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 سیمان پرتلند: 

 شود.یچشم م بیپوست و آس دیشد یپرتلند مخلوط با آب باعث سوختگ مانیاز حد در معرض س شیقرار گرفتن ب 

 شود. یداخل یاندام ها ایبه دهان، گلو  بیممکن است باعث آس بلع 

 باعث سرطان شود. ایبرساند  بیها آس هیمدت ممکن است به ر یطوالن استنشاق 
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 خاکستر بادی: 

 پوست شود.  ایچشم ها  ،یدستگاه تنفس کیممکن است باعث تحر یخاکستر باداز حد در معرض  شیقرار گرفتن ب 

  :شود. دیممکن است با رطوبت )عرق( تشد کیتحرمواد قلیایی 

 مزمن شود. تیبرونش ای یویر بروزیممکن است باعث ف یخاکستر باداستنشاق : مزمن 
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 : شده یسرباره کوره بلند دانه بند

 شودیم هاو ریه به چشمان بیآس ،پوست دیشد یمنجر به سوختگاین ماده از حد در معرض  شیقرار گرفتن ب. 
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 دوده سیلیس: 

 د.باشن زاسرطاند نتوان یاست که م یمواد یحاو ، زیرااست مضر باشد ممکن اگر استنشاق شود 
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 کاهنده آب پلی کربوکسیالت: 

 شود. تیسبب حساس یممکن است با تماس پوست 

 شود.یم یتنفس یمجار کی: باعث تحراستنشاق 

 کننده باشد. کیتحر یها کمچشم ی: ممکن است برایچشم تماس 
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 کاهنده آب لیگنوسولفونات: 

 شود. یم یتنفس یمجار کیاستنشاق: باعث تحر 

 بافت شود. بیتواند منجر به آس یم یمدت چشم یطوالن تماس 

 و خارش شود. یو قرمز کیتواند منجر به تحر یمدت با پوست م یطوالن تماس 

 (هیکبد و کل به بیآس) مضر است دنی: در صورت بلعبلع 
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 حباب هوای مصنوعی: 

 استنشاق: مضر 

 شود یاحتمال یها یو سوختگ دیشد کیتواند باعث تحر یپوست: م 

 شود. هیقرن یاحتمال بیو آس یو سوختگ دید یو تار ،یپارگ ،یقرمز د،یشد کیتواند باعث تحر ی: خورنده. مچشم 

 به دهان، گلو و معده شود یو دائم دیشد بیتواند باعث آس ی: مخورنده 
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 محلول کلسیم کلرید: 

 چشم و پوست شود یجزئ کیممکن است باعث تحر. 

  بلع ممکن است باعث تهوع شود. 
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 گرانول سدیم هیدروکسید: 

  :شود. دیممکن است با رطوبت )عرق( تشد کیتحرمواد قلیایی  

 خورنده، محرک، نفوذ کننده: در صورت تماس با پوست 

 محرک، خورنده: یتماس چشم 

 خطرناک است.  اریبس آن استنشاق یا دنیبلع 
 


