
  برگه حفاظت ايمني كاال

( Material Safety Data Sheet )  
  :مشخصات كاال و شركت توليد كننده – 1

 Daica 5856: نام محصول 

  ديسپرسانت و ضدرسوب و خوردگي مدارهاي خنك كننده باز: عنوان محصول 

  دفتر فني مهندسي ارمغان: توليد كننده 

  دفتر فني مهندسي ارمغان -مجتمع تجاري اطلس –چهارراه وليعصر  –كرمان : آدرس 

  03432266122 034‐32264843:تلفن

  :اجزائ متشكله اصلي – 2

  پلي فسفاتهاي محلول در آب

  :نكات ايمني/ خطرات احتمالي – 3

  ايجاد سوزش در محل تماس با پوست: بهداشتي / خطرات فيزيكي 

  ندارد: خطرات زيست محيطي 

  :كمكهاي اوليه / اقدامات اوليه  – 4

  : درصورت وقوع هريك از موارد زير دستورالمعمل مربوطه را انجام دهيد

درصورتي كه مصدوم مدت طوالني در معرض اين ماده قرار گرفته باشد بايستي او استنشاق اين ماده خطرات حادي ندارد اما : استنشاق 
  .را به هواي آزاد منتقل نمود

شستشو  "محل تماس با پوست بدن را با آب جاري و تميز كامال. لباسهاي آلوده به ماده شيميايي را تعويض نماييد: تماس با پوست بدن 
  .دهيد

به  "دقيقه ادامه داده شود و سريعا 10اين كار حداقل به مدت .تميز و با فشار كافي شستشو دهيد  چشمها را با آب: تماس با چشمها 
  .مراكز درماني مراجعه نماييد

  .به مراكز درماني مراجعه نماييد "ليوان آب بنوشيد و سريعا 2تا  1 "سريعا.دهان را با آب جاري و تميز شستشو دهيد: بلع 



  :اطفاي حريقاقدامات  – 5

  يرقابل اشتعال غ

  :خروج و يا نشت تصادفي – 6

  به كار بردن لباسها و پوششهاي حفاظتي: نكات ايمني انفرادي

  .جلوگيري نماييد 500ppmاز ورود آن به منابع آب با غلظت بيشتر از : نكات ايمني و زيست محيطي

  : روش جهت پاكسازي

  .ي شستشو دهيدسطح خاك را بوسيله آب عاري از مواد شيمياي: بر روي خاك 

  .برسانيد 500ppmبا افزايش آب غلظت مواد را به پايين تر از : داخل آب 

  :حمل و نقل و انبارداري – 7

  .در هنگام حمل و نقل هماهنگي جهت وجود وسايل شستشو بخصوص جهت چشمها وجود داشته باشد: حمل

دماي  حداقل. از انجماد آن جلوگيري نماييد. ددر ظروف اوليه ذخيره و در مكان خشك و خنك نگهداري شو: ذخيره سازي
  صفر درجه سانتيگراد: نگهداري

  از بين بردن/ روشهاي معدوم كردن – 8

  .به طريق حفاظت شده معدوم شود: معدوم كردن مواد شيميايي

  .بعنوان ظروف بسته بندي يا مواد پالستيكي ضايعات قابل مصرف است "مجددا: معدوم كردن بسته بندي

  ان نگهداري زم – 9

   .ماه مي باشد 12زمان نگهداري از تاريخ توليد به مدت 

 



  ضدرسوب و خوردگي در برجهاي خنك كننده:  Daica 5856ماده شيميايي

اين ماده با .ماده اي است بر پايه پلي فسفات و فسفوناتها ، عاري از تركيبات فلزات سنگين مي باشد Daica 5856ماده شيميايي
ي آب كولينگ تاور مي باشد بطوريكه سازگار بوده و مهمترين تاثير اين ماده بر روي خوردگ "مشخصات شيميايي آب مجتمع كامال

عالوه بر خاصيت ضد خورندگي اين ماده در ممانعت از تشكيل رسوب در .كنترل مي نمايد MPY 1خوردگي را به نحو مطلوبي تا زير 
  .لوله ها و در سطوح در تماس با آب نيز اثر قابل توجهي دارد

  :امتيازات

 ماده شيمياييDaica 5856  كه در كنترل خوردگي آلياژهاي مس ، فوالد و كربن استيل تاثير شگرفي تشكيل شده از موادي
 .دارد 

  اين ماده تركيبي است با خاصيتThreshold effect  كه قابليت پخش كنندگي كاتيونهاي مختلف از جمله كلسيم و
 .ذرات معلق در مقادير باال را دارد "منيزيم مخصوصا

 Daica 5856 يست بوده از نوع مواد دوستدار محيط ز) Environmental Friendly ( و با توجه به عدم وجود فلزات
  .سنگين در آن از نظر دفع به محيط اثر سوئي ندارد

:ميزان مصرف  

بر مبناي ميزان آب دور ريز بوده كه الزم است با تزريق پيوسته ؛ميزان  70ppm‐50ميزان مصرف ماده شيميايي مذكور به ميزان 
الزم به ذكر است كه مقدار مصرف ماده شيميايي بر مبناي ميزان آب دور ريز تئوري صورت .تم حفظ گرددغلظت اين ماده در سيس

  .گرفته و ميزان دقيق مصرف در هنگام استفاده و بر مبناي نتايج خوردگي قابل تغيير خواهد بود

  :روش استفاده

الزم به توضيح  است كه كليه تجهيزات جهت . يردتزريق اين ماده با پمپ ديافراگمي در محل مكش پمپ آب در گردش صورت گ
  .، پلي اتيلني و يا تفلوني باشد pvc ،ppتزريق بايستي از جنس 

  :روش اندازه گيري

بوده و براحتي توسط روشهاي رايج اندازه گيري   Total phosphateبر مبناي اندازه گيري  Daica 5856اندازه گيري غلظت 
  :ذيل قابل اندازه گيري ميباشد فسفات و با استفاده از رابطه

  Daica 5856 = total phosphate *9 



  

  :شرايط كنترلي

  : پارامترهاي كنترلي ذيل در هنگام استفاده از ماده شيميايي مذكور بايستي مدنظر قرار گيرد

PH :                  8 – 8.6 

N.C :                2.5 MAX 

Daica 5856 :   50 – 70 ppm 

  :و شرايط نگهدارينحوه 

  .درشرايط معمولي و در انبار سرپوشيده نگهداري شود

  :مشخصات فيزيكي و شيميايي

  مايع زرد رنگ:               شكل ظاهري 

  به هر نسبت در آب محلول است:     قابليت انحالل در آب 

PH                          :1±0.5 

  :                دانسيته 

  : بسته بندي

Daica 5856  كيلوگرمي پالستيكي جهت استفاده به انبار كارخانه ارسال مي گردد 250در بشكه هاي.  


