
 

 

 

 صفحة 1 من 12

  قمر (يةبورلوأا ةيضوفملا) رايعمل ً  اقفو ةملاسلا تانايب ةرشن

                                                                                  

 تانايبة رشن :  020

 لامقر ةملاس

 ةعباطال خيرات

         : 15.06.2020 

 
 

 
 

 
 جتنلما يفرعت 1.1.

FLASH FLETCH GLUE 

 اهب صحني ال يتلا تامادختسلااو طيلخلا وأ دةاملا تامادختسا ديدحت 1.1.

 :دوصقلماام دختسلاا

 الصق
 

 الطوارئ هاتف رقم 1.1.

 

 Dissegna Sports Distribution Srl 
Via Papa Giovanni Paolo II°, 52/53 

36022 San Giuseppe Di Cassola (VI) 
ITALY 

VAT Number: IT03584300242 
Phone: +39 0424 34545 

e-mail: info@dsditaly.com 
www.gasprovanes.com 

م . 1.1 ف رق طوارئ هات  ال

ئة  424 088 ي صحة ه ي ال بي ف وظ سموم أب ل مخدرات ل ز وال لومات مرك ية اإلمارات مع عرب تحدة ال م ف .ال هات ي ال مجان  ال
 

 
 

  رطاخلما ديدحت 1: قسملا 
 

 طيلخلا وأ دةاملا تامادختسا ديدحت 1.1.

 
  (:ةئبتعلاو يفرتعلا تاقاصلو يفنتصلا) يفنتصلا

 1 ةئفلا جلدي تهيج

  51H3   .ً  ايدلج ً  اجيهت ببست

 1 ةئفلا نيعلل ديدش جيته

  91H3   .نيعلاب ً  اريطخ ً  اجيهت ببست

ً   مسً   ً  يعمً   لا فدً   هتسمً   لا وضعلا ةيً   3 ةئفلا دحألوا ضرتعلا - نً 

  53H3   .ً  ايسفنت ً  اجيهت ببسي دق

  فدتهسلما وضعلا:  ةيسفنتلاي راجلما جيته

 
 التعريف لصاقة عناصر 1.1.

 

 (:ةئبتعلاو يفرتعلا تاقاصلو يفنتصلا) يفرتعلا اقةصل رصانع

 
 :رطاخلما عن ةربمعلا تاسومرلا

 
 

 Ethyl 2-cyanoacrylate ىلع يحتوي

 

 

 
 ريذحت :ةيريذحتلا دةرفلما

 

 دهتعلا / ةكشرلاو يطلخلا / ةدالما اهيةم ديدحت 1: قسملا

mailto:info@dsditaly.com
http://www.gasprovanes.com/
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 لوانتم نع ُ  اديعب ظفحُ  ت  .ناوث يف نيعألاود لجلا قصلُ  ت  .رطخ  .تلايركأ ونايس :إضافية معلومات

 .لافطألا

 

 
 :ةيريذحتلا ةرابعلا

 ةياوقلا

 P261 .رةخباأل سفنت بنجت
 P280 .ةياقولا تارنظالوا تازفاقلا ديتإر

 

 :ةيريذحتلا ةرابعلا

 ةباجتسا

 833P+513P+503P  نإ ،ةقصلالا تاسدعلا عزنُ  ت .رذحبو ءاملاب قئاقددة عل لسغلا ىعارُ  ي :نيعلا اهلوخد لاح

 .لسغلا رمتسي .كلذ رسيت نإو تدجُ   وُ  
 313P+733P .ةيبطلا ةيانعلا/ةروشملا ىلع لوصحلا ىعارُ  ي :نيعلا جيهت رمتسا نإ

 

 :ةيريذحتلا ةرابعلا
 لفاتلإا

 P501 .نيطولاة داملل فقاو تايوحالا / تايوتحملا نمص لختلا

 
 

 أخرى مخاطر 1.3.

 حيحصلا لكشلابدم ختاس الح يف رثأي أ كرتي ال
)PvPv(. وييحلام كارتلاو تابثلا ديدش ،)vvP) ةيمسلواوي يحلام كارتلوا تابثلا رايعمب فيي ال 

 
  تانوكملا عن تامولعم/بيتركلا 3: قسملا 

 

 طئالخ 3.1.

 
 :ماعلا يئايميكلا صفولا

 تاليركا ونايس نم قصال

 

 :1211/0201 مقر (ةيبورولأا ةيضوفملا يف) ةئبعتلاف ويرعتلا تاقاصلف وينصتلل ً  اقفو تانوكملا نايب

 
 خطرة مكونات

 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر
 يف نومكلا مقر
 يبوروألا ةوضيفملا

 فيتصنلا المحتوى

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

230-391-5 50- 100 % Eye Irrit. 2 
H319 

STOT SE 3 

H335 
Skin Irrit. 2 

H315 

Hydroquinone 
123-31-9 

204-617-8 0,01- < 0,1 % Aquatic Acute 1 
H400 

Aquatic Chronic 1 

H410 

Carc. 2 
H351 

Muta. 2 

H341 
Acute Tox. ;  يموفال  

H302 

Eye Dam. 1 
H318 

Skin Sens. 1 

H317 

 
 ".ىرخأ تامولعم" 11 مسقلا ىلع علاطلاا اءجرلا تاراختصلاا نم اهريوغ رطخلا تارابعل لةامكلا صونصلا ىلعع الطإلل

 لالعما نيب كةرتشملا عمللا نكاأم يفض رتعلل دودح يفنصت اهل سيل يتلا دامولل نكوي دق

 
  ةيلوألا تاافعلسإا رابيدت 1: قسملا 

 

 ةيلألوا تافاعسلإا ريبادت صفو 1.1.

 
 :سفنتلا زاهج ةياحم

 ضارعاألت اذ نم ةاناعملا رارمتاس الح يف بيبطلا رشتاس قي،ن ءاوه دجوي ثيح ىلإ باصملا لقنا
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 :دلجلا مع سامتلا

 .نوباصلاو ئفادلا ءاملاب عقنلاد عب لضفيو ،ةقعلم لثمد اح ريغم سج مادختساب قفرب اهريشقت نكمي .وةقلاب هلصفو قصتلملاد لجلا ُ  دش لواحت ال

 قرحب ببتسيل ةيفاك رةارحر يبك باكسنا دلوي ادرةن تحاال يف اهبلصتد نعرة ارح دلوت تلايركأ ونايسلا

 دلجلا ىلع نم قصاللا لةإزا متت نأد عب يعيبط لكبشق ورحلا جلاعت نأب جي

 اهفشلاو حن به طغضوا بيرطتلل ىصاألقد حلا ىلإم فلا لخدا باعللا زفحو اهفشلا ىلع فئادلا ماءلا عضد صق وند نيتفشلا قصل الح في

 ةرشابم وةقق يبطتب امهضعب نع ُ  اديعب نيتفشلا دشبم ايقلا لواحت ال  امهضعب نع ُ  اديعب نيتفشلام ربإ وأ رإقش

 
 :نينيعلا مع سامتلا

 اهيلع فئادلا ماءلاب لةولبم ماشةق عضوب شومرلا ريرجت نككمي نيعلا قاصتلا الح في

 قاصتلاال كف ىلعد عتساس موعدلا رامهنا نم تارتف ببويس نيعلا نيتورب عم تيليركأ ونايسلا محتليس

 مايأ 3-1 نوضغ يف دةاع ،ُ  امامت قاصتلالاك في ىتح ةاطغم نيعلا قبأ

 نيعلاح رج ةببمس نيعلا نفج لفخ تيليركأ ونايسلا نم ءازجأ تقلع الح يف ةيبطلا ةيانعلا ىلعول صحلل جهوتلا نم دب ال  حتفت نأ ىلع نيعلا ربجت ال

 

 
 عالبتلاا نم ةيامحلا

د عب) ئطببم فلا نع ةفجالا دةاملا لصفبوم قيس باعللا ُ  لايحتسم هعلب لعجي امم مفلا يف ُ  اروف جتنملا فجيس ةقاعإ نود ُ  امامت ةحوتفم ةئياوهلا يراجملا نأ نم دكأت

 ةدع
 (ساعات

 

 
 ةرخأتملاو اهنم دةاحلا ،راثآلاض وارعلأا مأه 1.1.

 ةمحتلملا باهتلا ،جيهت :ونيعلا

 باهتلا ار،رمحإ :لدجلا

 .ردصلا قيض ،سفنتلا يف قيض ،العس ،جيهت :سيفنتلا زاهجلا

 

 
 خصصةتلما ةجلامعلاو أ ةيبطلا ةيانعلا سامتلإ اهيفب جي يتلا تلااحلا 1.3.

 ةيلواأل تفااعإلسا ريبادت فصو :مقسلا ظرنا

 

 
  قحريلا ةحافكم رابيدت 5: قسملا 

 
 ئقارحلا دامخإط ئاسو 5.1.

 :ةبسانلما اءفطلإا ئلاسو

 .نوبركلاد يسكأ نياث ،قيرحلا دامخإل درةوب ة،وغر
 قيدق ءامش رشا

 
 :ةمالسلاب قلتعت بابسأل ادامهختسام عد بجي يتلا ئقارحلا دامخإط ئاسو

 اهنم يأ فورعم ريغ

 
 طيلخلاو أ دةاملا عن ةئشانلا صةاخلا رطاخلما 5.1.

 نوبركلا ديسكأ نياثو نوبركلا ديسكأول أ زاغ ثعبنيد ق قيرح بونش الح في
 هيجةم ةيوضع رةخبأ ،نيجورتينلاد يكاسأ ،ونبركلاد يكاسأ

 
 اءفطلإا لاجرل حئاصن 5.3.

 .يلاعلا طغضلا تذا ةيصخشلا سيفنتلا زاهجلا ةيامح تادعم ءادتار طفاءاإل جالر ىلع

 
 :أخرى معلومات

 ءاملابم هرش عمة دراب تاوبعلا بقيأ ،قيرح بونش الح في

 

  دصقن ود برتسلا وأ اتزاغلا لقانطا لاح يف تااإلجراء 1: قسملا 

 
 رئاطولا تاءراجإو ةيلواقا تادمعلاو ةيخصشلا تاطايتحلاا 1.1.

 .ةباسنم ةيوهت ريفوت نم دكتأ

 .نويعلاود لجلا عم ماسهت بنجت
 .ةياقولا تادعملا ديتار

 
 ةيئيبلا تاطايتحلاا 1.1.

 .ةيضراأل اهيملا / ةيحطسلا اهيملا / صحيلا رفصلا ريراجم يف رغفت ال
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 هفيظنتب ورستلا ءاحتوال دامووب يلاسأ 1.3.

 .مةاس تايفان هارابتعاب ةفاجلا ةداملا نم صلختلا نكمي  .ضراأل طشكام ث رةملبلا ةيلمع المكإل ماءلاب ةقطنملا رمغأ  .حسملل تاشامقم دختتس ال

 .31 بابلل ُ  اقفو تايافنك ةثولملادة املا نم صلخت

 
 األخرى األقسام إلى إشارة 1.1.

 0 بابلا يف حئاصنلا ظرنأ

 
  نزيختلوا لوادتلا 2: قسملا 

 
 نآلما لتداولا جلأ نم تاطايتحا 2.1.

 جتنملا نم يرةبك تايمك مادختاس دنع (ضفخنم وىتسم) ةيوهتلاب ىصوي
 دلجلاو أ نينيعلا عم سامتلا طرخ ليلقتل ةدحاولا رةملا تادعم مادختساب ىصوي

 .نينيعلواد لجلا عم سامتلاب نجت
 0 بابلا يف حئاصنلا ظرنأ

 
 ةيحصلا فةاظنلا ريبادت

 .لمعلا نم هاءتناال دعبو تاحراتالسا بلق يكدي لسغا

 .لمعلا اءنثأ نيخدتلاو أ برشلاو أ لكباألم قت ال
 .ةديجلا ةيعانصلا ةيحصلا تسارامملا ىلع ةبقارلا نم دب ال

 
 تارضاعت ةيأ كلذ يف ابم ،نآلما نيزختلاروط ش 2.1.

 ةينقتلات انايبلا رةشن عجرا

 
 جتنملل ةددحلما تامادختسلاا 2.3.

 الصق

 
 

  ةشخصيلا ايةمحلا / ةداملل رضعتلا اردقمب كمتحلا 2: قسملا 

 

 ضرتعلا رادقبم حكمتلا واملع 2.1.
 

 بها المسموح التعرض حدود

 
 يف حلصا

AE 

 
 Regulatory list ةئفلا نوع mg/m3 ونليملا يفء جز المكون

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

0,2 1 )PWT(: ينمزلا ضرعتلا سطتوم  AD TLV 

Hydroquinone 
123-31-9 

 1 )PWT(: ينمزلا ضرعتلا سطتوم  AD TLV 

Hydroquinone 
123-31-9 

 2 )PWT(: ينمزلا ضرعتلا طستوم  GCC TLV 

Hydroquinone 
123-31-9 

 2 )PWT(: ينمزلا ضرعتلا سطتوم  UAE OEL 
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 بها التعرض المسموح حدود

 
 يف حلصا

BH 

 
 Regulatory list ةئفلا نوع mg/m3 ونليملا يفء جز المكون

Hydroquinone 
123-31-9 

 2 )PWT(: ينمزلا ضرعتلا سطتوم   

Hydroquinone 
123-31-9 

 2 )PWT(: ينمزلا ضرعتلا سطتوم  GCC TLV 

 
 

 بها التعرض المسموح حدود

 
 يف حلصا

EG 

 

 دجوي ال

 
 

 بها التعرض المسموح حدود

 
 يف حلصا

JO 

 
 Regulatory list ةئفلا نوع mg/m3 ونليملا يفء جز المكون

Hydroquinone 
123-31-9 

 دىمال ريصقلا ضرعتال دح 360 75
:)LPTS( 

 JO TLV 

Hydroquinone 
123-31-9 

50 240 )PWT(: ينمزلا ضرعتلا سطتوم  JO TLV 

 
 

 بها التعرض المسموح حدود

 
 يف حلصا

KW 

 
 Regulatory list ةئفلا نوع mg/m3 ونليملا يفء جز المكون

Hydroquinone 
123-31-9 

 2 )PWT(: ينمزلا ضرعتلا سطتوم  GCC TLV 

Hydroquinone 
123-31-9 

 رخط ببسبة راض زيكرت تلادعم 50 
 :اةيحلاو ةحصال ىلع ايرهثأت

 KW OEL 

 
 

 بها التعرض المسموح حدود

 
 يف حلصا

IL 

 
 Regulatory list ةئفلا نوع mg/m3 ونليملا يفء جز المكون

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

 لجلأا ريصق ضرعتال دودح  1
:)LPTS( 

  

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

   حجرمال طستومال تلوقا  0,2

Hydroquinone 
123-31-9 

   حجرمال طستومال تلوقا 1 

 
 

 بها التعرض المسموح حدود

 
 يف حلصا

KE 

 
 Regulatory list ةئفلا نوع mg/m3 ونليملا يفء جز المكون

Hydroquinone 

123-31-9 

 )PWT( ينمزال ضرعتلا سطتوم 2 
 ُ  دحلا - ةينهمال ضرعتال دودح

 :به الموصى

  

Hydroquinone 
123-31-9 

 ىدمال ىلع ةينهمال ضرعتال دودح 4 
 هب ىصوملا ُ  دحلا -ر يصقال
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 :البيولوجية التعرض مؤشرات

 يوجد ال
 

 ضرتعلا رادقبم حكمتلا :2.1.

 
 :نامكلاب حكمتلا

 ناكملل ةديجلا ةيوهتلا نم دكتأ

 
 :يسفنتلا زاجهلا ةياحم

 .ةباسنم ةيوهت ريفوت نم دكتأ

 .ةيئس ةيوهت اتذ ةقطنم يف جتنملا مادختسا دنع ةيوضعلاة رخبألا ةيفصت شوطرخبود زم ،دمتعم يعانطصا سفنت زاهج وأ قاو عانقء ادتار نم ُ  دب ال

14387) (EN Aرتلفلا وعن: 

 

 
 :يديلأا ةياحم

 .جتنملا نم يرةبكت ايمك مادختاس دنع نيليبورب يلوبلوا نيليثيإ يلوبلا نم تزافاقء ادتراب ىصوي

374). ENةيئايميكلا داوملل مةوقام ةياقو تزافاق ( 
 473:( داوم ةباسنم ضرعتلل وأ خطلتلا شرلاب ةرتفل ةينمز ةريصق )ىصوي اهب: يفس رهف ةيامحلا 2، قافوتت مع نمز ضرعتلا رثكأل نم 03 ةقيدق تىح أدبت داوملا

EN قراتخباال ُ  اقفو رايعملل 
 ططام نم ليرتينلا NBR)؛ ةكامس ربكأ وأ يوسات 0.4 مم(

 داوم ةباسنم ضرعتلل راشبملا ةرتفل ةينمزول أط )ىصوي اهب:س رهف ةيامحلا 6ق ،افوتت عم نمز ضرعتلا رثكأل نم 084 ةقيدق تىح أدبت داوملا قراتخباال ُ  اقفو

374): EN رايعملل 
 ططام نم ليرتينلا NBR)؛ ةكامس ربكأ وأ يوسات 0.4 مم(

 473 دنتتس هذه تامولعملا ىلع وصصنلا ةمدقمُ   لا نم بلق تاكرشلا ةعنصملا ،تازفاقلل وأ دمتسُ  ت اسايق ىلعد اوم ةلثامم. جىري ةظمالح هنأ نيبت نم اللخ سةرامملا

EN تازفاقلا. ةيلمعلا نأ ترةف ةكفاء اتزفاقلا ةياقولا مةوقاملا داوملل ةئيايميكلا دق نوكت رصأق ريثكب نم نمز ضرعتلا ددحملا تىح أدبت داوملا قراتخباال ُ  اقفو رايعملل 
 ةجيتن ديدعلا نم لماوعلا ىرخاأل ثرةؤملا )ثلم رجةد ةرارحلا.( يف الح حظةمال روهظ ةيأ تامعال ءراتها وأ قزمت بجي لادتباس

 .نطقلا وأ نوليانلاو أ ديرولك يلنيف يلوبلا دمختتس ال

 نأ ُ  دب ال  (.ةرارحلا ةدرج ثلم) ثرةؤم لماوعة دعل يجةتن ريبك لكبش صلقتتد ق ةياقولا تازافقلا ةيحصال ترةف نأ ةيلمعلا سةرامملا اللخ نم نيبت هنأ ةظمالح جىري
 .تازفاقلا لادتباس بجي زقمتو أ ءارتها تامعال ةيأ روهظ ظةحمال الح يف  .باسنملا طرخاملا مييقت ءراجإب كلهتسملا ومقي

 

 
 :نينيعلا ةياحم

 .شرلابض رعتلا طرخ ودجود نع ةيئايميكلاد اوملا نم ةياقولا تارنظالا وأ ةيبنجالا لدروعا تاذ ةياقولا تارنظالا ءادتار بجي
61NNT. رايعملا عم نيعلا ةيامح تادعم قبتطات نأ بجي 

 
 :الجلد حماية

 .ةباسنملا ةياقولا سبماللا ديتار
 رايعملا عم ةياقولا بايثلا قبتطات نأ بجي 14N8E T6 رايعملا عمو أ ،ئلاوسلا ذاذربص خالا T6 13 02ر ابغلابص خالا.

 
 :ةيخصشلا ةيامحلا تادعم لوح حئانص

 رطاخملل لماك مييقت ءارجإ نم ُ  دب ال  .طقف ةيهيجوتض ارغأل يه ةيصخشلا ةيامحلا تادعم نعة روكذملا تامولعملا

 

 
  ةئيايميكلوا ائيةيزيفلا ئصاصخلا 9: قسملا 

 
 ةيساسلأا ةيئايميكلاو ةيئايزفيلا صئاخصلاب ةقلتعلما تامولمعلا 9.1.

 سائل رهظملا

 
 ةرفصلل ئلام ىلإ نول بال

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال ةحئرالا ةبتع

 
 

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال ةضومحلا رجةد

 C (> 300.2 °F)° 149 < ةيلواأل نايلغلا طةقن
 C (176 - 199.4 °F)° 93 - 80 ضيمولا طةقن

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال للحتلاارة رح رجةد

 البخار ضغط
(50 °C (122 °F)) 

< 700 mbar 

 ةفاثكلا
(20 °C (68 °F)) 

1,1 g/cm3 

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال ةيرهظالا ةفاثكلا

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال جةوزللا
 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال (ةيتامنيكلا) جةوزللا
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 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال ةرجفتم صاوخ

 (ةيعون) نابذولا ةيلبقا
 )بيذم: ماء(

 ءاملا ودجوب رملتبي

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال بلصتلاارة رح رجةد

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال راهصناإل طةقن
 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال لاعتالشا ةيلبقا

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال يئقالتلا العتالشاارة رح رجةد

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال ةرجفتملا دودحلا

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال ءاملا/ولناتكأوn- :ميسقتلا لماعم

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال رختبلا دلعم
 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال البخار كثافة

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال مؤكسدة خواص
 

 ىرخأت امولعم . 2.
 

 هيلع قبطني ال / تانايب رفوتت ال

 
  علافتلا ليةباوق رارقلستاا 10: قسملا 

 
 لعافتلا ةيلباق 10.1.

 .تلاوحكلوا تايولقلا ،تانيبماأل ماء،لا ودجو الح يفة اررحلل رناش عيرسر ملبت صلحيس

 
 يئايميكلا رارقتسلاا 10.1.

 اهب ىصوملا نيزختلا فوظر يف رقتمس

 
 ةيذؤلما تالعافتلا تلاامتحا 10.3.

 لعافتلا مسق رظنا

 
 ابهنجت بجي يتلا واملعلا 10.1.

 مادختالسوا نيزختلل ةيداعلا فوظرلا يف رقتمس

 
 ةقوافتلما ريغ دامولا 10.5.

 علتفالام قسظر نا

 
 ةيذؤملا للحتلا جتاون 10.1.

 هنمة وجرملا ضراغألل دمختاس الح يف رثأي أ كرتي ال

 
 

 تامولعم :11 قسملا 
 ةيً   مسلا

 

 

 ةيً   مسلا راثلآاب ةقلعتملا تامولعملا 11..1

 
 :ةً  يمسلا لوح ةماع تامولعم

 ةيمسلا رايعم نوكي امدنعم فلا قيطر نعدة يدش ةيمس  .ُ  ايبسن ةضفخنم ةيمس تاذ تلايركأ ونايسلا رتبعت0D5L ربكأ نم 0050 غم/غك )دنع رفألا( دق نوكي من
 يلحتسملا هعالتبا هنأل رملتبي ةعربس.

 .ةيلاعلا ةيحساسلا ويذد اراألف دنع ةنمزم اررضأ ىلإ ديؤيد ق ةيلاع زيكارتب رةخبألل يلوطلاض رعتال

 يسفنتلا زاهجلاو نويعلل ُ  اجيهت ةرخبألاب بستد ق %8E نم قلأ ةبوطرلا ثيح ةفجالا ءاوجاأل في

 
 

 الجلد تهيج

 :ةضفخنم ةيمس ذا رتبعي ة ددوعم ناوث اللخ دلجلا قصلي
 .ةيحساس صلحت نأ دعتبسملا نمف دلجلا ىلع رملبتلاب ببس

 
 العيون تهيج

 .عومدلا نلايسو ُ  اجيهت ةرخبألاب بستد ق (%8E نم قلأ ةيبلنسا ةبوطرلا) ةفجالا ءاوجاأل يف  نيعلا نيفجق صلي ئلاس جتنم

 

 
 :فملا يقرط عن دةيدش ةيسم

 

 خطرة مكونات
 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر

 منهج النوع مدة التعرض التعرض كيفية ةميقلا ةميقلا وعن

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

LD50 > 5.000 mg/kg مفلا قيطر نع  rat OECD Guideline 401 (Acute 
Oral Toxicity) 

Hydroquinone 

123-31-9 

LD50 367 mg/kg مفلا قيطر نع  rat OECD Guideline 401 (Acute 

Oral Toxicity) 
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 حادة جلدية سمية
 

 خطرة مكونات
 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر

 منهج النوع مدة التعرض التعرض كيفية ةميقلا ةميقلا وعن

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

LD50 > 2.000 mg/kg جلدي  rabbit OECD Guideline 402 (Acute 
Dermal Toxicity) 

Hydroquinone 
123-31-9 

LD50 > 2.000 mg/kg جلدي  rabbit OECD Guideline 402 (Acute 
Dermal Toxicity) 

 

 :تهيج/الجلد تآكل
 

 خطرة مكونات
 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر

 منهج النوع مدة التعرض النتائج

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

slightly irritating 24 h rabbit OECD Guideline 404 (Acute 
Dermal Irritation / Corrosion) 

Hydroquinone 
123-31-9 

not irritating 24 h rabbit WEight of evidence 

 

 :نويعلا يف ً  اريبك ً  اجيهت/ً  اررضب بسي
 

 خطرة مكونات
 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر

 منهج النوع مدة التعرض النتائج

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

irritating 72 h rabbit OECD Guideline 405 (Acute 
Eye Irritation / Corrosion) 

 
 :يسفنتلا زاجهلاو أ دلجلا ةيساسح

 

 خطرة مكونات
 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر

 منهج النوع رابلختاا وعن النتائج

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

not sensitising  guinea pig ددحم ريغ 

Hydroquinone sensitising (راتبخا guinea pig equivalent or similar to OECD 

 Guideline 406 (Skin  الحدود  123-31-9
 (Sensitisation  ىعل ىوصقال  
   ريزنخال  

   صحف) ينيغال  

   حساسية  

Hydroquinone sensitising صحفال mouse equivalent or similar to OECD 

 Guideline 429 (Skin  الموضعي  123-31-9
 Sensitisation: Local Lymph  ةدقعلل  
 (Node Assay  يف ةياوفميللا  
   نرائفال  
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 :ةيمثورجلا ةيلخلا تارفط
 

 خطرة مكونات
 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر

 مسار / الدراسة نوع النتائج
 الدراسة إدارة

 ادةمل يضيألا ولالتح
 ضعرتلا تقو / خطرة

 منهج النوع

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

negative يسكعال روحتال صحف 
 يمثورجال

  OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

 negative يف ينيجلا روحتال صحف 
 تاييدثال ايلاخ

 OECD Guideline 476 (In vitro  نودبو مع
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test) 

 negative غيزلل يربخم صحف 
 تاييدثال يف يغبصال

 OECD Guideline 473 (In vitro  نودبو مع
Mammalian Chromosome 
Aberration Test) 

Hydroquinone 

123-31-9 

negative يسكعال روحتال صحف 
 يمثورجال

 equivalent or similar to OECD  نودبو مع
Guideline 471 (Bacterial 
Reverse Mutation Assay) 

 negative غيزلل يربخم صحف 
 تاييدثال يف يغبصال

 OECD Guideline 473 (In vitro  نودبو مع
Mammalian Chromosome 
Aberration Test) 

 positive يف ينيجلا روحتال صحف 

 تاييدثال ايلاخ

 OECD Guideline 476 (In vitro  نودبو مع

Mammalian Cell Gene 
Mutation Test) 

Hydroquinone 
123-31-9 

positive قافصال لخادن قح  mouse equivalent or similar to OECD 
Guideline 474 (Mammalian 

Erythrocyte Micronucleus 
Test) 

 negative ببونأب :مفلا قيطر نع 

 ةيذغتال

 rat equivalent or similar to OECD 

Guideline 478 (Genetic 

Toxicology: Rodent Dominant 
Lethal Test) 

 positive قافصال لخادن قح  mouse equivalent or similar to OECD 

Guideline 483 (Mammalian 

Spermatogonial Chromosome 
Aberration Test) 

 
 :السرطنة

 

 خطرة مكونات
 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر

 التعرضمعدل مدة الجنس النوع النتائج

 العالج حدوث

 منهج التعرض كيفية

Hydroquinone 

123-31-9 

 rat male/female 103 w مسرطن
5 d/w 

 :مفلا قيطر نع

 ةيذغتال ببونأب

equivalent or similar 

OECD Guideline 453 

(Combined Chronic 

Toxicity / Carcinogenicity 

Studies) 

Hydroquinone 
123-31-9 

 mouse female 103 w مسرطن
5 d/w 

 :مفلا قيطر نع
 ةيذغتال ببونأب

equivalent or similar 

OECD Guideline 453 
(Combined Chronic 

Toxicity / Carcinogenicity 
Studies) 

 
 :ةيباجنلإا ةيسملا

 

 خطرة مواد
 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر

 منهج النوع مدة التعرض النوع فيتصنلا / جالنتائ

Hydroquinone 
123-31-9 

 P الحظم غير ارض رثيأت وىمست

= 15 mg/kg 

 1F الحظم غير ارض رثيأت وىمست

= 150 mg/kg 

 1F الحظم غير ارض رثيأت وىمست
= 150 mg/kg 

 القتنا صحف
 نيليج نيب ةيمسال

 :مفلا قيطر نع

 ةيذغتال ببونأب

 rat ب تكم ةيكيرملأا ةئيبال ةيامح لةاكو
 ىلعر اثآ) 8 0.4888 ةينقتال لولحال

 (ةبوصخالو ةيباجنلإا ةردقال

 

 ةررتكلما عةرجلا ةيسم
 

 خطرة مكونات
 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر

 تكرار /التعرض مدة  التعرض كيفية النتائج

 التعرض

 منهج النوع

Hydroquinone 
123-31-9 

 ريغ  ارض  يرثأت  وىمست

mg/kg =50مالحظ 

 :مفلا قيطر نع
 ةيذغتال ببونأب

13 w5 d/w rat ددحم ريغ 

Hydroquinone 
123-31-9 

 ريغ  ارض  يرثأت  وىمست
mg/kg =73,9مالحظ 

 w6 h/d, 5 d/w rat equivalent or similar to OECD 13 جلدي
Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day 
Study) 
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  ةبيئيلا تاوملمعلا 11: قسملا 

 
 :العامة بيئية معلومات

 .ةيضرألا اهيملا / ةيحطسلا اهيملا / صحيلا رفصلا ريرجام يف رغفت ال
 .لةيئض DOB(و )vOB ةيئايميكلوا ةيجولويبلا نيجسكاأل تابلطتم

 

 السمية 11.1.
 

ل جس مقر مكونات خطرة

 ةئيايلكيما تاصلستخملا

 السمية دراسة ةميقلا ةميقلا وعن

 الشديدة

 منهج النوع مدة التعرض

Hydroquinone 
123-31-9 

LC50 0,638 mg/l 96 سمك h ةليصف نمك مس) يسكيم كوسنيكورهنأ 
 (تاينمولسال

OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 

Hydroquinone 

123-31-9 

EC50 0,134 mg/l 48 انيفاد تاقشري h Daphnia magna OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 
Hydroquinone 

123-31-9 

EC50 0,335 mg/l 72 طحلب h Selenastrum capricornutum 

(new name: Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

OECD Guideline 

201 (Alga, Growth 
Inhibition Test) 

Hydroquinone 
123-31-9 

EC 50 0,038 mg/l 30 ايريكتب min  ددحم ريغ 

Hydroquinone 
123-31-9 

NOEC 0,0057 mg/l ةيسملا تاراتباخ 

 المزمنة على

 انيفاد تاقشري

21 d Daphnia magna نع 211 مرقدئ بمال 

 ناوعتال ةمظنم
 ةيمنتالو دياصتلقاا

 
 

 اهللحتدة والماام وق تابث 11.1.
 

 الهلحتة ودالماام وقت ابث:

 تانايب رفوتت ال

 
 خطرة مكونات

 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر
 منهج يوجلوبيلال للتحاى مد التعرض كيفية النتائج

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

 aerobic 57 % OECD Guideline 301 D (Ready .ةولهسب للحتلل لةباق ال
Biodegradability: Closed Bottle 
Test) 

Hydroquinone 
123-31-9 

 aerobic 75 - 81 % EU Method C.4-E (Determination ةعرسب ييوحلا للحتلل بلاق
of the "Ready" 

BiodegradabilityClosed Bottle 
Test) 

 

 يئايحلأا اكمرتلا ةينامكإ 11.3. / ةبرتلا يف ةدالما قلنت 11.1.
 

 :قابلية الحركة
 .ةتباث ةفجالا قصاوللا

 
 خطرة مكونات

 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر
LogPow منهج الحرارة النوع مدة التعرض الحيوي عامل التركيز 

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

0,776    22 °C EU Method A.8 (Partition 
Coefficient) 

Hydroquinone 
123-31-9 

0,59     EU Method A.8 (Partition 
Coefficient) 

 
 

 يئايحلأا اكمرتلات واثبلا ةدشو ةيمسلاو يئايحلأا اكمرتلات واثبلا صحوف جئاتن 11.5.
 

 خطرة مكونات
 ةئيايلكيما تاصلستخملال جس مقر

PBT/vPvB 

Ethyl 2-cyanoacrylate 
7085-85-0 

 )PvPv(.ي ويحال مكراتالت واثبال ديدش ،)vvP( ةيمسلاو ييوحلا مكراتالت واثبال رايعمب يفي ال

Hydroquinone 
123-31-9 

 )PvPv(. يويحال مكراتالت واثبال ديدش ،)vvP( ةيمسلاو ييوحلا مكراتالت واثبال رايعمب يفي ال

 

 ىرخأ ةيبلس راثآ 11.1.

 تانايب روفتت ال
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  جمنتلا من صلختلا تراابتعا 13: قسملا 

 
 تايافنلا ةجلاعم بيلاسأ 13.1.

 :جتنلما لفاتإ

 ةبقارلل عةضاخف وظر تحت هقرح وأ تايفان بكم يف ماءلا يف اللحنالل لةباق ريغو مةاسر يغ ةبلص ةيئايميك ةدامك هفالتإ نكمي  :جافلا قصاللا

 ةينطولوا ةيلحملا حئاولل فقاو جتنملا نمص لختلا

 همادختسا ةنراقم ُ  ادج دودةحمت ايافنلا يف جتنملا اذه ةمهاسم

 
 :ةثولملا ليفتغلا تابوع نم صلختلا

 اهرقح وأص خرم تايافن بكم يف ُ  ائيايميك ةثولم تايافن اهراتبعا ىلع اهلامعتسا دعب جتنملا اياقب ىلع يوتحت يتلا اتروراقلاو بلعلاو اتوبعلا نم صلختلا بجي

 ةيمسرلا نيناوقلل فقاو اهنم صلختلا متي نأب جي

 
 (لفاتلإا)ت ايافنلا نم صلختلا زرم

 رةطخلا داوملا نم هاريغو ةيوضع تابيذم ىلعوي تحت طالءو قصاولت ايفان 8  84 80

 مكل تاينفالا زمر مقارأEWC ةحلاصلق العتت ردصملاب كلذل نإف عناصلا ريغ رداق ىلع ديدحت زومر تاينفالا EWC علسلل وأ تتجانملا ةمدختسملا يف لفتخم

 تاعطاقلاد صقلا نم عضو زومر EWC وه ةيصوتك نيمدختسملل نوكنس ءادعسم يدقتب ةروشملا

 

 

 
  لقنلا تامولعم 11: قسملا 

 
 

 )NU( إن يو رقم .14.1

 
 يجولا قلنلا داحتا

 الدولي

3334 

 
 (NU) نإ وي ـل ً  اقفو حيحصلا نحشلام سإ .14.2

 
 يجولا قلنلا داحتا

 الدولي

Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) 

 
 لقنلا رطاخم تايفنتص .14.3

 
 يجولا قلنلا داحتا

 الدولي

9 

 
 ةئبتعلا عةمجمو .14.4

 
 يجولا قلنلا داحتا

 الدولي

III 

 
 

 ةئييبلا راطخلأا .14.5

 
ADR قبطني ال 

RID قبطني ال 

ADN قبطني ال 

IMDG قبطني ال 

 يجولا قلنلا داحتا

 الدولي

 قبطني ال

 
 مدختسلمل صةاخ تاطايتحا .14.6

 
ADR قبطني ال 
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RID قبطني ال 

ADN قبطني ال 

IMDG قبطني ال 

 يجولا قلنلا داحتا

 الدولي

 .وديق دونب اهنحش نكميو لقنلل ريقةطلا هذهب مةظنم ريغ لم E88 نم قلأ ىلعوي تحت تيلا ةيألساسا تاوبعلا

 
 ةطسمتولا تايواحلا ننواقو 22/23 لوبرام ةيقافتا نم يناثلا قفرلمل اقوفة ريبكت ايبكم قلنلا .14.7

 

 قبطني ال

 

 

 

 
 

  ةتنظيميلا تاوملمعلا 15: قسملا 

 

 ةيئبلاو ةحصلاو ةمالسلاب ةقلتعلماط يلخلا وأ دةالما ذههب صةاخلا نيناقولاو أ تاميظنتلا 15.1.

 
 ايرةطتملا ةيوضعلا تابكرملا وىتحم

(EU) 
< 3 % 

 
 ةيئايميكلا ةمالسلا يميقت 15.1.

 .ةيئايميكلا مةساللام ييقت ءارجإ متيم ل

 
  ىأخر تامولعم 11: قسملا 

 
 :مةساللات انايب رةشن يف زومرب اهيلإ رشاملا ترااصتخلاا عيمجللماكلا صنلا 2.م قسلا يف جتنملا ةيمتس ىلإ لشارةإا تمت

 H302 .اهعلب الح ضارة
 51H3 .ُ  ايدلج ُ  اجيهت ببست

 71H3 .ُ  ايجأر ُ  ايدلج ُ  لاعافت ببسيد ق

 81H3 .نيعلل ُ  اريطخ ُ  افلت ببست

 91H3 .نيعلاب ُ  اريطخ ُ  اجيهت ببست
 53H3 .ُ  ايسفنت ُ  اجيهت ببسيد ق

ُ  يبُ  ي> ةيثاور ُ  ابويع ببست اهنأ يف هتبشُ  ي  يف ُ  اببست سيل رىخألا ضرعتلاك لاسم نأ ُ  ايعطق ُ  اتوبث تبث نإ ضرعتلا كلسم نُ 
 14H3 .<ةروطخلا

ُ  يبُ  ي> نارطسلاب بست اهنأ يف هتبشُ  ي  .<ةروطخلا يف ُ  اببست سيل رىخألا ضرعتلا كلاسم نأ ُ  ايعطق ُ  اتوبث تبث نإ ضرعتلا كلسمن ُ 
15H3 

 H400 .ةيئاملا اةيحلل ةيمسلا ديدش

 01H4 .ىدملا ةليوط ُ  ةراض راثآ عم ةئياملا ةايحلل ةيمسلا دةيدش

 
 

 :إضافية معلومات

 تابلطتم ىلع ُ  ادامتعا انتاجتنم فصوو ها ذه نم يسئيرلاض رغلوا .اهيف مهيلتس متي تيلا ةلحالا يف جتنملاب قلعتتو يلحالا انترفعموى تمس ىلإ تامولعملا هذه دنتتس

 جتنملل ةنيعم صئاصخ يأ نامضود صقملا سيلو ةمساللا.
 

 نيناوق "مُ   ت رادصإ هذه ةرلنشات انايبل مةلاسلا ُ  ادامتعا ىلع عيرتش يلجتس مييقتو صيخرتو دييقتو داوملا ةيئايميكلا يف دالتحاا بيورواأل EC0602/0719/ ذيلوا قبطني

 صلاوتلا ىلعول د سلجم نواعتلا يجيلخلا ايقيرأفو طقف. ال دجوي يأن امض اميف قلعتي لاثتمباال ةيألن يناوق وأ حئاول ةينوناق يف يأ دلب وأ طةلس ،ةينوناق امب يف كلذ
 حئاولو ريدصتلا. جىري ديكأتلا ىلع نأ تامولعملا ةدارولا يف هذه يقةثولا قفتت مع ريدصتلا يعوضوملا وأن وناق رخآ يف أي دلب رخآ بلقر يدصتلا. جىري

 

 

 

 

 يف فلتخم نولب ةطتبرلما صوصنلا عرض تميو .ةقيثولا ذهه نمر سيلأا شاملها ىلع ةيدوعم طخطوب ذههالمة سلا تانايب ةحفص يف لةصلا تات ذارييتغلا ىلإ راشي

 .لةلظم لحقو


