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 -1تحديد املادة/املستحضر ،والشركة /املتعهد
 1-1تحديد املادة أو املستحضرS300 ®VisiJet :
 2-1استعمال املادة/املستحضر :لالستعمال مع
 3-1تحديد الشركة/املتعهد:
3D Systems, Inc.
333 Three D Systems Circle
Rock Hill, South Carolina U.S.A.
Phone :803.326.3900 or
Toll-free Phone :800.793.3669
e-mail: moreinfo@3dsystems.com
الطوارئ ألي حوادث كيميائية:
800.424.9300 – Chemtrec

®ProJet 3000, 35xx, 3600 and 5000 systems

3D Systems Europe Ltd.
Mark House, Mark Road
Hemel Hempstead
Herts HP2 7 United Kingdom
Phone+ :44 144-2282600
e-mail: moreinfo@3dsystems.com
الطوارئ ألي حوادث كيميائية:
+1 703.527.3887 - Chemtrec

3D Systems / Australia
5 Lynch Street
Hawthorn, VIC 3122
+1 03 9819-4422
e-mail: moreinfo@3dsystems.com
الطوارئ ألي حوادث كيميائية:
+) 61) 29037.2994 – Aus Chemtrec

 -2تحديد املخاطر
 1-2التصنيف:
َّ
غيرمصنف وفق نظام التوفيق العاملي ،والقاعدة التنظيمية لالتحاد األوروبي رقم  ،1272/2008وقانون القواعد التنظيمية الفيدرالية 29
 ،CFR 1910والقانون األسترالي للبضائع الخطرة ،واملعاييرالبرازيلية .NBR 14725 Brazil
 2-2معلومات تتعلق بمخاطرخاصة تهدد اإلنسان والبيئة:
الجلد:

غير متوقع أن يمتصه الجلد .شمعي ،عند التعرض للحرارة ،يمكن أن يتسبب في حروق بالجلد.

االبتالع:

قد يتسبب ابتالعه في حاالت الغثيان واإلسهال وآالم املعدة ،أو في حالة من هذه الحاالت.
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 3-2عناصرملصق التصنيف
القاعدة التنظيمية لالتحاد األوروبي رقم :1272/2008
صور توضيحية للمخاطروكلمات دالة عليها :غير قائمة
بيانات املخاطر :غير قائمة
تصنيف االتحاد الوطني نظام تحديد املواد الخطرة (:)HMIS
للحماية من الحريق
(درجة الخطر = 0 :منخفضة =4 ،شديدة)؛
()NFPA
1
الصحة
 =0أدنى درجة
0
قابلية االشتعال
 =1طفيفة
0
املخاطر الجسدية
 =2متوسطة
=3حرجة
 =4شديدة

0
0

1

 -3تركيبة/معلومات عن املكونات
 1-3معلومات مرتبطة بالتحضير
الوصف :مزيج عضوي
 2-3مكونات خطرة

اسم العنصرالكيميائي

شمع هيدروكسيلي

رقم جهاز
تصنيف
املستخلصات
الكيميائية
CAS No.
112-92-5

التصنيف

رقم هيئة
تصنيف
اإلنزيمات
EC No.

%

204-017-6

%60 - 100
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-

-
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 -4إجراءات اإلسعافات األولية
 1-4معلومات عامة:
 2-4حاالت االستنشاق :انقل الشخص املصاب إلى مكان مفتوح في الهواء الطلق .إذا حدث تهيج في الجهاز التنفس ي ،أو إذا أصبح التنفس صعبا،
ابحث فورا عن مساعدة طبية.
 3-4حاالت ملس الجلد :إذا ملست مواد منصهرة الجلد ،اسكب فورا املاء املارد على املنطقة املصابة .ال تحاول إزالة املادة املنصهرة من الجلد.
استخدم زيتا معدنيا لتخفيف التصاق املادة بالجلد .ابحث عن مساعدة طبية لعالج الحروق.
 4-4حاالت االتصال بالعين :اسكب فورا املاء املتدفق على العين ملدة ال تقل عن  15دقيقة .ابحث عن مساعدة طبية إذا استمرت األعراض.
تهيج
 5-4حاالت االبتالع :االبتالع غير محتمل حدوثه .ولكن في حالة حدوثه ،اشرب كميات كبيرة من املاء ،وابحث فورا عن مساعدة طبية .ال ِّ
الرغبة في القيء.
 -5إجراءات مكافحة الحريق
 1-5الوسائل املناسبة إلطفاء الحريق :رذاذ املاء ،أو مادة كيميائية جافة ،أو ثاني أكسيد الكربون ،أو نوع مناسب من الرغوة.
 2-5وسائل إطفاء الحريق التي يجب تجنبها ألسباب متعلقة بالسالمة:
 3-5التعرض املحدد للمخاطرالناشئة عن املادة نفسها أو املستحضرنفسه ،ومنتجات االشتعال ،والغازات الناتجة عنها :قد تتضمن
املنتجات املتحللة بالحرارة ثاني أكسيد الكربون ،وأحادي أكسيد الكربون ،واألدخنة.
 4-5معدات خاصة لحماية رجال إطفاء الحرائق :استخدم جهازا مستقال للتنفس .استخدم رذاذ املاء للحفاظ على برودة األوعية املعرضة
للحريق .ال يتوقع أن يتسبب الحريق في إثارة األتربة.

 -6إجراءات التعامل مع التسرب العارض.
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َ
 1-6االحتياطات الشخصية :ابعد األشخاص الذي ليس لوجودهم ضرورة من املكان .ت َج َّهز باملعدات واملالبس الوقائية املناسبة في أثناء عملية
التنظيف ،بما يشمل ذلك الوقاية بحزام أرض ي.
َ َ َّ
 2-6االحتياطات البيئية :امنع تدفق املواد السائلة ولكن دون التعرض ألي مخاطر .عرض املكان َّ
امللوث للتهوية .تخلص من مصادر االشتعال.
َ
ت َج َّنب استثارة األتربة خالل عملية التنظيف.
 3-6أساليب التنظيف :إذا انصهرت املادة ،اتركها حتى تتجمد قبل التنظيف .اكشط املادة من األرض إذا لزم األمر ،واشفط املواد الصلبة أو
اكنسها واحفظها في وعاء مغلق .استخدم معدات شفط مضادة لالنفجار داخليا وخارجيا ،مع تصنيف كهربائي مناسب وفق املادة 502
باملواصفات القياسية الكهربائية الوطنية ،أو استخدم أدوات ال تحدث الشرر .تجنب استثارة األتربة خالل عملية التنظيفَ .
ضع املواد في وعاء
مناسب للتخلص منها.

 -7التعامل والتخزين
 1-7التعامل :ال يوجد أي إجراءات ضرورية خاصة في حالة االستعمال العادي للمنتج.
 2-7التخزين :احفظ هذه املادة في مكان بارد (أقل من  35درجة مئوية 95/فهرنهايت) وجاف ومعرض للتهوية الجيدة.

 -8ضوابط الحماية من التعرض للمخاطر/الحماية الشخصية
 1-8قيم حدود التعرض للمخاطر:
معلومات عامة عن املنتج :لم يوضع لهذا املنتج حدود للتعرض للمخاطر املهنية (الحد املسموح للتعرض/متوسط الوقت الترجيحي).
 2-8ضوابط الحماية من التعرض للمخاطر
إذا تسببت العمليات التي يباشرها املستخدم في إثارة األتربة ،أو األدخنة ،أو الرذاذ ،استخدم التهوية للتأكد من أن مستوى التعرض للملوثات
املنقولة بالهواء ال يتعدى الحد املسموح به.
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معدات الحماية الشخصية:
حماية الجهازالتنفس ي :إذا لم تنجح التهوية في الحفاظ على تركيز األبخرة عند مستوى أدنى من الحدود املقررة ،يتعين توفير وسيلة معتمدة
ومالئمة لحماية الجهاز التنفس ي من األبخرة (مثل كارتريدج  - 3M 6000 organic vapor cartridge A2أو نصف قناع 3M 4251
حماية األيدي :استخدم القفازات املطاطية العازلة.
حماية األعين :البس نظارات للحماية من املواد الكيميائية
حماية الجسم :البس مئزرا.

 -9الخواص املادية والكيميائية
 1-9املظهر
الحالة املادية :صلبة
اللون :أبيض
الرائحة :خفيفة
 2-9معلومات مهمة عن الصحة والسالمة والبيئة
بيانات أساسية عن السالمة
األس الهيدروجيني ( 20درجة مئوية)
نقطة/نطاق االنصهار(:)C°
نقطة/نطاق الغليان (:)C°
نقطة الوميض (:)C°
درجة حرارة االشتعال (:)C°
ضغط البخار(:)C°
الكثافة (جرام/سم:)3
الكثافة الظاهرية (كجم/م:)3
قابلية الذوبان في املاء ( 20درجة مئوية في
جم/لتر):
ُ
عامل التقسيم:
م ِ

غيرمنطبق
55-65°C
غيرمنطبق
185°C
غيرمنطبق
غيرمنطبق
0.85-0.91
غيرمنطبق
غيرقابل للذوبان
غيرمنطبق
غيرمنطبق
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نسبة األوكتانول في املاء (:)log Po/w
نسبة اللزوجة الحركية (:)mPa s
خطراالنفجارات الترابية:
حدود االنفجار:

)13 )80°C
غيرمنطبق
غيرمنطبق

 -10الثبات والتفاعلية
 1-10األوضاع الواجب تجنبها:
َ
َّ
 2-10املواد الواجب تجنبها :ت َجنب املواد املؤكسدة القوية.
 3-10منتجات تتحلل خطرة :قد يصدر ثاني أكسيد الكربون ،أو أحادي أكسيد الكربون ،وغيرهما من األدخنة السامة في درجات الحرارة
املرتفعة أو عند االحتراق.

 -11معلومات عن السموم
 1-11حركة السموم في الجسم والتمثيل الغذائي والتوزيع :غير منطبق
 2-11آثارسلبية حادة (اختبارات السموم)
املكون

 LD50عن طريق الفم

شمع هيدروكسيلي

)20`000 mg/kg (rats

املهيجة والكاوية :غير منطبق
آثاراملواد ِ
تهييج الجهازالتنفس ي :غير منطبق
تنبيه حساسية الجسم :غير منطبق
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 LD50عن طريق
الجلد
غير منطبق
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ُ َ ًّ
بقة ً
عمليا
 3-11التجارب املط
مالحظات ذات صلة بالتصنيف:
مالحظات أخرى:
 4-11مالحظات عامة:
السرطنة :لم ُيدرج أي مكون من مكونات هذا املنتج على قائمة املكونات الصادرة عن املؤتمر األمريكي الختصاص ي الحكومة للصحة الصناعية ،أو
الوكالة الدولية لبحوث السرطان ،أو إدارة السالمة والصحة املهنية ،أو املعهد الوطني للسالمة والصحة املهنية ،أو البرنامج الوطني لعلم السموم

 -12معلومات إيكولوجية
 1-12التسمم اإليكولوجي :التسمم املائي لهذا املنتج غير معروف؛ ولكن بناء على هذه املكونات ال ُينتظر أن يتسبب املنتج في أي أضرار على
البيئة املائية.
تحليل املكونات  -التسمم اإليكولوجي  -التسمم املائي:
املكون
شمع هيدروكسيلي

البيانات
( - LC50 (48h)- 1700 mg/lبرغوث املاء)
( - EC50 (96h) – 235 mg/lالطحالب)

 2-12الحركة :ال تتوفر أي معلومات للمنتج.
 3-12االستمراروالتحلل :ال تتوفر أي معلومات للمنتج.
 4-12نتائج تقييم التراكم البيولوجي والسموم ( :)PBTال تتوفر أي معلومات للمنتج
 5-12آثارسلبية أخرى :ال تتوفر أي معلومات للمنتج
 6-12معلومات إيكولوجية أخرى :التقييم اإليكولوجي لهذه املادة قائم على تقييم مكوناتها .وهذا املنتج َّ
مصنف بأنه ال يشكل خطورة على البيئة.
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 -13اعتبارات خاصة بطرق التخلص من املنتج
َ
 1-13التخلص املناسب/املنتج :ت َج َّنب التخلص من املنتج .حاول استعمال املستحضر كله .قبل التخلص من املستحضر غير املستخدم،
استشر إحدى الجهات املعتمدة العاملة في مجال التخلص من النفايات ،من أجل ضمان االمتثال للقواعد التنظيمية.
ً
 2-13أكواد النفايات  /تصنيف النفايات وفقا للكتالوج األوروبي للنفايات/نظام تصنيف النفايات 080112 :EWC/AVV
 3-13التغليف الصحيح:
 4-13معلومات إضافية:

 -14معلومات عن النقل
 1-14النقل البري (االتفاق األوروبي املعني بالنقل البري الدولي للبضائع الخطرة  /القواعد التنظيمية املعنية بالنقل الدولي بالسكك
الحديدية للبضائع الخطرة /النظام املعني بالنقل البري والسكك الحديدية للبضائع الخطرة ) ( :)ADR/RID/GGVSEغير خاضعة
للتنظيم
التحديد الرسمي للنقل:
الفئة:
كود التصنيف:
رقم تصنيف األمم املتحدة:
مجموعة التعبئة:
ملصق تصنيف الخطر:
كود القيود املفروضة على املرور باألنفاق:
أحكام خاصة:
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ترجمة

نموذج بيانات السالمة
وفق القاعدتين التنظيميتين لالتحاد األوروبي رقم  1907/2006ورقم ،1272/2008
ومعاييرالتعريف باملخاطر 29قانون اللوائح الفيدرالية ( 1919الواليات املتحدة األمريكية)،
والقواعد التنظيمية للصحة والسالمة في أماكن العمل في أستراليا ،واملعاييرالبرازيلية  14725في البرازيل،
واملعاييرالصناعية في اليابان ) Z 7253 (2012اليابان
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 2-14النقل البحري (الكود الدولي للنقل البحري للبضائع الخطرة/النقل البحري للبضائع الخطرة) ( :)IMDG-Code/GGVSeeغير
خاضعة للتنظيم
االسم الصحيح للشحن:
الفئة:
رقم تصنيف األمم املتحدة:
مجموعة التعبئة:
خدمة البريد السريع (:)EmS
امللوثات البحرية:
أحكام خاصة:
 3-14النقل الجوي (منظمة الطيران املدني الدولي /اتحاد النقل الجوي الدولي /القواعد التنظيمية لنقل البضائع الخطرة) (ICAO-
 :)IATA/DGRغير خاضعة للتنظيم
االسم الصحيح للشحن:
الفئة:
رقم تصنيف األمم املتحدة:
مجموعة التعبئة:
أحكام خاصة:

 -15معلومات تنظيمية
 1-15القواعد التنظيمية لالتحاد األوروبي:
َّ
القائمة األوروبية للمواد الكيميائية التجارية املوجودة/القائمة األوروبية للمواد الكيميائية املبلغ عنها/االنتهاء من استعمال البوليمر
( :)EINEC/ELINCS/NLPجميع املواد ُمدرجة على القائمة
َّ
اطلع على املرفق  :17ال ش يء ُمدرج على القائمة

 9نموذج بيانات السالمة •  • S300 • 23126-S12-05-A ®VisiJetالعربية • نظام التوفيق العاملي

ترجمة

نموذج بيانات السالمة
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 2-15الفيدرالية األمريكية
ُ
قانون مكافحة املواد السامة ( :)TSCAجميع املواد مدرجة على القائمة الواردة في قانون مكافحة املواد السامة ،أو غيرخاضعة للشروط
املنصوص عليها في نفس القانون:
ال ش يء ُمدرج على القائمة
قانون الدعم الفائق املعني بالتعديالت وإعادة التفويض ( SARA 313قانون القواعد التنظيمية الفيدرالية ( :)40 CFR 372.65ال ش يء ُمدرج على
القائمة
ُ
القانون العام لالستجابة البيئية والتعويض واملسؤولية  :)CERCLA (40 CFR 302.4ال ش يء مدرج على القائمة
 3-15القواعد التنظيمية األسترالية:
املعايير الخاصة بالجدولة املوحدة للعقاقير والسموم  ،SUSDPقانون املواد الكيميائية الصناعية لعام :1989
القائمة األسترالية للمواد الكيميائية (ُ :)AICSمدرج
 4-15القواعد التنظيمية اليابانية:
منبر املعلومات الخاصة باملخاطر الكيميائية (:)CHRIP
قانون الصحة والسالمة الصناعية

ُمدرج
غير منطبق

املواد الخطرة

غير منطبق

قاعدة الوقاية من السموم العضوية املذيبة

غير منطبق

النظام املعني بالوقاية من األخطار الناجمة عن
مواد كيميائية محددة

غير منطبق

قاعدة الوقاية من السموم الرئيسية

غير منطبق

قانون مكافحة املواد السامة واملؤذية

غير منطبق

قانون تسجيل تسرب امللوثات ونقلها  PRTRونشر املواد الكيميائية
قانون اإلدارة (قانون تسجيل تسرب امللوثات ونقلها)

املكونات غير ُمدرجة

قانون خدمات الحريق

غير منطبق

قانون املتفجرات

غير منطبق

قانون سالمة غازات الضغط العالي

غير منطبق

نظام الرقابة على تجارة التصدير

غير منطبق
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قانون التخلص من النفايات والنظافة العامة .منطبق .قبل التخلص من النفايات ،استشر إحدى الجهات املعتمدة العاملة في مجال التخلص من
النفايات ،من أجل ضمان االمتثال للقواعد التنظيمية.

 -16معلومات أخرى
 5أكتوبر 2009
تاريخ إعداد نموذج بيانات السالمة:
05-A
مراجعة نموذج بيانات السالمة  -النسخة رقم:
 9مارس 2017
تاريخ مراجعة نموذج بيانات السالمة:
سبب املراجعة :تحديث األقسام رقم  1و 2و 8و15
www.3dsystems.com
)800.793.3669 (Toll-free in the US GMT-07:00; N. America, Mon – Fri, 6:00 a.m. to 6 p.m.
)803.326.3900 (Outside the U.S. GMT-07:00; N. America, Mon – Fri, 6:00 a.m. to 6 p.m.
)+44 144-2282600 (Europe GMT+01:00; Mon – Fri, 08:00 a.m. - 17:00 p.m. MEZ
إقراربإخالء املسؤولية :ما يرد ذكره ينسخ أي أحكام ذات صلة مذكورة في نماذج شركتكم أو خطاباتكم أو االتفاقات الصادرة عن مؤسسة 3D
ُ
 Systems Corporationأو املبرمة معها .وتخلى مؤسسة  3D Systems Corporationمسؤوليتها بااللتزام بأي ضمانات ،صراحة أو ضمنا ،بما في
ذلك ضمانات صالحية العرض في السوق أو مالءمتها ألغراض محددة لهذا املنتج .وال يجوز تفسير أي بيانات أو توصيات واردة في مطبوعات املنتج
على أنها تحريض على انتهاك أي براءات ذات صلة ،سواء كانت قائمة اآلن أو ناشئة في املستقبل .وال تتحمل مؤسسة ،3D Systems Corporation
في أي حال من األحوال ،مسؤولية حدوث أي خسائر عارضة أو تبعية أو خاصة أو أي خسائر أخرى ناتجة من مزاعم وقوع إهمال ،أو إخالل
بالتعهدات ،أو املسؤولية القطعية ،أو أي فرضية أخرى ناشئة عن تصنيع هذا املنتج أو استعماله أو بيعه أو التصرف فيه .وال يجوز في أي حال
من األحوال أن تتحمل مؤسسة  3D Systems Corporationاملسؤولية عن أي مطالبات ناشئة عن تصنيع منتجها أو استعماله أو التصرف فيه
أو بيعه ،بما يتجاوز القيمة املعادلة لسعر الشراء الذي تحمله املشتري.
َّ
يمكن تغيير محتوى هذا النموذج لبيانات السالمة دون إخطار .ولذا توص ي مؤسسة  3D Systems Incاملستخدم بأن يطلع بصورة دورية على
موقعنا  www.3dsystems.comللتأكد من استخدام أحدث نموذج لبيانات السالمة.
حقوق التأليف والنشر محفوظة © .Copyright 2009-2017 by 3D Systems, Inc. All rights reserved
 VisiJetو ProJetهما من العالمات التجارية ملؤسسة  .3D Systems Incوشعار  3Dهو من العالمات التجارية ملؤسسة .3D Systems Inc
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