
 

 عالئم خطرات مواد شیمیایی کاال: 

 وجود دارد. ” خطر شیمیایی “پارامتر اصیل برای شناسایی عالئم  دو 

  MSDS برگه اطالعات ایمنی مواد (1

 بر روی کاال  لیبل های شیمیایی بر چسب و ( 2 (2

 

MSDS چیست؟ 

MSDS  (Material Safety Data Sheet)   چه راهنمای یک  ”اطالعات ایمنی مواد برگه“یا دفتر

ماده شیمیایی محسوب یم شود که اطالعایر در مورد ماهیت ماده، شناخت عوامل خطر بالقوه و راه 

ل آن، در اختیار    .کابران قرار یم دهدهای کنتر

 

چه راهنما   چون تولید کننده های مواد شیمهمراه دارد اطالعات زیادی را به  ،دفتر
ی
ایی در یو از طرف

زیاد هستند، هر کدام از آنها یم توانند اطالعات متفاویر را ارائه دهند که این باعث رسدرگیم دنیا بسیار 

 یم شود.  انکاربر 

یک  Z400.1-2004 انستیتو میل استاندارد امریکا در استاندارد شماره میالدی 2004از این رو از سال 

کتر کشورهای دنیا آن را پذیرفته و قسمنر را برای آن پیشنهاد داده است و امروزه تقریبا ا  16فرمت 

 را تدوین  MSDS ،طبق این استاندارد 
 
فته MSDS به این نوع و ارائه یم کنند و اصطالحا  فرمت پیشر

MSDS  .یم گویند 



 

هر تولید کننده بعد از تولید یک محصول یا  (OSHA) آمریکا سازمان ایمنی و بهداشنر  برنامه بر طبق

 قرار دهد. آن ماده شیمیایی ران را در جریان خطرات و خواص دیگماده شیمیایی خاص موظف است 

 

 چیست؟ شیمیایی روی کاال با برچسب  MSDS تفاوت

 MSDS  روی بسته بندی ماده شیمیایی متفاوت است. یک برچسب 
تا حدود زیادی با برچسب ایمنی

ایمنی ممکن است مواردی کیل را در مورد خطرات بالقوه یک محصول یا ماده شیمیایی خاص بیان کند 

یم تواند به عنوان  در حقیقت ع تر و کامل تری را عنوان یم کند و اطالعات جام MSDS در حایل که

بدین منظور تهیه یم شود  MSDS که  به طور کیل یم توان گفتنیس برای برچسب ایمنی مواد باشد. رفر 

 .که روش ایمن کار با آن محصول چگونه است  اینکهکه خطرات یک محصول را بیان کند و 

مواد شیمیایی یک برچسب اطالعات کوچک که معموال لوزی دارد، بر روی بسته بندی نطبق استا

اما اطالعاتش قطعا برگرفته از اطالعات کامیل  ،نیست MSDS این برچسب، وجود دارد شکل است 

 میتوان گفت. ها وجود دارد  MSDS است که در
 
بسیار کوچیک از خالصه  ،که این برچسب  تقریبا

ان اشتعال پذیری، مواد  الزامات اولیه ،برچسب اطالعات ماده است.  MSDS محتویات ی از جمله مت 

خطرات  کلیه MSDS را بیان یم کند در حالیکه درحیط زیست م خطرات سالمت و و  واکنش پذیری و 



 

در ذیل اجزای مربوط به لوزی خطر که بر روی برچسب  . قید یم شودو روش های برخورد با آن ماده 

 کاال ثبت یم شود به تفکیک آمده است. 

 

 

                                                                                               

 طرـوزی خـل


