفیزیائیة

مالمسة الجلد

االبتالع

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:استنشاق
تھیُّج المسلك التنفسي

السعال
صداع

نعاس/إعیاء
دوخة/دوار

ضعف عضلي
فقدان الوعي

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
آالم المعدة

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي:
ألم أو تھیُّج

احمرار
قد تحدث قروح

:

:

:

األعراض الضائرة قد تشمل ما یلي::مالمسة العین
ألم

الدمعان
احمرار

آثار صحیة مزمنة كامنة

التأثیرات المتأخرة والفوریة وكذلك التأثیرات المزمنة نتیجة للتعرض القصیر والطویل األمد

القیاسات الرقمیة للسمیة

تقدیرات السمیة الحادة

غیر متاحة.:معلومات عن ُسُبل التعرض المرجحة

آثار صحیة حادة كامنة

التعرض قصیر المدى

غیر متاحة.:التأثیرات الفوریة الُمحتملة

غیر متاحة.:التأثیرات المتأخرة الُمحتملة

غیر متاحة.:التأثیرات الفوریة الُمحتملة

التعرض طویل المدى

غیر متاحة.:التأثیرات المتأخرة الُمحتملة

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : 12/06/2018
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القسم 11. المعلومات السمومیة

1682.8 مج / كجم بالفم
5756.4 مج / كجم جلدي

26165.7 جزء من الملیون االستنشاق (الغازات)
129.2 مج / لتر االستنشاق (األبخرة)
11.82 مج / لتر االستنشاق (األغبرة والضباب)

قیمة ATE (تقدیر السمیة الحادة)المسلك

القسم 12. المعلومات اإلیكولوجیة

LogPowBCFإمكانیة

القدرة على التراكم األحیائي

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.:التأثیرات الضارة األخرى

ن/المنَتج اسم المُكوِّ

ُمنخفض 8.1 إلى 25.9 3.12 xylene
ُمنخفض - 1 butan-1-ol
ُمنخفض 15 3.6 ethylbenzene
ُمنخفض 11 0.9 pyrithione zinc
ُمنخفض - 1.9 4-methylpentan-2-one

ن/المنَتج القابلیة على التحلل الحیويالتحلل الضوئيالعمر النصفي المائياسم المُكوِّ

بسرعة - - ethylbenzene

السمیة

48 ساعات similis Daphnia - براغیث الماء حاد EC50 0.042 مج / لتر ماء عذب dicopper oxide
96 ساعات  Pseudokirchneriella - الطحالب

subcapitata - طور النمو اللوغاریتمي
حاد IC50 0.71 مج / لتر ماء عذب

96 ساعات rerio Danio - السمك حاد LC50 0.075 مج / لتر ماء عذب
96 ساعات  Pseudokirchneriella - الطحالب

subcapitata - طور النمو اللوغاریتمي
مزمن IC10 0.009 مج / لتر ماء عذب

48 ساعات pugio Palaemonetes - قشریات حاد LC50 8500 میكروجرام / لتر میاه البحر xylene
96 ساعات promelas Pimephales - السمك حاد LC50 13400 میكروجرام / لتر ماء عذب
48 ساعات magna Daphnia - براغیث الماء حاد EC50 1983 إلى 2072 مج / لتر ماء عذب butan-1-ol
96 ساعات السمك - promelas Pimephales - غیر

ناضج (في طور التجنیح، الفقس، الفطم)
حاد LC50 1910 مج / لتر ماء عذب

96 ساعات  Pseudokirchneriella - الطحالب
subcapitata

حاد EC50 3.6 مج / لتر ماء عذب ethylbenzene

48 ساعات - magna Daphnia - براغیث الماء
حدیث الوالدة

حاد LC50 18.4 إلى 25.4 مج / لتر ماء عذب

96 ساعات menidia Menidia - السمك حاد LC50 5.1 إلى 5.7 مج / لتر میاه البحر
120 ساعات costatum Skeletonema - الطحالب حاد EC50 0.0012 مج / لتر pyrithione zinc

48 ساعات magna Daphnia - براغیث الماء حاد EC50 0.0082 مج / لتر
96 ساعات Promelas Pimephales - السمك حاد LC50 0.0026 مج / لتر
96 ساعات السمك - promelas Pimephales - غیر

ناضج (في طور التجنیح، الفقس، الفطم)
حاد LC50 537000 إلى 557000 میكروجرام /

لتر ماء عذب
4-methylpentan-2-one

21 أیام magna Daphnia - براغیث الماء مزمن NOEC 78 مج / لتر ماء عذب

ن/المنَتج األنواعاسم المُكوِّ التعرضالنتیجة

الثبات والتحلل

(Koc) غیر متاحة.:ُمعامل تقاسم التربة/الماء

القابلیة على التحرك عبر التربة

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : 12/06/2018
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القسم 13. االعتبارات المتعلقة بتصریف المواد والتخلص منھا
ینبغي تجنب تولید النفایات أو التقلیل منھا حیثما أمكن.  یراعى أن یجري دوما التخلص من ھذا المنتج، و المحالیل و
المنتجات الثانویة بما یتفق و متطلبات الحمایة البیئیة و تشریعات التخلص من النفایات و غیرھا من متطلبات السلطة

اإلقلیمیة و المحلیة.  ُیراعى التخلص من الفائض والمنتجات غیر القابلة إلعادة التدویر من خالل أحد المقاولین المرخص
لھم بذلك.  ینبغي أال یتم التخلص منھ في البالوعات دون معالجة مسبقة إال إذا كان ھذا اإلجراء متماشیاً مع متطلبات كافة
السلطات ذات الصالحیة.  ینبغي أن ُیعاد تدویر نفایة التغلیف.  ینبغي عدم أخذ الترمید أو الطمر في االعتبار إال إذا كانت

إعادة التدویر غیر ُمجدیة.  البد أن یجري التخلص من ھذا المنتج وحاویتھ بطریقة آمنة.  ینبغي الحذر عند مناولة
غة التي لم ُتنظَّف ولم ُتغَسل.  قد تظل بعض رواسب المنتج عالقة بالحاویات الفارغة أو قُمصانھا.  قد الحاویات الُمفرَّ

یؤدي البخار المتصاعد من البقایا إلى خلق مناخ قابل لالشتعال بشدة أو شدید االنفجار داخل الحاویة.  ال تقطع الحاویات
فت تنظیفاً داخلیاً تاماً .  تجنب تناثر المادة المنسكبة وجریانھا الُمستعملة وال تلحمھا وال تسحقھا إال إذا كانت قد نُظِّ

السطحي ووصولھا إلى التربة و المجاري المائیة والبالوعات ومجاري الصرف.

: طرائق التصریف

القسم 14. المعلومات المتعلقة بالنقل

طالء

3

II

PAINT. Marine pollutant 
(dicopper oxide, pyrithione 

zinc)

3

II

PAINT

UN1263

3

II

UN1263UN1263

-The marine pollutant mark is 
not required when transported 

in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

The environmentally 
hazardous substance mark 

may appear if required by 
other transportation 

regulations.

UNIMDGIATA

رقم األمم المتحدة

اسم الشحن الصحیح الخاص
باألمم المتحدة

فئة/فئات مخاطر النقل

مجموعة التعبئة

معلومات إضافیة

األخطار البیئیة

احتیاطات خاصة للُمستخدم

النقل سائباً بحسب الُملحق الثاني من
اتفاقیة ماربول MARPOL (بشأن منع

التلوث الناجم عن السفن) وكود حاویة
(IBC) السوائب الوسیطة

.Yes.Noال.

نة. ُیراعى التأكد من أن النقل داخل منشآت الُمستخدم: ُیراعى النقل في حاویات مغلقة دائماً وفي وضعیِة قائمة مؤمَّ
األفراد الذین یتولون عملة نقل المنَتج على درایة تامة بكیفیة التصرف في حالة وقوع حادث أو انسكاب.

غیر متاحة.:

:

مجموعة فصل كود البحریة الدولیة
(IMDG) للبضائع الخِطرة

غیر قابل للتطبیق.:

القسم 15. المعلومات التنظیمیة
القواعد المتعلقة بالسالمة والصحة

والبیئة، المنطبقة على المنتوج
ال توجد لوائح وطنیة و/أو إقلیمیة معروفة تنطبق على ھذا المنتج (بما في ذلك مكوناتھ).:

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : 12/06/2018

ُنسخة : 2 12/11



Intersmooth 360 SPC Dark BrownBEA368

القسم 16. المعلومات األخرى

12/06/2018

السیرة

تاریخ الطبع

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة

ُنسخة

مالحظة للقاريء الكریم

تاریخ اإلصدار السابق

:

:

:

:

تشیر إلى معلومات تم تغییرھا مقارنًة بالنسخة التي سبق إصدارھا.

غیر متاحة.:المراجع

ATE = تقدیر السمیة الحادة:مفتاح اإلختصارات
الـ BCF = ُمعامل التركز الحیوي

GHS = النظام المتوافق عالمیاً لتصنیف وتوسیم المواد الكیمیائیة
الـ IATA = رابطة النقل الجوي الدولي

الـ IBC = حاویة سوائب وسیطة
رة الـ IMDGا = البحریة الدولیة للبضائع الخِط

LogPow = لوغاریتم معامل تجزئة األوكتانول/الماء
لة بموجب بروتوكول 1978. ("ماربول الـ MARPOL = الُمعاھدة الدولیة لمنع التلوث الناجم عن السفن، 1973 الُمعدَّ

" = التلوث البحري)
الـ UN = األمم المتحدة

12/06/2018

15/09/2015

2

التبریر

التبریرالتصنیف

على أساس معطیات االختبار Flam. Liq. 2, H225
طریقة الحساب Acute Tox. 4, H302
طریقة الحساب Skin Irrit. 2, H315
طریقة الحساب Eye Dam. 1, H318
طریقة الحساب STOT SE 3, H335
طریقة الحساب H373 ,2 RE STOT (ما بعد امتصاص الكیس المّحي)
طریقة الحساب Aquatic Acute 1, H400
طریقة الحساب Aquatic Chronic 1, H410

مالحظــة ھامــة: لیس الھدف من المعلومات الواردة في ورقة البیانات ھذه (حیث یمكن تعدیلھا من آن آلخر) أن تكون تفصیلیة ومقدمة بحسن نیھ ویفترض أن تكون
صحیحة وذلك اعتباراً من تاریخ إعداداھا. تقع المسئولیة على عاتق المستخدم لكي یتحقق من حداثة ورقة البیانات ھذه قبل استخدام المنتج الذي تتعلق بھ.

یجب على األشخاص الذین یستخدمون ھذه المعلومات اتخاذ قرارات خاصة بھم تتعلق بمدى مالئمة المنتج ذي الصلة لتحقیق أغراضھم قبیل االستخدام.
سواءاً كانت تلك األغراض غیر ھذه الموصى بھا على وجھ التحدید في ورقة بیانات السالمة ھذه، ثم یستخدم المستخدم المنتج على مسئولیتھ الخاصة.

إخالء مسئولیة الشركة الُمصنعة: ال تخضع الظروف والطرق والعوامل الخاصة بالتأثیر على معالجة المنتج وتخزینھ واستخدامھ والتخلص منھ لسیطرة ومعرفة الشركة
الُمصنعة. لذا، ال تتحمل الشركة الُمصنعة أي مسئولیة عن أي أحداث سلبیة یمكن أن تطرأ نتیجة التعامل مع المنتج أو تخزینھ أو تطبیقھ أو استخدامھ أو إساءة

استخدامھ أو التخلص منھ وبقدر ما یسمح بھ القانون، ال تتحمل الشركة الُمصنعة صراحة أي مسئولیة عن أي فقدان جزئي أو كلي أو تلف و/أو نفقات تتعلق بأي شكل
من األشكال عن تخزین المنتج أو معالجتھ أو استخدامھ أو التخلص منھ. تقع مسئولیة المستخدم على المعالجة السلیمة للمنتج واستخدامھ والتخلص منھ. یجب أن یتبع

المستخدم كافة قوانین الصحة والسالمة المعمول بھا.

إال إذا اتفقنا على عكس ذلك، تخضع كافة المنتجات الواردة منا إلى الشروط واألحكام القیاسیة للعمل الخاصة بنا، والتي تتضمن تقیید المسئولیة. ُیرجى التأكد للرجوع
إلى ھذه الشروط واألحكام و/أو االتفاقیات ذات الصلة الموجودة لدیك من AkzoNobel (أو الشركات التابعة، أیاً كانت الحالة).

AkzoNobel ©  حقوق الطبع
M;F2F10010eu
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