
تعریف المادة/ المزیج :1

Ξϳίϣ1. ΞΗϧϣϟ�ϑϳέόΗ
اسم المنتج
كود المنتج
رقم خدمة المستخلصات الكیمائیة
 (CAS)
أسماء أخرى
االتحاد الدولي للكیمیاء البحتة 
(IUPAC) والتطبیقیة
 MFCD رقم

تصنیف االتحاد األوروبي/قائمة 
الجرد األوروبیة للمواد الكیمیائیة 
(EC/EINECS) التجاریة

رقم التسجیل والتقییم والتفویض 
 والتقیید على المواد الكیماویة
(REACH)

Ultra Nin Solution NC

80-6003-08

5056336800574

2. ΎϬΑ�λϧϳ�ϻ�ϲΗϟ�ΕΎϣΩΧΗγϻϭ�Ξϳίϣϟ�ϭ�ΓΩΎϣϠϟ�Δϓϭέόϣϟϭ�ΔΑγΎϧϣϟ�ΕΎϣΩΧΗγϻ
لالستخدام المعملي فقط

3. Δϣϼγϟ�ΕΎϧΎϳΑ�ΔϔϳΣλ�Ωϭίϣ�ΕΎϧΎϳΑ
Biochrom Ltd

Unit 7, Enterprise Zone,3970 Cambridge Research Park
Waterbeach
Cambridge
CB25 9PE
United Kingdom

4. ˯ϱέϭρϟ�ϑΗΎϫ�ϡϗέ
+44 (0)1223 427890 - 

:ھاتف
:فاكس
:البرید اإللكتروني

+44 (0)1223 423723
+44 (0)1223 420164
enquiries@biochrom.co.uk

تعریف المخاطر .2

1. Ξϳίϣϟ�ϭ�ΓΩΎϣϟ�ϑϳϧλΗ

2. ΔϗΎρΑϟ�έλΎϧϋ

έρΎΧϣϟ�ΕΎϧΎϳΑ

ΔϳίέΗΣ�ΕέΎΑϋ

H226 Flam. Liq. 3

H302 Acute Tox. 4

H311 + H331 Acute Tox. 3

H361d Repr. 2

H370 STOT SE 1

H226  .سائل وغاز قابل لالشتعال

H302  .ضار في حالة ابتالعھ

H311 + H331  قاتل عند مالمستھ للجلد أو في حالة استنشاقھ
H361d  یشتبھ في إتالف الطفل الذي لم یولد بعد
H370  .یتلف أعضاء الجسم (عیون)

P201  .احصل على التعلیمات الخاصة قبل االستعمال
P210  .یحفظ بعیدًا عن الحرارة/الشرر/ مصادر اللھب المفتوح/األسطح الملتھبة. – ممنوع التدخین
P260  .ال تستنشق الغبار/الدخان/الغاز/الشبورة/األبخرة/الرذاذ

P280  .ارتدِ قفازات واقیة/ مالبس واقیة/ معدات حمایة العین/ معدات حمایة الوجھ

έρΧϟ  كلمة التنبیھ

Index-No
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3. ϯέΧ�έρΎΧϣ
May be fatal or cause blindness if swallowed.
Cannot be made non-poisonous.

التركیب/ معلومات حول المكونات .3
2. ΕΎρϠΧϟ

1. ΔϳϟϭϷ�ΕΎϓΎόγϹ�Ε˯έΟ·�ϑλϭ
͡Ͼ̺͙̚�̠̻͇̻͂
ͳ௬̼௬̯̺͙�̠̻͇̻͂ .اغسل العین بالماء الجاري لمدة 15 دقیقة

͇ͫ௪̗͙͆ .ال تقم بتحریض القيء
.تغسل الفم بالماء
.استشر الطبیب

̡̼ͯ̓௪̠͙͆

2. ΕέϳΛ΄Ηϟϭ�νέϋϷ�ϡϫ
ال یوجد معلومات

3. Δϳέϭϓ�ΔϳΑρ�ΔϳΎϧϋ�ϱ�ϰϠϋ�ΔϟϻΩ

1. ϖϳέΣϟ�˯Ύϔρ·�ϝΎγϭ

N/A͚̠̼̻̓�௬̱
͚̠̼̻̓

2. Ξϳίϣϟ�ϭ�ΓΩΎϣϟ�ϥϋ�΄ηϧΗ�ΔλΎΧ�έρΎΧϣ

P303 + P361 
+ P353

 .في حالة مالمستھ للجلد (أو الشعر): انزع/اخلع كل المالبس الملوثة في الحال.. اشطف الجلد بالماء/الدش

P304 + P340  .في حالة استنشاقھ: انقل الضحیة إلى الھواء الطلق وضعھ في وضع مریح لتسھیل التنفس
P312  .اتصل بمركز السموم أو بمعالج/ طبیب في الحال إذا شعرت بتوعك
P370 + P378  .في حالة الحریق: استخدم ماء في اإلطفاء
P403 + P233  .یخزن في مكان جید التھویة. احفظ الحاویة محكمة الغلق
P501  یتم التخلص من المحتویات/الحاویات في حاویة نفایات خطرة مناسبة

إجراءات مكافحة الحریق .5

إجراءات اإلسعافات األولیة .4

ΞΗϧϣϟ�ϡγ έρΎΧϣϟ ίϳϛέΗ
Methanol

67-56-1 :(CAS) رقم خدمة المستخلصات الكیمائیة
تصنیف االتحاد األوروبي/قائمة الجرد األوروبیة للمواد الكیمیائیة 

200-659-6  :(EC/EINECS) التجاریة

H225, H301 + H311 + H331, H370 Acute Tox. 3, Flam. 
Liq. 2, STOT SE 1

9%

Ninhydrin

485-47-2 :(CAS) رقم خدمة المستخلصات الكیمائیة
تصنیف االتحاد األوروبي/قائمة الجرد األوروبیة للمواد الكیمیائیة 

207-618-1 :(EC/EINECS) التجاریة

H302, H315, H319, H335 Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, 
Skin Irrit. 2, STOT SE 3

8%

Diethylene glycol methyl ether

111-77-3 :(CAS) رقم خدمة المستخلصات الكیمائیة
تصنیف االتحاد األوروبي/قائمة الجرد األوروبیة للمواد الكیمیائیة 

203-906-6 :(EC/EINECS) التجاریة

H361d Repr. 2 46.4%

Ethylene glycol

107-21-1 :(CAS) رقم خدمة المستخلصات الكیمائیة
تصنیف االتحاد األوروبي/قائمة الجرد األوروبیة للمواد الكیمیائیة 

203-473-3 :(EC/EINECS) التجاریة

H302 Acute Tox. 4 36%

Hydrindantin

5103-42-4 :(CAS) رقم خدمة المستخلصات الكیمائیة
تصنیف االتحاد األوروبي/قائمة الجرد األوروبیة للمواد الكیمیائیة 

225-823-4 :(EC/EINECS) التجاریة

 0.6%
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Ͷ̞͕�̢̝̼̓ͅ
̛௪̼̻̺͙�̻͇̠͂�̓Ͼ̮�̵̜̺͙ͪ̓

ͳ̞̀௪̺͙�̗͙ͩ͵̭

ͳ̞̀௪̺͙�̞̻ͩ̓�͙͛ͣ͗͡
2. ΕέϓΎϧΗ�ϱ�ϙϟΫ�ϲϓ�ΎϣΑ�ˬϥϣϵ�ϥϳίΧΗϟ�ϑϭέυ 

.یخزن في مكان بارد وجید التھویة
.االبتعاد عن مصادر االشتعال
.إبقاء الحاویات مغلقة بإحكام
.حساس للضوء
.احم من الضوء
.حساس للھواء

ال یوجد متطلبات خاصة

المناولة والتخزین.7

1. ΔϳλΧηϟ�ΔϳίέΗΣϻ�έϳΑΩΗϟ
.التعامل مع غطاء الدخان
̜̺͙͵�̵͙̼͙ͣ̓͆̚͜�ͳ̻�̻̜̺͙͙͂̀̓ͯͅاحتفظ بمصادر اإلشعال بعیدًا

ͳ̻͍͙�ͱ̻̯̓௪̺͙

.قد تتشكل أبخرة سامة في االحتراق

3. ˯ΎϔρϹ�ϝΎΟέϟ�Ύλϧϟ
(معتمد أو مكافئ) والعتاد الواقي الكامل MSHA / NIOSH ، كما ھو الحال في أي حریق ، قم بارتداء جھاز التنفس المكتبي ذاتي الطلب

إجراءات التعامل مع اإلطالق العرضي .6

1. ΔϳλΧηϟ�ΔϳίέΗΣϻ�έϳΑΩΗϟ
.القضاء على جمیع مصادر االشتعال
.حدد المنطقة الملوثة بعالمات ومنع الوصول إلى األفراد غیر المصرح لھم
.تجنب تنفس األبخرة

.ال تسمح بدخول المجاري / المیاه السطحیة أو الجوفیة

2. ΔϳϳΑϟ�ΕΎρΎϳΗΣϻ

.تخلط مع الرمل أو الفیرمیكولیت
.اغسل موقع االنسكاب بكمیات كبیرة من الماء
.انقل إلى حاویة إنقاذ قابلة للغلق ومعلمة للتخلص منھا بطریقة مناسبة

3. Ωϭϣϟϭ�ϕέρϟ

ال شيء
4. ΔϳϭϧΎΛϟ�έρΎΧϣϟ�ΙϭΩΣ�ϊϧϣ.

لالستخدام المعملي فقط. یستخدم مع محلالت األحماض األمینیة من بیوكروم
3. ϥϳΩΩΣϣϟ�ϥϳϳΎϬϧϟ�ϥϳϣΩΧΗγϣϟ

ضوابط التعرض/ الحمایة الشخصیة .8

1. ρΑοϟ�ΕϼϣΎόϣ
البیانات غیر متوفرة
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̻̮͂̓�͂௬̢̜͵�͂௬̷̓ͅ͵�௬̗͙̘͡
͂௬̠̼̽͡�͙͓͙͗̚͜ .ضمان وجود تھویة كافیة في المنطقة

̿̚͵̺͙��ͳ௬̯̺͙�̻̜͂̀̓ .نظارات حمایة
.تأكد من أن حمام العین في متناول الید

ͳ̀͡௬̺͙�̻̜͂̀̓ .قفازات النتریل

̵̠̼́௪̺͙�̺͙ͤ̓̾̚�̻̜͂̀̓

�̻̜̺̗͂̀̓̓�ͯϾ̯௪̘�Ͷ̞͕�̢̝̼̓ͅ
͂௬̢̡̞̺͙

.الیوجد بیانات

͡Ͼ̺͙̚�̻̜͂̀̓ .مالبس واقیة

2. νέόΗϟ�ρΑϭο

الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة .9

1. ΔϳΎϳϣϳϛϟϭ�ΔϳΎϳίϳϔϟ�ιΎλΧϟ

2. ϯέΧ�ΕΎϣϭϠόϣ
ال توجد معلومات إضافیة متاحة

ال یوجد تفاعل غیر عادي
1. ϝϋΎϔΗϟ�ΔϳϠΑΎϗ

الثبات وقابلیة التفاعل .10

2. ΕΎΑΛϟ
.مستقر في ظل الظروف العادیة
.قد یتغیر لونھ عند التعرض للضوء

3. ΓέρΧϟ�ΕϼϋΎϔΗϟ�ΔϳϟΎϣΗΣ
.ال ردود الفعل الخطرة المعروفة

4.ΎϬΑϧΟΗ�ϲϐΑϧϳ�ϑϭέυ
.ضوء شمس مباشر
.الحرارة

5. ΔϘϓϭΗϣ�έϳϏ�Ωϭϣ

المظھر سائل أصفر إلى أخضر فاتح
الرائحة البیانات غیر متوفرة
تركیز بدایة ظھور الرائحة البیانات غیر متوفرة
الرقم االیدروجیني البیانات غیر متوفرة
نقطة االنصھار/ نقطة التجمد البیانات غیر متوفرة
نقطة بدء الغلیان ومدى الغلیان البیانات غیر متوفرة
نقطة الومیض 39°C
معدل التبخر البیانات غیر متوفرة
القابلیة لالشتعال (مادة صلبة، غازیة) البیانات غیر متوفرة
الحدود القصوى/الصغرى لقابلیة االشتعال أو االنفجار البیانات غیر متوفرة
ضغط البخار البیانات غیر متوفرة
كثافة البخار البیانات غیر متوفرة
الكثافة النسبیة 1.056g/mL

:قابلیة الذوبان ذوبان في الماء
أوكتانول/ماء-n :معامل التقاسم البیانات غیر متوفرة
درجة حرارة االشتعال الذاتي البیانات غیر متوفرة
درجة حرارة التحلل البیانات غیر متوفرة
درجة اللزوجة البیانات غیر متوفرة
الخصائص التفجیریة البیانات غیر متوفرة
الخصائص المؤكسدة غیر مؤكسد
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.أثناء االحتراق تنبعث أبخرة سامة من ثاني أكسید الكربون / أول أكسید الكربون
6. ΓέρΧϟ�ϝϠΣΗϟ�ΞΗϭϧ

.وكالء مؤكسدة قویة

1. ΕΎϣϭϠόϣ
̜͛̓͡�͂௬̻̠�͂ͣ̚͡ ال توجد معلومات متاحة

ͷ͡Ͼ̚�̛௬̘̾�ͱ̹̘̕.قد یكون ضارًا إذا امتصھ الجلد. یسبب تھیج الجلد

معلومات عن السمیة .11

ͳ௬̯̺̗̓�̡̀͡͡�̛௬̘̾��ͮϾ̘ .تأثیر مھیج

Ͼ̺͙̚�͵͕�̵̠̼́௪̺͙�̺͙ͤ̓̾̚�͂௬̠̠̜̓͡قد یسبب حساسیة الجلد

̺͙̚�͂௬Ͼ̞̺�̸́Ͼ̞̺͙�ͱ͵̜௪̺͙̙͵̻͂ال توجد معلومات متاحة

̻̺̗ͧ̓�͚̜̠̺͙�̞ͩ

�̴͂̾͡௪̠̻�͓̭̮̓͋�͂Ͼ̡̻̺͙̓�͂௬̻̠̺͙
̹ͣ௪̻̺͙�̯ͨ௪̺͙��̜̻͛͡͡

�̴͂̾͡௪̠̻�͓̭̮̓͋�͂Ͼ̡̻̺͙̓�͂௬̻̠̺͙
̜͙͛͡͵�̻̺͛�̯ͨ௪̺͙��̜̻͛͡͡

ͳ̠̺͙̓ͩ�̴́�͚̗̠௪̺͙�͂௬̺̻̓௪̜͙ ال توجد معلومات متاحة

ال توجد معلومات متاحة

ال توجد معلومات متاحة

ال توجد معلومات متاحة

معلومات بیئیة .12

1. Δϳϣγϟ�ΔΟέΩ
ال توجد معلومات متاحة

2. ΦγϔΗϟ�ΔϳϟΎϣΗΣϭ�ΔϳέέϣΗγϻ
ال توجد معلومات متاحة

3. ϱϭϳΣϟ�ϡϛέΗϟ�ΔϳϟΎϣΗΣ
ال توجد معلومات متاحة

4. ΔΑέΗϟϭ�ΔϛέΣϟ�ΔϟϭϬγ�ϯΩϣ
ال توجد معلومات متاحة

5. ΔϣΎγϟϭ�˱ΎϳϭϳΣ�ΔϣϛέΗϣϟϭ�ˬΔΗΑΎΛϟ�Ωϭϣϟ�ϡϳϳϘΗ�ΞΎΗϧ (PBT) Ύ˱ϳϭϳΣ�˱ΩΟ�ΔϣϛέΗϣϟϭ�˱ΩΟ�ΔΗΑΎΛϟ�Ωϭϣϟ�ϭ (vPvB)
ال توجد معلومات متاحة

6. ΔγϛΎόϣ�ϯέΧ�ΕέϳΛ΄Η
ال توجد معلومات متاحة

اعتبارات التخلص من المادة .13

1. ΕΎϳΎϔϧϟ�ΔΟϟΎόϣ�ϕέρ

௬Ͼ̲௪̺͙�ͳ̻�ͧϾ̞௪̺͙ͮ.یجب أن یتم التخلص منھا وفقا للوائح الرسمیة
̻̺͙͛̓͡�ͳ̻�ͧϾ̞௪̺͙�̓͜௬Ͼ̻̮

معلومات عن النقل .14

�ϭΎϛϳ·��ϲϧΩϣϟ�ϥέϳρϠϟ�ΔϳϟϭΩϟ�Δϣυϧϣϟ��˱ϭΟ

͂௬Ͼ̠̼̓௪̺͙�͂௬̻̠̺͙ مخاطر محتملة من األذى للطفل الغیر مولود

1. ΓΩΣΗϣϟ�ϡϣϷ�ϡϗέ: 1992

2. ϥϣ�Ωϳίϣϟ
.حسب معرفتنا فإن السمیة الحادة والمزمنة لھذه المادة غیر معروفة بالكامل
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لوائح السالمة، والصحة، والبیئة، واللوائح الوطنیة .15

1. Δϳϧρϭϟ�ϭϠϟϭ�ˬΔϳΑϟϭ�ˬΔΣλϟϭ�ˬΔϣϼγϟ�ϭϟ:
.المنتج ال یخضع ألیة لوائح أو أحكام إضافیة

2. Δϣϼγϟ�ϡϳϳϘΗ
ال یوجد تقییم للسالمة الكیمیائیة

معلومات أخرى .16

1. ϯέΧ�ΕΎϣϭϠόϣ:
رقم 1272/2008 (EC) تتوافق صحیفة بیانات السالمة ھذه مع متطلبات الئحة

˱έΑ (ADR)

2. ϥΣηϟ�ϡγ: Flammable liquid, toxic, n.o.s.

3. ϝϘϧϟ�έρΎΧϣ��ΕΎϓ��Δϓ:          فئة فرعیة : 6.1        3 :

4. ΔΑόΗϟ�ΔϋϭϣΟϣ: III

5. ΔϳϳΑϟ�έρΎΧϣϟ:
6. ϡΩΧΗγϣϠϟ�ΔλΎΧ�ΕΎρΎϳΗΣ:
7. ΏΎγ�ϝϛη�ϲϓ�ϝϘϧϟ:

˱έΣΑ (IMDG)

صحیحة إلى أقصى حد من معرفتنا والمعلومات والمعتقد في تاریخ نشرھا. تم تصمیم المعلومات المقدمة فقط كدلیل للمناولة اآلمنة واستخدامھا ومعالجتھا  SDS المعلومات المقدمة على ھذا
وتخزینھا ونقلھا والتخلص منھا وإطالقھا ، وال تعتبر بمثابة ضمان أو مواصفات جودة. تتعلق المعلومات فقط بالمادة المحددة المعینة والتي قد ال تكون صالحة لمثل ھذه المواد المستخدمة مع 
.أي مادة أخرى أو في أي عملیة ما لم یتم تحدیدھا في النص

3. Δϳϟϭ΅γϣϟ�˯ϼΧ·

1. ΓΩΣΗϣϟ�ϡϣϷ�ϡϗέ: 1992

2. ϥΣηϟ�ϡγ: Flammable liquid, toxic, n.o.s.

3. ϝϘϧϟ�έρΎΧϣ��ΕΎϓ��Δϓ:          فئة فرعیة : 6.1        3 :

4. ΔΑόΗϟ�ΔϋϭϣΟϣ: III

5. ΔϳϳΑϟ�έρΎΧϣϟ:
6. ϡΩΧΗγϣϠϟ�ΔλΎΧ�ΕΎρΎϳΗΣ:
7. ΏΎγ�ϝϛη�ϲϓ�ϝϘϧϟ: IBCINS: IBC03

TANKPROV: TP1, TP28

1. ΓΩΣΗϣϟ�ϡϣϷ�ϡϗέ: 1992

2. ϥΣηϟ�ϡγ: FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S (Ultra Nin Solution NC).

3. ϝϘϧϟ�έρΎΧϣ��ΕΎϓ��Δϓ:           : فئة فرعیة        3 :

4. ΔΑόΗϟ�ΔϋϭϣΟϣ: III

5. ΔϳϳΑϟ�έρΎΧϣϟ:
6. ϡΩΧΗγϣϠϟ�ΔλΎΧ�ΕΎρΎϳΗΣ:
7. ΏΎγ�ϝϛη�ϲϓ�ϝϘϧϟ:
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