شناسنامه مواد شيميايي
فرمول ماده شيميايي CH3COONa :

نام ماده شيميايي  :استات سديم
نام تجاري و نام هاي ديگر  :نمک سديم اسيد استيک
حاالت فيزيکي :

پودر سفيد رنگ کريستالي رطوبت گير

خطرات فيزيکي :

اطالعات مهم

خطرات شيميايي :

اين ماده بر اثر حرارت تجزيه ميشود و در ترکيب با اسيدهاي قوي توليد فيوم اسيد استيک مي نمايد.

خطرات استنشاقي :

دردماي معمولي ايجاد آلودگي آن در هوا گزارش نشده است.

راههاي ورود به بدن :

استنشاق  -گوارش
التهاب آور چشمها و پوست و مجاري تنفسي
 .1در صنعت نساجي براي خنثي سازي ضايعات
 .2در توليد الستيک مصنوعي  ،براي جلوگيري از حرارت زياد از سديم استات استفاده مي شود.
 .3در توليد لباس هاي پنبه اي ( کتان) سديم استات براي جلوگيري از تجمع الکتريسيته ساکن به کار مي رود.
 .4اين نمک در عکاسي و رنگ نيز کاربرد دارد.
 .5در پوشش و درزگيري بتن براي جلوگيري از صدمه خوردن در برابر آب مورد استفاده قرار مي گيرد.
 .6در خوراکي ها براي طعم دهي به کار مي رود که مشهورترين استفاده آن در مزه ي چيپس سرکه نمکي است.

اثرات تماس کوتاه مدت :
کاربرد :

خواص فيزيکي و شيميايي :

نقطه جوش ): (C
جرم ملکولي :

نقطه ذوب ): (C
82

نقطه اشتعال ): (C

خواص بهداشتي و ايمني :

دماي احتراق خودبخود ): (C

607

324

فشار بخار ): (mmhg

دانسيته ): (gr/cm3

حالليت در آب ): (gr/l

حد پايين اشتعال :

حد باالي اشتعال :

حد مجاز تماس ): (ppm

حد مجاز تماس کوتاه مدت ):(ppm
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شناسنامه مواد شيميايي
خطرات حاد  /عالئم

انواع مخاطرات
حريق

قابل احتراق

کمکهاي اوليه  /اطفا حريق

پيشگيري

اسپري اب  -پودر

شعله باز ايجاد نشود

انفجار
تماس شغلي
تماس تنفسي

سرفه  -گلو درد

تهويه موضعي  -حفاظت تنفسي

هواي تازه  -استراحت

تماس پوستي

قرمزي

عينک حفاظتي

شستشو پوست با آبو صابون

تماس چشمي

قرمزي

عينک ايمني

شستشو باآب فراوان  51دقيقه  -اقدامات
درماني

غذا خورد  -نوشيدن و سيگار کشيدن حين
کارممنوع

بلع و گوارش

روش دفع ضايعات
مواد نشت يافته را با استفاده از وسايل ايمني جاروب و در ظروف مناسب بريزيد .از اسيدها ي قوي جدا نگه داشته شود.

استراحت

روش انبارداري

