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 אריזה וסימון,  אחסון טיפול בחומר שנשפך
  .לאסוף את החומר הנשפך לתוך מיכלים ולהעבירם למקום בטוח

 .  נגד חלקיקים מזיקיםP2מסכה עם מסנן : הגנה אישית מיוחדת
  לאחסן בנפרד מחומצות חזקות ודברי מאכל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Calcium Hydroxide  סידן הידרוקסידי

  סיד כבוי
Ca(OH)2 

CAS # 1305-62-0                 
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  מידע
  !חשוב

  

  : תיאור החומר

  . גבישים חסרי צבע או אבקה לבנה

  :סיכונים כימיים
החומר הוא בסיס בחוזק בינוני ומגיב 

  .בצורה מסוכנת עם חומצות

בנוכחות מים החומר עלול להגיב עם 

מספר מתכות תוך כדי יצירת גז דליק 

החומר מתפרק בחימום ויוצר . מימן-ונפיץ

  .תחמוצת סידן

   

  

  : גבולות חשיפה תעסוקתית
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  :דרכי חדירה

  .  ובבליעה  תרסיסיםתהחומר עשוי להיספג בגוף על ידי שאיפ

  

  :סיכון נשימתי

אך , התאדות החומר בטמפרטורת הסביבה איננה משמעותית

עקב ריכוזו באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת 

  .באוויר) אבקה (ברות חלקיקיםטהצ

  

  :השפעות החשיפה לטווח קצר

לעיניים ) מאכל(קורוזיבי , החומר מגרה את דרכי הנשימה

  .נחוצה השגחה רפואית. ולעור

  

  :או חשיפות חוזרות השפעות החשיפה לזמן ממושך 
  ).פגיעה בעור(עלול לגרום לדרמטיטיס

  . החומרי חשיפה לחלקיקי"אות עלולות להיפגע עירה

     תכונות פיסיקליות
  )  מתפרק (580oC: נקודת התכה

  
   נתונים סביבתיים

  הערות
  

  


