טלפון חירום:

כרטיס בטיחות

*69111

תאריך הדפסה27.03.17 :

תאריך עדכון27.03.17 :

ממונה הבטיחות :ישראל רבניוביץ 0545333696
מצבר חומצה

החומר:

סימון אזהרה:

קוד פעולות חירום:

קבוצת אריזה:

2R
מס' אום:

2
מס' :CAS
7439-92 – 1, 7664-93- 9,
1309-60-0

lead battery
שמות נוספים:
---

2794

סימני היכר
תיאור :מצבר עופרת המכיל חומצה גופרתית
מצב צבירה :מוצק
ריח :ריח אופייני
(מכיל חומצה
גופרתית נוזלית)
צבע :הנוזל חסר צבע הרכב :עופרת וחומצה גופרתית

:IDLH

ריכוז מותר:TLV -

רעילות:

-------

-------

-------

דוגמא

סיכונים
גורם לעיכול הרקמות בצורה קשה  ,מזיק לעיניים  ,קורוזיבי
סיכונים מיוחדים

החומר אינו דליק .בתגובה עם בסיס עלולה להיווצר תגובה אקזותרמית .תוצרי פירוק -לא ידוע
סיכוני אש או פיצוץ
יכול לגרום נזק לעובר  ,חשוד כגורם סיכון לפריון  ,מסוכן בבליעה או בשאיפה ,גורם לכוויות קשות במגע עם העור ורקמות רכות
סיכונים בריאותיים

ציוד מגן אישי
לחירום

ציוד מגן אישי
לעבודה שוטפת
כפפות

הוראות אחסון

מגפיים

מסכת מגן

מסכת פנים מלאה מסוג ABC

משקפי מגן

יש לאבטח את המכלים באופן שלא יפלו ולהעבירם ממקום למקום באמצעות נשא יד.
יש לאחסן במקום מאוורר היטב הרחק ממקור חום.
יש לשמור על המכלים מנזק פיסי .וסגורים  .מנע היווצרות של אירוסולים

הוראות לטיפול במקרה חירום:
האירוע
אש

דליפה /שפיכה

אמצעים נוספים:
ציוד מגן:
יש להרחיק את המכלים ממקור
יש להשתמש במיגון
נשימתי ובביגוד מגן מלא .חום ולעבוד במקומות מאווררים
היטב.
יש להתמגן בחליפות
מתאימות ומערכת הגנה
על הנשימה .

יש לספק אוורור הולם בשטח
העבודה

דרך טיפול:
שימוש באמצי הכיבוי הבאים:
מטף דו תחמוצת הפחמן – CO2
השתמש בכמות גדולה של מים .
בקצף כוהלי
השתמש
מערכת הביוב או מערכת סילוק מי גשם .
חדירה אל
מנע
ספוג השפך באמצעי ספיגה או שימוש באמצעי נטרול מתאימים לאירוע גדול /קטן .
אסוף החומר לאחר הנטרול למארז מתאים לפינוי אל אתר פסולת רעילה מורשה
פינוי החומר יבוצע ע"י חברה מיומנת וצוות מיומן לטיפול באירועי חומרים מסוכנים .

עזרה ראשונה

לאחר הגשת עזרה ראשונה דאג לטיפול רפואי מיידי

בליעה

אין לגרום להקאה ,השקה בזהירות את הנפגע במידה והנפגע בהכרה.
אין להשקות מים לנפגע חסר הכרה !

נשימה

יש להעביר את הנפגע למקור אוויר צח באופן מידי .במידת הצור והנפגע
ללא נשימה בצע החייאה יש להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך ולטפל
עפ"י הנחיות שלו עד להגעת צוות רפואי

ספיגה דרך
העור

פגיעה בעיניים

שטוף מיד בהרבה מים וסבון ופנה למתקן רפואי קרוב

יש לשטוף עם כמויות גדולות של מים למשך  15דקות

מקרא לקוד פעולות חירום:
אות

סכנת
פיצוץ/תגובה
אלימה

מיגון אישי

P

יש

*

R

אין

*
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T

יש
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**
**

W
X
Y
Z

יש
אין
יש
אין

*
*
**
**

טיפול

למהול ולשטוף את החומר בכמויות מים גדולות

מנע כניסת החומר לביוב או למקור מים.אסוף
באריזות והכן לקבורה

יש לשקול פינוי אוכלוסייה
E
* ביגוד מגן וכפפות (לכימיקלים)  +מסיכת נשימה
** מסיכת נשימה  +כפפות (לכימיקלים)
 -1סילון מים  -2ערפל/ריסוס מים  -3קצף  -4חומר כיבוי יבש

