صحٌفة بٌانات السالمة للمادة
LUBRA-GLIDE® CO-POLYMER BEAD
)(FINE AND COARSE

 - 1التعرٌف بالمنتج
إسم المنتج LUBRA-GLIDE® .............................................
تارٌخ إصدار الصحٌفةNovember 5, 2013................................

الفصٌلة الكٌمٌابٌة للمنتج ...............................إضافات سوابل الحفر
االستخدام..................................................مقلل لالحتكاك
التركٌب  ..........................خلٌط من البولٌمرات الصلبة خاضع لقوانٌن حقوق الملكٌة الفكرٌة
SUN DRILLING PRODUCTS CORP
أسم الشركة المصنعة . ......................................................... :
503 Main Street
Belle Chasse, LA 70037
(504) 393-2778

فً حاالت الطوارئ مثل االنسكاب أو التسرب أو الحرٌق ٌرجى االتصال بالرقم التالً00 1-703-527-3887

 – 2التعرٌف باألخطار الممكنة والمحتملة
تصنٌف :مهٌج بسٌط للعٌون ،فبة B 2

البٌانات اإلٌضاحٌة:
رمز  -ال ٌوجد رمز
إشارة  -تحذٌر
بٌان المخاطر  -قد ٌسبب تهٌج العٌن
البٌانات التحذٌرٌة  -اغسل ٌدٌك جٌدا بعد استخدام المنتج لتقلٌل مخاطر نقل المنتج إلى العٌنٌن ،والتً قد تسبب تهٌج
بالمنتج
.
جزبً .استخدام أدوات حماٌة العٌن ،كالنظارات الواقٌة المغلقة جٌدا والمناسبة لمنع تعرض العٌن المباشر
 –3التركٌب ومعلومات عن المكونات
العناصر الخطرة
هذا المنتج ال ٌعتبر خطرا
طبقا للقوانٌن الدولٌة

الرمز

النسبة المبوٌة

--

--

حد التعرض المسموح بة
غٌر متاح

المعاٌٌر الخاصة بإدراج المكونات فً التركٌبة هً كما ٌلً:
 ٌتم سرد المواد المسرطنة عند تواجدها بنسبة  ٪0.1أو أكثر. المكونات التً تعتبر خطرة طبقا لً OSHAعندما تواجدها بنسبة عند  ٪1.0أو أكثر. قد ٌتم سرد مكونات غٌر الخطرة عند  ٪3.0أو أكثر إذا لم تكن متوفرة فً الطبٌعةولٌس المقصود أن ٌترتب على ذلك كشف التركٌبة الكٌمٌابٌة للمنتج.
 برجاء الرجوع إلى القسم  14بالنسبة للدول التً تتطبق قوانٌن الحق فً المعرفة و المعلومات التنظٌمٌةاألخرى.
نظرة عامة لحاالت الطوارئ :
المظهر  /الرابحة :خرز شفاف الى أبٌض اللون  /رابحة طفٌفة.
التعرض للمنتج لفترة قصٌرة
* عموما  :ال ٌتوقع حدوث آثار كبٌرة ضارة بالصحة أثناء اإلستخدام .
* على العٌن  :من الممكن ان ٌحدث تهٌج من خفٌف الى متوسط.
* على الجلد  :األشخاص الذٌن ٌعانون من اضطرابات موجودة مسبقا بالبشرة قد ٌواجهون تهٌج طفٌف.
* اإلستنشاق  :ال ٌوجد أي آثار جانبٌة أثناء اإلستخدام العادي.
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* اإلبتالع  :ال ٌتوقع حدوث آثار صحٌة ضارة إذا ابتلع كمٌات صغٌرة فقط (أقل من سعة الفم).
* هذا المنتج غٌر خاضع لرقابة . OSHA
* هذا المنتج ال ٌحتوي على أي مواد مسرطنة.
* هذا المنتج ال ٌحتوى على أي مادة خاضعة للدراسة من قبل المنظمة الدولٌة ألبحاث السرطان.
 – 4إجراءات اإلسعافات األولٌة
فً حالة مالمسة العٌن :إغسلها على الفور مع الكثٌر من الماء لمدة  15دقٌقة على األقل واحصل على الرعاٌة الطبٌة
الالزمة.
فً حالة مالمسة البشرة :إغسل المنطقة المتعرضة جٌدا بالماء والصابون.
فً حالة التأثر من استنشاق البخار أو الرذاذ المتطاٌر :إنتقل إلى الهواء الطلق.
إذا إبتلع :ال تقم بالتحرٌض على القًء ولكن إحصل على رعاٌة طبٌة فورٌة.
 – 5إجراءات مكافحة الحرٌق
حرارة االشتعال500 º F >.......... :
وسابل اإلطفاء ..... :إستخدم المٌاه أو المسحوق الجاف أو الرغوة
المركبات الناتجة من اإلحتراق  :النٌتروجٌن وأكاسٌد الكربون
الحد األدنى من لهب ....:غٌر متاح
الحد األعلى من اللهب ...... :غٌر متاح
أخطار الحرابق الكبٌرة و اإلنفجارات  :ال ٌوجد.
معدات مكافحة الحرابق :رجال االطفاء وغٌرهم قد ٌتعرضون لنواتج االحتراق لذلك ٌجب إرتداء معدات أجهزة التنفس و
ٌجب تطهٌرها جٌدا بعد االستعمال.
 – 6إجراءات مواجهة التسرب العارض
رقم الطوارئ الكٌمٌابٌة ( 24ساعة) 001-703-527-3887 ......:خارج الوالٌات المتحدة و كندا
فً حاالت التسرب أو االنسكاب :إذا كان المنتج ال ٌمكن جمعه واستخدامه ،تخلص منه طبقا للوابح المعمول بها على أنها
مادة صلبة صناعٌة غٌر خطرة.
 - 7المناولة والتخزٌن
تعامل مع المنتج بطرٌقة تتناسب مع متطلبات السالمة والصحة المهنٌة التقلٌدٌة كالنظافة وغٌرها من العادات ،وتجنب
التعرض غٌر الضروري للمنتج واإلزالة السرٌعة للمواد من العٌن والجلد والمالبس.
المناولة والتخزٌن :ال ٌوجد متطلبات تخزٌن خاصة.

-2-

صحٌفة بٌانات السالمة للمادة
LUBRA-GLIDE® CO-POLYMER BEAD
)(FINE AND COARSE
إجراءات وقابٌة:
* توفٌر تهوٌة الهواء النقً أثناء وبعد التطبٌق.
* إغالق الحاوٌة بعد كل استعمال.
* تجنب االتصال المطول أو المتكرر بالبشرة والعٌنٌن والمالبس.
* بعد التعامل مع هذا المنتج ،إغسل الٌدٌن قبل األكل والشرب أو التدخٌن.
* إذا لزم األمر ،إتخذ إجراءات اإلسعافات األولٌة كما هو مبٌن فً القسم ()4
 – 8التحكم فً درجة التعرض للمنتج و تجهٌزات الحماٌة الشخصٌة المقترحة لذلك
اعتبارات عامة:
بالنظر الى المخاطر المحتملة لهذا المنتج (انظر القسم  ،)3وحدود التعرض المطبقة ،وأنشطة العمل ،وغٌرها من اإلعتبارات
الواقٌة
.
فً مكان العمل عند تصمٌم إجراءات التحكم الهندسٌة واختٌار المعدات
حماٌة العٌن ........................ :استخدم نظارات واقٌة أو درع الوجه الواقً لحماٌة العٌن من الحزٌبات المسببة لتهٌج
العٌن.
حماٌة الجهاز التنفسً ......... :ال حاجة عادة ولكن ٌنصح باستخدم القناع المانع الستنشاق األبخرة المعتمد من المعهد
الوطنً للسالمة والصحة المهنٌة  NIOSHإذا كان حد التعرض غٌر معروف أو ٌتجاوز الحدود المسموح بها.
* إستخدم معدات حماٌة الجهاز التنفسً المتعمدة من قبل NIOSH / MSHAعندما ٌتم تجاوز حدود التعرض لالستنشاق
للمنتج.
* مراجعة الشركة المصنعة لجهاز التنفس الصناعً لتحدٌد النوع المناسب من المعدات الالزمة للتطبٌق المعٌن.
* تابع قٌود استخدام أجهزة التنفس الصناعً التً ٌحددها NIOSH / MSHAأو الشركة المصنعة.
قفازات واقٌة  ...... :ارتدي قفازات منٌعة
التهوٌة المطلوبة...... :إستخدم مخرج تهوٌة محلً
مخارج التهوٌة المٌكانٌكٌة......... :مطلوب فً األماكن المغلقة
مخرج تهوٌة محلً ........... :موصى به
مالحظات التهوٌة  :توفٌر التهوٌة العمومٌة أو المحلٌة ضرورٌة لتكون مستوٌات التعرض أقل من حدود التعرض المقبولة.
وٌفضل استخدام التهوٌة المحلٌة المٌكانٌكٌة كأجهزة الشفط أو المراوح فً األماكن ذات درجات التلوث الجوي العالٌة.
قٌمة حد التعرض األقصى المقبول ... :ال ٌوجد حد معروف لهذا المنتج.
الوقاٌة والحماٌة الشخصٌة " :نظام التعرٌف بخطورة المنتج "B....نظارات السالمة و القفازات إلزامٌة .
* ٌجب على المستخدم قراءة وفهم جمٌع التعلٌمات والقٌود الموردة بالمعدات حٌث أن عادة ٌتم توفٌر الحماٌة لفترة محدودة
أو فً ظل ظروف معٌنة.

 – 9الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة للمنتج
المظهر  /الرابحة :حبٌبات صلبة بٌضاء اللون
نقطة الغلٌان  :غٌر محددة
نقطة التجمد :غٌر محددة
ضغط بخار المنتج  :غٌر محددة
كثافة بخار المنتج (كثافة الهواء الجوي =  : )1غٌر محددة
الكثافة النوعٌة 1.06 :
درجة الحموضة  :غٌر متاحة.
الذوبان فً الماء :غٌر قابل للذوبان فً الماء.
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 – 10إستقرار المنتج و قابلٌتة للتفاعل
االستقرار :مستقرحتى درجة حرارة تصل إلى  200درجة مبوٌة و فوق  230درجة مبوٌة ٌبدأ تحلل طارد للحرارة.
التحورات الخطرة  :لن تحدث.
المواد غٌر المتوافقة مع المنتج  :تجنب المواد المؤكسدة القوٌة.
الشروط التً ٌجب تجنبها :ال ٌوجد.
 - 11معلومات عن سمٌة المنتج
التأثٌرات على العٌون :
الخام
.
ٌستند مخاطر تهٌج العٌن على البٌانات و المعلومات المقدمة من موردي المواد
التأثٌرات الجلدٌة :
الخام
.
ٌستند مخاطر تهٌج الجلد على البٌانات و المعلومات المقدمة من موردي المواد
تأثٌرات المنتج و سمٌته اذا ابتلع :
الخام
.
تستند سمٌة المنتج فً حال ابتالعه على البٌانات و المعلومات المقدمة من موردي المواد
تأثٌرات االستنشاق :
الخام
.
تستند درجة تاثر الجهاز التنفسً على البٌانات و المعلومات المقدمة من موردي المواد
 – 12معلومات بٌبٌة عن المنتج
توفرها
.
البٌانات من الدراسات المختبرٌة ومن المؤلفات العلمٌة مشار الٌها أدناه فً حالة
 – 13طرق التخلص من المنتج
التخلص من النفاٌات :اتبع لوابح وقوانٌن الدولة المتعلقة بهذا الشأن ,وٌتم التعامل مع المنتج كنفاٌات صلبة غٌر خطرة.

 – 14معلومات عن نقل أوشحن المنتج
الشحن
.
البٌانات الواردة فً هذا القسم هً للعلم فقط .قد ال ٌنطبق هذا الوصف على جمٌع حاالت
االسم المتداول أثناء الشحن.....................:غٌر منظمة من قبل وزارة النقل األمرٌكٌة
كمٌة المواد الخطرة التً ٌحتوٌها المنتج  ......:ال شًء
فبة وتسمٌة الخطورة .............................:غٌر خاضع
رقم تصنٌف األمم المتحدة للمواد الخطرة....... :ال ٌوجد
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رمز التنسٌق العالمً  /رمز التعرٌفة الجمركٌة 3903.9000.00
حجم التعببة والتغلٌف :على شكل أكٌاس تزن  50رطل للكٌس.

 – 15قواعد دولٌة منظمة
فبات التعرٌف بالمخاطر البٌبٌة: SARA 311
التأثٌر على العٌون ............................... :نعم
التسبب فً امراض العٌون المزمنة .............. :ال
قابلٌة االشتعال .. ................................. :ال
قابلٌة التفاعل ..................................... :ال
التأثر بالتغٌٌر المفاجا للضغط .................. :ال ٌتأثر
كمٌة المكونات المسببة لالخطار البٌبٌة .........:ال ٌوجد
الحد االقصى للتخزٌن بدون اتخاذ اجراءات تخزٌن المواد الخطره  ...:ال ٌوجد
تصنٌف خطورة النفاٌات  ............................. :ال ٌوجد
تصنٌف الخطورة على الهواء .........................:ال ٌوجد
تصنٌف الخطورة على الماء ...........................:ال ٌوجد
تصنٌف المخاطر البٌبٌة  ................................:SARA 313ال ٌوجد
تصنٌف المنظمة الوطنٌة األمرٌكٌة للحماٌة من الحرابق فٌما ٌتعلقبالصحة1 ..................... :
تصنٌف المنظمة الوطنٌة األمرٌكٌة للحماٌة من الحرابق فٌما ٌتعلقبالقابلٌة لالشتعال0 .......... :
تصنٌف المنظمة الوطنٌة األمرٌكٌة للحماٌة من الحرابق فٌما ٌتعلقبالتفاعل0 ..................... :
تصنٌف قانون مكافحة االتجار بالمخدرات و المواد الكٌمٌابٌة األمرٌكً ..........:ال ٌوجد
تصرٌح قانون مراقبة المواد السامة األمرٌكً .. :جمٌع مكونات هذا المنتج مصرح بها من قبل قانون مراقبة المواد السامة
األمرٌكً
*هذا المنتج هو معفى من التسجٌل فً قوابم الجرد الوطنٌة والدولٌة األمرٌكٌة والكندٌة واألوروبٌة.
 – 16معلومات إضافٌة
مراجعة بٌان :تم إجراء تغٌٌرات على هذه الصحٌفة .من فضلك تأكد من قراءة الوثٌقة بأكملها.
إخالء المسؤولٌة:
على الرغم من أن المعلومات والتوصٌات الواردة فٌها تم عرضها بحسن نٌة وٌعتقد أن تكون صحٌحة اعتبارا من
تارٌخه ،والشركة ال تقدم أي تأكٌدات بشأن اكتمالها أو دقتها ٌ .تم توفٌر المعلومات على شرط أن األشخاص الذٌن
ٌتلقون هذه الصحٌفة ٌضهرون تصمٌمهم على أن تالبم الغرض المقصود بها قبل استخدامها .منذ المنتج هو ضمن
السٌطرة الحصرٌة للمستخدم ،بل هو التزام من المستخدم لتحدٌد شروط االستخدام اآلمن لهذا المنتج  ,مثل هذه
الظروف ٌجب أن تتوافق مع جمٌع القوانٌن واللوابح الخاصة المنتج.
ال ٌوجد أي اقرارات أو ضمانات عبر عنها أو تضمنتها الصحٌفة للتسوٌق أو مالبمة اإلستخدام ألي غرض من أي
نوع قد ٌكون له عالقة بالمنتج التً تشٌر الٌه هذه المعلومات.
***************************************************************************************

هذة هً الصفحة األخٌرة لصحٌفة بٌانات السالمة

**************************************************************************************
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