
 بيانات السالمة  
 جارنتجي ام ايه    

 

 

2019 يونيو    

17مراجعة   
 

تحديد المواد والمورد     -   1القسم     
 

   :عالمًيامعرف منتج النظام المنسق 

   جارنتايه ام  ج   

 

 مسميات أخرى للمنتج: 

، جارنت   المندين، جارنت ، جارنتالرمل   
  60, ماش  50,  ماش 60/ 30نيو ستيل,    بالست،سبيد   بالست،بريميم   القرين 

 250/ 600, ماش  120,  ماش 80, ماش

 

 توصية االستخدام: 

ة الماء كعميل   الماء،بضغط القص  االسطح،لصنفرة    لفلتر

 تفاصيل المورد: 

  واي المحدودة    جارنتج   ام ايه 
 ب   بر

اليا  طريق   122  الدتون ، غرب أستر  6532جولدس ، جتر
 

 :تفرقم الها 

اليا  6000 9923 8 61+  ( )استر

 المتحدة(  )الواليات 9300 243 832 1+

 :رقم الفاكس 

+61 8 9923 3747 

 sales@gmagarnet.com.auااليميل: 

 

 الطوارئ: رقم هاتف 

اليا    6000 9923 8 61+ساعة  24,  603 293 402 61+   استر

 0354 301 713 1+ساعة  24,   9300 243 832 1+الواليات المتحدة  

 

تحديد الخطر – 2القسم   
 

    :العالمي للمادة المنسقتصنيف نظام 

2513.20.00            

ي ذلك البيان العالمي  النظام المنسق فعنارص وص
 
: التحوطية  ات بما ف  

  
  ا 

  المنتج غتر  حنر انخطرة  وه  مادة غتر    ،(المندين   مادة الغالب ) لمنتج هو العقيق ف 
لمستخدم  ا آثار الغبار ف 

  ه  ايضا غتر خطره. عن كربونات الكالسيوم  ناتجة 
والنر   

 
ي لم تنتج مناألخطار األخرى 

 : التصنيف الت 
 

 ال يحتوي المنتج عىل األسبستوس 
 فقد يتلوث المنتج باالستخدام  المستخدم،ال تتنفس الغبار المحرر من المنتج  

 
 

 

mailto:sales@gmagarnet.com.au
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كيب/ معلومات عن المكونات – 3القسم  التر  
 

رة  ها من المواد الت    هذه المادة ه  مزي    ج طبيع  من المندين وغتر
 

 المعادلة الكيميائية   االسم المعروف الرقم العالم   النسبة المئوية 

%   96أكثر من  المندين  جارنت 1302-62-1   Fe3Al2(SiO4)3 

%  3,5اقل من   FeTiO3  االليمنيت 12168-52-4 

% 1.00اقل من   CaCO3 كربونات الكالسيوم )حرة(  471-34-1 

% 0.1اقل من   ZrSiO4 الزركون  14940-68-2 

% 0.1اقل من   SiO2 السيليكا البلورية )حرة(  14808-60-7 

 

إجراءات اإلسعاف األولية  – 4القسم   
 

 مزمنة معروفة لدى العمال ناشئة عن التعرض القصير أو الطويل األجل لهذا المنتجال توجد آثار صحية أو 
 

 
األولية: اجراءات االسعافات  وصف  

 

ة قد تحدث أثناء المناولة    االبتالع:    لكميات صغتر
غتر سامة. ال توجد أي آثار صحية معروفة ناجمة عن االبتالع العرض 

ة الطبيعية. قد يسبب تناول كميات     البطن بسبب الكشط. التماس العناية الطبية إذا ظهرت األعراض. الكثتر
م ف   

 

 : دقيقة   15تعرض للجسيمات والغبار قد يسبب تهيج العير  بسبب الكشط. اغسل بالماء النظيف لمدة ال التماس العي  

االلم. الوجع عىل األقل أو حنر تتم إزالة الجزيئات. اطلب عناية طبية إذا استمر تهيج أو استمرار   

 

أي آثار صحية معروفة من مالمسة الجلد قد تحدث أثناء المناولة الطبيعية. التماس العناية    د توج  ال  التماس الجلد: 

بالتآكلالطبية إذا ظهرت األعراض. مالمسة المواد تحت الضغط سيض  الجلد  . ولبس أي جروح مفتوحة واطلب    فنظ   

 الرعاية الطبية 

  تهيج الحلق والرئة أو السعال أو ضيق التنفس.  نفرة الصقد يتسبب التعرض للغبار الناتج عن االستخدام  االستنشاق: 
ف 

   
إلزالة الجسيمات من الممرات األنفية. التماس العناية الطبية إذا استمرت    األنفتنظيف و االنتقال إىل الهواء النقر

 األعراض. 
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والمتأخرة: اهم االعراض واالثار الحادة   
 
البتالع: ا   
ال يوجد اعراض محددة.    

: التماس  العي    
ال يوجد اعراض محددة.    

 التماس الجلد: 
ال يوجد اعراض محددة.    

 االستنشاق: 
ال يوجد اعراض محددة.    
 

إذا لزم األمر:  الالزمة،بيان العناية الطبية العاجلة والمعاملة الخاصة    
 

. مرافق غسل العين في مكان العمل  بتوفير التوصية   
 

إجراءات مكافحة الحرائق – 5القسم   
 

اق   هذا المنتج غتر قابل لالشتعال وال يدعم االحتر
 

: اإلطفاء وسائل   
غتر قابلة لالشتعال. استخدم الوسائط المناسبة للمواد المحيطة    
 

: الناشئة من المادة الكيمائيةاالخطار   
غتر معروف    
 

: المعدات الوقائية الخاصة واالحتياطات  
إجراءات محددة. استخدام معدات واقية واالحتياطات المناسبة للحريق المحيط. ال توجد    
 

 إجراءات الحوادث  – 6القسم 
 

ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ:  الشخصية،االحتياطات   
ورية. ارتداء معدات السالمة كما هو الحال مع المناولة العادية  ال توجد احتياطات خاصة ض  . 

 
: االحتياطات البيئية  

  إلقاء هذه المواد  
ورية. ال ينبع    الطبيعة ال توجد احتياطات خاصة ض 

ا   ولكن ف 
ً
يتم جمعها والتخلص منها وفق

أو الفيدرالية ة العالمي أو لإلرشادات المحلية  . 
 

: طرق ومواد االحتواء والتنظيف   
بواسطة ماكينة قم بمسح أي انسكاب وتجريفه وإال،  ضروري،المادة لتجنب توليد غبار غير  بشفط فقم  أمكن،إن    

 

التخزين والمناولة – 7القسم   
 

 .توجد احتياطات خاصة ضرورية ال اآلمنة: احتياطات المناولة 

   :التوافقبما في ذلك عدم  اآلمن،ظروف التخزين 

تهوية مناطق التخزين وتقليل توليد الغبار عند التعامل مع المنتجات السائبة. استخدم ممارسات التدبير المنزلي الجيدة للحفاظ   بيج

 على الغبار المزعج إلى الحد األدنى



 بيانات السالمة  
 جارنتجي ام ايه    

 

 

 

 ضوابط التعرض / الحماية الشخصية – 8القسم 
 

 :المعلمات التحكم / معايي  التعرض
   ال )متوسط  TWA 30.1 mg/mللتنفس: السيليكا البلورية )الكوارتز( الغبار القابل 

 
وقت( يمكن ان يزداد إذا تم استخدام المنتج ف

 ميكرون(  7الصنفرة الجافة وهذا يعتمد عىل ما يتم صنفرته )الغبار القابل للتنفس هو اقل او يساوي 
 TWA 310 mg/mمجموع الغبار )غتر قابل للتنفس(:  

 

 :الضوابط الهندسية المناسبة
المحافظ عىل التهوية و / أو مجموعة الغبار لتقليل التعرض للغبار المتولد أثناء المناولة واالستخدام والتنظيف. الحفاظ عىل بيئة  

 عمل نظيفة وآمنة ومراقبة الفعالية 

 

 :تدابي  الحماية الفردية
غطاء مغذا بالهواء اثناء  استخدام أو الفيدرالية الستخدام معدات الحماية الشخصية.  لدولية ا المحلية أو  اتباع اإلرشادات يتعير  

الية   الصنفرةتنظيف   عمليات EN14594 واألوروبية  1715،1716يتوافق مع المعايتر ذات الصلة مثل المعايتر األستر :  القياسية  

ر  (او ما يساوي  ها وكذلك القفازات الجلدية ) ،2000مثل قفازات نوفا   2005 ا ارتداء   . االستخدامعند   القفازات والمت  
ً
يجب أيض

الصنفرة حماية السمع عند تنظيف   

 

يائية والكيميائية  – 9القسم   الخصائص الفتر 
ي  •  رمال وردية مائلة اىل االحمر :      المظهر الخارج 

 ليس له رائحة :       الرائحة •

 ال يطبق :      عتبة الرائحة  •

ي  •
 9.0اىل  8.0:      )الحموضة( الرقم الهيدروجيت 

 C (2282˚F)˚1250 حواىل  :      نقطة االنصهار  •

اق :      نقطة الفالش  •  غتر قابل لالحتر

 ال يطبق :      معدل التبخر  •

 غتر قابل لالشتعال :      (ز القابلية لالشتعال )صلب، غا •

اق أو حدود االنفجا  • اق غتر قابل :   ر الحدود العليا والسفىل لالحي   لالحتر

 ال يطبق :      ضغط البخار  •

 ال يطبق :      كثافة البخار  •

 4,1:       الجاذبية  •

 غتر قابل للذوبان:       الذوبان •

 ال يمكن تفريقه من المنطقة :      النشاط االشعاعي  •

 موس  8.0 –  7.5:       الصالبة  •

 ماش( يعتمد عىل المستوى  30  –ماش   150مليميتر )  0.6  – 0.1المتوسط :      حجم الجسميات  •

 شبة زواي :      شكل الجسميات  •

 العقيق :       المصدر  •

 t/m )3(145 lbs/ft 32.3 تقريبا :      الكثافة الحجمية  •

 اتحت من المستويات الممكن تحديدها :     محتوى المركبات العضوية المتقلبة •

 ال يطبق :     األوكتان/الماء معامل التقسم  •

ي  •
 ال يطبق :     درجة حرارة االشتعال التلقائ 

 ال يطبق :     التفكيك درجة حرارة  •

 ال يطبق :       اللزوجة  •
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 والنشاطاالستقرار  – 10القسم 
 

  ظروف التخزين والمناولة واالستخدامات العادية والمتوقعة    التفاعل 
 
 : خامل صلب ف

 
  
  ظل ظروف التخزين والمناولة واالستخدامات العادية والمتوقعة   االستقرار الكيمياب 

 
 : صلبة مستقرة ف

 
 : ال يوجد  إمكانية التفاعالت الخطرة 

 
 : ال يوجد  المواقف الذي يجب تجنبها 

 
 : ال يوجد   المواد الغتر متوافقة 

 
 : ال يوجد  منتجات التفكيك الخطرة 

 
 

معلومات السمية – 11القسم   
 

 السمية:  آلثارمعلومات ا

      ال توجد آثار صحية حادة أو مزمنة معروفة لدى العمال ناشئة عن التعرض القصتر أو الطويل األجل لهذا 
 .لمنتج. ال يحتوي هذا المنتج عىل مواد سامة أعىل من الحدود المعروفةا
 

يائية     : والكيميائية والسميةاألعراض المتعلقة بالخصائص الفي  
 ال يوجد

 

   اآلثار المتأخرة والفورية وكذلك اآلثار المزمنة الناجمة عن التعرض قصي  وطويل األجل: 
 ال يوجد 

 
 قياسات عددية للسمية: 

 ال يوجد  
 

 المعلومات البيئية  – 12القسم 
 

   سمية البيئة: 

 .إيكولوجية معروفةهذا المنتج هو معدن يحدث بشكل طبيعي مع عدم وجود سمية 
 سلسلة الغذاء إنه غير قابل للذوبان في الماء ومن غير المحتمل أن يلوث المجاري المائية أو 

 
 :الثبات والتدهور

 منتج مستقر وخامل غير قابل للتحلل بسهولة 
 

  إمكانية التراكم األحيائي:
اكم أحيائيا   هذا المنتج ال يتر

 

 التنقل في التربة:
 المستويات الممكن تحديدها اتحت من  
 

 :اآلثار الضارة األخرى
 ال يوجد 
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 اعتبارات التخلص من المنتج – 13القسم 
 

   طرق التخلص: 

اتباع اإلرشادات المحلية أو الفيدرالية والوالئية للتخلص من النفايات الصلبة الخاملة، عىل سبيل المثال مناطق لطمر  
 النفايات

 
 :  النفاياتاعتبارات التخلص من  

  االستخدام إىل معالجة خاصة والتخلص منها. تقع عىل عاتق المستخدم  
ضة للغبار ف 

ّ
قد تحتاج المواد الملوثة أو المخف

 مسؤولية إجراء أي تقييم للمادة األيونية والتخلص من المواد بعد االستخدام
 
 

 معلومات التنقل – 14القسم 
 

 مخصص. : ال يوجد رقم     رقم األمم المتحدة 
 : غتر مصنفة للنقل.  اسم الشحن الصحيح لألمم المتحدة

 ADG: ال تصنف بأنها خطرة بموجد كود     فئة مخاطر النقل 
 غتر مصنفة للنقل.  :   مجموعة التعبئة 
 المائية( )البيئةالمواد الخطرة بيئيا ) 2.9.3.3غير مصنفة كملوث بحري. ال يفي معايير :    المخاطر البيئية 

 ة ومغطاة لتجنب توليد االتربة ودخول الرطوبة ال شيء ضروري. يوصى بإبقاء األكياس مغلق :  ت الخاصة للمستخدم االحتياطا 
 ال يوجد رقم مخصص.  :   Hazchemلوحة التحذير   رقم

 251320 :    رمز النظام المنسق 
 

 المعلومات التنظيمية – 15القسم 
 

 الخاصة بمزيج المواد لوائح / تشريعات السالمة والصحة والبيئة 
 

ام بالتسجيل بموجب الئحة االتحاد األوروب     معفاة  جارنتايه ج   ام  ( المنظمة االوربية  (REACHمن االلتر 
 . 7 الملحق  ( 2006/ 1907(وتقييد( المواد الكيمائية تسجيل وتقييم وترخيص )ل
 

  
ا vPvBأو  PBT) بمعايتر هذا المنتج هو مادة غتر عضوية وال يق 

ً
 (  REACH)بموجب    8للملحق   ( وفق

 
 ال توجد قواعد إضافية معروفة لهذا المنتج 

 

 معلومات اخرى – 16القسم 
 

    جارنتج   ام ايه  بواسطةصفحات بيانات السالمة هذه تم إعداد 
الممارسة اآلمنة للعمل   ويتوافق مع قواعد المحدودة  وايب   بر

اليا أثناء إعداد صحائف بيانات السالمة للكيماويات الخطرة    أستر
   ف 

ويتبع النظام المنسق عالمًيا لتصنيف المواد  2011ديسمت    ف 
 .(GHS) الكيميائية ووسمها 

 
ا لمذكرة العمل 

ً
  السياق الم   ،(  NOHSC) 3017اآلمنةوفق

 .حدد للتطبيق المقصوديجب عىل كل مستخدم مراجعة المعلومات ف 
 

 2019تاري    خ اإلصدار: مايو 
 17مراجعة 
 اوراق بيانات لسالمة نهاية 

 


