
Safety Data Sheet תויחטב וןיליג   
''ח 1998 נשהת  ( ותחיטב ןיוליג  הדובעב ( ותחיטבה  נותקת  יפ  לע   

טפוספ  

2-800-26-006-HE : 'אהרוה מס ןורחא : 15.04.2018  ןודכע  ןודכע מס' : 6   דף מס': 1/7 

27.02.2014 : יךראמת  5  : טלבמ  15.04.2018 : יךרתא וןכדע מס': 6   

 

 

 

 
יהויז החברה והמוצר  .1 

 
רצמוה   יוהזי    

 (Phosphate Rock) ספטופ וצרמה    

םתור 9721033121    מק"ט 

, ע"מ.  ןבל וןרוא   , דרע  , ןיצ  , יטטפאורואלופ פיםרדנ  ותמש    

, ייצור דשנים  שןד ושיםמיש    

הברחה   יהוזי    

"מ  עב בגנ  טרפמא  םתור   

הרבע , ד.נ.  םתור ישורמ   

לאשרי 8680600  

ןריצה   

"מ: 08-6504777, 08-6504915  עב בגנ  טרפמא  םתור  ןרות   
 

08-6504945 - דרשמ  : יתרבח יחותטב כלל- נהלמ   

וםרחי עתשל    טל' 

 msdsinfo@icl-group.com ונירקטלא ראוד    

 
רכיביםמה עמיד על  / ומרחה רכבה   .2 

 
 Fluorapatite םי / ירקעי םי  / יבכרמ   

 1306-05-4 CAS פרסמ זיהוי   

 215-144-1 EINECS זיהוי ' סמ   

 ( יתמיכ דבעו  לאש  עיבט  לרנימ  ) REACH -ישוםרמ ב ורטפ  הז  רמחו   REACH -ישוםר ב   

 
 3. זיהוי סיכונים

  . יםדיוחמ וניםכיס  אל דווח על  ותאיבר  שפעותה על   

דםאה  

 

 . יםדיוחמ וניםכיס  אל דווח על  הביבסה  עותפשה על    

ילשראי ת''י  ןתק  יולפ  חיתכונ  יתאופריא  הביקטריד  ווגסמ לפי  ינוא  הז  רמוח   
 

.2302 

יווגס   

mailto:msdsinfo@icl-group.com
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 4. עזרה ראשונה

 
ורמשל על  גאדו  ריוואב הצח  ותוא  בשכה   , הםוזמה רוזאהמ  עגפהנ  תא  חקרה   

הזרעל ידמ  גאד   . ךרצוה תדימב  צןמח  ןתו  יתתוכאלמ  המהנש  . בצע  טקשו  חום 

. יתארפו  

המנשי יבדרכ  יעהגפ    

חוץרל  ךשמה   . ומהדזהש יםילעונ  יםדגב  תרסה  יכד  וךת  יםמרוז  יםמב  וףטש   

חהגשלה עגהנפ   תא   רבהע   ותקד  לפחות.   ךשמב  15   וןבסבו   יםמ   הרבהב    

. יתארפו  

עגמ בעור   

ךשמב 15  יםמרוז  יםמב  ידמ  וףטש   . תאז ןתוני לעשות  םא יש  עגמ  ותדשע  רסה   

. יתארפו הזרלע  גאד   . ייםפעפעה וךת פישוק  ותקד לפחות,   

עגמ בעיניים   

הזרעל  ידמ  גאד   . יהתשל וא חלב  יםמ  ןתו  יםמ  הרבהב  תא הפה  בטהי  וףטש   

! הכרה רסח  עגפנל  הייתש  תתל  ןיא   . יתארפו  

ליעהב   

 
 5. כיבוי אש

 
יםתאמ  ויביכ  צעיאמב  שתמשה   . חקלתלה וא  לקדלהי  פויצ  ינוא  הז  רמחו   

תא ררקל  נתמ  , על  וחטב חקרממו  דהצמ  יםמב , ססר   . תרועבה הביבסל   

. שאל ופיםשהח  םילכימה   

ויביכ צעימא    

 . יןא יםרוסא  ויביכ  צעימא    

 כשמעורב בשרפה, פולט גזים רעילים של תחמוצות זרחן (P2O5) , תחמוצות 
 

 הפחמן (CO ; CO2), תרכובות פלואור.

עירתבמ עיםבונה  וניםכיס   
ותבעיר ירוצתמ   , רמהחו  

יםטנפל יםזגמו   

 

 . לאמ ןגמ  ודגיב  ''פ) ,  נמ וחהתפ ( המינש  תרכעמ  יםאבכל  וןגימ  צעיאמ    

  
יפולט בשפך/דליפה  .6 

 

קבא  תכמס  ישיא –  ןגמ  שתמשה בציוד  קבא  יאנתב   . קאב ותרהיווצ  נעמ   

. ניםגמ יםדגב  שבל   , קבא פיקשמו   

ישייםא יחותטב  צעימא    

 . עקרקב הגפיסו  בובי   , יםמ ותרומקל  הסיכנ  נועמל  ייםתביבס יש  יחותטב  צעימא    

 . ניאמכ ופןאב  וףסא  / דליפה  ךפבש יפולט  ותטיש    

 . ניםכוסמ יםרמחו  לש  וררחש  יוצפ  אל  ףסנו  עדימ    



Safety Data Sheet תויחטב וןיליג   
''ח 1998 נשהת  ( ותחיטב ןיוליג  הדובעב ( ותחיטבה  נותקת  יפ  לע   

טפוספ  

2-800-26-006-HE : 'אהרוה מס ןורחא : 15.04.2018  ןודכע  ןודכע מס' : 6   דף מס': 3/7 

27.02.2014 : יךראמת  5  : טלבמ  15.04.2018 : יךרתא וןכדע מס': 6   

 

 

 

 

 
 7. טיפול ואחסון

 
לופיט     

 . קבא ותרהיווצ  נעמ   . הדובהע וםמקב  ינהקת  הקיני   / וררווא תרכעמל  גאד  יפולטל  יחותטב  צעימא   

רמובח  

 

 . רתי וםמחי  פנימ  רמהחו  ןגה על  ינוא דליק.  רמהחו  חותקלתה  ניעתמ  צעימא   
פוצצותתהו  

 

וןסאח     

 . שבוי וצלמ  וםמקב   , יםרוגס ליםכמב  ןסחא  וןסחא  יאנת    

 , ןמתוזאיד  , יניוםמלוא יבגהל עם  וללע  םידיוחמ  יםאנתב   , צותמחומ חקרה  ןסחא  יםרצומ  התאמה עם    אי-
. חןרז יםרחא   

 . יםקשו ברוצ  הזירא    

 
/מיגון אישי יפהשח צוםמצ   .8 

חתתמ ל-  רמשיי  הדובהע  ורזאב  וויראב  וזכירהש  ךכ  לייע  יותהל  יךרצ  וררוואה   
 

TLV-TWA 

םייסדנה םיעצמא    

הז  וצרמ  ורבע  םירכע  עובקנ  אל  יםרתומ  יזוכיר חשיפה    

TLV-STEL (ACGIH) =3 mg/m
 אבק בר נשימה לריאות: 3

: תרתומ ללתקושמ  יפהשח   

TLV-TWA (ACGIH) = 10 mg/m
 אבק כללי מרחף: 3

וןזממ   , וןזמה ציודמ  חקרה   . םילקימיבכ יפולטב  יליםגרה  ותריזה  צעימא  וטקנ  הרימשל על  םיצעמא    
. ומהזדהש יםדגב  ףלהח   . יםדגבוה ורעה   , ייםנהעי עגממ עם  נעמה   . ותקאשממו יינהגהיה   

וא ולכאל  יןא  /עישון.  ילהכא ניפול  ותזיראבו  רמובח  יפולטה  וםיסב  ייםדי  וףטש   

. רמובח הדובעה  ןמבז  ותתשל   

  : לע הנגהל  שייא  ןגמ  דויצ    

קבא  תכסמב  שתמשה  קבא  יאנתב  המהנשי  ירכד    

הדובע  ותפפכ  ייםדיה    

ןגמ  פיקשמ  / קבא פיקשמ  עינייםה    

דבמ  ןגמ  ידגב  וףגוה  עורה    
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יןמז יראולקולמ לא  לקשמ   

וצקמ הריבצ  צבמ   

פורא ןבל עד  עבוצ  הארמ   

רסח ריח  ריח 

לירטיינ  20
0
C -ב (10 g/L) pH 

יןמז יחהתר לא  תדוקנ   

יןמז הכתה לא  תדוקנ   

יןמז וקרפי לא  תרוטרפטמ   

ינוא דליק התהצ  תדוקנ   

ינוא דליק יתמעצ  חותקלתה  תדוקנ   

ינוא פציץ פוצצותתה  חוםת   

יןמז 25 לא 
0
C -לחץ אדים ב 

1.4-1.5 g/cm
3

 20 
0
C -צפיפות מרחבית ב 

יססמ 25 לא 
0
C -מסיסות במים ב 

 

 

 
ניםונת כימיים ופיסיקליים  

 
.9 

 

 
טיביותקוריא ציבותי   

 
.10 

 
 . יליםגר וןסחאו  יפולט  יאנתב  רמחוה יציב  נועמל  ששי  יםאנת    

 . תניוגרוא - יא צותמחו   , ןחזר  , ןתמוזאיד  , יניוםמלוא עגמ  םתיא  נועמל  ששי  יםרמחו    

צותמחו .  םע  יבגמ  יתמיכ  עילותפ    

חןזר  וצותמחת  םיזג רעילים:  יםרנוצ  יפהרש  לש  הרמקב  וא  רתי  וםמחי  עתב   

 (P2O5) ותחמוצות הפחמן (CO ; CO2), תרכובות פלואור.

ניםכוסמ וקרפי  ירוצת    

יןא  ףסנו  עדימ    
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ידעמ טוקסיקולוגי  .11 

 
  ( תיטקוא פהירח ( ותליער    

עבקנ  יווגסל לא  יםכישי   LD/LC50 וניתנ   

 , עבקנ - לא  רובע עגמ   
 

, עבקנ - לא  ייםנבעי עגמ   
 

. וניםתנ ואצמנ  ) - לא  יהצזיטיסנס ושגיר (  

יותדיימ ותבוגת    

וניםתנ  ואצמנ  תוניורכו לא  תוחדנ  ותבוגת    

המיברש  צאמנ  , לא  ווגסמ ניותגצינורק IARC לא    

המיברש  צאמנ  , לא  ווגסמ NTP 11 לא 
th 

Report on 

Carcinogens 

 

 . חיתכנו יתאופריא  הביקטריד  ווגסמ לפי  ינוא  הז  רמוח  ףסנו  יגולוקיקסוט  עדימ    

 
 12. מידע סביבתי

 
יוחדמבו  עקרקב  טאפסהפו  תבוגת  יםטהשול על  יעהקשו הם  פיחהס  יכהלית   

יםסיסמה יםאטפסהפו  תמר  ןכול   , יסיסב ליארטני עד   pH לותעב עותקרקב   

. פיםטשנ ינםאו  עקרקב  יםברטצמ  -תמס  שיק יםטאפסופו  ותרהימב  נהטק   

רמהחו ותדיינ   

יגביולו  וקרלפי  ןתני  ניגרוא ולא  יא  רמוח  רמהחו  ותקירפ   

םירבייצו חיים.  רבטצמ  ינוא  רמהחו   

. עקרקב הגפיס  וא  יובבל   , יםמ ותרומקל  הסיכנ  נועמל   יש 

רמהחו ותברטהצ  תדימ   
יותגביולו ותרכעמב   

 . יםמה ותרומקב  צותאו  חיהמצ  ויבירל  וםרגל  וליםכי  חןרז  ותבוכרת  ותרכעמל  רמחוה  עילותר   
יותגולוקא  

וניםתנ  ואצמנ  יםמב לא  ותרכעמ חיים   

וניםתנ  ואצמנ  עקרקב לא  ותרכעמ חיים   

וניםתנ  ואצמנ  הבשיב לא  חמוצ וחי   
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נועמל . יש  םבשיוי ייםקנ  יםלכימב  ופהסיא  ידי  ולתספ על- לקסל  לץמומ   

הבחו לותודג  ויותמכ  עקרקב .  הגפיס  וא  יובבל   , יםמ ותרומקל  הסיכנ   

. דבלב יותמומקה  נותתקל  םאתהב  הרשומ  תלוספ  ראתל  ירבעהל   

וצרמ  

. דבלב יותמוקמה  נותתקל  םאתהב  הרשומ  ולתספ  ראתל  ברעה  הזירא   

 

 

 
יותרושא ילנה סילוק פסולת   .13 

 

 
ותנקת סימון ותקנות הובלה ידעמ על   .14 

 
ווגסמ  ינוא  רמחוה   : ינועשל ''ם  ואה ותרדגה   

יןא  וןכיס :  וצתבק   US DOT 

יןא  יטרפ :   ' סמו וצהבק   RID/ADR 

יןא  וצהבק :   IMDG ודק  

יןא  וצהבק :   ICAO/IATA 

 
 

קיקהח ותקינה  .15 

ניםכומסה  יםרמהחו  תנותק  עיליםרה [ יםרמוחה  תמיברש  צאמנ  רמחוה לא   

''ו-1996]. נשתה  ,( ורטופ גיווס  ) 
 

. הז וצרמל  פייםיפצס  הטפלי  ינקת  ואצמנ   לא 

אלרשי   

יןא   :HAZCHEM וןכיס ודק    

  (Inventory status) םושיר בצמ    

  Canada (DSL) רשום 

  Australia (AICS) רשום 

  Japan (ENCS) רשום 

  Korea (KECI)  רשום 

 EC No: 215-144-1 , שוםר  Europe (EINECS)  

   New Zealand (NZIoC) רשום 
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 16. מידע נוסף

 
 יחידת רב"ה 

 08-6297835טל. : 
 08-6297832פקס: 

 msdsinfo@icl-group.comמייל: -אי

 

ןכהו ע''י   

  
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists 

ADR: European Agreement concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road 

RID: Regulations Concerning the International Transport of 

Dangerous Goods by Rail 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

DOT: US Department of Transportation 

IARC: International Agency for Research on Cancer 

IATA: International Air Transport Association 

ICAO: International Civil Aviation Organization 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling 

of Chemicals 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American 

Chemical Society) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent 

LD50: Lethal dose, 50 percent 

NTP: National Toxicology Program 

: ונחיםמ   

הרודהמ דכון תקופתיע  תאהוצ  תביס   
 

: השדח  

 

תא  אב להחליף  הזה  עדימה  יןא   . ינודישב עיתוצמקה  ותרפסה  ססובמ על   , רמלחו יחותטב  וניתנ  יליוןגב  עדימה   

תברח כי"ל יןא   . וצרמה וחהטב עם  הדובלע  ורזעשי  עדימ  םהעלי  יףסוהל  לאא   , ליםבומקה יחותטבה  יקוח   

. ינותולצמה יפל  לאש  וצרמב  וןכנ  יתלב  ושמלשי  יתארחא    
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