91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002 - 24692)’ne uygun olarak
hazırlanmıştır

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SİLİKONLU ÖZEL MAT BAZ

BÖLÜM 1: Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı
1.1 Ürün tanımlayıcı
Ürün Adı

: SİLİKONLU ÖZEL MAT BAZ

1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları.
Ürün Kullanımı

: Iç cephe kullanımı için subazlı kaplama.

1.3 Güvenlik Bilgi Formunun tedarikçisi hakkında ayrıntılı bilgi.
Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş.
Dilovası Organize San. Bölgesi 1. Kısım
Tuna Cad.
No:1 41455 Dilovası Gebze Kocaeli
Turkey
Telefon: +90 (262) 754 74 70
Fax: +90 (262) 754 83 54
Bu GBF'den sorumlu
kişinin e-mail adresi
1.4 Acil durum telefonu
Telefon numarası

Sürüm

: xxxxx@xxxxxxx.xxx

: +90 (262) 754 74 70

: 2

BÖLÜM 2: Tehlikelerin tanıtımı
2.1 Madde yada karışım ile ilgili sınıflandırma
Ürün tanımlama
: Karışım
Yönerge 1999/45/EC [DPD] gereğince sınıflandırma
Bu ürün,1999/45/EC Direktifine ve ilavelerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
Sınıflandırma
: Sınıflandırılmamış.
R ifadelerin ve yukarıda tanımlanan H beyanların tam metni için Bölüm 16 'ya bakınız.
Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.
2.2 Etiket elemanları
Risk ifadeleri
Güvenlik ifadeleri

İlave etiket elemanları

: Bu ürün, AB mevzuatına göre sınıflandırılmamıştır.
: S2- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S24/25- Göz ve cilt ile temasından sakının.
S29- Kanalizasyona boşaltmayın.
S46- Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
: Uygulanamaz.

Özel ambalajlama gereksinimleri
Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 10-1-2012.
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BÖLÜM 2: Tehlikelerin tanıtımı
Kaplara çocukların
açmasına-dirençli
kapaklar takılmalıdır

: Uygulanamaz.

Dokunmayla ilgili tehlike
uyarısı

: Uygulanamaz.

2.3 Diğer tehlikeler
Sınıflandırılmada yer
almayan diğer tehlikeler

: Veri yok.

BÖLÜM 3: Bileşimi / içindekiler hakkında bilgi
Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye tehlikeli olarak
sınıflandırılmış, PBT veya vPvB veya mesleki maruziyet limiti olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir
bileşen yoktur.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerin tanımı
Genel
: Herhangi bir kuşku doğduğunda veya belirtiler sürüyorsa tıbbi yardım isteyin. Bilinci
yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermeyin. Bilinç kaybı halinde kendine
gelme pozisyonuna geçirin ve tıbbi yardım isteyin.
Gözle temas
: Kontrol edin ve kontak lensleri çıkarın. Gözleri, akan suyla göz kapaklarını açık
tutarak en az 15 dakika boyunca hemen yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.
Soluma
: Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes
almıyorsa, nefesler düzensizse veya solunum yolları tıkanırsa, eğitimli bir kişinin suni
solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın.
Deri teması
Sindirim
İlk yardım görevlilerinin
korunması

: Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Deriyi sabunlu suyla iyice yıkayın veya
onaylı bir deri temizleyici kullanın. Çözücü veya tiner KULLANMAYIN
: Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve bu konteyneri veya etiketi gösterin.
Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmayın.
: Gerekli eğitim olmadan veya kişilere zarar verebilecek işlem yapılmaz.

4.2 Hem akut hem de gecikmiş, en önemli bulgular ve etkileri
Preparatın kendisiyle ilgili hazır veri yoktur. Preparat, Yönerge 1999/45/EC ve eklerine göre tehlikeli madde olarak
sınıflandırılmamıştır.
Bileşen çözücü buhar yoğunluklarına belirtilen çalışanları etkileme sınır değerinin üstünde maruz kalmak, mukoza ve
solunum sisteminde tahriş ve böbreklerde, karaciğerde ve merkezi sinir sisteminde rahatsızlık gibi sağlığı bozucu
etkilere yol açabilir. Belirti ve işaretler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kaslarda zayıflık, uyuşukluk ve bazı uç
vakalarda bilinç kaybıdır.
Çözücüler deriden emilme yoluyla yukarıdaki bazı etkilere neden olabilir. Bu preparatla çok kez ve uzun süreli temas
derinin doğal yağının kaybolmasına yol açabilir, bu da alerjik olmayan deri iltihabına ve maddenin deri yoluyla
emilmesine neden olur. Gözlere sıçradığında sıvı tahriş ve düzeltilebilir hasara yol açabilir.
4.3 Herhangi bir acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli olan tıbbi tedavi
Doktor için notlar
: Belirtilere uygun tedavi uygulayın. Büyük miktarda yutulduğu veya solunduğu
takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa geçin.
Özel uygulamalar
: Özel bir tedavi gerekmez.
Toksikoloji Bilgileri'ne Bakın (bölüm 11)

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 10-1-2012.
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BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme
: Önerilen: alkole dirençli köpük, CO2, tozlar, su spreyi.
maddesi
Uygunsuz yangın
söndürme maddesi

: Basınçlı su kullanmayın.

5.2 Maddeden ya da karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Maddeden ya da
: Yangın sonucunda yoğun, siyah bir duman oluşabilir. Ayrışma ürünlerine maruziyet
halinde sağlık üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.
karışımdan gelen tehlikeler
Isıyla ayrışan tehlikeli
ürünler

: Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir: karbon monoksit,
karbondioksit, sigara, azot oksitleri.

5.3 İtfayeciler için tavsiye
İtfaiyeciler için özel koruma : Ateşe maruz akalan kapalı konteynerleri su ile soğutun. Yangından akanları tahliye
borularına yada suyollarına akıtmayın.
girişimi
İtfaiyeciler için özel
koruyucu ekipman

: Uygun bir solunum cihazı gerekebilir.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli
: Tutuşturucuları uzaklaştırın ve alanı havalandırın. Buhar veya buğuyu solumayın.
Bölüm 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu önlemlere başvurun.
olmayanlar için
Acil durum personeli için

: Dökülen maddeyle başa çıkmak için eğer özel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz
maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ayrıca hijyen
önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8.2 'e bakınız.

6.2 Çevresel önlemler

: Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin. Ürün; göl, nehir ve kanalizasyon
sistemlerini kirletiyorsa, yerel mevzuata uygun olarak ilgili yetkililere bilgi verin.

6.3 Sınırlama ve temizleme
ile ilgili yöntemler ve
maddeler

: Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici
maddelerle etrafını çevirip toplayın ve yerel mevzuata uygun olarak atmak üzere bir
konteynere yerleştirin (bkz: bölüm 13). Deterjanla temizlemeyi tercih edin. Çözücü
kullanımından kaçının.

6.4 Diğer bölümlere referans : Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.
Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama
Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü
kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.
7.1 Güvenli kullanımla ilgili
koşullar

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: Preparatın içerdiği organik çözücüler nedeniyle:
Havada alevlenir ve patlayıcı yoğunlukların oluşmasını önleyin ve buhar
yoğunluklarının çalışanları etkileme sınır değerlerinin üstüne çıkmasına engel olun.
Ayrıca ürün, tüm çıplak ışıkların ve diğer ateşleme kaynaklarının dışarıda bırakıldığı
alanlarda kullanılmalıdır. Elektrik ekipmanı ilgili standartlara uygun olarak
korunmalıdır.
Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Kıvılcım saçan araçlar kullanmayın.
Göz ve cilt ile temasından sakının. Bu preparatın uygulanmasından kaynaklanan toz,
parçacık ve aerosollerin solunmasından kaçının. Zımparalamadan çıkan tozu
solumaktan kaçının.
Madenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara
kullanılması yasaklanmalıdır.
Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8).
Boşaltmak için asla basınç kullanmayın. Konteyner basınca dayanıklı bir kap değildir.
Daima orijinal malzeme ile aynı malzemeden yapılmış konteynerlerde saklayın.
: 10-1-2012.
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BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama
İş kanunlarının öngördüğü sağlık ve güvenlik önlemlerine uyun.
Yangın ve patlamadan korunmayla ilgili bilgi
Buharlar havadan ağırdır ve zeminde yayılabilir. Buhar havayla birlikte patlayıcı bir
karışım oluşturur.

7.2 Uyumsuzluklar dahil,
güvenli depolama ile ilgili
koşullar

: Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın.
Birlikte depolama ile ilgili notlar
Şunlardan uzak tutun: oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler.
Depolama koşullarıyla ilgili ek bilgi
Etiket uyarılarını inceleyin. Kuru, soğuk ve iyi havalandırılan bir alanda saklayın.
Isıdan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez. İzinsiz girişi önleyin. Açılan
konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek
için yukarı doğru tutulmalıdır.

7.3 Spesifik son kullanıcı(lar)
Öneriler
: Veri yok.
Sanayi sektörüne özel
: Veri yok.
çözümler

BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma
Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü
kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.
8.1 Kontrol parametreleri
Mesleki Maruz Kalma Limitleri
Bilinen maruz kalma sınırı değeri yok.
Önerilen izleme yordamları

8.2 Maruziyet kontrolleri
Uygun mühendislik
kontrolleri

: Eğer bu ürün maruziyet sınırları olan bileşenler içeriyor ise, havalandrıma veya diğer
kontrol önlemlerinin etkinliğini ve/veya solunum koruyucu cihazlarının kullanımının
gerekliliğini belirlelemek için çalışanların, çalışma ortamının veya biyolojik ölçümleme
ve takibin yapılması gerekebilir. Kimyasal maddelere solunarak maruz kalmanın
değerlendirilmesi ile ilgili metotlar için Avrupa Standardı EN 689 ve tehlikeli
maddelerin saptanması için metot olarak ilgili ulusal rehber belgeler referans olarak
alınmalıdır.

: Yeterli havalandırma sağlayın. Makul sınırlar içinde uygulanabilir olduğunda bu, lokal
tahliye havalandırması ve iyi bir genel tahliye sistemi kullanılarak elde edilebilir.
Parçacık ve çözücü buharların yoğunluğunu İşyeri Maruz Kalma Limitleri altında
tutmak için bunlar yeterli değilse, uygun solunum sistemi koruma cihazları
kullanılmalıdır.

Bireysel koruma önlemleri
Hijyen önlemleri

: Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve
tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü
iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler
kullanılır. Yeniden kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın. Göz yıkama
istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın
olmasını sağlayın.

Göz/yüz koruma
Cildin korunması
Ellerin korunması

: Sıvı sıçramalarına karşı korunmak üzere tasarlanmış bir koruma gözlüğü takın.

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: Engelleyici kremler derinin açıkta kalan yerlerini korumaya yardımcı olabilir ancak
maddeye maruz kaldıktan sonra uygulanmamalıdır.

: 10-1-2012.
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BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma
Eldivenler

: Uzun süreli yada tekrarlayan kullanımlarda, aşağıda tanımlanan tipte eldiven
kullanın:
Önerilen: nitril kauçuk, neopren, butil kauçuk
Önerilmez: doğal kauçuk (lateks), polivinil alkol (PVA)
Bu ürünün kullanılması sırasında önerilen eldiven tipi yada eldiven tipleri aşağıda
tanımlanan kaynaktan alınan bilgilere dayanmaktadır:
Kullanıcı, bu ürünle çalışırken seçmiş olduğu eldiven tipinin en uygun eldiven tipi olup
olmadığını kontrol etmeli ve kullanıcının risk değerlendirme belgesinde tanımlandığı
gibi, bu ürünle ilgili özel koşulların yerine getirilip getirilmediğinden emin olmalıdır.

Vücudun korunması
Diğer deri koruyucu

Solunum sisteminin
korunması

: Personel doğal liflerden yapılan antistatik veya sentetik liflerden yapılan yüksek ısıya
dayanıklı giysiler kullanmalıdır.
: Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her
türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye
başlamadan önce bir uzamn tarafından onaylanmış olmalıdır.
: Çalışanlar sınır değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı
gaz maskeleri kullanmaları gerekir.
Kuru boya filminin zımparalanması, alevle kesilmesi veya kaynak işlemleri toz ve
zararlı dumanların oluşmasına neden olacaktır. Mümkün olduğunca ıslak zımpara
kullanılmalıdır. Eğer yerel havalandırmanın sağlanmasıya maruziyet önlenemez ise
solunum için uygun koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Çevresel maruziyet
kontrolleri

: Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili bilgi
Görünüş
Fiziksel durum
: Sıvı.
Renk
: Veri yok.
Koku
: Veri yok.
Koku Eşiği
: Veri yok.
pH
Erime noktası/donma noktası
İlk kaynama noktası ve
kaynama aralığı

: Veri yok.
: Veri yok.
: Veri yok.

Parlama noktası
: Uygulanamaz.
Buharlaşma hızı
: Veri yok.
Üst/alt alevlenme veya patlama : Veri yok.
limitleri
Buhar basıncı
Buhar yoğunluğu
Nispi yoğunluk
Çözünebilirlik(ler)
Dağılım katsayısı (noktanol/su)

:
:
:
:
:

Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı

: Veri yok.

bozunma
Akışkanlık (viskozite)
Patlayıcılık özellikleri
Oxidizing properties
9.2 Diğer bilgiler
Ek bilgi yok.
Yayın tarihi/Yenileme tarihi

:
:
:
:

Veri yok.
Veri yok.
1,308
Aşağıda tanımlanan maddelerde kolayca çözülebilir: soğuk su.
Veri yok.

Veri yok.
Kinematik: 45,3 cm2/s
Veri yok.
Veri yok.

: 10-1-2012.
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BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Reaktiflik

: Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhanig bir özel test verisi
mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

: Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı (bkz: bölüm 7).

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar
olasılığı

: Normal depolama ve kullanma koşulları altında, tehlikeli reaksiyonlar meydana
gelmez.

10.4 Kaçınılması gereken
durumlar

: Yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında tehlikeli bozunma ürünleri meydana
gelebilir.

10.5 Geçimsiz maddeler

: Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için aşağıdaki maddelerden uzak durun:
oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler.

10.6 Tehlikeli
bozunma/ayrışma ürünleri

:

BÖLÜM 11: Toksikoloji bilgisi
11.1 Toksikolojik etkileriyle ilgili bilgi
Preparatın kendisiyle ilgili hazır veri yoktur. Preparat, Yönerge 1999/45/EC ve eklerine göre tehlikeli madde olarak
sınıflandırılmamıştır.
Bileşen çözücü buhar yoğunluklarına belirtilen çalışanları etkileme sınır değerinin üstünde maruz kalmak, mukoza ve
solunum sisteminde tahriş ve böbreklerde, karaciğerde ve merkezi sinir sisteminde rahatsızlık gibi sağlığı bozucu
etkilere yol açabilir. Belirti ve işaretler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kaslarda zayıflık, uyuşukluk ve bazı uç
vakalarda bilinç kaybıdır.
Çözücüler deriden emilme yoluyla yukarıdaki bazı etkilere neden olabilir. Bu preparatla çok kez ve uzun süreli temas
derinin doğal yağının kaybolmasına yol açabilir, bu da alerjik olmayan deri iltihabına ve maddenin deri yoluyla
emilmesine neden olur. Gözlere sıçradığında sıvı tahriş ve düzeltilebilir hasara yol açabilir.
Akut toksisite
Netice/Özet
tahriş/aşındırma
Netice/Özet
Hassasiyet oluşturma
Netice/Özet
Mutajenlik
Netice/Özet
Karsinojenlik
Netice/Özet
Artan zehirlilik etkisi
Netice/Özet
Teratojenisite
Netice/Özet
Diğer bilgiler

: Veri yok.
: Veri yok.
: Veri yok.
: Veri yok.
: Veri yok.
: Veri yok.
: Veri yok.
: Veri yok.

BÖLÜM 12: Ekoloji bilgisi
12.1 Toksisite
Preparatın kendisiyle ilgili hazır veri yoktur.
Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin.
Bu preparat 1999/45/EC sayılı Tehlikeli Preparatlar Direktifinin konvansiyonel metoduna uygun olarak
değerlendirilmiştir ve çevre açısından zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
Netice/Özet

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: Veri yok.

: 10-1-2012.
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BÖLÜM 12: Ekoloji bilgisi
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Netice/Özet
: Veri yok.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
12.4 Toprakta hareketlilik
Toprak/Su Dağılımı (KOC)
: Veri yok.
Hareketlilik (Mobilite)
: Veri yok.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmenin sonuçları
PBT
: Uygulanamaz.
P: Veri yok. B: Veri yok. T: Veri yok.
vPvB
: Uygulanamaz.
vP: Veri yok. vB: Veri yok.
12.6 Diğer ters etkiler
: Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü
kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.
Giderlere ve su yollarına kaçmasına izin vermeyin.
İlgili tüm ulusal ve yerel mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.
13.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atma yöntemleri
: Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza
indirilmelidir. Büyük miktarlardaki atık ürün kalıntılarının kirli kanalizasyon
kanallarında imha edilmemeli, ancak uygun bir atık su artıma tesisinde işlenmelidir.
Fazla miktardaki ve geri-dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici
tarafından imha edilmesi. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında
bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma
kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima
uygun olmalıdır.
Tehlikeli Atık
Paketleme
Atma yöntemleri

Özel tedbirler

: Tedarikçinin sahip olduğu bilgilere göre, bu ürün 91/689/EC AB Yönergesi'nde
tanımlandığı şekilde tehlikeli atık olarak değerlendirilmez
: Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza
indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece
geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir.
: Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin. Boş konteynerler veya astar
maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Dökülen malzemenin yayılmasından,
akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
14.1 UN
numarasını
14.2 UN uygun
sevkiyat adı
14.3 Transport
tehlike sını(ları)
Sınıf
Tali sınıf
14.4 Ambalaj
grubunu

ADR/RID

IMDG

İlgili bir düzenleme yoktur.

Not regulated.

Uygulanamaz.

Not applicable.

Uygulanamaz.

Not applicable.

-

-

Uygulanamaz.

Not applicable.

14.5 Çevresel
Tehlikeler
Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 10-1-2012.
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14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
Denizi kirletici
maddesini

No.

Deniz kirleten
maddeler

Not available.

14.6 Kullanıcı için
özel tedbirler

Kunlanıcıya ait mekanlarda taşıma: Her zaman kapalı konteynerlerde dik ve emniyetli taşıyın.
Bu ürünü taşıyan kişilere kaza veya dökülme anında ne yapması gerektiği hakkında gerekli
bilgileri verin.

HI/Kemler
numarası
Acil Durum
Programları (AcP)

Veri yok.
Veri yok.

14.7 MARPOL 73/78, Ek II ve
IBC Kodu gereğince dökme
halde taşıyın

: Uygulanamaz.

Diğer uygulanabilir
bilgileri

Veri yok.

Not available.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1 Madde ya da karışım için özel olan güvenlik, sağlık ve çevreyle ilgili tüzükler/mevzuat
AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi
Yüksek önem hazi maddeler
Bileşen maddelerden hiçbir listeye dahil edilmemiştir.
15.2 Kimyasal Güvenlik
: Bu ürün Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerin yapılmasını gerektiren maddeler
içerir.
Değerlendirme

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
CEPE kodu
Kısaltmalar ve eş anlamlılar

: 9
: ATE = Öngörülen akut toksisite
CLP = Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğü [Tüzük (AB) No. 1272/2008]
DNEL = Türetilmiş etki olmayan seviye
EUH ifadesi = CLP-Özel Tehlike İfadesi
PNEC = Öngörülen etki yapmayacak konsantrasyon
RRN = REACH Kayıt Numarası

1272/2008 (SEA/GHS) (AB) Tüzüğüne göre sınıflandırılmış

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Tüzük (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS] gereğince sınıflandırmayı türetmekte kullanılan prosedür
Sınıflandırma

Gerekçe

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Hesaplama metodu
Hesaplama metodu

Kısaltılmış H ifadelerin tam
metni

: H315
H319

Deri tahrişine neden olur.
Ciddi göz tahrişine neden olur.

Sınıflandırmalarla ilgili tam
metin [CLP/GHS]

: Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

Kısaltılmış R ibarelerinin
tam metni

: Uygulanamaz.

CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZÜ TAHRİŞ EDİCİ - Kategori 2
DERİ AŞINDIRICI/TAHRİŞ EDİCİ - Kategori 2

Sınıflandırmaların tam metni : Uygulanamaz.
[DSD/DPD]
Yayın tarihi/ Yenileme tarihi
Sürüm
Okuyucu için Uyarı
Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 10-1-2012.
: 2
: 10-1-2012.
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BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
ÖNEMLİ NOT: Bu Güvenlik Bilgi Formu'nda sunulan bilgiler mevcut bilgimize ve yürülükteki yasalara
dayanarak hazırlanmıştır ve ayrıntılı bilgileri kapsayacak şekilde tasarlanmamıştır: Ürünün, kullanım amacı
için uygunluğu hakkında tarafımızdan yazılı bir onay almadan spesifik olarak Teknik Bilgi Formunda önerilmiş
kullanım amacı dışında kullanılmasından doğan riskler kullanıcıya aittir. Yerel kurallar ve düzenlemelerce
konulan gereksinimleri yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almak her zaman kulanıcının
sorumluluğundadır. Bu ürün için her zaman Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve Teknik Bilgi Formunu
okuyunuz. Verdiğimiz her tavsiye ve ürün ile ilgili tarafımızdan yapılan herhagi bir açıklama (ister bu bilgi
formunda veya diğer bir şekilde) doğrudur ancak boyanın uygulandığı yüzeyin durumunu ve kalitesini veya
ürünün uygulanmasını ve kullanımını etkileyen bir çok faktörü kontrol edemeyiz. Bu nedenle yazılı bir şekilde
spesifik olarak onaylamadığımız sürece, ürün kullanımıdan ortaya çıkan hasarı veya herhangi bir kayıbı veya
ürün performansı ile ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmeyiz. Temin edilen tüm ürünler ve verilen tüm teknik
tavsiyeler, standart koşullara ve satış şartlarına tabidir. Bu dokümanın bir kopyasını isteyin ve dikkatlice
gözden geçirin. Bu bilgi formundaki bilgiler deneyimlerimiz ve gelişen politikamız ışığında zaman zaman
gözden geçirmeye tabidir. Ürünü kullanmadan önce bu bilgi formunun varlığının doğrulanması kullanıcı
sorumluluğundadır.
Bu bilgi formunda belirtilen marka isimleri AkzoNobelin lisanslı ticari markalarıdır.

Yayın tarihi/Yenileme tarihi

: 10-1-2012.
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