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نألستلیانة طواسل أستعماوإآلمنة الة ولمناا  
 

ط ینضغن أن ال یمكز لغام أن ھذا العلامع ن. ألستلیز ایسمى غال تعاقابلیة عالیة لإلشز ذو على غاوي حتوأنة طواسأعى أُد -١

ن یمكط لضغد ھذا اعن، وبعة(رصة موبل لكرطل  ١١ر )با ١یباً رتقط لضغدى اما یتعدعنراره ستقدم إلع كلذ جعریو  كلذخلي داب

ھا طضغون ال یكب أن یجن تلیألست اماظجمیع منذا لھ، وجي رخال شتعادر إمصود جدون وحتى بف بعنر ینفجز ولغال ایتحلأن 

 بع(رمل رطل صة لكوب ١١ر )با ١ن على مأ

 

ر إذا نفجاد إلویل وقابلیة عالیة لإلشتعاواء ، ذو لھن امف خوم ، وھو ألثل امثزة ئحة ممیرالھ و –ون للم ایدعز غان ألستلیز اغا -٢

 ن.ألستلیواء والھا وطمخلل اقة قلیلة لیشعطلى ط إفقج . یحتا%٣.٢ن على مواء ألھافى زه كیرتن كا

 

على ل یعمذي لا بالمذیبما تتشبع دةً لتى عارة الصغیت المسامان امر كبیدد عذات ألسفنج( امسامیة )تشبھ دة على ماوي حتأ -٣

 ذاب"لمن األستلین " األستلیاعلى ق لطحیاناً یب ألسبذا الھن، ألستلیا بةذاإ

 

ن مد نى حتى نتأكولقاندورى الص الفحالى اضافةً إلتعبئة ا لقبظري لنص الفحم ااظیتبع نن أن ألستلیزود اعلى مب یج -٤

 مة.دلخاتى على درقویة سالمتى رارستمأ

 

ص ألشخال السالمة لكن اخلي حتى نضمداب أو دي ام اف( ونستالمذیب )أ نمٍف كاوى على محتظ لحفاداً اجم لمھن ام -١

ود جون مد تعبئتي حتى یتأكدة عال إني قبوزبوم یقن أن ألستلیزود اعلى م، بتعبئتي ون مویقن یذلن وامیدلمستخن والمتعاملیا

در بقالمذیب ف یضیورد أن لماضافتھ. على ب إیجذي لن األستلیاسالمة كمیة ة عارالمك لوذخلي دابالمذیب ن مف كاوى محت

 .المذیبر ایطتب یھ بسبدتفان ال یمكدار لمقن، وھذا األستلیانة طواسدام أستخء إثناد أیفقالمذیب ن مل قلیزء جك ناب. ھلطلا

 

 ف.للخلر لناودة اعل فى حاب، للھوع اجدم رعم صمادام ستخدوام إلاعلى ب یج -٦

 

ك لدي وذیرتبول حاك وعلى مسافة كافیة مني لسالمتون تكرب وأن ال تقتب أن یج، عالیةرارة جة حدرعلى ت صبحإذا أ -٧

فى ن ألستلیق االإطعلى ل یعمز لجھام( وھذا ا١٠٠١د عنیباً رتقر ینصھر)ني منصھدمعداد بسزوده نا مأ ت.ساعادة لعء لمارش اب

 رارة.لحاجة دربیعى فى ر طغیع تفادوث إرحل حا

 

ل أن حص، وإذا حاالًم لصمال اقفألي. وحب لھدر مصل أي ال تستعم، وة بيطلمحیاقة طلمنابة وبتھم ق ،منيرب تسل حصإذا  -٨

 "نةطواألسافى رب ضع عالمة "تسومة دلخن اجني مرخرب ألتسف اقوت

ء باربالكھل لتي تعمل اإلشتعادر امصاب تجنذ. فوالنواب واألبابفتح رة لحجایة وبتھم قرب لتسر استمورد، وإذا إلمم ابإعالم قو

 نةً .طواألسذ األخت تیبارلتذ اخراوح، وكالم
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 ت.مادلصه الحساسیة تجادة ایدني ألنني شطال تسق -٩

للتخلص مني بالطریقھ االمنھ طبقا للقوانین و التشریعات رد الغازات یرجى اعادتي الى مو ، أصبحت غیر قابل لالستخدام أذا -١٠

 وال ترسلني الى شركات المخلفات مباشرة.

 

 

 سالمتى: نتضمو المذیبن مد لفاقل افى تقلید تساعد قه نار أدبیدالتا

 

ل فى حان ألستلیامع رج مما یجعلھ یخم ، لصماالى ذاب إلمون األستول اصولى ؤدي إی ن ھذاأل، فقي أضع وال تنقلني فى  -١١

 ملصماافتح 

 

ت لى تحر ایستقون ألستل ایجعدام.ھذا إلستخل اقیقة قبد ٣٠دة لمل ألقایاً على ودعمف قأعني ًء دجارفقى أضع وفى ت كن أذا -١٢

 ن.ألستلیامع رج تخوف سون ألستن ام كمیھ قلیلةدام ألستخد اعنم. ولصمان اعداً بعی نةطواألسل اسفأ

 

ل لتحوامتطایر )سریع ن ألستوا نألع ، لمستطار اقل بقدوده أفي برولك ذمكن ألمباشر ما الشمس ء اعن ضواً حفظني بعیدأ -١٣

 لفاقد منھ.ایساعد فى تقلیل ن إلمكار اتي قدودعلى برظ لحفار(، والبخاالى إلسائل امن 

 

     
  لتعبئة.دة اسالي إلعاإر أونقلي  عندما تریدم لصماا حمایةء ضع غطا، ومياستخدم إفي حالة عد مقفلم لصماأن اتأكد من  -٤١

 

 

 

 

Disclaimer  
 

All technical publications of MEGA, including codes of practice, safety procedures and any other technical information contained in 

such publications were obtained from sources believed to be reliable and are based on technical information and experience 

currently available to MEGA and others at the date of their issuance. 
 
 

Where MEGA recommends reference to use of its publications by its members, such reference to or use MEGA’s publications by its 

members or third parties are purely voluntary and not binding. 
 
 

MEGA or its members make no guarantee of the results and assume no liability or responsibility in connection with the reference to 

or use of information or suggestions contained in MEGA’s publications. 
 
 

MEGA has no control whatsoever on, performance or non-performance, misinterpretation, proper or improper use of any 

information or suggestions contained in MEGA’s publications by any person or entity (including MEGA members), and MEGA 

expressly disclaims any liability in connection obtain the latest edition. 
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