
 NaOCl:  فرمول  هيپوكلريت سديم:  نام ماده شيميايي

  

    مايع  حالت فيزيكي
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  متمايل به سبز زردرنگ   رنگ

  تندبوى   بو

pH  11.9 - 13 

  g/cm3 1.26-1.08  چگالي

  C Decompose° 101  نقطه جوش

   C° 6-  نقطه ذوب

 F (12% w/w Cl2 3-  نقطه انجماد
solution)   

   Non-Flammable  نقطه اشتعال

  Not Available  حد مجاز تماس

  در صورت بلعيدن
هاي لباس. ص مصدوم چيزي خورانده نشودبه شخ. وادار به استفراغ نكنيد مگر توسط پزشك انجام گيرد

  .مصدوم مانند يقه، كراوات و كمربند را آزاد كنيد

 در صورت تماس پوست
،  شسته تا آلودگى برطرف شوددقيقه 15به مدت سريعاً با آب تميز موضع را در صورت تماس با پوست ،

 به پزشك مراجعه .لباس هاي آلوده را از خود دور كنيد. در موارد خطر از دوش اضطراري استفاده گردد
  .دشو

 در صورت تماس چشم
شسته تا آلودگى  دقيقه 15به مدت  آب تميزبا با پلك باز چشمها  سريعاًدر صورت تماس با چشمها، 

  .شود به پزشك مراجعه. گرددبرطرف 

  استنشاق
و در جاي گرم به او  ژن وصل كردهيفرد را به هواى آزاد برده در صورت قطع تنفس به وى دستگاه اكس

  .به پزشك مراجعه شود.  استراحت دهيد

اين ماده محرك چشم، پوست و : اثرات بر روي سالمتي

احساس در صورت تماس با پوست . باشدستگاه تنفسي ميد

سرماى خفيف و بى حسى پوست، تيركشيدن و خارش در 

از لباس هاي مقاوم در برابر مواد . شودپوست ايجاد مي

در محل كار بايد سيستم تهويه نصب . شيميايي استفاده شود

در صورت نبودن سيستم تهويه از ماسك هاي . شده باشد

  .فاده شودكپسول دار است

شود و با آزاد  در اثر گرما تجزيه مي : اثرات زيست محيطي

 07/0در غلظت . شودكردن كلر باعث تخريب اليه اوزون مي

اين ماده باعث . ميليگرم در ليتر باعث تلف شدن آبزيان ميشود

 .و زندگي آبزيان را به خطر مي اندازد شودميآب   pHتغيير 
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