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 بیان تعریف المادة/ الخلیط: 1القسم 
 

 بیان تعریف المنتج 1.1     
 شكل المنتج   خلیط

HIT-RE 10  اسم المنتج 
 ) ADRرقم األمم المتحدة (  3259

BU Anchor   رمز المنتج 
 

 االستخدامات المحددة المناسبة للمادة أو المخلوط واالستخدامات التي یوصى بتجنبھا 2.1     

 االستخدامات المحددة المناسبة  1.2.1     
 مكونات المونة ألغراض التثبیت في قطاع البناء والتشیید 

 لالستخدام الحرفي فقط 
 استعمال المادة/الخلیط  

 
 

ة توفر أي معلومات إضافی  ال ت
 

 المعلومات  الخاصة  بمورد فیشة  بیانات السالمة  3.1     

د   الُمَوِرّ
Hilti Emirates L.L.C. 

Dubai Investment Park 
P.O. Box 11051 

Dubai - United Arab Emirates 
T +971  800 44584 - F +971 4 885 4405 

ae.contactus@hilti.com - www.hilti.ae 

 المصدرة لصحیفة البیانات التقنیة اإلدارة 
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH 

Hiltistraße 6 
86916 Kaufering - Deutschland 

T +49 8191 906876 
anchor.hse@hilti.com 

  

 

 رقم ھاتف الطوارئ 4.1     
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum – 24h Service 

+41 44 251 51 51 (international) 

 
 رقم الطوارئ 

+971  4 8019694 
800-Hilti (44584) (Toll free) 

  

 
 

 بیان تعریف األخطار : 2القسم 
 

 المخلوطتصنیف المادة أو 1.2     

 )2011، 4المتحدة (تَْصِحیح -) لألممGHSتصنیف وفقاً للنظام العالمي المتوافق لتصنیف وترمیز المواد الكیمیائیة (
 H303  Acute Tox. 5 (Oral) 
 H314  Skin Corr. 1B 
 H317  Skin Sens. 1 
 H341  Muta. 2 
 H360  Repr. 1B 
 H401  Aquatic Acute 2 
 H411  Aquatic Chronic 2 

 16: انظر القسم Hالنص الكامل للبَیَانَات 
 

 عناصر بطاقة الوسم  2.2     

 )2011، 4المتحدة (تَْصِحیح -) لألممGHSیمیائیة (توافق لتصنیف وترمیز المواد الكتوسیم وفقاً للنظام العالمي الم
 

  

 
GHS09 

 
GHS08 

 
GHS07 

 
GHS05 

 ) GHS UNالتخطیطیة لألخطار (الرسوم  :

 )GHS UNكلمة التنبیھ (  خطر
H314 - یسبب حروقاً جلدیة شدیدة وتلفاً شدیداً للعین 
H317 -  سیة في الجلد قد یسبب تفاعالً للحسا 

 )GHS UNإشارة الخطر ( 

mailto:ae.contactus@hilti.com
mailto:anchor.hse@hilti.com
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H341 - یشتبھ بأنھ یسبب عیوباً جینیة. 
H360 - قد یضر الخصوبة أو الجنین. 
H411 - سمي للحیاة المائیة مع تأثیرات طویلة األمد 
P262 -  یلزم تجنب مالمسة المنتَج للعین أو الجلد أو المالبس. 
P280 -  فازات للحمایةتلبس وقاء للعینین, مالبس للحمایة, ق. 

P305+P351+P338 - ع العدسات الالصقة، إذا كان ذلك أمراً سھالً.  في حالة دخول العین: یشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنز
 .یستمر الشطف 

P333+P313 -  إذا حدث تھیج أو طفح جلدي: نصیحة طبیة, عنایة طبیة. 
P337+P313 -  ایة طبیةإذا استمر تھیج العینین: نصیحة طبیة, عن. 
P302+P352 -  في حالة السقوط على الجلد: یغسل  بوفرة من بالماء. 

 ) GHS UNریة (البیانات التحذی 

 

 أخطار أخرى 3.2     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

 

 التركیب/ معلومات عن المكونات : 3القسم 
 

 المواد  1.3     
 ال ینطبق

 

 

 المخالیط  2.3     
كونات تحتوي علىحزمة رقاقات ثنائیة الم : 

 المكون أ : إیبوكسي الراتنجات، تفاعلي مخفف، حشوة غیر عضویة 
 المكون ب: مصلد أمیني، حشوة غیر عضویة 

  المالحظات 

 
 
 

A 
التصنیف حسب النظام العالمي المتوافق  

)  GHSلتصنیف وترمیز المواد الكیمیائیة (
 لألمم المتحدة 

 االسم  المنتجبیان تعریف   %

 H302, 4ي) فئة حادة (فموالسمیة ال
 ,2Aخطیر التلف/التھیج الذي یصیب العین ، فئة 

H319 
 

 CAS() 100-51-6 Benzyl alcoholرقم المادة في دائرة المستخلصات الكیمیائیة () 10 - 5

 H315, 2أّكال / مھیج للجلد، فئة 
 ,2Aخطیر التلف/التھیج الذي یصیب العین ، فئة 

H319 
 H317, 1الجلد، فئة  حساسیة

الخطورة على البیئة المائیة، الخطورة المزمنة، 
 H411, 2فئة 

 

-CAS() 9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1رقم المادة في دائرة المستخلصات الكیمیائیة () 25 - 10
chloro-2,3-epoxypropane and phenol  

 سوائل قابلة لالشتعال غیر مصنفة
 H315, 2یج للجلد، فئة / مھ أّكال

 ,2Aخطیر التلف/التھیج الذي یصیب العین ، فئة 
H319 
 H317, 1الجلد، فئة  حساسیة

الخطورة على البیئة المائیة، الخطورة الحادة، فئة 
2 ,H401 

الخطورة على البیئة المائیة، الخطورة المزمنة، 
 H411, 2فئة 

 

-CAS() 1675-54-3 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1الكیمیائیة (رقم المادة في دائرة المستخلصات ) 40 - 25
phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 

 1C, H314أّكال / مھیج للجلد، فئة 
, 1خطیر التلف/التھیج الذي یصیب العین ، فئة 

H318 
 1B, H317الجلد، فئة  حساسیة

 H341, 2إطفار الخالیا الجنسیة، فئة 
 1B, H360، فئة السمیة التناسلیة

الخطورة على البیئة المائیة، الخطورة المزمنة، 
 H411, 2فئة 

 

 CAS() 30499-70-8 trimethylolpropane triglycidyletherرقم المادة في دائرة المستخلصات الكیمیائیة () 5 - 2.5
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B 
التصنیف حسب النظام العالمي المتوافق  

  )GHSلتصنیف وترمیز المواد الكیمیائیة (
 لألمم المتحدة 

 االسم  المنتجبیان تعریف   %

 1B, H317الجلد، فئة  حساسیة
الخطورة على البیئة المائیة، الخطورة الحادة، فئة 

2 ,H401 
الخطورة على البیئة المائیة، الخطورة المزمنة، 

 H411, 2فئة 
 

-CAS() 710292-85-6 Formaldehyde, telomer with 1,3رقم المادة في دائرة المستخلصات الكیمیائیة () 25 - 10
benzenedimethanamine, 1,3-benzenediol and 

ethenylbenzene 

 H302, 4السمیة الحادة (فموي) فئة 
, 4السمیة الحادة (استنشاق: غبار، ضباب) فئة 

H332 
 1B, H314أّكال / مھیج للجلد، فئة 

, 1خطیر التلف/التھیج الذي یصیب العین ، فئة 
H318 
 1B, H317ة لجلد، فئا حساسیة

الخطورة على البیئة المائیة، الخطورة الحادة، فئة 
3 ,H402 

الخطورة على البیئة المائیة، الخطورة المزمنة، 
 H412, 3فئة 

 

 CAS() 1477-55-0 m-Xylylenediamineرقم المادة في دائرة المستخلصات الكیمیائیة () 25 - 10

 

 ) الملحق الثانيREACHتسجیل وتقییم وترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة (من الئحة  2.3م غي اإلشارة إلیھا وفقاً لمعاییر القسھذا المزیج ال یحتوي على أي مواد ینب
  

 

 تدابیر اإلسعاف األولي : 4القسم 
 

 وصف تدابیر اإلسعاف األولي 1.4     
 تدابیر اإلسعاف األولي العامة  اإلمكان).ة طبیب (إطالعھ على وسم المنتَج عند عدم إعطاء أي شيء عن طریق الفم للشخص فاقد الوعي. في حالة التوعك استشار

 تدابیر اإلسعاف األولي في حالة االستنشاق   ینقل الشخص إلى الھواء الطلق ویظل في وضع مریح للتنفس. 
طفح  دة استخدامھا. إذا حدث تھیج أو یغسل بوفرة من الماء/... تخلع جمیع المالبس الملوثة فوراً. تغسل المالبس الملوثة قبل إعا

 جلدي: تطلب فوراً استشارة طبیة/رعایة طبیة. 
 تدابیر اإلسعاف األولي في حالة مالمسة الجلد  

تطلب فوراً استشارة طبیة/رعایة طبیة. یغسل فوراً بالماء لفترة طویلة مع اإلبقاء على الجفون مفتوحة جیداً. تنزع العدسات الالصقة،  
 شارة طبیب عیون. أمراً سھالً. یستمر الشطف. است  إذا كان ذلك

 تدابیر اإلسعاف األولي في حالة مالمسة العین 

 تدابیر اإلسعاف األولي في حالة االبتالع  عدم محاولة إحداث التقیؤ. یشطف الفم. االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبیب. 
 

 متأخرةأھم األعراض والتأثیرات الحادة وال 2.4     
 األعراض/ التَأْثِیَرات   شدیدة وتلفاً شدیداً للعین. یسبب حروقاً جلدیة  

 األعراض /التَأْثِیَرات بعد االستنشاق   قد یسبب تفاعالً للحساسیة في الجلد. 
 األعراض / التَأْثِیَرات بعد مالمسة العینین  یسبب تلفاً شدیداً للعین. 

 

 ضروريفوریة أو عالج محدد  اإلشارة إلى أي عنایة طبیة 3.4     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

 

 تدابیر مكافحة الحریق : 5القسم 
 

 وسائل اإلطفاء 1.5     
 وسائل اإلطفاء المناسبة  رغوة. مسحوق جاف. ثاني أكسید الكربون. رذاذ ماء. رمل. 

 عوامل إطفاء غیر مناسبة  عدم استخدام  المیاه الغزیرة. 
 

 المادة أو الخلیطجة عن اصة ناتمخاطر خ 2.5     
 منتجات التحلل الخطرة في حالة نشوب حریق  التحلل الحراري ینبعث عنھ. ثاني أكسید الكربون. أحادي أكسید الكربون. 

 

 البیانات التحذیریة لرجال اإلطفاء 3.5     
ت الكیمیائیة. تجنب تلوث البیئة  حرائق المنتجاتبرید األوعیة التي تعرضت للمنتج برذاذ أو ضباب الماء. توخي الحذر عند مكافحة 

 بالمیاه المستخدمة في مكافحة الحریق. 
 تعلیمات مكافحة الحریق 

 الحمایة في حالة الحریق   جھاز تنفس مستقل. عدم الدخول إلى منطقة الحریق بدون معدات الحمایة، بما فیھا جھاز حمایة التنفس. 
 



 

 
HIT-RE 10 580/1 

 صحائف بیانات السال مة 
 

according to the United Nations GHS (Rev. 4, 2011) 

 
 

    
 AR (  4/10العربیة( 24/06/2020

 

 ارض تدابیر مواجھة التسرب الع: 6القسم 
 

 االحتیاطات الشخصیة ومعدات الحمایة وإجراءات الطوارئ 1.6     
 التدابیر العامة  خطر االنزالق على المادة المنسكبة. 

 لغیر العاملین في مواجھة حاالت الطوارئ  1.1.6     
 تدابیر الطوارئ    إبعاد األفراد غیر الضروریین من العاملین.

 الت الطوارئا حللعاملین في مواجھة  2.1.6     
 معدات الحمایة   استخدام معدات الحمایة الشخصیة على النحو الواجب. تزوید فرق التنظیف بمعدات الحمایة الكافیة.

 تدابیر الطوارئ    تھویة المكان.
 

 اإلحتیاطات لحمایة البیئة 2.6     
 Full or only partially emptiedي البیئة. ل السائل إلى میاه الصرف أو مجاري المیاه العامة. تجنب إِْلقاء المادة فتجنب وصول المنتج إلى البالوعات ومیاه الشرب. إخطار السلطات في حالة وصو

cartridges must be disposed of as special waste in accordance with official regulations. After curing, the product can be disposed of with household 
waste . 

 

 أسالیب ومادة االحتواء والتنظیف 3.6     
 بشأن كیفیة االحتواء    تجمع المواد المنسكبة.

المحلیة. استعادة المنتج میكانیكیاً. على یجب التخلص من ھذه المادة والعلبة التي تحتوي علیھا بشكل آمن، وبما یتوافق مع القوانین 
  ناسبة. یخزن منفصالً.األرض، كنس المنتج أو جرفھ في أوعیة م

 أسالیب التنظیف  

 معلومات أخرى   التخلص من المواد أو البقایا الصلبة في منشأة مصرح لھا. 
 

 اإلشارة إلى أقسام أخرى 4.6     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

 

 المناولة والتخزین : 7القسم 
 

 احتیاطات للمناولة المأمونة  1.7     
العینین. غسل الیدین وكافة أجزاء الجسم المعرضة بالماء والصابون الخفیف  یة. تجنب مالمسة الجلد واستعمال معدات شخصیة واق

 اء الحمل/فترة اإلرضاع. قبل تناول الطعام أو الشراب أو التدخین وقبل مغادرة مكان العمل. یلزم تجنب لمس المادة أثن
 احتیاطات للمناولة المأمونة 

ھذا المنتَج. یجب غسل األیدي في كل مرة یتم فیھا التعامل مع المنتج. ال   ب أو التدخین أثناء استخدام ممنوع تناول الطعام أو الشر
 إعادة استخدامھا.یسمح بارتداء مالبس العمل الملوثة خارج مكان العمل. تغسل المالبس الملوثة قبل  

 التدابیر الصحیة  

 

 تعلق بحاالت عدم توافق المواد متطلبات التخزین المأمون، بما في ذلك ما ی 2.7     
 التدابیر التقنیة  االمتثال للوائح المعمول بھا. 

 ظروف التخزین   یحمى من أشعة الشمس. یخزن في مكان جید التھویة.
 المنتجات غیر المتوافقة   قلویات قویة. أحماض قویة. 

 المواد غیر المتوافقة   مصادر االشتعال. أشعة الشمس المباشرة. 
 درجة حرارة التخزین  ةرجة مئوید  25 - 5

 الحرارة ومصدر االشتعال   تجنب الحرارة وأشعة الشمس المباشرة. 
 

 االستخدامات النھائیة المحددة  3.7     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

 

 مراقبة التعرض/الحمایة الشخصیة : 8القسم 
 

 بارامترات المراقبة 1.8     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

 

 
 
 
 

 

 مراقبة التعرض 2.8     

 معدات الحمایة الشخصیة   نظارات واقیة. قفازات. مالبس واقیة. تجنب أي تعرض غیر ضروري. 
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 حمایة األیدي:

 قمشة المتنوعة یمكن أن یحجم من وظیفة الحمایة.التغلغل ال یتوافق مع زمن الحمل األقصى! في العادة یتعین أن یتم تقلیلھ. التعامل مع األقمشة المزیجة أو مالمسة األتلبس قفازات واقیة. زمن 

 ) mmالسماكة ( تسلل  ِمْعیار 
 

 نوع مادة  تسلل 

EN 374 
 

قفازات   مطاط النتریل (NBR)  دقائق) 480(>  6 0,4 <
لالستخدام مرة  

 مواحدة

 حمایة العین:

 استخدام نظارة واقیة للحمایة من تطایر رذاذ المنتج

 نوع االستخدام  الممیزات  ِمْعیار 

EN 166, EN 170 نظارات واقیة قطیرة  صافي 

 حمایة الجلد والجسم :

 ارتداء مالبس واقیة مناسبة
 

   
 مراقبة تعرض البیئة  البیئة.تجنب انطالق المادة في 

 مراقبة تعرض المستھلك  یلزم تجنب لمس المادة أثناء الحمل وعند اإلرضاع.

 معلومات أخرى    شراب أو التدخین أثناء االستعمال.عدم تناول الطعام أو ال

 الخواصالفیزیائیة والكیمیائیة : 9القسم 
 

 الفیزیائیة والكیمیائیة األساسیةالمعلومات عن الخواص  1.9     
 مادة صلبة 

  
 الحالة الفیزیائیة 

 المظھر  معجون ممیع للقوام. 
  :Aرمادي فاتح :B ;األحمر والبني إلى األسود.

  
 اللون  

 أمیني (أمینیة).
  

 الرائحة 
 ال توجد بیانات متاحة

  
 عتبة الرائحة 

11.5 (Component B) 
  

 الھیدروجینياألس  
 ال توجد بیانات متاحة

  
 ) 1معدل البخر النسبي (خالت بوتیل= 

 ال توجد بیانات متاحة
  

 نقطة االنصھار  
 ال توجد بیانات متاحة

  
 نقطة التجمد  

 یانات متاحةال توجد ب
  

 نقطة الغلیان  
 ال توجد بیانات متاحة

  
 نقطة الومیض  

 ال توجد بیانات متاحة
  

 حرارة االشتعال الذاتيدرجة  
 ال توجد بیانات متاحة

  
 درجة حرارة التحلل  

 ال توجد بیانات متاحة
  

 القابلیة لالشتعال (مادة صلبة، غاز) 
 ال توجد بیانات متاحة

  
 ضغط البخار  

 ال توجد بیانات متاحة
  

 درجة مئویة 20الكثافة النسبیة للبخار عند بلوغھ  
 متاحةال توجد بیانات 

  
 الكثافة النسبیة 

 التركیز  )    A: 1,51 g/cm³   B: 1,75 g/cm³غ/سم مكعب ( 1.6
 ال توجد بیانات متاحة

  
 قابلیة الذوبان 

 ال توجد بیانات متاحة
  

 Log Pow 
 انات متاحةال توجد بی

  
 اللزوجة الكینماتیة 

 ال توجد بیانات متاحة
  

 اللزوجة الدینامیكیة 
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 توجد بیانات متاحةال 
  

 خصائص مساعدة على االنفجار 
 ال توجد بیانات متاحة

  
 خصائص مساعدة على االشتعال 

 ال توجد بیانات متاحة
  

 الحدود العلیا/ الدنیا لقابلیة االنفجار 
 

 علومات أخرىم 2.9     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

 

 والقابلیة للتفاعل الثبات الكیمیائي  : 10القسم 
 

 القابلیة للتفاعل 1.10     
 أبخرة أكالة. 

 

 الثبات الكیمیائي 2.10     
 مستقر في الظروف الطبیعیة.

 

 إمكانیة التفاعالت الخطرة 3.10     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة. 

 

 ظروف التي ینبغي تجنبھاال 4.10     
 االرتفاع أو شدیدة االنخفاض. أشعة الشمس المباشرة. درجة حرارة شدیدة 

 

 المواد غیر المتوافقة 5.10     
 أحماض قویة. قلویات قویة. 

 

 منتجات التحلل الخطرة 6.10     
 أكسید الكربون. أبخرة أكالة. لل الحراري ینبعث عنھ. دخان. أحادي أكسید الكربون. ثاني في ظروف التخزین واالستخدام العادیة ال تنبعث أي منتجات خطرة نتیجة التحلل.  التح 

 

 المعلومات السمیة : 11القسم 
 

 معلومات اآلثار السمیة 1.11     
 الحادة  السمیة  غیر مصنف 
 سمیة حادة (جلدیة)   غیر مصنف 
 سمیة حادة (استنشاق)  غیر مصنف 

 

 
 

 وتلفاً شدیداً للعین. یسبب حروقاً جلدیة شدیدة 
11.5 (Component B) : الھیدروجینياألس 

 تآكل الجلد / تھیج الجلد  

 یسبب تلفاً شدیداً للعین. 
11.5 (Component B) :األس الھیدروجیني 

 تلف/ تھیج العین الشدید  

 التحسس التنفسي أو الجلدي   قد یسبب تفاعالً للحساسیة في الجلد. 
 الخلیة الجرثومیة "القدرة على إحداث الطفرة في   جینیة.یشتبھ بأنھ یسبب عیوباً 

 غیر مصنف 
 

 السرطنة 

 

 

 السمیة التناسلیة   قد یضر الخصوبة. 
 السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (تعرض مفرد)   غیر مصنف 

 

 

 السمیة الشاملة ألعضاء مستھدفة محددة (تعرض متكرر)  غیر مصنف 
 

 

 الشفط خطر السمیة ب  غیر مصنف 
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 المعلومات اإلیكولوجیة : 12القسم 
 

 السمیة 1.12     
 الخطورة البیئیة المائیة، القصیرة األمد (الحادة)   سمي للحیاة المائیة.

 الخطورة البیئیة المائیة، الطویلة األمد (المزمن)  سمي للحیاة المائیة مع تأثیرات طویلة األمد. 
 

 
 

 التحلل االستمراریة وقابلیة 2.12     
 معلومات إضافیة ال تتوفر أي 

 
 

 القدرة على التراكم األحیائي 3.12     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

 

 

 

 الحركیة في التربة 4.12     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

 
 

 VPVBو PBTنتائج تقییم  5.12     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

 

 
 

 ىالتأثیرات الضارة األخر 6.12     
 االوزون   غیر مصنف 

 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 
  

 التأثیرات الضارة األخرى  
 

 االعتبارات المتعلقة بالتخلص من النفایات : 13القسم 
 

 أسالیب معالجة النفایات  1.13     
 القانون االقلیمي (نفایات)  التخلص من المنتج وفقاً للقوانین المحلیة. 

 After curing, the productالمنتج وفقاً لقوانین السالمة المحلیة / الوطنیة المعمول بھاالتخلص من  التغلیف الملوث بالمنتج:.
can be disposed of with household waste. . Full or only partially emptied cartridges must be 

disposed of as special waste in accordance with official regulations.  

 التخلص من المنتج / التعبئة والتغلیفتوصیات  

 نفایات -إیكولوجیا   تجنب انطالق المادة في البیئة.
 

 المعلومات المتعلقةبالنقل : 14القسم 
 

 : Aلمكون 
 ADR / IATA / IMDG / RIDوفقا لـ:  

 

RID IATA IMDG ADR 

 1.14. رقم األمم المتحدة
 

1759 
 

1759 
 

1759 
 

1759 

 2.14. رسمي للنقل المحدد من قبل األمم المتحدةاالسم ال
 

CORROSIVE SOLID, N.O.S. 
(trimethylolpropane 

triglycidylether) 

 
Corrosive solid, n.o.s. 

(trimethylolpropane 
triglycidylether) 

 
CORROSIVE SOLID, N.O.S. 

(trimethylolpropane triglycidylether) 

 
CORROSIVE SOLID, N.O.S. 

(trimethylolpropane 
triglycidylether) 

 وثیقة الشحنوصف 
 UN 1759الخطورة علي البیئة

CORROSIVE SOLID, N.O.S. 
(trimethylolpropane 

triglycidylether), 8, III,  

UN 1759 Corrosive solid, n.o.s. 
(trimethylolpropane 

triglycidylether), 8, III, 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1759 CORROSIVE SOLID, 
N.O.S. (trimethylolpropane 

triglycidylether), 8, III, MARINE 
POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

 UN 1759الخطورة علي البیئة
CORROSIVE SOLID, N.O.S. 

(trimethylolpropane 
triglycidylether), 8, III, (E),  
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RID IATA IMDG ADR 

 3.14. رتبة (ُرتب) أخطار النقل
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 

 
    

 4.14. مجموعة التعبئة
 

III 
 

III 
 

III 
 

III 

 5.14. مخاطر على البیئة
  خطر على البیئة : نعم خطر على البیئة : نعم خطر على البیئة : نعم

 ملوث بحري  : نعم
 خطر على البیئة : نعم

 تتوفر معلومات إضافیةال 
 

 : Bلمكون 
 ADR / IATA / IMDG / RIDوفقا لـ:  

 

RID IATA IMDG ADR 

 1.14. رقم األمم المتحدة
 

3259 
 

3259 
 

3259 
 

3259 

 2.14. المحدد من قبل األمم المتحدةاالسم الرسمي للنقل 
 

AMINES, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. (m-Xylylenediamine) 

 
Amines, solid, corrosive, n.o.s. (m-

Xylylenediamine) 

 
AMINES, SOLID, CORROSIVE, 

N.O.S. (m-Xylylenediamine) 

 
AMINES, SOLID, CORROSIVE, 

N.O.S. (m-Xylylenediamine) 

 وصف وثیقة الشحن
UN 3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. (m-

Xylylenediamine), 8, II  

UN 3259 Amines, solid, corrosive, 
n.o.s. (m-Xylylenediamine), 8, II  

UN 3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. (m-

Xylylenediamine), 8, II  

UN 3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. (m-

Xylylenediamine), 8, II, (E)  

 3.14. رتبة (ُرتب) أخطار النقل
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 

     

 4.14. مجموعة التعبئة
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 

 5.14. مخاطر على البیئة
  خطر على البیئة : نعم على البیئةخطر  : نعم خطر على البیئة : نعم

 ملوث بحري  : نعم
 خطر على البیئة : نعم

 كجم) 5لترات أو الوزن الصافي للمواد الصلبة ≤  5األحكام الخاصة التي تتعلق بالمواد الخطرة على البیئة تنطبق (كمیة السوائل ≤ 
 ال تتوفر معلومات إضافیة
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 المتعلقة بالمستعملاالحتیاطات الخاصة  6.14     
 : Aلمكون   

     
C10       
274      

      كلغ5
P002, IBC08, LP02, R001     

MP10        
3            

   

 

    

E           
     

223, 274      
P002, LP02     

F-A     
S-B      

A       
     

860         
25kg          
864         

A3, A803      
      

274      
P002, IBC08, LP02, R001     

 
 : Bلمكون 

 - النقل البري
C8   ) كود التصنیفADR(  

 ) ADRأحكام خاصة (  274
 ) ADRكمیات محدودة (  كلغ1

P002, IBC08  ) تعلیمات التغلیفADR( 
MP10   تعبئة المختلطة (أْحكام خاصة بالADR( 

للبضائع الخطرة  فئة النقل (االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي   2
 ))ADRبالطرق البریة( 

 

 لوحات برتقالیة  

E   ) رمز القیود على االستخدام فیما یتعلق باألنفاقADR( 
 - النقل البحري  

 ) IMDGتدابیر خاصة (  274
1 kg  ) كمیات محدودةIMDG ( 

P002   تعلیمات التغلیفIMDG 
F-A   رقمEmS (حریق) 
S-B   رقمEmS  (انسكاب) 

A   فئة الشْحن (طبقاً لIMDG( 
 ) MFAGرقم الدلیل الطبي لإلسعافات األولیة (  154
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 - النقل الجوي  
 ) IATAتعلیمات التغلیف لطائرات الركاب والبضائع (  859

15kg   الركاب والبضائع (الكمیة القصوى الصافیة لطائراتIATA ( 
 ) IATAالبضائع فقط (تعلیمات التغلیف لطائرات   863
A3  ) أحكام خاصةIATA ( 

 - نقل بالسكك الحدیدیة  
 ) RIDتدابیر خاصة (  274
1kg  ) كمیة محدودةRID ( 

P002, IBC08  ) تعلیمات التغلیفRID( 
 

 IBC)  ومدونة MARPOLتفاقیة ماربول (النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني ال  7.14     
 ال ینطبق

 المعلومات التنظیمیة : 15القسم 
 

 اللوائح التنظیمیة/ التشریعات الخاصة بالمادة أو الخلیط بشأن السالمة والصحة والبیئة 1.15     

 1.1.15     اللوائح التنظیمیة لالتحاد األوروبي 
 

 17) الملحق REACHالكیمیائیة ( لوائح التسجیل والتقییم وتقیید الترخیص للمواد ال یحتوي على مواد مدرجة تحت تقییدات قائمة

 REACHخالي من أي مادة علي قائمة المرشحین 
 

 REACHلـ    14خالي من أي مادة علي قائمة الملحق رقم 

 
 
 
  

 
 

 2.1.15     اللوائح الوطنیة
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

 
 

 
 

 

 الكیمیائیةتقییم السالمة  2.14     
 ال تتوفر أي معلومات إضافیة 

  
 

 معلومات أخرى : 16القسم 
 
 

 
 

 

 
 

 :Hالنص الكامل لعبارات 
 H303 قد یضر إذا ابتلع 

 H314 یسبب حروقاً جلدیة شدیدة وتلفاً شدیداً للعین 
 H317 قد یسبب تفاعالً للحساسیة في الجلد 

 H341 یشتبھ بأنھ یسبب عیوباً جینیة.
 H360 بة أو الجنین.قد یضر الخصو

 H401 المائیةسمي للحیاة 
 H411 سمي للحیاة المائیة مع تأثیرات طویلة األمد 

 
 

 

 

 
 
 

SDS_UN_Hilti (arabic) 
 

 للمنتج.ا ضمان ألي خاصیة معینة على أنھ تستند ھذه المعلومات إلى معارفنا الحالیة وتھدف إلى وصف المنتج ألغراض الصحة والسالمة والمتطلبات البیئیة فحسب. وال ینبغي أن تفسر
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