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יהויז החברה והמוצר  .1 

יוהיזר צומה     

 4D תוכיאב תיתחרז  הצומח  וצרמה    

םתור 9722013531/32    מק"ט 

 Orthophosphoric Acid, Phosphoric acid 4D grade פיםרדנ ותמש    

ושיםמיש , חומר עזר, מעכב קורוזיהPhדשן, שימוש חקלאי, סינתזה כימית, מווסת        

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 

 
 (P2O5   = 50-56%) Orthophosphoric acid 69-77% םי / ירקעי םי  / יבכרמ   

 7664-38-2 CAS פרסמ זיהוי   

 231-633-2 EINECS זיהוי ' סמ   

 015-011-00-6 Annex I Index  

 01-2119485924-24-0005 REACH-רישום ב ' סמ   

 
 3. זיהוי סיכונים

לניטק    . המישהנ תרכעמ  תא  הרגמ   . עינייםל קזולנ  ותרומח בעור  תוויוכלגורם    

. יעהלבב  
 

. ציץפו זג דליק   , ןמימ ותכתמ נפלט  ע עםגמב    

ותאיבר שפעותה על   

דםאה  

 

 . יםמב צןמהח  זוחא  תדירולי  תוצא  לש  ולדיגה  תברגהל  יםמרות  יםטפספו  הביבסה  עותפשה על    

  
( םייביזורוק םילכאמ ( יםרמחו   C 

             R34                                             
 

nX                                                 חומרים מזיקים 

            R22                                            

 

יווגס   
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 4. עזרה ראשונה

 
יןא  םא  תיתוכאלמ  המשהנ  צעב   . ררוואמ ורזאל  פהישהח  ראתמ  עגהנפ  תא  נהפ   

. יתארפו הזרלע  גאד   . ךרוהצ תדימב  צןמח  ןת   . המשינ  

המנשי יבדרכ  יעהגפ    

הזרעל  גאד   . ומהדזהש םיליעונ  יםדגב  תרסה  יכד  וךת  וןבסו  יםמרוז  יםמב  וףטש   

 רפואית מיידית. אין להשתמש בנעליים שספגו חומר!

עגמ בעור   

ךשמב 15  יםמרוז  יםמב  יידמ  וףטש   . תאז ותשלע  ןתוני  םא יש  עגמ  ותדשע  רסה   

. יתארפו הזרלע  גאד   . ייםפעפעה וךת פישוק  ותקד לפחות,   

עגמ בעיניים   

גאד   . יהתשל יםמ  ןתו  יםמ  הרבהב  תא הפה  בטהי  וףטש   . הקאלה וםרגל  יןא   

 לעזרה רפואית מיידית. אין לתת שתייה לנפגע חסר הכרה                                 

ליעהב   

 

 5. כיבוי אש

 
םתאהב  ויביכ  צעיאמב  שתמשה   . חקלתלה וא  לקדהיל  ויפצ  נויא  הז  רמחו  ויביכ  צעימא    

 לחומרים הבוערים מסביב (CO2, רסס מים, אבקה או קצף). רסס במים ,מהצד

. שאל פיםושהח  םילכימה  תא  ררקל  נתמ  , על  וחטב חקרממו   

צהמחו  לכימ עם  וךתל  יםמ  ךופלש  יןא  יםרוסא  ויביכ  צעימא    

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

. ציץפו זג דליק   , ןמימ רציווהל  ותכתמ עלול  עגמב עם  ינוא דליק,  רמהחו  יכ  ףא   

עירתבמ עיםבונה  וניםכיס   
ותבעיר ירוצתמ   , רמהחו  

יםטנפל יםזגמו   

 

לאמ  ןגמ  ודגיב  ''פ) ,  נמ יתמאצע ( המישנ  תכרעמ  יםאבכל  וןגימ  צעימא    

 . יובבה תכרעמ  לא  שפוךל  יןא   , יםמוהזמה יםמה  תא  וףסא  יפהרהש  ויביכ  חראל  ותדיוחמ    הנחיות 

  

יפולט בשפך/דליפה  .6 
 

פייםגמ   , צותמלחו וםטא  דגב   ,( וחהתפ המינש  תכרעמ  "פ ( נמ ישיא -  ןגמ   ציוד 
 

ABEK+P נןסמ יםנפ עם  תכמסב  יידטהצ  יססרת  נתכס  רשאכ יש   . ימוג פפותכו   

ישייםא יחותטב  צעימא    

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

תא  וףסא   . ישיא ןגמ  דוצי  שבל   . יפהלבד פליםטמ  ינםאש  להא  לכ  תא  חקרה  / דליפה  ךפבש יפולט  ותטיש    
םתאהב ולתספ  רתאל  חלוש לפינוי  יםמיתאמ  ליםכמ  וךתל  פךששנ  רמחוה   

ירמוכח שא  הדוס  וא  ידס  תקבאב  שתמשה  יותראשה  ורבע   . תוימוקמ נותקתל   

תא ררווא   . יםמ לש  ולותדג  ויותמכ  לרטנומה עם  חטהש  תא  וףטש   . ולרטנ  

. וםמקה  

ניםכוסמ  יםרמחו  לש  וררחש  יוצפ  אל  ףסנו  עדימ    
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 7. טיפול ואחסון

 
   טיפול   

 . סיסרת / יםדא יפתאשמ  נעמה   . יםקזח יםסיסבמ  חקרה   , יםרוסג ליםכימב  ורמש  יפולטל  יחותטב  צעימא    

רמובח יפולט  ירחא  בטהי  . רחץ  יםדגבהו ורעה   , יםיהעינ םע  עגממ  נעמה  רמובח   

דגב וא  ינרס   , ימוג , כפפות  ןגמ פיקשמ  ישיא -  ןגמ  שתמשה בציוד   . ותזיראבו  

רמוחה שפוך לודיל  עתב   . בטהי תררוואמ  הדובע  תביבסל  גאד   . צותמלחו וםטא   

! יפךהל יםמה ולא  לא  רמהחו  תא  ידמת   

ינוא דליק  רמחו  ותדיוחמ -  ותארהו  יןא  חותקלתה  ניעתמ  צעימא   
פוצצותתהו  

 

   אחסון   

 ! דבלב ייםרומקה  םילכימב  ןסחא   . שבוי יררק  וםמקב   , יםרוגס ליםכמב  ןסחא  וןסחא  יאנת    

+35 - +42°C : 93%   וזכיבר צהמחו  תסימת  ורבע  וןסחא   ' פמט  
+28 - +42°C : 85% 

+15 - +42°C : 80% 
וםמיבח ךרצו  יןא   : < 75% 

( לציהופרטינאב ושתמשת  יםרחא  יםזוכיר  תובעל  ותסימת  רובע  ) 

 . יםרזחמ יםרמוחו  יםינגרוא  םירמחו   , ותכתמ  , ייםסיסב יםרמוחמ  חקרה  ןסחא  וצריםמ  התאמה עם   אי-

יםרחא  

 

וא  הדחלימ  יתלב  הדלפמ  תובנוי  יותבח   , תרכב ליותכימו  ישכב  ליותכימ   , ברוצ  

 מצופה גומי. חומצהזרחתיתמרוכזתתוקפתסוגיםשוניםשלפלסטיק.

הזירא   

 
/מיגון אישי יפהשח צוםמצ   .8 

וויראב  וזכירהש  ךכ  ותילה יעיל  יךרצ  וררוואה   . צפהרה הבוגב  וררווא  ושרד   
 

TLV-TWA -חתתמ ל רמייש  הדובעה  רוזאב   

םייסדנה םיעצמא    

 TLV-STEL (USA) =3 mg/m
 חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר: 3

 

TLV-TWA (USA) = 1 mg/m
 חשיפה משוקללת מותרת : 3

יםרתומ יזוכיר חשיפה   
( תרתומ ללתקושמ  יפהשח  ) 

 

IOELV (EU)= 2 mg/m
 חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר: 3

IOELV (EU)= 1 mg/m
 חשיפה מרבית מותרת: 3

יםדגב  ףלהח   . םידגבוה רוהע  עגממ עם העיניים,  נעמה   . יםדא תמנשימ  נעמה  הרימשל על  םיצעמא    
/עישון. ילהכא ניפול  ותזריאבו  רמובח  יפולטה  יוםסב  ייםדי  וףטש   . ומהזדשה יינהגהיה   
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יראולקולמ 98.00 לקשמ   

וףקש לזונ  הריבצ  צבמ   

ןלב קקררי עד  עבצב  וללצ  עבוצ  הארמ   

רסח ריח  ריח 

1> (10 g/L) pH 

138 - תלוי בריכוז החומצה
0
C - 171

0
C יחהתר תדוקנ   

18-   ב- 1013 hPa (DSC) - תלוי בריכוז החומצה
o
C - +27

o
C הכתה תדוקנ   

200 0C -וקרפי הופך לחומצה פירופוספורית ב תרוטרפטמ   

ינוא דליק יתמעצ  חותקלתה  תדוקנ   

ינוא פציץ פוצצותתה  חוםת   

4 Pa (25
0
C) לחץ אדים 

רוויא = 1) 3.4 יםדא ( פיפותצ   

1.1-600 mPa.s (5%-105% solution) (20
0
C) צמיגות 

g/cm 1.685 - 1.550 (פיקנומטר) - תלוי בריכוז החומצה
3

 (25
0
C) צפיפות 

1000 gr/ml< יםמב ותסימס   

 

 

הנגהל על:   ישיא  ןגמ  דויצ    

 ABEK + P נןסמ תכסמ פנים עם  המהנשי  ירכד    

צותמובח  ותדימע  ימוג  ייםדיה כפפות    

ןגמ פנים   / ןגמ פיקשמ  עינייםה    

צותמלחו  וםטא  דגב  וףגוה  עורה    

 
ניםונת כימיים ופיסיקליים  .9 
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 10. יציבות וריאקטיביות

 
ורריק   / וםמחימ נעמה  עיףסב 7.  ראומתכ  יליםגר  וןסחאו  יפולט  יאנתב   יציב 

רתי .  

נועמל ששי  יםאנת    

 - שמח ןחרז  - וד  , וראולפ  , וניהמא  , ותכתמ  , יםזרחמ יםרמחו   , יםיסיסב יםרמוח   

. תצנימח - תלת יתרגופ   , ינצמח  

עגמ םתיא  נועמל  ששי  יםרמחו    

 . ייםסיסב יםרמחו  יבגמ עם   . ץיופצ זג דליק   , ןמימ תטפלי  וךת  ותכתמ  יבגמ עם  יתמיכ  עילותפ    

ניםכוסמ P2O5 (דו-זרחן חמש-חמצני)  וקרפי  ירוצת    

יןא  ףסנו  עדימ    

 
 11. מידע טוקסיקולוגי

 
  ( תיטוקא פהירח ( ותליער    

 LD50 (oral rat) : >300, ≤2000 mg/kg (OECD 423) יםכישי  LD/LC50 וניתנ  
יווגסל  

 

 
 

. יותריר ותקמרב  עגופו  רוהע  תא  ברצו   : רוע  
 

. וויותכל םרוג   : יםיינע  
 

. יעהלבב לניטק  וללע להיות   

ותקיבד יצועבב  ךרצו  יןא  ןכל  ) לעור,  יביזורוק לכמאכ ( ווגסמ  הז  רמחו   

ופעתת וא  עגמ בעור  ךדר   , יפהאש ךדר  יפהרח  לותירע  חינתבל  יותגולוקיקסוט   

. ושגיר  

יותדיימ יותרקעי  ותבוגת    

 Oral, rat NOAEL= 250 mg/kg bw/day (OECD 422) רוניותכו חותדנ  ותבוגת    

 OECD 471, OECD 473, OECD 476 חניבמ יפל   , ניגטאומ אל  ניותגטאומ    

ווגסמ   לא 

NOAEL (oral, rat) ≥ 500 mg/kg bw/day (OECD 422) 

יותרבפו יעהגפ    

ווגסמ   לא 

NOAEL (oral, rat) ≥ 410 mg/kg bw/day (OECD 419) 

ניותגואטרט   

 . המיברש צאמנ  אל  , ווגסמ ניותגצינורק IARC לא    

  
. המיברש צאמנ  אל  , ווגסמ  לא 

NTP 11
th 

Report on 

Carcinogens 
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 12. מידע סביבתי

 
לחיםמל  תכפוהו  עקרקב  םיאצמהנ  יםרמחו  הביגמ עם  יתתחזר  צהמחו  עקרקב   

טאפסהפו תבוגת  םיטהשול על  ועקיוש הם  החפיס  יכיהלת   . יםאטפספו  

יםאטפסהפו תמר  ןכול   , יסיסב ליארטינ עד   pH עותקרקב בעלות יוחדמבו  ינםאו   

עקרקב יםברטצמ  סמת  - שיק יםאטפסופו  ותרהימב  נהטק  יםסיסמה   

. פיםטשנ  

רמהחו ותדיינ    

H3O ובשלב הזה 
+
, H2PO 

- 
, HPO 

- -
, PO 

 במים, החומצה מתפרקת ליונים  3-
4 4 4 

 

. יגביולו וקריפל  ןתני  ניגרוא ולא  יא  רמחו   . וקרהפי סקנפ   

רמהחו ותקירפ    

םירביצו חיים.  רבטצמ  ינוא  רמחו  רמהחו  ותברטהצ  תדימ   

יותגביולו ותרכעמב   

 

 . עקרקב הגפיס  וא  יובבל   , יםמ ותרומקל  הסיכנ  נועמל   יש 
 

. pH -יףרח ב ינויש  בקע   , יםמב יםמזניגרואל  יתתחזר רעילה  צתמחו   

ויבירל וםרגל  וליםכי  יהתובוכרת  לש  וא  יתתחזר  צהמחו  לש  םיכומנ  יםזוכיר   

. יםמה ותרומקב  צותאו  חיהמצ   

ותרכעמל רמחוה  עילותר   
 

יותגולוקא :  

 

 EC50   Daphnia magna : >100 mg/L/48 h 

EC50   algae : >100 mg/L/72 h 

ציותמחו תמרגנ ע''י  יםגדה  תתומת   - 3-3.25 :pH(96h ) ורבע לניטק   חציון 

. הכומנ  

יםמב ותרכעמ חיים    

וניםתנ  ואצמנ  עקרקב לא  ותרכעמ חיים    

וניםתנ  ואצמנ  הבשיב לא  חמוצ וחי    

 
יותרושא ילנוה סילוק פסולת   .13 

 
לש  נותטק  ויותמכ   . עקרקב הגפיס  וא  יובבל   , יםמ ותרומקל  הסיכנ  נועמל   יש 

ירבעהל הבחו  לותודג  ויותמכ   . יובבל וךפולש  יםמ  הברהב  וףטלש  ןתני  רמחוה   

. דבלב יותמומקה  נותתקל  םאתהב  הרשומ  ולתספ  ראתל   

וצרמ   

ןתוקלנ  ןתני  הדימב ולא   . ןתוא רזחמל  ןתני   , יותדוסיב ותשמושמ  ותזירא  ןקור   

יםמ ותזיראה עם  תא  ותקלנ  ןתני   . ומעצ רמובח  ומכ  פלטל בהן  יותדוסיב יש   

םתאהב הרשומ  ולתספ  ראתל  רבהע   . ויקני רמחו  תרזעב  ךרצוה  תדימבו   

. דבלב יותמומקה  נותקתל   

הזירא   
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ותנקת סימון ותקנות הובלה  14. מידע על 

 
''ם: 1805  וא  ' סמ   

 ( יביזורוק וןכיס : 8 ( וצתבק   
 

III : הזירא וצתבק   
 

ילוטש : 8  
 

Phosphoric acid, solution : להבלהו יקחו   שם 

US DOT  

 8 (C1) : יטרפ  ' סמו וצהבק   RID/ADR  

III : הזירא וצתבק   

E : ותרנהמל יווגס  ודק   

1805 (80) : ' סמ וםרחי  ודק   

8 :' סמ וןכיס  ילוטש   

Phosphoric acid, solution : להבלהו יקחו   שם 

 ( יביזורוק וןכיס : 8 ( וצתבק   IMDG ודק   

III : הזירא יווגס   

ילוטש : 8  

Acid :( הרדפה היצגרגס ( צתובק   

F-A, S-B :EMS פרמס  

: לא למהנ יהוםז   

Phosphoric acid, solution : להבלהו יקחו  םש   

 ( יביזורוק וןכיס : 8 ( וצתבק   
 

III : הזירא יווגס   
 

ילוטש : 8  
 

Phosphoric acid, solution : להבלהו יקחו  םש   

ICAO/IATA  
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קיקהח ותקינה  .15 

 

C Corrosive 
אלרשי  

לכאמ רמחו  יווגס :   

וויותכל םרוג   R 34 

Xn Harmful  
 

              חומרים מזיקים                                         

R22  מזיק בבליעה 

 

: יחותטב ותאוהור  הרהזא  יטשפמ   

יםדיל לש  םדי  הישגמ  חקרה  לונע  וםמקב  ורמש     S 1/2  

יארפו יםמ ופנה לייעוץ  הרבהב  ידמ  וףטש  עגמ בעיניים,  לש  הרמקב    S 26  

ןגמ פנים / ןגמ פיקשמו  ןגמ  פותפכ   , ןגמ ודגיבב  שתמשה   S 36/37/39  

יםמיתאמ   

תא יארפו והצג  יידמ לייעוץ  , פנה  עבר התא חש  םא  וא  ונהאת  עתב   S 45  

. הזיראה וויתת    

2 R :HAZCHEM וןכיס ודק   

והבג ןוכיס  ותאיבר :   3 =   NFPA וןכיס לפי יווגס   
וןכיס יןא  ותקדלי :   0 =    

וןכיס יןא   = 0   : : יותביאקטיר   

 

 
. ינייםעל קזלנו  ותרומח בעור  תווויכל  םרוג   H314 . הנסכ  

GHS יווגס  

יהרוגקטמ 1. וןכיס  םרוג   , ותכמתל יביזורוק  רמחו   H290  

              H302 מזיק בבליעה 

 

 

סיסרת / םידא / ססר תא  וףאלש  יןא   P260  

ןגמ פנים / ןגמ פיקשמ  ברכוה  ןמג  דגב  / ןגמ תוכפפ  שבל   P280  

וםרגל יןא  תא הפה.  וףטש   : עהיבל לש  הרמקב   P301+P330+P331  

. הקאלה   

תא ידמ  רסה   :( יערבש וא  ורעה ( םע  עגמ  לש  הרמקב   P303+P361+P353  

. לחקתה / יםמב עורה  תא  וףטש   . יםמוהזמה יםדגבה    כל 
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P304-340 במקרה של שאיפה: פנה את הנפגע לאוויר צח והשאר אותו 

. המלנשי החנותב נוחה  נוחהמב   

 

 

 

יםמב ותרהיבז  וףטש   : ייםנהעי עגמ עם  לש  הרמקב   P305+P351+P338  

ןריסלה ןתני  םאו   , להאכ םא ישנן   , עגמ ותדשע  רסה   . ותדחיא ותקד  שךמב    

. וףטשל ךשמה   . לקנב   

 

 
  (Inventory status) םושיר צבמ    
 01-2119485924-24-0005 : REACH-רישום ב ' סמ  Europe (EINECS) 

 United States (TSCA) רשום 

 Canada (DSL) רשום 

 Australia (AICS) רשום 

 Japan (ENCS) רשום 

 China (IECSC) רשום 

 Korea (ECL) רשום 

 Philippines (PICCS) רשום 

 
 16. מידע נוסף

 
 יחידת רב"ה 

 08-6297835טל. : 
 08-6297832פקס: 

 msdsinfo@icl-group.comמייל: -אי

 

ןכהו ע''י   

  סיבת הוצאת מהדורה חדשה: עדכון סיווג 

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

עדימה םתור  תברח " יןא   . וצרמה וחהטב עם  הדובלע  ורזעשי  עדימ  םהעלי  יףסוהל  לאא   , ליםבומקה  

יחותטבה יקוח   

 

 

mailto:msdsinfo@icl-group.com
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 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists  

IARC: International Agency for Research on Cancer 

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 

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 

NOAEL: No Observable Adverse Effect Level 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
 

: ונחיםמ   

 

 

 


