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Iran Scientific Laboratories Net 

SAFETY DATA SHEET 
  )Sodium persulfate( پرسولفات سديم

  : هويت ماده1بخش
 شناسايي ماده 1.1

 نام ماده  )Sodium persulfateپرسولفات پتاسيم (

7775-27-1 CAS-No

 :خطرات شناسايي شده2بخش

 ماده يا مخلوط  بنديطبقه  1.2

 CFR 1910 (OSHA HCS) 29    بر اساسبنديطبقه

  H272 )،3(گروه  جامدات اكسيد كننده
 H302، )4روه (گ مسموميت حاد، خوراكي

 H315)، 2(گروه  تحريك پوستي

  2A،(H319تحريك چشم (گروه 
  H334)،1(گروه  حساسيت زاي تنفسي
  H317)،1(گروه  حساسيت زاي پوستي

  H335)، سيستم تنفسي،3(گروه  يك بار مواجهه -سميت ارگان هدف خاص
  را ببينيد. 16بخش  Hبراي عبارات كامل 

 شامل عبارات احتياطي ،GHSبر اساس   اجزاي برچسب  2.2

 تصويري

 نماد عبارت خطر

 Hazard statement(s)  عبارات خطر

 H272 ممكن است حريق را افزايش دهد، اكسيد كننده.

 H302 در صورت خورده شدن، مضر است.

 H315  سبب تحريك پوست مي گردد. 

 H317  ممكن است سبب واكنش آلرژيك پوستي شود.

 H319  .شوديمسبب تحريك جدي چشم 

 H334  در صورت تنفس، ممكن است سبب عالئم آسم يا آلرژي يا مشكالت تنفسي شود. 

 H335  ممكن است سبب تحريك تنفسي شود.

 Precautionary statement(s)  عبارات احتياط

 P210  دور از گرما نگه داشته شود.

 P220  دور از مواد قابل احتراق،  لباس نگهداشته يا  انبار شود .



Page 2 of 8 

 اجزاء  بنديطبقه غلظت

 - Ox. Sol. 3; Acute Tox. 4; Skin 
Irrit. 2; Eye Irrit. 2A; Resp. 

Sens. 1; Skin Sens. 1; STOT 
SE 3; H272, H302, H315, 
H317, H319, H334, H335

Disodium peroxodisulphate

  ببينيد. 15خش را به طور كامل در ب عبارات باال
  
  
  
  
 

 P221  براي اجتناب از مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال احتياط كنيد.

  P261  از تنفس غبار، فيوم، گاز، ميست، بخارات و اسپري اجتناب كنيد.
  P264  پس از استفاده از اين ماده پوست را كامال بشوئيد.

  P270  در هنگام استفاده از اين ماده، نخوريد، نياشاميد و سيگار نكشيد.
  P271  فقط در فضاي بيرون يا در فضاي خوب تهويه شده نگهداري شود.

  P272  ي آلوده نبايد  به بيرون از محيط كار انتقال داده شوند.هالباس
  P280  ي حفاظتي، لباس حفاظتي و حفاظ چشم و صورت استفاده كنيد.هااز دستكش

  P285  نيد.در صورت كافي نبودن تهويه، از وسايل حفاظت تنفسي استفاده ك
  P301+P312  در صورت خورده شدن، اگر احساس ناخوشي مي كنيد با پزشك يا مركز مسمومين تماس بگيريد.

  P302+P352  در صورت مواجهه پوستي، با مقدار زيادي آب و صابون بشوئيد.
  P304+P340  هيد.در صورت استنشاق، مصدوم را به هواي تازه انتقال دهيد و در وضعيت استراحت براي تنفس قرار د

را با احتياط براي مدت چندين دقيقه بشوئيد. در صورت وجود لنزهاي  هادر صورت مواجهه چشمي، چشم
  P305+P351+ P338  ، لنزها را خارج نموده و به شستن ادامه دهيد. هاتماسي و راحت برداشتن آن

  P321   ي اوليه ضميمه را در برچسب ببينيد).هادرمان ويژه(دستورالعمل كمك
  P330  دهان را بشوئيد.

  P333+P313  ي پزشكي را دريافت كنيد.هاي پوستي، مراقبتهادر صورت تحريك يا بروز دانه
  P337+P313  . ي پزشكي را دريافت كنيدهامراقبت اگر تحريك چشم ادامه يافت،

 P342+P311  در صورت ايجاد عالئم تنفسي با پزشك يا مركز مسمومين تماس بگيريد.

  P362  ي آلوده شده را در آورده و قبل از استفاده مجدد بشوئيد.هالباس
 P370+P378  براي اطفا حريق، از شن خشك، شيميايي خشك يا فوم مقاوم الكلي استفاده كنيد.

 P403+ P233  در محل داراي تهويه خوب نگهداري شود. ظرف را به صورت محكم بسته شده نگهداري كنيد.

 P405  ه ذخيره شود.به صورت قفل شد

 P501  مواد زائد يا ظرف آن را مطابق با الزامات دفع كنيد. 

  -: GHSنشده توسط بندينشده يا طبقه بنديساير خطرات طبقه 3.2
  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش

 ماده 1.3

2S8O2Na فرمول 

Sodium peroxodisulfate هامترادف  
238.10 g/mol وزن ملكولي 

7775-27-1 CAS-No 
231-892-1 EC-No 
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 ي اوليهها: اقدامات كمك4بخش

 ي اوليههاتشريح اقدامات كمك1.4

 توصيه عمومي

 به يك پزشك مراجعه كنيد. اين برگه اطالعات ايمني را به او  نشان دهيد. از منطقه خطر دور شويد.

 نوعي به او بدهيد. با يك پزشك مشورت كنيد.فرد را به هواي تازه ببريد. اگر او تنفس ندارد، تنفس مص :در صورت تنفس

 با صابون و مقدار زيادي آب بشوئيد. به پزشك مراجعه كنيد.: در صورت مواجهه پوستي

 دقيقه با مقدار زيادي آب بشوئيد و به پزشك مراجعه كنيد 15حداقل به مدت : در صورت مواجهه چشمي

 به شخص بي هوش ندهيد. دهان را با آب بشوئيد. به پزشك مراجعه كنيدهرگز هيچ چيزي را از طريق دهان : در صورت خوردن

 مهم ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيري 2.4  

 توضيح داده شده است. 11) و بخش 2.2مهم ترين عالئم و اثرات در بخش بر چسب گذاري( بخش 

 ي خاص مورد نيازهاشاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان3.4 

 دسترس نيست.اطالعاتي در 

 ي اطفاءحريقها: روش5بخش

 ماده خاموش كننده1.5

  ماده خاموش كننده مناسب
 استفاده از اسپري آب، فوم مقاوم الكلي، شيميايي خشك يا دي اكسيد كربن

 خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط 2.5

 ي سديمهااكسيدهاي سولفور، اكسيد

 توصيه براي آتش نشانان3.5

 نياز در عمليات اطفا حريق از تجهيزات تنفسي خود تامين استفاده كنيد.در صوت

 ساير اطالعات4.5

 براي سرد كردن ظروف بسته از اسپري آب استفاده كنيد.

  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش
  ي اضطراري هاي فردي،تجهيزات حفاظتي و رويههااحتياط 1.6 

فردي استفاده كنيد. از تشكيل غبار دوري كنيد. از تنفس بخارات، ميست يا گاز دوري كنيد. تهويه ي كافي را فراهم سازيد. از تجهيزات حفاظت 
  پرسنل را به فضاهاي امن منتقل كنيد. از تنفس غبار دوري كنيد .

  را ببينيد. 8براي حفاظت پرسنل بخش 
  ي زيست محيطيهاحتياطا 2.6

  شود. هاهكشاجازه ندهيد ماده وارد ز
  و وسايل براي رفع آلودگي هاوشر 3.6

د و جارو كنيد و بيل بزنيد. مواد زائد را محصور كنيد و سپس با يك وسيله تميز كننده مكشي الكتريكي يا بوسيله ي برس مرطوب، جمع آوري كني
  ته براي دفع قرار دهيد.مواد را متناسب با قوانين موجود، در يك ظرف قرار دهيد و در يك محفظه مناسب و دربس

   هامنابع براي ساير بخش 4.6
  را ببينيد. 13براي دفع بخش 
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 : حمل و انبار7بخش
 براي حمل و انبار ايمن هااحتياط1.7

  و پوست خودداري كنيد. هااز تماس با چشم
  از تشكيل غبار و آئروسل جلوگيري كنيد.

  عي مناسب فراهم كنيد.، تهويه موضشودميجايي كه غبار تشكيل  
  سيگار نكشيد. - از منابع اشتعال دوري كنيد 

  دور از گرما و منابع اشتعال نگهداري كنيد.
  ي معمول براي حفاظت در برابر حريق.هااستفاده از روش

 را ببينيد. 2.2بخش  هابراي احتياط
 شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار2.7

  اي خشك با تهويه ي خوب نگهداري شود.در ظرف دربسته محكم و در فض
  ي خاص هااستفاده3.7

  استفاده ديگري منظور نشده است. 1.2جدا از موارد ذكر شده در بخش 
  ي مواجهه/حفاظت فرديها: كنترل8بخش

  عوامل  كنترل 1.8
 اجزاء با عوامل كنترل در محيط كار

  : 1391 حدود مجاز مواجهه شغلي براساس الزامات ايران
 TWA=0.1 mg/m                         3 دي سديم پروكسودي سولفات

  ي مواجهه هاكنترل2.8
  ي مهندسي مناسبهاكنترل

  را قبل از استراحت و در پايان روز كاري بشوئيد. هابه روش ايمن و با عمليات خوب بهداشت صنعتي و عمليات ايمن، جابجا شود .دست
  تجهيزات حفاظت فردي

  حفاظت چشم/صورت        
  ي ايمني و شيلد صورت. هاعينك 

  آزمايش و تاييد شوند.  EN166و NIOSHتجهيزات مورد استفاده براي حفاظت چشم بايد بر اساس استاندارهاي 
  حفاظت پوست     
ا اين ماده، از روش مناسب برداشتن استفاده از ماده با دستكش. دستكش قبل از استفاده بايد بازرسي شود. براي جلوگيري از تماس پوستي ب   

ي آلوده را  بعد از استفاده مطابق با قوانين  و عمليات آزمايشگاهي دفع هادستكش( بدون تماس باسطح خارجي دستكش) استفاده شود. دستكش
  را شسته و خشك كنيد. هاكنيد. دست

  حفاظت كامل 
  Nitrile rubberماده: 

  mm  11/0:  حداقل ضخامت اليه
   min 480:نفوذ زمان

  Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size M)ماده مورد تست: 
  مواجهه پاششي 

  Nitrile rubberماده: 
  mm  11/0:  حداقل ضخامت اليه

   min 480:زمان نفوذ
  Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size Mماده مورد تست: 

  :منبع اطالعات
KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374  
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 CE، با تامين كننده دستكش مورد تاييد EN 374و تحت شرايط متفاوت از  شودميو يا با ساير مواد مخلوط  شودمياگر ماده در محلول استفاده 
  متخصص ايمني و بهداشت صورت گيرد. تماس بگيريد. اين يك توصيه است و ارزيابي فقط بايد توسط 

  حفاظت بدن     
  لباس كامل حفاظت در برابر مواد شيميايي، نوع تجهيزات حفاظتي بايد بر حسب غلظت و مقدار ماده خطرناك در محيط كار انتخاب شود.   
  حفاظت تنفسي    
تصفيه هوا را مشخص مي كند، از رسپيراتور غبار كامل صورت نوع  كه ارزيابي ريسك استفاده از رسپيراتورهاي(وسايل حفاظت تنفسي)جايي     

N100 (US)  يا رسپيراتور كارتريج دار نوعP3 (EN 143)  ي مهندسي استفاده شود. اگر رسپيراتور تنها وسيله هابه عنوان پشتيبان براي كنترل
  حفاظت است، از رسپيراتور كامل صورت تامين هوا استفاده شود.

  استفاده شود . NIOSH ,CENراتورها و اجزاي تست شده و تاييد شده توسط استانداردهايي مانند از رسپي    
  شود. هااجازه ندهيد ماده وارد زهكش كنترل مواجهه محيطي:

 21/3/1390مصوب  "نامه وسايل حفاظت فرديآيين"و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در تهيه  ،در زمينه انتخابتذكر: 
 ايران، الزامي است. شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي:9بخش
 اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي1.9

  كريستال ظريف و ريز 
 رنگ: زرد

  ظاهر

  بو بدون بو
  حد آستانه ي بو اطالعاتي در دسترس نيست.

2.5 - 4.0 pH 
  نقطه ذوب  در دسترس نيست. اطالعاتي

  نقطه جوش اوليه اطالعاتي در دسترس نيست.
  نقطه اشتعال كاربرد ندارد.

  نسبت تبخير اطالعاتي در دسترس نيست
  (جامد،گاز) قابليت اشتعال اطالعاتي در دسترس نيست.
 حد باال/پايين اشتعال يا حد قابل انفجار اطالعاتي در دسترس نيست.

  فشار بخار  سترس نيست.اطالعاتي در د
  دانسيته بخار  اطالعاتي در دسترس نيست.

2.4 g/cm3 دانسيته نسبي  
  حالليت در آب  g/l at 20 °C (68 °F) 238.1كامال قابل حل 

  نسبت توزيع اكتانول/ آب  اطالعاتي در دسترس نيست.

  دماي خود اشتعالي  اطالعاتي در دسترس نيست.

  اي تجزيهدم اطالعاتي در دسترس نيست.

  ويسكوزيته اطالعاتي در دسترس نيست.

  خصوصيات انفجار  اطالعاتي در دسترس نيست.
  خصوصيات اكسيد كننده   شده است.  بندي، طبقه3ماده يا تركيب  آن به عنوان اكسيد كننده طبقه 

  ساير اطالعات 9.2
  اطالعاتي در دسترس نيست.
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  :پايداري و واكنش پذيري10بخش
 اطالعاتي در دسترس نيست.: اكنش پذيريو 1.10

 تحت شرايط انبار توصيه شده، پايدار است.: پايداري شيميايي 2.10

 اطالعاتي در دسترس نيست.: ي احتمالي خطرناكهاواكنش 3.10 

 مواجهه با رطوبت.: شرايط اجتناب 4.10

 هاي قوي، فلزات پودري.عوامل احيا كننده قوي، مواد آلي، الكل، باز: مواد ناسازگار  5.10

 را ببينيد. 5در صورت حريق بخش : محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه 6.10

  اطالعات سم شناسي:11بخش
  اثرات سم شناسي 1.11

  حاد مسموميت 
(خوراكي)  LD50 Oral - rat - female - 920 mg/kg 

LD50 Oral - rat - male - 930 mg/kg  (خوراكي)  
 جود ندارد.پوستي: اطالعاتي و

  تحريك/خورندگي پوست
  اطالعاتي وجود ندارد.

  آسيب جدي چشم/تحريك چشم
  اطالعاتي وجود ندارد.

  حساسيت تنفسي يا پوستي
  .(OECD Test Guideline 406) د خوكچه هندي: ممكن است سبب واكنش آلرژيك تنفسي شو

  .(OECD Test Guideline 406)خوكچه هندي: ممكن است سبب واكنش آلرژيك پوستي شود 
 )     Germ cell mutagenicityي جنسي(هاموتاژن سلول

  تست آميب 
S. typhimurium  

 اثر معكوس بر هيستيدين

 )Carcinogenicity (ييزاسرطان
IARC% ي احتمالي شناخته نشده است.زاسرطانبه عنوان  1/0: اجزاي اين ماده در غلظت معادل يا بيشتر از  

ACGIH ي احتمالي شناخته نشده است.زاسرطانبه عنوان  1/0ماده در غلظت معادل يا بيشتر از %: اجزاي اين 

NTP% ي احتمالي شناخته نشده است.زاسرطانبه عنوان  1/0: اجزاي اين ماده در غلظت معادل يا بيشتر از 

OSHA% اخته نشده است.ي احتمالي شنزاسرطانبه عنوان1/0: اجزاي اين ماده در غلظت معادل يا بيشتر از  
  سميت دستگاه توليد مثل 
  اطالعاتي در دسترس نيست.

  يك بار مواجهه - ي خاص هدفهاسميت ارگان
 استنشاق، ممكن است سبب تحريك تنفسي شود.

  مواجهه تكراري - ي خاص هدفهاسميت ارگان
  اطالعاتي در دسترس نيست.

  اطالعاتي در دسترس نيست.: خطر تنفسي
  اطالعات اضافي:

RTECS: SE0525000  
  آلرژي، مواجهه تكراري ممكن است سبب آسم شود.
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 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  سميت  1.12
LC50 - Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) - 163 mg/l - 96 h     سميت براي ماهي 

EC50 - Daphnia magna (Water flea) - 133 mg/l - 48 h گر بي مهرگان درياييسميت براي دافنيا و دي 

 اطالعاتي در دسترس نيست.: مقاومت و تجزيه پذيري 2.12

 اطالعاتي در دسترس نيست.: احتمال تجمع زيستي 3.12

 اطالعاتي در دسترس نيست.در خاك: نفوذ4.12

 براي ارزيابي ايمني شيميايي موجود نيست. PBT، vPvB  ارزيابي: PBT ، vPvBنتايج ارزيابي   5.12

  اطالعاتي در دسترس نيست.: آورساير اثرات زيان 6.12
  :مالحظات دفع13بخش

  ي دفع مواد زائدهاروش 1.13
يرا زدر يك كوره زباله سوز شيميايي مجهز به دستگاه پس سوز و اسكرابر بسوزانيد اما دقت زيادي در مورد اشتعال اين ماده به عمل آوريد محصول: 

  ي غير قابل بازيافت به يك شركت داراي صالحيت داده شوند. هال است. مواد زائد و محلولاين ماده بسيار قابل اشتعا
  ماده را با يك حالل قابل اشتعال مخلوط يا حل كنيد و در يك كوره زباله سوز شيميايي مجهز به دستگاه پس سوز و اسكرابر بسوزانيد.

  فاده.دفع به عنوان محصول غير قابل است: مواد آلوده بنديبسته
 اطالعات حمل و نقل:14بخش

DOT (US) 
UN number: 1505 Class: 5.1 Packing group: III 
Proper shipping name: Sodium persulfate 
Marine pollutant: No 
Poison Inhalation Hazard: No 
IMDG 
UN number: 1505 Class: 5.1 Packing group: III EMS-No: F-A, S-Q 
Proper shipping name: SODIUM PERSULPHATE 
Marine pollutant: No 
IATA 
UN number: 1505 Class: 5.1 Packing group: III 
Proper shipping name: Sodium persulphate 

 قانونياطالعات:15بخش

  3و 2عبارات كامل اشاره شده در بخش 
Acute Toxمسموميت حاد :  

Eye Irritالتهاب چشم :  
H272ممكن اسب سبب تشديد آتش شود، اكسيد كننده :                H302.در صورت خورده شدن مضر است :  
H315 شودمي: سبب تحريك پوست.                                       H317.ممكن است سبب واكنش آلرژيك پوستي شود :  
H319 شودمي: سبب تحريك جدي چشم.  
H334ن است سبب عالئم آلرژي يا آسم يا مشكالت تنفسي شود.: در صورت تنفس، ممك  
H335.ممكن است سبب تحريك تنفسي شود :  

Ox. Sol.جامدات اكسيد كننده :  
Resp. Sensحساسيت زاي تنفسي :  

Skin Irritتحريك پوست :. 

  HMIS بنديطبقه
  1خطر فيزيكي:              0قابليت اشتعال:          خطر سالمتي مزمن: *       2خطر سالمتي: 

 NFPA بنديطبقه

  OXخطر ويژه:                  1پذيري:خطر واكنش             0خطر حريق:             2خطر سالمتي: 
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  : ساير اطالعات16بخش
 1395پاييز  تهيهتاريخ

 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   به سفارش

دكتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي كمالي (اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان) و دكتر محمدصادق عليائي (عضو   كنندهتهيه
 يقات و فناوري)هيات علمي وزارت علوم، تحق

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)ارشد بهداشت حرفهخانم مهندس شهال طاهري (كارشناس تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح

 Sigma-Aldrich Co. LLC: 2014  منابع و ماخذ
  )1391 آور در ايران (ويرايشكتاب حدود مجاز مواجهه شغلي با عوامل زيان

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شيميايي شده در اين سند با هدف اطالععات ارائهاطال -1
 تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

هاي معتبر توليدكننده در دنيا شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
نابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل كشور، است كه م

  سازي شده است.بومي
  در تهيه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود. - 3
 استفاده از اين از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونههيچ سند اين تاييدكنندگان و كنندگانتهيه - 4

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي اطالعات

  شود. استفاده آن روز
شگاه هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط داني اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه

باشد.معنوي آن متعلق به اين دو نهاد ميي حقوق مادي و اصفهان تهيه شده است و كليه  

 


