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55.1.8.1

لهويةلهويةلهويةلهويةاااا١١١١ بيانبيانبيانبيان 
معرفمعرفمعرفمعرف المنتجالمنتجالمنتجالمنتج ·

Pala Lab Putty 65 Catاالسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري ·
االستخداماتاالستخداماتاالستخداماتاالستخدامات المحددةالمحددةالمحددةالمحددة المتعلقةالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقة بالمادةبالمادةبالمادةبالمادة أوأوأوأو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط واالستخداماتواالستخداماتواالستخداماتواالستخدامات التيالتيالتيالتي الالالال ينصحينصحينصحينصح بهابهابهابها ·

ال مزيد من المعلومات ذات الصلة المتاحة.
مادة مساعدة لتصنيع 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 
تصنيفتصنيفتصنيفتصنيف المادةالمادةالمادةالمادة اواواواو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط ·

( لمتكررا لتعرضا  عضاءلأ  مستهدفة محددة ( لشاملةا  األمد أو المتكرر طريقة التعرض: االستنشاقيسبب ضرر إلى الرئة من خالل التعرض طويلH372- فئة ١لسميةا 
عناصرعناصرعناصرعناصر الملصقالملصقالملصقالملصق ·

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

GHS08

خطرإشارةإشارةإشارةإشارة تحذيريةتحذيريةتحذيريةتحذيرية ·
تحديدتحديدتحديدتحديد الموادالموادالموادالمواد الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة لوضعلوضعلوضعلوضع مكوناتمكوناتمكوناتمكونات الملصقاتالملصقاتالملصقاتالملصقات ·

cristobalite
يسبب ضرر إلى الرئة من خالل التعرض طويل األمد أو المتكرر طريقة التعرض: االستنشاقتصريحاتتصريحاتتصريحاتتصريحات حولحولحولحول المخاطرالمخاطرالمخاطرالمخاطر ·
ال تتنفس الغبارالبياناتالبياناتالبياناتالبيانات التحذيريةالتحذيريةالتحذيريةالتحذيرية ·

. لمناولةا اًجيد بعد  تغسل 
لشعورا بتوعك. ستشارةا طبية/رعاية طبية في حالة  تطلب 

 -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 ·

مكوناتمكوناتمكوناتمكونات خطرةخطرةخطرةخطرة ·
14464-46-1 :CAS

238-455-4 :EINECS
cristobalite

H372 ,فئة ١ - ( لمتكررا لتعرضا  عضاءلأ  مستهدفة محددة ( لشاملةا  ≥٥٠-≤٧٥ ٪لسميةا 
8042-47-5 :CAS

232-455-8 :EINECS
White mineral oil, petroleum

H313 ,لحادةا - جلدي - فئة ٥ ٥-١٠ ٪لسميةا 
(يتبع في الصفحة ٢)

 AE/AR 
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55.1.8.1

بالنسبة للكلمات المدرجة في عبارات الخطورة راجع البند ١٦معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات اضافيةاضافيةاضافيةاضافية ·

أ أ أ أ ٤٤٤٤ وليوليوليوليللللاااا إلسعافإلسعافإلسعافإلسعافاااا  بيربيربيربيرااااتدتدتدتد 
وصفوصفوصفوصف اجراءاتاجراءاتاجراءاتاجراءات االسعافاتاالسعافاتاالسعافاتاالسعافات االوليةاالوليةاالوليةاالولية ·

اليتطلب إجراءات خاصةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عامةعامةعامةعامة ·
يتم التزويد بالهواء النقي، استشر الطبيب في حالة الشكوىبعدبعدبعدبعد االستنشاقاالستنشاقاالستنشاقاالستنشاق ·
إذا استمر تهيج الجلد ، استشر الطبيبالغسل الفوري بالماء والصابون والشطف جيدابعدبعدبعدبعد مالمسةمالمسةمالمسةمالمسة الجلدالجلدالجلدالجلد ·
تشطف العين وهي مفتوحة لعدة دقائق تحت الماء الجاريبعدبعدبعدبعد مالمسةمالمسةمالمسةمالمسة العينالعينالعينالعين ·
إذا استمرت االعراض استدعي الطبيباشطف الفم جيدا ثم اشرب كمية وفيرة من الماءبعدبعدبعدبعد ابتالعابتالعابتالعابتالع المادةالمادةالمادةالمادة ·
معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات ألجلألجلألجلألجل الطبيبالطبيبالطبيبالطبيب ·

اليوجد مزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلةاالعراضاالعراضاالعراضاالعراض 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 ·

األدواتاألدواتاألدواتاألدوات المناسبةالمناسبةالمناسبةالمناسبة إلخمادإلخمادإلخمادإلخماد الحريقالحريقالحريقالحريق ·
ثاني أكسيد الكربون، المسحوق أو رذاذ الماء. اخمد السنة اللهب الكبيرة برذاذ الماء أو الرغوة المقاومة للكحول.

استخدام طرق اطفاء الحريق مناسبة للظروف المحيطة.
يمكن تشكل غازات سامة أثناء التسخين أو في حالة الحريق.مخاطرمخاطرمخاطرمخاطر معينةمعينةمعينةمعينة  ناشئةناشئةناشئةناشئة عنعنعنعن المادةالمادةالمادةالمادة أوأوأوأو المخلوطالمخلوطالمخلوطالمخلوط ·
نصائحنصائحنصائحنصائح لرجاللرجاللرجاللرجال اإلطفاءاإلطفاءاإلطفاءاإلطفاء ·

التتطلب تدابير خاصةمعداتمعداتمعداتمعدات الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية ·
 -معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات إضافيةإضافيةإضافيةإضافية ·

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

Avoid contact with eyes and skin.
التسمح بالنفاذ إلى األرض/ التربةالتسمح بوصولها إلى أنظمة الصرف الصحي/ المياه السطحية أو الجوفيةالتدابيرالتدابيرالتدابيرالتدابير الوقائيةالوقائيةالوقائيةالوقائية البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية ·
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 ·

ارتدي جهاز الحماية. أبق االشخاص غير المحميين بعيدًاالتدابيرالتدابيرالتدابيرالتدابير الوقائيةالوقائيةالوقائيةالوقائية للتعاملللتعاملللتعاملللتعامل اآلمناآلمناآلمناآلمن ·
استخدم النزع بالشفط إذا تشكل الغبارتأكد من التهوية / التنفس الجيد في مكان العمل.

(يتبع في الصفحة ٣)
 AE/AR 
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(يتبع في الصفحة ٢)

55.1.8.1

ال تتطلب تدابير خاصةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن اندالعاندالعاندالعاندالع الحريقالحريقالحريقالحريق – والوقايةوالوقايةوالوقايةوالوقاية منمنمنمن االنفجاراالنفجاراالنفجاراالنفجار ·
شروطشروطشروطشروط التخزينالتخزينالتخزينالتخزين اآلمناآلمناآلمناآلمن،،،، بمابمابمابما فيفيفيفي ذلكذلكذلكذلك أيةأيةأيةأية موادموادموادمواد متعارضةمتعارضةمتعارضةمتعارضة ·

التخزينالتخزينالتخزينالتخزين ·
ال توجد متطلبات خاصةمتطلباتمتطلباتمتطلباتمتطلبات الواجبالواجبالواجبالواجب توافرهاتوافرهاتوافرهاتوافرها فيفيفيفي أماكنأماكنأماكنأماكن التخزينالتخزينالتخزينالتخزين وأوعيةوأوعيةوأوعيةوأوعية التخزينالتخزينالتخزينالتخزين ·
غير مطلوبمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات 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 ·
14464-46-1cristobalite

PEL (US)م٣ القيمة على المدى الطويل: ٠.٠٥* مغم/
*resp. dust;½ value from resp.dust formulae Quartz

REL (US)م٣ القيمة على المدى الطويل: ٠.٠٥* مغم/
*respirable dust; See Pocket Guide App. A

TLV (US)م٣ القيمة على المدى الطويل: ٠.٠٢٥* مغم/
*as respirable fraction

اوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيل سيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسان556-67-2
WEEL (US)القيمة على المدى الطويل: ١٠* جزء/مليون

*OARS WEEL

· (DNELs) مستوياتمستوياتمستوياتمستويات عدمعدمعدمعدم التأثيرالتأثيرالتأثيرالتأثير المستمدةالمستمدةالمستمدةالمستمدة
اوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيل سيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسان556-67-2 ٣.٧ مغم/كغم Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch(not defined)فموي ٧٣ مغم/Arbeiter industriell, langfristig, systemisch(not defined) m٣قابل لالستنشاق

Arbeiter industriell, langfristig, lokal(not defined) m٧٣ مغم/٣
Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch(not defined) m١٣ مغم/٣

allgemeine Bevölkerung, langfristig, lokal(not defined) m١٣ مغم/٣
· (PNECs) تراكيزتراكيزتراكيزتراكيز عدمعدمعدمعدم التأثيرالتأثيرالتأثيرالتأثير المتوقعةالمتوقعةالمتوقعةالمتوقعة
اوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيل سيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسان556-67-2

Süßwasser(not defined) ٠.٠٠١٥ مغم/لتر
Meerwasser(not defined) ٠.٠٠٠١٥ مغم/لتر

Kläranlage (STP)(not defined) ١٠ مغم/لتر
Sediment, Trockengewicht, Süßwasser(not defined) ٣ مغم/كغم

Sediment, Trockengewicht, Meerwasser(not defined) ٠.٣ مغم/كغم
استخدمت القوائم السارية أثناء الصنع كقوائم أساسيةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات إضافيةإضافيةإضافيةإضافية ·

ضوابطضوابطضوابطضوابط التعرضالتعرضالتعرضالتعرض ·
معداتمعداتمعداتمعدات الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية ·

ينبغي التقيد باالجراءات الوقائية عند التعامل مع المواد الكيميائيةاجراءاتاجراءاتاجراءاتاجراءات وقائيةوقائيةوقائيةوقائية وصحيةوصحيةوصحيةوصحية عامةعامةعامةعامة ·
مرشح P3حمايةحمايةحمايةحماية الجهازالجهازالجهازالجهاز التنفسيالتنفسيالتنفسيالتنفسي ·
حمايةحمايةحمايةحماية 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.

(يتبع في الصفحة ٤)
 AE/AR 
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(يتبع في الصفحة ٣)

55.1.8.1

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

حماية للوجهحمايةحمايةحمايةحماية العينالعينالعينالعين ·
مالبس واقية خفيفة الوزنحمايةحمايةحمايةحماية الجسمالجسمالجسمالجسم ·

لكيميائيةلكيميائيةلكيميائيةلكيميائيةااااوووو٩٩٩٩ لفيزيائيةلفيزيائيةلفيزيائيةلفيزيائيةاااا  صصصصاااالخولخولخولخواااا 
معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن الخواصالخواصالخواصالخواص الفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائية والكيميائيةوالكيميائيةوالكيميائيةوالكيميائية االساسيةاالساسيةاالساسيةاالساسية ·

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عامةعامةعامةعامة ·
المظهرالمظهرالمظهرالمظهر: ·

مادة عجينيةالشكلالشكلالشكلالشكل: ·
رمادياللوناللوناللوناللون ·

يمكن التعرف عليهالرائحةالرائحةالرائحةالرائحة ·
غير محددعتبةعتبةعتبةعتبة الرائحةالرائحةالرائحةالرائحة ·

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

غير محدددرجةدرجةدرجةدرجة الذوبانالذوبانالذوبانالذوبان/ مجالمجالمجالمجال الذوبانالذوبانالذوبانالذوبان ·
٣٠٠ °س  درجةدرجةدرجةدرجة الغليانالغليانالغليانالغليان / مجالمجالمجالمجال الغليانالغليانالغليانالغليان ·

>١٣٠ °س  نقطةنقطةنقطةنقطة الوميضالوميضالوميضالوميض ·
· (Flammability) (صلبصلبصلبصلب،،،، غازيغازيغازيغازي) غير قابل للتطبيققابليةقابليةقابليةقابلية االشتعالاالشتعالاالشتعالاالشتعال

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 · ١.٥٧ 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: ·

غير محددالدينامكيةالدينامكيةالدينامكيةالدينامكية: ·
غير محددالحركيةالحركيةالحركيةالحركية: ·

محتوىمحتوىمحتوىمحتوى المذيبالمذيبالمذيبالمذيب: ·
٠.٠ ٪ مذيباتمذيباتمذيباتمذيبات عضويةعضويةعضويةعضوية ·

ال يتوافر مزيد من المعلومات ذات الصلةمعلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات أخرىأخرىأخرىأخرى: ·
 AE/AR 

(يتبع في الصفحة ٥)
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(يتبع في الصفحة ٤)

55.1.8.1

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 ·
اليوجد تفاعالت خطر معروفةامكانيةامكانيةامكانيةامكانية التفاعالتالتفاعالتالتفاعالتالتفاعالت الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة ·
ال تتوافر مزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلةالحاالتالحاالتالحاالتالحاالت التيالتيالتيالتي يجبيجبيجبيجب تجنبهاتجنبهاتجنبهاتجنبها ·
ال تتوافر مزيد من المعلومات المتاحة ذات الصلةالموادالموادالموادالمواد المتعارضةالمتعارضةالمتعارضةالمتعارضة ·
ال توجد منتجات انحالل خطرة معروفةمنتجاتمنتجاتمنتجاتمنتجات التحللالتحللالتحللالتحلل الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة ·
 -معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات اضافيةاضافيةاضافيةاضافية ·

لسميةلسميةلسميةلسميةاااا١١١١١١١١ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات عنعنعنعن التأثيراتالتأثيراتالتأثيراتالتأثيرات السميةالسميةالسميةالسمية ·

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

8042-47-5White mineral oil, petroleum ق٥٠فموي >٥,٠٠٠ مغم/كغم (OECD 401) (rat)ج  ق٥٠جلدي ) (OECD 402)ج  أ  رنبلا >٢,٠٠٠ مغم/كغم ( ) LC0/4(OECD 403) ساعاتقابل لالستنشاق لفأرا ≥٥ مغم/لتر (
اوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيل سيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسان556-67-2 ق٥٠فموي >٤,٨٠٠ مغم/كغم (OECD 401) (rat)ج  ق٥٠جلدي >٢,٣٧٥ مغم/كغم (OECD 402) (rat)ج  ٣٦ مغم/لتر LC50/4(rat) (OECD 403) ساعاتقابل لالستنشاق

اثاراثاراثاراثار المهيجةالمهيجةالمهيجةالمهيجة األساسيةاألساسيةاألساسيةاألساسية ·
اليوجد تأثير مهيجتآكلتآكلتآكلتآكل الجلدالجلدالجلدالجلد / تهيجتهيجتهيجتهيج الجلدالجلدالجلدالجلد ·
اليوجد تأثير مهيجاألضراراألضراراألضراراألضرار الخطيرةالخطيرةالخطيرةالخطيرة علىعلىعلىعلى العينالعينالعينالعين / التهيجالتهيجالتهيجالتهيج ·

اليوجد آثار تحسسية معروفةحساسيةحساسيةحساسيةحساسية الجهازالجهازالجهازالجهاز التنفسيالتنفسيالتنفسيالتنفسي أوأوأوأو الجلدالجلدالجلدالجلد ·
المعلوماتالمعلوماتالمعلوماتالمعلومات السميةالسميةالسميةالسمية اإلضافيةاإلضافيةاإلضافيةاإلضافية ·

التأثيراتالتأثيراتالتأثيراتالتأثيرات المسرطنةالمسرطنةالمسرطنةالمسرطنة والمطفرةوالمطفرةوالمطفرةوالمطفرة والسامةوالسامةوالسامةوالسامة للتكاثرللتكاثرللتكاثرللتكاثر (CMR) (التسرطنالتسرطنالتسرطنالتسرطن والتطفروالتطفروالتطفروالتطفر وسميةوسميةوسميةوسمية التكاثرالتكاثرالتكاثرالتكاثر) ·
بناءً على البيانات المتاحة، لم يتم تحقيق معايير التصنيفسميةسميةسميةسمية جهازجهازجهازجهاز التناسليالتناسليالتناسليالتناسلي ·

إليكولوجيةإليكولوجيةإليكولوجيةإليكولوجيةاااا١٢١٢١٢١٢ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
السميةالسميةالسميةالسمية ·

السميةالسميةالسميةالسمية لألحياءلألحياءلألحياءلألحياء المائيةالمائيةالمائيةالمائية ·
8042-47-5White mineral oil, petroleumساعات LL50/96(fish) (OECD 203) ١٠٠ مغم/لتر<
اوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيل سيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسان556-67-2

EC50/21d(daphnia) (EPA OTS 797.1330) ٠.٠١٥ مغم/لتر< >٠.٠١٥ مغم/لتر EC50/48(daphnia) (EPA OTS 797.1300) ساعات >٠.٠٢٢ مغم/لتر LC50/96(fish) (EPA OTS 797.1400) ساعات
NOEC / 91d(fish) ٠.٠٠٤٤ مغم/لتر≤
NOEC / 21d(daphnia) (EPA OTS 797.1330) ٠.٠١٥ مغم/لتر≤ <٠.٠٢٢ مغم/لتر NOEC / 96(algae) (EPA OTS 797.1050) ساعات

(fish) (EPA OTS 797.1400) ٠.٠٢٢ مغم/لتر≤ ≥٠.٠١٥ مغم/لتر NOEC / 48(daphnia) (EPA OTS 797.1300) ساعات >٠.٠٢٢ مغم/لتر ErC50/ 96(algae) (EPA OTS 797.1050) ساعات
(يتبع في الصفحة ٦)

 AE/AR 
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(يتبع في الصفحة ٥)

55.1.8.1

الثباتالثباتالثباتالثبات والتحللوالتحللوالتحللوالتحلل ·
اوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيل سيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسان556-67-2

biologischer Abbau(٢٩d (not defined) (OECD 310/ ٪ ٣.٧
السلوكالسلوكالسلوكالسلوك فيفيفيفي النظمالنظمالنظمالنظم البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية ·

التراكمالتراكمالتراكمالتراكم الحيويالحيويالحيويالحيوي الكامنالكامنالكامنالكامن ·
اوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيلاوكتاميثيل سيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسانسيكلوتتراسيلوكسان556-67-2

Biokonzentrationefaktor (BCF)١٢٬٤٠٠ (not defined)

ال يتوافر المزيد من المعلومات ذات الصلةاالنتشاراالنتشاراالنتشاراالنتشار فيفيفيفي التربةالتربةالتربةالتربة ·
معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات بيئيةبيئيةبيئيةبيئية إضافيةإضافيةإضافيةإضافية ·

تجنب االنتقال إلى البيئةالمالحظاتالمالحظاتالمالحظاتالمالحظات العامةالعامةالعامةالعامة ·
· (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 ·

التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات ·
ينبغي التخلص منها وفقًا للوائح الرسميةالينبغي أبدًا التخلص منها مع النفايات المنزلية. التسمح للمنتج أن يصل الى نظام الصرف الصحي.

التعبئةالتعبئةالتعبئةالتعبئة غيرغيرغيرغير النظيفةالنظيفةالنظيفةالنظيفة ·
يمكن إعادة تدوير العبوات الغير ملوثةينبغي التخلص منها وفقًا للوائح الرسميةالتوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات ·

لمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةلمتعلقةاااا بالنقلبالنقلبالنقلبالنقل١٤١٤١٤١٤ لمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتلمعلوماتاااا 
لمتحدةلمتحدةلمتحدةلمتحدةاااا · أ أ أ أ   ممممممممللللاااا رقمرقمرقمرقم 

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

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

· ADR, ADN, IMDG, IATA
ملغيالفئةالفئةالفئةالفئة ·

لتعبئةلتعبئةلتعبئةلتعبئةاااا · مجموعةمجموعةمجموعةمجموعة 
· ADR, IMDG, IATAملغي

· : لبيئيةلبيئيةلبيئيةلبيئيةاااا لخطورةلخطورةلخطورةلخطورةاااا 
الالملوثاتالملوثاتالملوثاتالملوثات البحريةالبحريةالبحريةالبحرية: ·

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

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

(يتبع في الصفحة ٧)
 AE/AR 



لسالمةلسالمةلسالمةلسالمةاااالصفحةا ٧ من ٧ لمنسقلمنسقلمنسقلمنسقاااا عالميًاعالميًاعالميًاعالميًاصحيفةصحيفةصحيفةصحيفة بياناتبياناتبياناتبيانات  وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا للنظامللنظامللنظامللنظام 
تاريخ الطبع: ٢٠٢٢/١١/٢٢ رقم الطبعة ٤مراجعة: ٢٠٢٢/١١/٢٢

Pala Lab Putty 65 Catاالسماالسماالسماالسم التجاريالتجاريالتجاريالتجاري

(يتبع في الصفحة ٦)

55.1.8.1

ملغي"الالئحةالالئحةالالئحةالالئحة التنظيميةالتنظيميةالتنظيميةالتنظيمية النموذجيةالنموذجيةالنموذجيةالنموذجية" االمماالمماالمماالمم المتحدةالمتحدةالمتحدةالمتحدة ·

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

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 ·

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات أخرىأخرىأخرىأخرى١٦١٦١٦١٦
هذه المعلومات مبنية على معرفتنا الحالية. ومع ذلك ، ال يشكل هذا ضمانًا ألية مميزات منتج معين وال تؤسس عالقة

تعاقدية سارية قانونيًا.
عباراتعباراتعباراتعبارات ذاتذاتذاتذات صلةصلةصلةصلة ·

H313لجلدا اإذ تالمس مع  اًضرر  قد يسبب 
H372لمتكررا لممتدا أو  لتعرضا  اإذ كانت معروفة) من خالل  لتيا تتأثر،  أ   عضاءلا يسبب تلفًا لألعضاء (تذكر جميع 

( لخطرا اإذ ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب  لتعرضا  (يــــــــــذكر ســــــــــبيل 
االختصاراتاالختصاراتاالختصاراتاالختصارات والمختصراتوالمختصراتوالمختصراتوالمختصرات ·

ADR: Accord relatif au transport international 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

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

  البياناتالبياناتالبياناتالبيانات المقارنةالمقارنةالمقارنةالمقارنة بالنسخةبالنسخةبالنسخةبالنسخة السابقةالسابقةالسابقةالسابقة المعدلةالمعدلةالمعدلةالمعدلة ·
 AE/AR 


