صحيفة بيانات السالمة
الئحة ) (ECرقم ) 2006/1907ريتش  ،(REACHمادة 31

تاريخ المراجعة :

20/10/2020

.

نسخة :

3

1.تعريف المادة/المستحضر والشركة/المشروع
1.1.بيان تعريف المنتج
رمز المنتج :

KFORMSOL

اسم المنتج :
رقم تسجيل ريتش ): (REACH
المرادفات :

Potassium Formate Solution
انظر القسم 3
فورمات البوتاسيوم؛ حمض الفورميك ،ملح البوتاسيوم

1.2.استخدامات المادة أو المخلوط المحددة ذات الصلة واالستخدامات التي ا ل ينصح بها
االستخدام الموصى به :

موائع حفر وتجهيز ,منتجات صناعية

االستخدامات التي ال ينصح بها :

ال توجد معلومات متاحة.

1.3.بيانات مورد صحيفة بيانات السالمة

Sinomine Specialty Fluids
Ocean House
Hareness Circle
Altens Industrial Estate
Aberdeen AB12 3LY
هاتف(+44) 1224-897229 :
فاكس(+44) 1224-870089 :
عنوان البريد اإللكتروني :

enquire@sinominecorp.com

1.4.رقم هاتف الطواريء
المرجع:
طوارئ :خدمه  – 7d/24hرمز الوصول
ي
335324
VERISK Europe: +44 8 08 189 0979
0 800 680 0425
+1 760 476 3959

VERISK UK:
VERISK :
الشرق األوسط وافريقيا

2.تحديد الخطورة
2.1.تصنيف المادة أو المخلوط
ليس مادة خطرة وفقا لالئحة )Regulation (EC) 1272/2008التصنيف والوسم والتعبئة ) ،((CLPومختلف تعديالته وتغييراته.
ص فح ة
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رمز المنتجKFORMSOL :

تاريخ المراجعة20/10/2020 :

اسم المنتجPotassium Formate Solut ion :

2.2.عناصر الوسم
الرسم التخطيطي:
ال يوجد
كلمة التنبيه:
ال يوجد
بيانات الخطورة:
ال يوجد
البيانات التحذيرية:
ال يوجد
2.3.أوجه الخطورة األخرى
ال يوجد.
سبل التعرض الرئيسة :

االستنشاق ,مالمسة العين ,المالمسة الجلدية

مالمسة العين :

قد يسبب تهيجا .تجنب التالمس مع العينين.
قد يسبب تهيجا .تجنب مالمسة الجلد.

المالمسة الجلدية :

من غير المتوقع أن تشكل هذه المادة خطر استنشاق كبير ،بسبب حالتها السائلة .األيروسوالت أو المنتج المجفف قد
يكون مهيجا للسبيل التنفسي .تجنب تنفس الغبار.

ا ا ل س ت ن شا ق :

االبتالع قد يسبب تهيج معدي معوي ،وغثيان ،وتقيؤ ،وإسهال.

االبتالع :

ال يحتوي على أي مواد أدرجتها الوكالة الدولية ألبحاث السرطان ) (IARCأو البرنامج الوطني للسميات ) (NTPأو
إدارة السالمة والصحة المهنية ) (OSHAأو المؤتمر األمريكي ألخصائي الصحة الصناعية الحكوميين )(ACGIH
أو االتحاد األوروبي ) .(EUانظر القسم  11أيضا.

السرطنة :

الجهاز التنفسي ,العينان ,الجلد

تأثيرات العضو المستهدف :
ظروف طبية فاقمها التعرض :

ال يوجد ما يمكن توقعه بدرجة معقولة في االستخدام العادي

اآلثار البيئية المحتملة :

غير معروف .انظر القسم  12أيضا.

3.التركيب/معلومات عن المكونات
3.1المواد
االسم الكيميائي

رقم EC:

رقم دائرة
المستخلصات
الكيميائية )(CAS

وزن٪-

فورمات البوتاسيوم

209-677-9

590-29-4

70-76

ال تص ن ي ف و ف ق ا
للتوجيه
Directive
67/548/EECأو
1999/45/EC
-

-

ال م ا ء
أمالح كربونات

231-791-2
Various

7732-18-5
VARIOUS

24-30
0-5

-

-

ص فح ة
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التصنيف وفقا لالئحة )(EC
رقم [CLP] 2008/1272

رقم تسجيل ريتش
)(REACH

01-211948645626
Various

رمز المنتجKFORMSOL :

Potassium Formate Solut o
اسم المنتجi n :

تاريخ المراجعة20/10/20 :

وبيكربونات الصوديوم
و/أو البوتاسيوم
معلومات إضافية
*معفى
معلومات أخرى :
الشرطة ) (-تعني "ال ينطبق"
فورمات البوتاسيوم قد تحتوي على نحو  ٪3من "فورمات قلوية أخرى" كشوائب ناتجة عن عملية اإلنتاج .هذه الفورمات القلوية ال تضاف عمدا في محلول فورمات
البوتاسيوم الملحي ولكنها جزء من مادتنا "فورمات البوتاسيوم ")بحسب تعريف مادة في قانون مراقبة المواد الكيميائية الوطنية( وال يمكن إزالتها من المواد .لقد تم
اختبار هذه الشوائب كجزء من منتجنا.

4.إجراءات اإلسعاف األولي
4.1.وصف إجراءات اإلسعاف األولي
المالمسة الجلدية
مالمسة العين

اغسل جيدا بالماء والصابون .تطلب رعاية طبية إذا تطورت األعراض.
ادفق العينين فورا بكميات كبيرة من الماء لمدة  15دقيقة .تطلب رعاية طبية إذا تطورت األعراض.

ا ا ل س ت ن شا ق

إذا حدث سعال أو ضيق في التنفس أو مشاكل تنفسية أخرى ،ينقل إلى الهواء الطلق .تطلب رعاية طبية إذا استمرت
األعراض .إذا لزم األمر ،يستعاد التنفس الطبيعي من خالل تدابير اإلسعاف األولي القياسية.

االبتالع

ال يستحث القئ .إعطاء عدة أكواب من الماء ،إن كان واعيا .ال تعط فاقد الوعي أي شيء عن طريق الفم مطلقا.

4.2.أهم األعراض والتأثيرات ،الحادة والمتأخرة
األعراض :

أهم اآلثار واألعراض المعروفة مبينة في القسم  2و/أو في القسم .11

4.3.بيان الرعاية الطبية الفورية والمعالجة الخاصة إذا اقتضى األمر
ملحوظة للطبيب :

عالج بحسب األعراض.

5.إجراءات مكافحة الحريق
5.1.وسائل اإلطفاء
وسائل اإلطفاء المناسبة :

اتخذ تدابير اإلطفاء المالئمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة .استخدم رغوة أو ثاني أكسيد الكربون أو نيتروجين
)(N2أو مادة كيماوية جافة أو رذاذ الماء .ينصح برذاذ ضبابي إذا استخدم الماء.

وسائل اإلطفاء غير المناسبة :

غ ير م عر و ف.

5.2.أخطار خاصة تنشأ عن المادة أو المخلوط
الخطورة النوعية الناشئة عن المادة الكيميائية  :الحرق ينتج أدخنة مهيجة.
نواتج االحتراق الخطرة :

أول أكسيد الكربون ) .(COثاني أكسيد الكربون ) .(CO2مخلوط أمالح غير عضوية .أكاسيد البوتاسيوم.

5.3.نصائح لعمال اإلطفاء
معدات الحماية الخاصة لعمال اإلطفاء

تلبس معدات حماية مناسبة .في حالة نشوب حريق ،يلبس جهاز التنفس المتكامل.

خطر انفجار غباري :

ال ينطبق :هذا المنتج محلول مائي.

6.إجراءات مواجهة االنطالق العارض
صفحة
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رمز المنتجKFORMSOL :

اسم المنتجPotassium Formate Solut ion :

تاريخ المراجعة20/10/20 :

6.1.االحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ
االحتياطات الشخصية :

تجنب تكون الغبار واأليروسوالت .تأكد من وجود تهوية كافية .استخدم معدات الحماية الشخصية .انظر القسم 8
أيضا.

لفريق الطوارئ :

تستخدم وسائل الحماية الشخصية الموصى بها في القسم .8

6.2.االحتياطات البيئية
االحتياطات البيئية :

قم باحتواء االنسكاب إن كان فعل ذلك مأمونا .ينبغي استشارة السلطات المحلية إذا تعذر احتواء االنسكابات الكبرى.
انظر القسم  13أيضا.

6.3.طرائق ومواد االحتواء والتنظيف
طرق االحتواء :

امنع المزيد من التسرب أو االنسكاب إن كان ذلك مأمونا.

طرق التنظيف :

تشرب بمادة ماصة خاملة .يرفع وينقل إلى أوعية موسومة وسما صحيحا .انظر القسم .13

6.4.اإلحالة إلى أقسام أخرى
اإلحالة إلى أقسام أخرى

انظر القسم  8لمزيد من المعلومات .انظر القسم  13لمزيد من المعلومات.

7.المناولة والتخزين
7.1.احتياطات المناولة المأمونة
نصائح بشأن المناولة اآلمنة :

تجنب مالمسة الجلد والعينين .تجنب تكون الغبار واأليروسوالت .تجنب تنفس األيروسوالت أو الغبار الناتج عن
المادة المجففة .وفر تهوية مالئمة للعادم عند المعدات وفي أماكن تكون الغبار واأليروسول ،لتجنب تكون الضباب.

اعتبارات الصحة العامة :

تتم المناولة وفقا للممارسات الصحية الصناعية السليمة وإجراءات السالمة.

7.2.شروط التخزين المأمون ،بما في ذلك ما يتعلق بحاالت عدم التوافق
ظروف التخزين :

يحفظ في أوعية موسومة وسما صحيحا .تحفظ األوعية محكمة اإلغالق في مكان جاف وبارد وجيد التهوية .يحفظ في
درجات حرارة أعلى من 0°س .يحمى من أشعة الشمس .ال يخزن مع عوامل مؤكسدة قوية.

المواد غير المتوافقة :

عوامل مؤكسدة قوية.

7.3.االستخدام النهائي المحدد
تدابير إدارة المخاطر )(RMM

بمقتضى المادة  14.4من الئحة  REACHلم يوضع سيناريو التعرض ألن المادة غير خطرة.

8.ضوابط التعرض/الحماية الشخصية
8.1.بارامترات التحكم
ال توجد حدود تعرض محددة لهذا المنتج.

حدود التعرض
مستوى عدم التأثير المشتق )(DNEL

لم تشتق مستويات عدم التأثير المشتق ) (DNELsلهذا المخلوط
فورمات البوتاسيوم
مستوى عدم التأثير )األدنى( المشتق  -DN(M)ELتأثيرات نظامية  -جلدية 6175 :مغ/كغ من وزن
الجسم/يومياparمستوى عدم التأثير )األدنى( المشتق  -DN(M)ELتأثيرات موضعية  -جلدية 20.6 :مغ/سم2
parمستوى عدم التأثير )األدنى( المشتق  -DN(M)ELتأثيرات نظامية -استنشاق 435 :مغ/م ³

تركيز عدم التأثير المتوقع )(PNEC

ال ينطبق.

صفحة
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اسم المنتجPotassium Formate Solut ion :

رمز المنتجKFORMSOL :

تاريخ المراجعة20/10/20 :

8.2.ضوابط التعرض
الضوابط الهندسية :

تأكد من وجود تهوية كافية للحد من حاالت التعرض .وفر تهوية مالئمة للعادم عند المعدات وفي أماكن تكون الغبار
واأليروسول ،لتجنب تكون الضباب.

معدات الحماية الشخصية
جهاز التنفس الصناعي المعتمد قد يلزم إذا كانت تهوية العادم الموضعي غير كافية.

الحماية التنفسية :
حماية األيدي :

تلبس قفازات مناسبة )تستوفي معيار  .(EN374قفازات من مطاط نيتريل .قفازات مطاطية أو كلوريد فاينيل متعدد
(بي في سي(.

حماية العين/الوجه :

يلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه .تلبس نظارة السالمة ذات الواقي الجانبي )أو النظارة الواقية( .إذا كان حدوث التناثر
محتمال تلبس درع الوجه.
تلبس مالبس واقية منيعة للكيماويات إذا كانت المالمسة الجلدية ممكنة.

حماية الجلد والجسم :
أخرى :

ضوابط التعرض البيئي :

تتم المناولة وفقا للممارسات الصحية الصناعية السليمة وإجراءات السالمة .ينبغي توفير غسول عين للطوارئ ودش
أمان في مكان قريب.
ال توجد معلومات متاحة.

9.الخصائص الفيزيائية والكيميائية
الحالة الفيزيائية :
المظهر :
اللون :
خاصية
األس الهيدروجيني :
نقطة االنصهار/نقطة التجمد :
نقطة الغليان  /نطاق الغليان :
معدل التبخر :
ضغط البخار :
كثافة البخار :
الكثافة :
الكثافة الظاهرية :

الرائحة :
عتبة الرائحة :

سائل ال توجد معلومات
متاحة
أصفر فاتح
القيم
6.5-11

الملحوظات • الطريقة
ال توجد معلومات متاحة

134 - 140 °C
@ 20 °C

< 0
575-700باسكال

ال توجد معلومات متاحة
ال توجد معلومات متاحة
ال توجد معلومات متاحة

الثقل النوعي في °20س :
قابلية الذوبان في الماء :
قابلية الذوبان :
< 0
معامل التوزع )أوكتانول/ماء( :
360 °C
درجة حرارة التحلل :
اللزوجة :
7 - 13 cP
اللزوجة الحركية :
اللزوجة الديناميكية :
الخواص المؤكسدة :
نقطة التلين :
محتوى المركب العضوي المتطاير ): (٪
 ٪متطاير )بالحجم( :
 ٪متطاير )بالوزن( :

@ 25 °C
ال توجد معلومات متاحة ال
توجد معلومات متاحة
ال ينطبق
ال توجد معلومات متاحة
ال ينطبق
ال توجد معلومات متاحة
ال توجد معلومات متاحة

التوتر السطحي :

ال توجد معلومات متاحة

1.53-1.57غ/سم3
76.8% @ 20°C
ال توجد معلومات متاحة
عدم القدرة على التركز األحيائي

صفحة
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ال يوجد.
ال توجد معلومات متاحة

اسم المنتجPotassium Formate Solut ion :

رمز المنتجKFORMSOL :
الخواص االنفجارية :

ال توجد معلومات متاحة

نقطة الوميض :
اللهوبية )صلب ،غاز( :
حد اللهوبية في الهواء :
حدود االنفجار في الهواء  -أعلى )غ/م: (3
حدود االنفجار في الهواء  -أدنى )غ/م: (3
درجة حرارة االشتعال الذاتي :
درجة حرارة االشتعال الدنيا :

ال توجد معلومات متاحة
ال توجد معلومات متاحة
ال توجد معلومات متاحة
ال توجد معلومات متاحة
ال توجد معلومات متاحة
ال توجد معلومات متاحة
ال ينطبق

طاقة االشتعال الدنيا :
طاقة االشتعال :
الضغط االنفجاري المطلق األقصى :
المعدل األقصى الرتفاع الضغط :
سرعة الحرق :
قيمة Kst:
تصنيف انفجار الغبار :

ال ينطبق
ال توجد معلومات متاحة
ال ينطبق ال
ينطبق
ال توجد معلومات متاحة
ال ينطبق
ال ينطبق

تاريخ المراجعة20/10/20 :

"ال توجد معلومات" تشير إلى أن االختبار لم يجرى بعد
نقطة االنتهاء مدرجة "ال ينطبق" بسبب الخواص المتأصلة للمادة :المنتج محلول مائي

10.االستقرار والقابلية للتفاعل
10.1.القابلية للتفاعل
القابلية للتفاعل :

يتفاعل مع عوامل مؤكسدة قوية.

10.2.االستقرار الكيميائي
االستقرار :

مستقر .يتحلل حراريا فوق 360س.

بيانات االنفجار
حساسية للتأثير الميكانيكي :

ال يوجد

حساسية للتفريغ اإللكتروستاتي :

ال يوجد.

10.3.إمكانية التفاعالت الخطرة
إمكانية التفاعالت الخطرة :

ال يوجد في المعالجة العادية.

10.4.الظروف التي ينبغي تجنبها
الظروف التي ينبغي تجنبها :

التحلل الحراري يمكنه أن يحدث فوق 360س .تجنب مالمسة العوامل المؤكسدة القوية .خالل حاالت التعرض
الطويل لدرجات حرارة عالية ،وعند التالمس مع بعض الحفازات ،قد يحدث انطالق للغازات ) H2و  .(COأكبر
خطر ينشأ عند حدوث تالمس بين مسحوق فورمات جاف وحفاز بالتين .ينصح المستخدمون بالحصول على دليل
فورمات التقني ،القسم  A13الخاص  Sinomineسبشيالتي فلويدز ) (SSFمن مندوب  ،SSFمن ممثل  SSFلمزيد
من المعلومات المفصلة عن الشروط التي ينبغي تجنبها .ال تنصح  SSFبتقطير محاليل فورمات لتحديد محتوى
المواد الصلبة ألن درجات الحرارة قد تتجاوز  °500س .ويستحسن استخدام أقراص التمزق كإجراء وقائي عند
إجراء تعتيق حراري لمحاليل فورمات في درجات حرارة فوق  °150س.

10.5.المواد غير المتوافقة
المواد غير المتوافقة :

عوامل مؤكسدة قوية

10.6.نواتج التحلل الخطرة

صفحة
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رمز المنتجKFORMSOL :
نواتج التحلل الخطرة :

اسم المنتجPotassium Formate Solut ion :

تاريخ المراجعة20/10/20 :

أول أكسيد الكربون ) ,(COثاني أكسيد الكربون ) ,(CO2مخلوط أمالح غير عضوية ,أكاسيد البوتاسيوم

11.المعلومات السمومية
11.1.معلومات عن التأثيرات السمومية
سمية حادة
ج ق 50فموي :

ج ق/50فموي/جرذ = 5500 mg/kg.

ت ق 50باالستنشاق :

غير محدد

ج ق 50جلدية :

غير محدد

تآكل/تهيج الجلد :

ال يوجد تهيج جلدي) .مادة مماثلة(.

تلف شديد للعين/تهيج العين :

ال يوجد تهيج للعين) .مادة مماثلة(.
غير محسس) .مادة مماثلة(.

التحسس :
اإلطفار :

ليس مطفر في اختبار اإلطفار االنتكاسي في البكتريا/آمس ،اختبار الزيغ الكروموسومي في الثدييات واختبار اإلطفار
في الجينات الخلوية في الثدييات )مادة مماثلة(.

السرطنة :

في دراسات على التغذية الفموية في الجرذان ،لم تالحظ أي سرطنة في الجرعات حتى  2000مغ/كغ/يوم )مادة
مماثلة(.
السمية النمائية والتناسلية :

أجريت دراسة على السمية التناسلية في جيلين من الجرذان )فموية( ،لم تالحظ أي سمية تناسلية أو نمائية في
الجرعات حتى  1000مغ/كغ/يوم )مادة مماثلة(.

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة
(STOT) -تعرض مفرد :

بناء على البيانات المتاحة ،السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة غير متوقعة بعد التعرض المفرد عن طريق الفم
أو التعرض المفرد باالستنشاق أو التعرض المفرد الجلدي.

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة
(STOT) -تعرض متكرر :

أجريت دراسة على السمية الفموية دون المزمنة في الجرذان أظهرت مستوى عدم وجود تأثير ضار ملحوظ
)(NOAELبلغ  3877مغ/كغ/يوم )مادة مماثلة(.
بناء على البيانات المتاحة ،تصنيف السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة-التعرض المتكرر ) (STOT-REغير
مبرر.

خطر الشفط :

ال توجد معلومات متاحة.

12.المعلومات اإليكولوجية
12.1.السمية
السمية المائية :

مياه البحرparالطربوت العمالق )سكوبثالموس ماكسيموس(ت ق 96) 50ساعة( = 1700مغ/ل طحالب بحرية
(سكليتونيما كوستاتم( EbC50 (72ساعة( = 3400مغ/ل مجدافيات األرجل البحرية )أكارتيا تونسا( ت ق50
(48ساعة( = 300مغ/ل قريدس بني )كرانغون كرانغون( ت ق 96) 50ساعة( = 1300مغ/ل
المياه العذبةparبيكس )أونكورينكس ميكيس( ت ق 96) 50ساعة( = 3500مغ/ل طحلب )سكانيديسموس
سوبسبيكاتوس( EbC50 (72ساعة( = 1000مغ/ل برغوث الماء )دافنيا ماغنا( ت ف 48) 50ساعة( = 540
مغ/ل.

معلومات أخرى :

في أغلب األنواع البحرية ،لم تثبت سمية هذه المادة وقد تلقت تصنيف مجموعة )Eأعلى تصنيف لالعتماد( بموجب
النموذج المنسق للتبليغ عن الكيماويات المستخدمة في المنشآت البحرية ) (HOCNFمن باركوم )(PARCOM
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رمز المنتجKFORMSOL :

اسم المنتجPotassium Formate Solut ion :

تاريخ المراجعة20/10/20 :

12.2.االستمرارية وقابلية التحلل
قابل للتحلل األحيائي السهل
(الطريقة OECD 301:دال و 301هاء(
12.3.القدرة على التراكم األحيائي
لو ك أوم  .= < 0عدم القدرة على التركز األحيائي .انظر القسم  9أيضا.
12.4.الحركية في التربة
الحركية :قابل للذوبان بدرجة عالية في الماء.
12.5.نتائج تقييم )PBTالمادة المستديمة
والمتراكمة أحيائيا والسمومية( و vPvB
(المادة الشديدة االستدامة والشديدة التراكم
األحيائي(
هذا الخليط ال يستوفي معايير )PBTالمواد المستديمة والمتراكمة أحيائيا والسمية( وال )vPvBشديدة االستدامة وشديدة التراكم األحيائي(.
12.6.التأثيرات الضارة األخرى
ال توجد بيانات أخرى متاحة.

13.االعتبارات المتعلقة بالتخلص
إبراء الذمة :المعلومات الواردة في هذا القسم تتعلق بالمنتج كما تم شحنه في تركيبته المطلوبة على النحو الموضح في القسم  3من صحيفة بيانات السالمة هذه .التلوث أو
المعالجة قد تغير خصائص النفاية والمتطلبات .قد تسري اللوائح على األوعية الفارغة أو البطانات أو الغسالة .اللوائح المحلية واإلقليمية/لوائح الواليات قد تختلف عن
اللوائح الفيدرالية.
13.1.طرق معالجة النفايات
نفاية متخلفة عن فضالة/منتجات غير مستخدمة  :يجب التخلص من المنتج ،كما تم توريده ،وفقا للوائح الصادرة عن السلطات الفيدرالية والوالئية والمحلية المختصة.
ينبغي إيالء االعتبار نفسه لألوعية والعبوات.

14.المعلومات المتعلقة بالنقل
وزارة النقل األمريكية )(DOT
14.1رقم األمم المتحدة/التعريف
14.2االسم الرسمي المستخدم في النقل
14.3رتبة الخطورة
14.4مجموعة التعبئة

غير منظم
غير منظم
غير منظم
غ ير م ن ظ م

البحرية الدولية للبضائع الخطرة
14.1رقم األمم المتحدة/التعريف
14.2االسم الرسمي المستخدم في النقل
14.3رتبة الخطورة
14.4مجموعة التعبئة

غير منظم
غير منظم
غير منظم
غ ير م ن ظ م

الئحة النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك
الحديدية )(RID
14.1رقم األمم المتحدة/التعريف

غير منظم
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رمز المنتجKFORMSOL :

Potassium Formate Solut o
اسم المنتجi n :

14.2االسم الرسمي المستخدم في النقل
14.3رتبة الخطورة
14.4مجموعة التعبئة

غير منظم
غير منظم
غير منظم

االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع
الخطرة بالطرق البرية )(ADR
14.1رقم األمم المتحدة/التعريف
14.2االسم الرسمي المستخدم في النقل
14.3رتبة الخطورة
14.4مجموعة التعبئة

غير منظم
غير منظم
غير منظم
غ ير م ن ظ م

منظمة الطيران المدني الدولي )هواء(
14.1رقم األمم المتحدة/التعريف
14.2االسم الرسمي المستخدم في النقل
14.3رتبة الخطورة
14.4مجموعة التعبئة

غير منظم
غير منظم
غير منظم
غ ير م ن ظ م

رابطة النقل الجوي الدولي
14.1رقم األمم المتحدة/التعريف
14.2االسم الرسمي المستخدم في النقل
14.3رتبة الخطورة
14.4مجموعة التعبئة

غير منظم
غير منظم
غير منظم
غ ير م ن ظ م

رمز  IBCللمنظمة البحرية الدولية :

تاريخ المراجعة15/08/10 :

فورمات البوتاسيوم  -تلوث فئة  ،Zخطر التلوث فقط ،ال تتطلب ناقلة مواد كيميائية.

15.المعلومات التنظيمية
15.1.تشريعات/لوائح السالمة والصحة والبيئة الخاصة بالمادة أو المخلوط
االتحاد األوروبي
دواعي الخطر :ليس مادة خطرة وفقا للتوجيه  ،EC-Directive 67/548/ECومختلف تعديالته وتغييراته والالئحة )EC-Regulation 1272/2008التصنيف
والوسم والتعبئة ).((CLP
ألمانيا رتبة خطورة الماء ): (WGK

غير محدد

رتبة السموم السويسرية :
)-اختبر وتبين أنه غير سمي(: .؟فورمات البوتاسيوم

قوائم الجرد الدولية
تتفق
  TSCAقانون الواليات المتحدة األمريكية لمراقبة المواد السامة قسم )8ب( الجردتتفق
  DSL/NDSLقائمة المواد الداخلية  /غير الداخلية الكندية  EINECS/ELINCSقائمة الجرد األوروبية للمواد الكيميائية الموجودة حاليا/القائمة األوروبية للمواد الكيميائية تتفقالمبلغ عنها
تتفق
  ENCSالمواد الكيميائية الموجودة حاليا والجديدة اليابانيةتتفق تتفق
  IECSCقائمة جرد المواد الكيميائية الحالية الصينيةال تتوافق
  KECLالمواد الكيميائية المقيمة والحالية الكوريةتتفق
  PICCSقائمة جرد الكيماويات والمواد الكيميائية الفلبينيةتتفق
  AICSقائمة جرد المواد الكيميائية األستراليةتتفق
  NZIoCقائمة نيوزيلندا لجرد الكيماويات - TCSIقائمة جرد المواد الكيميائية التايوانية
15.2.تقييم السالمة الكيماوية

صفحة

10 / 9

اسم المنتجPotassium Formate Solut ion :

رمز المنتجKFORMSOL :

تاريخ المراجعة15/08/10 :

تقييم االتحاد األوروبي للسالمة الكيميائية :بمقتضى المادة  14.1من الئحة  REACHتم إجراء تقييم السالمة الكيميائية.
سيناريوهات االتحاد األوروبي للتعرض :بمقتضى المادة  4.14من الئحة  REACHلم يوضع سيناريو تعرض ألن المستحضر/المخلوط غير خطر.

16.معلومات أخرى

المراجع :ماربول  ،78/73أحدث طبعة للجنة حماية البيئة البحرية ) (MEPCتعاميم /MEPC.2تعميم ،ومدونة  ،IBCقرار المنظمة البحرية الدولية (A.673(16
المبادئ التوجيهية لنقل ومناولة كميات محدودة من المواد السائلة الخطرة والضارة في صورة سائبة على متن سفن الدعم البحري.
االتصاالت :
انظر القسم .1
تنتالوم ماينينغ كوربوريشن Tantalum Mining Corporation
بكندا المحدودة.
Bernic Lake
Box 2000
Lac du Bonnet, MB R0E 1A0
كندا
هاتف1-204-884-2400 :
فاكس1-204-884-2211 :

إبراء الذمة:
تستند المعلومات الواردة على ما يتوفر لدى شركة  Sinomineمن معلومات تراها
دقيقة.
إال للعلم ووضعها في االعتبار فقط وال تتحمل  Sinomineأي مسؤولية قانونية عن استخدامها أو االعتماد عليها .وإن ظهر اختالف بين المعلومات الواردة في الوثيقة
المحررة بلغة غير اإلنجليزية وبين نظيرتها المحررة باإلنجليزية ،تغلب النسخة اإلنجليزية.

وليس الغرض تقديم أي ضمانة ،صريحة أو ضمنية .وال نقدم لكم هذه المعلومات

إعداد :
تاريخ المراجعة :
نسخة :

شركة  - Sinomineشؤون السالمة والصحة
والبيئة
20/10/20
3
ختام صحيفة بيانات السالمة
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