
Magnetic Sputter/Vacuum Deposition (MSVD) Coated Float Glass

صحیفة بیانات السالمة

اسم المنتج

یتفق والئحة (المجموعة األوروبیة) رقم 1907/2006 (تشریع تقییم المواد الكیمیائیة وتسجیلھا وإقرارھا (REACH))، الملحق 2، بصیغتھ
المعدلة بالئحة (االتحاد األوروبي) رقم 2015/830 

:

This (M)SDS covers all PPG MSVD Low-E coated glass products including, but not 
limited to: Sungate® 400, Sungate® 400VT, Sungate® 460, Sungate® 460VT,

Solarban® z50, Solarban® z50VT, Solarban® 60, Solarban® 60VTII, Solarban® 67,
Solarban® 67VT, Solarban® 70XL, Solarban® 70XLVT,  Solarban® 72VT,

Solarban® R100VT, Solarban® z75, Solarban® z75VT, Solarban® 90, Solarban® 
90VT, Solarphire™ HVM.

وسائل التعریف األخرى :

ف الُمنَتج 1.1 ُمعرِّ

د صحیفة بیانات السالمة 1.3 بیانات مورِّ

نوع المنَتجأداة :

عنوان البرید اإللكتروني للشخص
المسئول عن صحیفة بیانات السالمة ھذه

:

رقم التسجیل في دائرة المستخلصات
CAS الكیمیائیة

: غیر متاحة.

1.2 االستخدامات الھامة الُمحددة للمادة أو الخلیط وأوجھ االستخدام التي ال ُینَصح بھا

مواد التشیید (مواد البناء) - مواد تشیید أخرى

االستخدامات التي تم تعیینھا

القسم 1: تعریف المادة/المستحضر و الشركة/المشروع

كود المجموعة األوروبیة : غیر متاحة.

لم یتم التعرف على شيء منھم.

استخدامات ال ُینصح بھا السبب

1.4 رقم ھاتف الطوارئ

تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : 27 أبریل 2016

كود المنتج : 01050

استخدامات المنَتج : الزجاج.

Sigma Paint Saudi Arabia Ltd.
PO Box 7509

Dammam 31472
Saudi Arabia

Tel: 00966 38 47 31 00
Fax: 00966 38 47 17 34

PPG Industries, Inc.
One PPG Place

Pittsburgh
PA 15272

USA

ndpic@sfda.gov.sa

: +966 1 2759222

+1 412 434 4515

ُنسخة : 1
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تتفق والئحة (المجموعة األوروبیة) رقم 1907/2006 ( REACH تشریع تقییم المواد الكیمیائیة وتسجیلھا وإقرارھا)، الملحق 2

الرمز 01050 تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : :27 أبریل 2016

األخطار األخرى التي ال تؤدي إلى تصنیف: ال توجد.

انظر القسم 11 لمزید من المعلومات عن التأثیرات الصحیة واألعراض.

[CLP/GHS] 1272/2008 التصنیف وفقاً للتنظیم (االتحاد األوروبي) رقم

2.1 تصنیف المادة أو الخلیط

تعریف المنتج : یعد ھذا المنتج أداة.  یعتمد االستخدام النھائي على الشكل الٌمصنع والتصمیم، وال تعرض ھذه األداة المستخدم للخطر عند
استخدامھا في الظروف العادیة.  قد تؤدي سنفرة وتجلیخ ھذه األداة إلى تكون جسیمات ترابیة ضارة.

أتربة السنفرة والتجلیخ قد تھیِّج األعین، والجھاز التنفسي.

انظر القسم 16 لمطالعة نص بیانات األخطار آنف الذكر كامالً .

2.2 عناصر الوسم

كلمة التنبیھ :

عبارات المخاطر :

الوقایة :

عبارات التحذیر

االستجابة :

التخزین :

التخلص من النفایة :

بدون كلمة تنبیھ

ال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة.

غیر قابل للتطبیق.

غیر قابل للتطبیق.

غیر قابل للتطبیق.

غیر قابل للتطبیق.

عناصر التوسیم التكمیلیة

د العبوات بأنظمة إغالق ُیراعى أن تُزوَّ
منیعة لألطفال

غیر قابل للتطبیق.

تحذیر لمسي من الخطر غیر قابل للتطبیق.

:

:

: صحیفة بیانات السالمة متاحة عند الطلب.

متطلبات التغلیف الخاصة

2.3 األخطار األخرى

المادة تفي بالمعاییر الخاصة بالمواد
PBT) ًالباقیة، السامة والمتراكمة حیویا

) بحسب تنظیم (المفوضیة األوروبیة)
رقم 1907/2006، الُملحق الثالث عشر

: غیر متاحة.

المادة تفي بالمعاییر الخاصة بالمواد
شدیدة البقاء وشدیدة التراكم البیولوجي (

vPvB) بحسب تنظیم (المفوضیة
األوروبیة) رقم 1907/2006، الُملحق

الثالث عشر

: غیر متاحة.

غیر ُمصنَّفة.

القسم 2: بیان األخطار

لة. الُمنَتج غیر مصنف على أنھ خِطر وفقاً لالئحة (EC) 1272/2008 المعدَّ

الُملحق السابع عشر؛ قیود على تصنیع
وطرح واستخدام مواد وخالئط وحاجیات

ُمعینة خطرة

: غیر قابل للتطبیق.

یعد ھذا المنتج أداة.  یعتمد االستخدام النھائي على الشكل الٌمصنع والتصمیم، وال تعرض ھذه األداة المستخدم للخطر عند
استخدامھا في الظروف العادیة.  قد تؤدي سنفرة وتجلیخ ھذه األداة إلى تكون جسیمات ترابیة ضارة.

أتربة السنفرة والتجلیخ قد تھیِّج األعین، والجھاز التنفسي.

:

القسم 3: التركیب/معلومات عن المكونات
3.1 المواد
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القسم 3: التركیب/معلومات عن المكونات

[A] مقوم
[B] شائبة

[C] ُمضافة تثبیتیة

النوع

تتكون التركیبة بشكل رئیسي من أكاسید السیلیكون مع كمیات أقل من األكاسید األخرى المختارة الموجودة بشكل شائع في الزجاج العادي، والمتحدة في حالة زجاجیة غیر
متبلورة.

مالحظة: عادة یتم تكدیس األلواح الزجاجیة للشحن ویمكن فصلھا بمادة بینیة ملساء یبلغ وزنھا أقل من 1 في المائة وتتكون من حبیبات البولیمر.  التعرض لحبیبات البولیمر
.VT فقط على أشكال المنتج TPO (طبقة واقیة إضافیة مؤقتة) مصنوعة من كحول عدید الفاینیل. یتم وضع TPO على MSVD ھذه ال یدعو للقلق. قد یحتوي زجاج

التعرض لحبیبات كحول عدید الفاینیل ھذه ال یدعو للقلق.

تحتوي ھذه المنتجات  الزجاجیة المغطاة بطبقة خارجیة على نسبة أقل %0.1 من المعادن التالیة التي تمت إضافتھا عن عمد (معادن معینة بناء على المنتج): فضة، قصدیر،
نیكل، كروم، ألمونیوم، تایتنیوم، و/أو حدید.    یجب تقییم األنشطة التي تتسبب في خروج األتربة من المنتجات الزجاجیة المغطاة بطبقة خارجیة لمعرفة ما إذا كان تم تجاوز

أي حدود تنظیمیة خاصة بالتعرض لألتربة.   في حالة تجاوز حدود التعرض لألتربة/المعادن، یجب استخدام الضوابط الھندسیة المناسبة (على سبیل المثال التھویة/فالتر
HEPA) و/أو معدات الوقایة الشخصیة (على سبیل المثال أجھزة التنفس).

الرموز الفرعیھ تمثل المواد دون أرقام المستخلصات الكیمیائیھ المسجلھ

ن/المنَتج اسم المُكوِّ فات الُمعرِّ % بالوزن
التصنیف

تنظیم (المفوضیة األوروبیة) رقم
1272/2008 [التصنیف

[(CLP) والتوسیم والتعبئة

النوع

glass, oxide, chemicals المفوضیة األوروبیة: 266-046-0
:(CAS) خدمة الملخصات الكیمیائیة

65997-17-3

50 - 100 غیر ُمصنَّفة. [A]

انظر القسم 16 لمطالعة نص بیانات األخطار آنف الذكر كامالً .

من غیر المحتمل أن تعرض المستخدم للخطر.

مالمسة الجلد

(أتربة السنفرة والتجلیخ) في حالة مالمسة األعین، ُیراعى غسلھا على الفور بكثیر من الماء والحصول على النصیحة
ِجدت. الطبیة. یراعى التحقق من عدم وجود عدسات الصقة أو إزالتھا إن ُو

ال توجد.

لي 4.1 وصف إجراءات اإلسعاف األوَّ

ال توجد.

مالحظات للطبیب عالج األعراض.

االبتالع

استنشاق

مالمسة العین

:

:

:

:

:

معالجات خاصة

حمایة فریق اإلسعافات األولیة : ُیحظر القیام بأیة إجراء ینطوي على مخاطرة أو بدون تدریب مناسب.

القسم 4: تدبیر اإلسعاف األولي

4.2 أھم األعراض والتأثیرات، الحاد منھا والمؤجل

آثار صحیة حادة كامنة

استنشاق : (أتربة السنفرة والتجلیخ) قد تسبب تھیُّجاً خفیفاً عابِراً .

االبتالع:من غیر المحتمل أن تعرض المستخدم للخطر.

مالمسة الجلد : (أتربة السنفرة والتجلیخ) ال یتوقع حدوث أي تھیٍُّج كبیر فیما عدا التھیُّج المیكانیكي المحتمل.

مالمسة العین:(أتربة السنفرة والتجلیخ) ال یتوقع حدوث أي تھیٍُّج كبیر فیما عدا التھیُّج المیكانیكي المحتمل.

عالمات/أعراض فرط التعرض

مالمسة الجلد

االبتالع

استنشاق لیست ھناك بیانات معینة.

لیست ھناك بیانات معینة.

لیست ھناك بیانات معینة.

:

:

:

مالمسة العین : لیست ھناك بیانات معینة.

4.3 دواعي أیة رعایة طبیة فوریة وُمعالجة خاصة مطلوبة

:ال یوجد عالج محدد.
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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.

رة منتجات احتراق خِط

األخطار الناجمة عن المادة أو الخلیط

لیست ھناك بیانات معینة.

ال یوجد خطر محدد في حالة الحریق أو اإلنفجار.

معدات الحمایة الشخصیة واالحتیاطاتغیر مطلوب إجراءات وقائیة خاصة.
الالزمة لعمال اإلطفاء

یراعى استخدام مادة إطفاء مالئمة للحریق المحیط.

5.1 وسائل اإلطفاء

:

:

:

ال توجد.

وسائل اإلطفاء المناسبة :

وسائل اإلطفاء غیر المناسبة :

القسم 5: تدابیر مكافحة النار

5.2 األخطار الخاصة الناجمة عن المادة أو الخلیط

5.3 نصائح لمكافحي الحریق

إحتیاطات خاصة لمكافحي الحریق :

6.2 االحتیاطات البیئیة

اشفط المادة بالمكنسة الكھربائیة أو اكنسھا ثّم ضعھا في أحد أوعیة النفایات المعینة و المخصصة لھذا الغرض.

لیس ھناك خطورة ُمعیَّنة.

انسكاب كبیر :

انسكاب صغیراشفط المادة بالمكنسة الكھربائیة أو اكنسھا ثّم ضعھا في أحد أوعیة النفایات المعینة و المخصصة لھذا الغرض. :

6.3 طرائق ومواد االحتواء والتنظیف

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

لألفراد من خارج فریق الطوارئ :

لمسعفي الطوارئ :

6.4 مرجع لألقسام األخرى انظر القسم 1 لمعرفة بیانات االتصال في أحوال الطوارئ.
انظر القسم 8 للحصول على معلومات عن التجھیزات الوقائیة الشخصیة الُمالئمة.

انظر القسم 13 لمزید من المعلومات حول ُمعالجة النفایات.

غیر مطلوب إجراءات وقائیة خاصة.

غیر مطلوب إجراءات وقائیة خاصة.

:

:

القسم 7: المناولة والتخزین
نة في القسم 1 لمطالعة ما ُیتاح من معلومات وردت في تشتمل المعلومات الواردة في ثنایا ھذا القسم على إرشادات وتوجیھات عامة. وتنبغي االستعانة بقائمة االستخدامات الُمبیَّ

سیناریو(ھات) التعرض بشأن أوجھ االستخدام.

7.1 احتیاطات للمناولة المأمونة

إجراءات للحمایة : یراعى ارتداء أجھزة الوقایة الشخصیة المالئمة(انظر القسم 8).  یحظر تناول الطعام، والشراب، والتدخین في األماكن التي
یجري التعامل فیھا مع ھذه المادة سواء بالمناولة، التخزین أو المعالجة.  یتوجب على العمال غسل األیدي والوجھ قبل تناول
ثة والتجھیزات الوقائیة قبل دخول األماكن المخصصة للطعام.  ُیراعى الحذر الطعام والشراب والتدخین.  اخلع الثیاب المُلوَّ

عند التعامل مع األشیاء الحادة أو الثقیلة.  قد یكون ألي نوع من الزجاج حواف حادة، خاصة عند الحافة المقطوعة أو
المكسورة.  من المعروف عن الزجاج ذي القوة العادیة، والذي ٌیطلق علیھ أیًضا بالزجاج الملین أو العائم، أنھ ینكسر ألجزاء
ى كیمیائًیا والزجاج المقوى بالتسخین الحراري یمیل لالنكسار بنفس معدل كبیرة ذات حواف حادة.  الزجاج المقوى أو الُمقَسَّ
ى كیمیائًیا (والذي یعرف عادة انكسار الزجاج الملین ذي القوة العادیة وال یعتبرا من منتجات الزجاج اآلمنة.  الزجاج الُمقَسَّ
ى بالكامل أو الزجاج اآلمن) ینكسر إلى قطع عدیدة أصغر ال تزال قادرة على قطع الجلد، ولكن لیس بنفس بالزجاج الُمقَسَّ

درجة األجزاء األكبر الناتجة عن الزجاج الملین ذي القوة العادیة.  یجب التعامل مع ھذه المخاوف المتعلقة بالسالمة
باستخدام معدات الوقایة الشخصیة كي یحمي المستخدم نفسھ من أي حواف حادة، بما فیھا تلك التي تتشكل بالكسر العرضي
للزجاج أثناء مناولتھ.  كذلك تقلل سنفرة (المعروفة أیًضا بالدرز أو التحفیف) أي حواف زجاجیة حادة لعمل حواف مدورة

من خطر التعرض للقطع نتیجة للحواف الحادة.
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القسم 7: المناولة والتخزین

احفظھ في مكان جاف بعیًدا عن الرطوبة الزائدة وأبخرة العادم المنبعثة من الرافعات الشوكیة أو أي معدات أخرى مماثلة.
عند تخزین الزجاج رأسًیا في حاویات احرص على وجود ما یدعمھ من الجانبین. یجب تخزین صنادیق الزجاج والحاویات

المفتوحة بزاویة تمیل 5 درجات لمنع الزجاج من السقوط إلى األمام.

إرشادات حول الصحة المھنیة العامة :

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

7.3 االستخدام/ات النھائي/یة الخاصة

توصیات :

حلول تتعلق بالقطاع الصناعي: صناعي و االستخدام المھني

أشغال البناء والتشیید

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

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

:

إجراءات المتابعة الموصى بھا

حدود التعرض المھني

ض، قد یكون من المطلوب إجراء متابعة حیویة أو متابعة األشخاص نات لھا حدود تعرُّ إن كان ھذا المنَتج یحتوي على مُكوِّ
أو مكان العمل كي یتسنى تحدید مدى فاعلیة التھویة، أو إجراءات التحكم األخرى و/أو مدى ضرورة استخدام األجِھزة

التنفسیة الواقیة.  تنبغي اإلشارة إلى معاییر الُمراَقبة، من مثل ما یلي:  المعیار األوروبي EN 689 (أجواء موقع العمل -
 EN إرشادات تقییم التعرض لعوامل كیماویة باالستنشاق لمقارنتھا بالقیم الحدیة واستراتیجیة القیاس)  المعیار األوروبي

14042 (أجواء موقع العمل - دلیل اتخاذ وتطبیق إجراءات تقییم التعرض للعوامل البیولوجیة والكیماویة)  المعیار
األوروبي EN 482 (أجواء موقع العمل - المتطلبات العامة ألداء إجراءات قیاس العوامل الكیماویة)  سیكون من المطلوب

كذلك الرجوع إلى وثائق التوجیھ الوطنیة الخاصة بطرق تحدید المواد الخِطرة.

حمایة یدویة ینبغي دوما ارتداء القفازات غیر المنفِذة و المقاِومة كیمیائیا بما یتفق مع المعاییر المعتمدة عند التعامل مع المنتجات
الكیمیائیة إذا تبین من تقییم المخاطر ضرورة ذلك.

أدوات حمایة الوجھ/العین

:

:

:

حمایة للجلد

یجب انتقاء التجھیزات الشخصیة الواقیة للجسم بما یتفق والمھمة التي یجري القیام بھا والمخاطر التي تنطوي علیھا، كما
یجب أن یعتمدھا أحد المختصین قبل التعامل مع ھذا المنتج.

:

الضوابط الھندسیة المناسبة : ینبغي أن تتوافر التھویة الجیدة بشكل عام لتقلیل مدى تعرض العمال للملوثات التي یحملھا الھواء. إذا ما تولد غبار أو
أدخنة أو غاز أو بخار أو سدیم عن عملیات االستخدام، إستخدم حجرات إحتواء المعامالت، تھویة تصریفیة موضعیة أو ما
عدا ذلك من إجراءات تحكم ھندسیة لتخفیض تعرض العمال للملوثات المنقولة بالھواء إلى ما ھو دون الحدود الموصى بھا

أو القانونیة. عند التجلیخ إلزالة طبقة MSVD، یجب الحیلولة دون استنشاق تراب الطبقة الخارجیة الذي یحتوي على
الفضة وذلك باستخدام نظام تھویة ممركز للتخلص من جزئیات الفضة التي تتم إزالتھا. یجب تزوید نظام التھویة بمرشح

HEPA (مرشح من النوع الجسیمائي عالي الكفاءة) بكفاءة ال تقل عن 99.9%.

ُیراعى غسل الثیاب الملوثة قبل ارتدائھا مرة ثانیة.  تأكد من وجود محطات غسیل األعین وأدشاش األمان على مقربة من
موقع العمل.

8.2 ضوابط التعرض

إجراءات النظافة الشخصیة :

القسم 8: ضوابط التعرض/الحمایة الشخصیة
نة في القسم 1 لمطالعة ما ُیتاح من معلومات وردت في تشتمل المعلومات الواردة في ثنایا ھذا القسم على إرشادات وتوجیھات عامة. وتنبغي االستعانة بقائمة االستخدامات الُمبیَّ

سیناریو(ھات) التعرض بشأن أوجھ االستخدام.

8.1 بارامترات التحكم

تدابیر الحمایة الفردیة

أدوات حمایة الجسم :

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

نظارات أمان ذات ساترات جانبیة.

:

أتربة السنفرة والتجلیخ TLV ACGIH (الوالیات المتحدة).
  TWA: 5 مج / م³, (قابلة لإلستنشاق)

Respirable :3 مج / م³ الشكل :TWA  
dust Total :10 مج / م³ الشكل :TWA  

TLV ACGIH (الوالیات المتحدة, 3/2015).
  TWA: 5 مج / م³ 8 ساعات. الشكل: النسبة التي قد ُتسَتنشق

قفازات : یوصى باستخدام قفازات مطاطیة مقاومة للتمزق.
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القسم 8: ضوابط التعرض/الحمایة الشخصیة
ضین لتركزات تتعدى حد (أتربة السنفرة والتجلیخ)  البد أن یرتدي العمال أجھزة تنفٍس ُمعتَمدة وُمالئمة إذا كانوا ُمعرَّ

ض. إختیار المنفاس یجب أن یستند إلى مستویات التعرض المعروفة أو المتوقعة وعلى مخاطر المنتج وحدود العمل التعرُّ
اآلمنة للمنفاس الذي وقع علیھ اإلختیار.

حمایة تنفسیة :

ضوابط التعرض البیئي : غیر قابل للتطبیق.

غیر متاحة.

الحالة الفیزیائیة

نقطة االنصھار/نقطة التجمد

لیة ونطاق الغلیان نقطة الغلیان األوَّ

الكثافة النسبیة

الذوبانیة (نیات)

مادة صلبة.

غیر متاحة.

2.45

غیر متاحة.

الرائحةعدیمة الرائحة.

pH

اللونصافٍ ./عدیم اللون. إلى ملون

معدل التبخر غیر قابل للتطبیق.

درجة حرارة االشتعال الذاتي

نقطة الومیض

غیر متاحة.

كأس مغلق: غیر قابل للتطبیق. [الُمنَتج ال یساعد على استدامة االحتراق.]

غیر قابل للتطبیق.

غیر متاحة.

غیر قابل للتطبیق.

غیر قابل للتطبیق.

عتبة الرائحةغیر قابل للتطبیق.

معامل تفریق األوكتانول/الماء

الخواص االنفجاریة

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

خواص مؤكِسدةغیر متاحة. :

9.1 معلومات حول الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة األساسیة

المظھر

9.2 المعلومات األخرى

درجة حرارة االنحالل : غیر قابل للتطبیق.

القسم 9: الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة

القابلیة لاللتھاب (مادة صلبة، غاز) : غیر قابل للتطبیق

لیس ھناك مزید من المعلومات.

ماّدةٌ تدعم االحتراق. : ال.

الحدود العلیا/الدنیا لقابلیة االشتعال أو االنفجار

اللزوجة : كینماتي (40 °): غیر قابل للتطبیق.

10.4 الظروف التي ینبغي تجنبھا لیست ھناك بیانات معینة.

10.2 الثبات الكیمیائيالُمنَتج ثابت.

لیست ھناك بیانات معینة.

:

:

10.5 المواد غیر المتوافقة :

10.3 إمكانیة التفاعالت الخطرة : Not applicable.

القسم 10: الثبات الكیمیائي والقابلیة للتفاعل
10.1 التفاعلیة : ال توجد معلومات اختبار محددة عن إمكانیة تفاعل ھذا المنتج أو مكوناتھ.

ُتراعى االستعانة باإلجراءات الوقائیة الُمدرجة في القسمین 7 و 8.
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القسم 10: الثبات الكیمیائي والقابلیة للتفاعل

10.6 نواتج االنحالل الخطرة :في ظروف التخزین واالستخدام العادیة، من غیر المنتظر أن تتولُّد نواتج تحلل خِطرة.

آثار صحیة حادة كامنة

استنشاق : (أتربة السنفرة والتجلیخ) قد تسبب تھیُّجاً خفیفاً عابِراً .

االبتالع:من غیر المحتمل أن تعرض المستخدم للخطر.

مالمسة الجلد : (أتربة السنفرة والتجلیخ) ال یتوقع حدوث أي تھیٍُّج كبیر فیما عدا التھیُّج المیكانیكي المحتمل.

مالمسة العین:(أتربة السنفرة والتجلیخ) ال یتوقع حدوث أي تھیٍُّج كبیر فیما عدا التھیُّج المیكانیكي المحتمل.

سمیة حادة

:اإلستنتاجات/الملخص غیر قابل للتطبیق.

السرطنة

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

التأثیر على الجینات

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

القابلیة على التسبب في المسخ

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

السمیة التناسلیة

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

أعراض متعلقة بالخواص السمیة والكیمیائیة والفیزیائیة

مالمسة الجلد

االبتالع

استنشاق لیست ھناك بیانات معینة.

لیست ھناك بیانات معینة.

لیست ھناك بیانات معینة.

:

:

:

مالمسة العین : لیست ھناك بیانات معینة.

التھیج/التآكل

اإلستنتاجات/الملخص

الجلد : Not applicable.

األْعُین : Not applicable.

الجھاز التنفسي : Not applicable.

االستحساس.

اإلستنتاجات/الملخص

الجلد : Not applicable.

الجھاز التنفسي : Not applicable.

غیر متاحة.

القسم 11: المعلومات السمومیة
11.1 معلومات حول اآلثار السمیة

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (التعرض المفرد)

السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة (تعرض متكرر)

خطر الّشفط في الجھاز التنفسي

معلومات عن ُسُبل التعرض المرجحة :

التأثیرات المتأخرة والفوریة وكذلك التأثیرات المزمنة نتیجة للتعرض القصیر والطویل األمد

التعرض قصیر المدى

التأثیرات الفوریة الُمحتملة : غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.
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القسم 11: المعلومات السمومیة

آثار صحیة مزمنة كامنة

عامةال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :

السرطنةال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :

التأثیر على الجیناتال توجد تأثیرات شدیدة أو مخاطر حرجة معروفة. :

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

غیر متاحة.

:اإلستنتاجات/الملخص غیر قابل للتطبیق.

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

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

التعرض طویل المدى

التأثیرات المتأخرة الُمحتملة :

التأثیرات الفوریة الُمحتملة

التأثیرات المتأخرة الُمحتملة :

:

المعلومات األخرى :

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.

غیر متاحة.

لة. الُمنَتج غیر مصنف على أنھ خِطر وفقاً لالئحة (EC) 1272/2008 المعدَّ

التحركیة :غیر متاحة.

12.3 القدرة على التراكم األحیائي

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

غیر متاحة.

12.1 السمیة

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

12.2 الثبات والتحلل

:اإلستنتاجات/الملخص غیر متاحة.

PBT : غیر متاحة.

P: غیر متاحة. B: غیر متاحة. T: غیر متاحة.

vPvB : غیر متاحة.

vP: غیر متاحة. vB: غیر متاحة.

القسم 12: المعلومات اإلیكولوجیة

12.4 القابلیة على التحرك عبر التربة

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

12.5 نتائج مأخوذة من تقییم الـ PBT (البقاء والسمیة والتراكم البیولوجي) والـ vPvB (البقاء الشدید والتراكم البیولوجي الشدید)

:
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(EWC) قائمة النفایات األوروبیة

رةنعم. نفایة خِط :

ینبغي تجنب تولید النفایات أو التقلیل منھا حیثما أمكن.   قد یعاد تدویر المنتجات الزجاجیة التي تحتوي على طبقات
MSVD خارجیة واألتربة التي تحتوي على الفضة التي تخرج أثناء إزالة طبقة MSVD الخارجیة بالتجلیخ. متطلبات

التخلص من التراب المتبقي یجب أن یتم تحدیدھا بناء على االختبارات التي یتم إجراؤھا تبًعا للمتطلبات الفیدرالیة

طرق التخلص السلیم من النفایة:

القسم 13: االعتبارات المتعلقة بتصریف المواد والتخلص منھا
نة في القسم 1 لمطالعة ما ُیتاح من معلومات وردت في تشتمل المعلومات الواردة في ثنایا ھذا القسم على إرشادات وتوجیھات عامة. وتنبغي االستعانة بقائمة االستخدامات الُمبیَّ

سیناریو(ھات) التعرض بشأن أوجھ االستخدام.

13.1 طرق ُمعالجة النفایة

الُمنَتج

التغلیف

كود النفایة تعیین النفایة

طرق التخلص السلیم من النفایة :

نوعیة التغلیف (EWC) قائمة النفایات األوروبیة

االحتیاطات الخاصة :

10 11 00 wastes from manufacture of glass and glass products

الحاویة 15 01 01 paper and cardboard packaging

ینبغي تجنب تولید النفایات أو التقلیل منھا حیثما أمكن.  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.  قد تظل بعض رواسب المنتج عالقة بالحاویات الفارغة أو
قُمصانھا.  تجنب تناثر المادة المنسكبة وجریانھا السطحي ووصولھا إلى التربة و المجاري المائیة والبالوعات ومجاري

الصرف.

القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

-

-

-

-

-

-

-

Not regulated.

-

-

غیر مقننة. Not regulated.

ADR/RID IMDG IATA

احتیاطات خاصة للُمستخدم

ال. No. No.

-:

ثة للبحار مواد ملوِّ غیر قابل للتطبیق. Not applicable.Not applicable.

معلومات إضافیة
لم یتم التعرف على شيء منھم.
لم یتم التعرف على شيء منھم.
لم یتم التعرف على شيء منھم.

ADR/RID
IMDG
IATA

:
:
:

14.1 رقم األمم المتحدة

14.2 اسم الشحن الصحیح
الخاص باألمم المتحدة

14.3 فئة/فئات مخاطر النقل

14.4 مجموعة التعبئة

14.5 األخطار البیئیة
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الرمز 01050 تاریخ اإلصدار/تاریخ المراجعة : :27 أبریل 2016

الُملحق السابع عشر؛ قیود على تصنیعغیر قابل للتطبیق.
وطرح واستخدام مواد وخالئط

وحاجیات ُمعینة خطرة

:

القسم 15: المعلومات التنظیمیة
15.1 تشریع/لوائح السالمة والصحة والبیئة الخاصة بالمادة أو الخلیط

(REACH تسجیل الكیماویات وتقییمھا وترخیصھا) تنظیم (المجلس األوروبي) رقم 1907/2006

الُملحق الرابع عشر؛ قائمة المواد الخاضعة للترخیص

الُملحق الرابع عشر

لم ُیدرج أٌي من المكونات.

مواد ُمقلقة للغایة

لم ُیدرج أٌي من المكونات.

15.2 تقییم مأمونیة الكیماویات : لَْم ُیجر تقییم السالمة الكیماویة.

تشیر إلى معلومات تم تغییرھا مقارنًة بالنسخة التي سبق إصدارھا.

القسم 16: المعلومات األخرى

االختصارات : ATE = تقدیر السمیة الحادة
CLP = تنظیم التصنیف والتوسیم والتعبئة [الئحة (EC) رقم 1272/2008]

الـ DNEL = مستوى عدم التأثیر الُمشتق
بیان EUH = بیان األخطار الخاصة بتنظیم التصنیف والتوسیم والتعبئة

ز عدم التأثیر الُمتوقَّع الـ PNEC = تركُّ
(REACH) رقم التسجیل في التنظیم المتعلق بتسجیل وتقییم وترخیص المواد الكیماویة = RRN

تاریخ اإلصدار/ تاریخ المراجعة

ُنسخة

تاریخ اإلصدار السابق

:

:

:

27 أبریل 2016

لم یتم التأكد من الصالحیة من قبل

1

إخالء مسئولیة

الغرض من ھذه المعلومات ھو لفت االنتباه إلى الجوانب الصحیة وجوانب السالمة وتستند المعلومات الواردة في صحیفة بیانات ھذا على المعرفة العلمیة والتقنیة الحالیة. 
ال یتم منح أي ضمان أو كفالة فیما یتعلق خصائص المتعلقة بالمنتجات التي نقوم بتوریدھا، وتقدیم التوصیات حول تدابیر السالمة الخاصة بالتخزین ومناولة المنتجات.
المنتجات. وال یمكن قبول أیة مسؤولیة عن أي فشل لمراقبة التدابیر االحترازیة وصفھا في ورقة البیانات ھذه أو عن أي سوء استخدام ھذه المنتجات.

السیرة

من إعداد : EHS

المعلومات األخرى : .Inc ,Ohio Industries PPG of trademark a is Solarphire
 

.Inc ,Ohio Industries PPG ھي عالمة تجاریة مسجلة لـ PPG و شعار ,Solarban ,Sungate

نص بیانات األخطار الُمختصرة كامالً  :

نص التصنیفات كامالً [التصنیف والوسم
والتعبئة (CLP)/ النظام المتوائم عالمیاً (

[(GHS

:

غیر قابل للتطبیق.

غیر قابل للتطبیق.
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