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Güvenlik Bilgi Formu 
1907/2006/EC, Madde 31 gereğince 

 
Baskı tarihi: 22.03.2017  Sürüm No: 5 Tekrar elden geçiriliş tarihi: 22.03.2017 

1 Madde veya karışımın ve şirketin tanımı 

1.1 Ürün tanımlayıcısı 
Ticari adı: Probau Silikon Çözücü 
1.2 Madde veya karışımın konuyla alakalı olarak tespit edilmiş olan ve önerilmeyen kullanımları 
Kullanım sektörü 
SU21 Tüketici uygulamaları: Evlerde / genel kullanıcılar ve tüketiciler tarafından 
SU22 Endüstriyel uygulamalar Kamu alanları (idare, eğitim, eğlence, hizmetler, zanaatkarlar tarafından) 
Maddenin / karışımın kullanımı Organik solvent 
Önerilmeyen kullanım alanları 
Amacına uygun olmayan kullanımlardan kaçınılması önerilir. 

1.3 Güvenlik bilgi formunu hazırlayan tedarikçiye ait ayrıntılı bilgiler 
Üretici/Tedarikçi: 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 
49090 Osnabrück 
 
Tel.: +49(0)541/60101 
Faks: +49(0)541/601853 
E-Posta: info@quick-mix.de 
 
Bilgilendirme yapmakla yükümlü departman: Ürün güvenliği departmanı 

1.4 Acil telefon numarası 
Zehir danışma merkezi - Kuzey 
+49 (0) 551/19240 

2 Olası tehlikeler 

2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırılması 
1272/2008 No'lu yönetmeliğe (AB) göre sınıflandırılmıştır 

 
GHS02 Alev 

Yan. sıvı 3 H226 Sıvı ve buharı yanıcıdır. 

 
GHS08 Sağlık tehlikesi 

Asp. Toks. 1 H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 

 
GHS07 

STOT SE 3 H336 Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. 

Sucul kronik 3 H412 Su organizmalarına zarar verir ve zararlı etkisi uzun sürelidir. 
2.2 Etiketleme elemanları 
1272/2008 No'lu yönetmeliğe (EC) göre etiketlenmiştir 

Ürün, CLP yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. 
(Devamı 2. sayfada) 
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Baskı tarihi: 22.03.2017  Sürüm No: 5 Tekrar elden geçiriliş tarihi: 22.03.2017 
 

Ticari adı: Probau Silikon Çözücü 

1. Sayfanın devamı 

Tehlike piktogramları 

   
GHS02 GHS07 GHS08 

İşaret sözcüğü Tehlike 
 
Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: 

 
Hidrokarbonlar, C9-C10, n-alkanlar, izo-alkanlar, siklik bileşikler, < 2% aromatlar 
Tehlike uyarıları 
H226 Sıvı ve buharı yanıcıdır. 
H336 Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. 
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 
H412 Su organizmalarına zarar verir ve zararlı etkisi uzun sürelidir. 
Güvenlik uyarıları 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P210 Yüksek sıcaklıklar, çok sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alev ve başkaca tutuşturucu 

kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P301+P310 YUTULMASI DURUMUNDA: Hemen ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ/Doktora telefon edin. 
P331 Kustur MAYIN. 
P501 İçeriği/kabı, yerel / bölgesel / yurtiçi / yurtdışı mevzuatlara/mevzuatlarına uygun olarak 

bertaraf edin. 
Ek bilgiler: 
EUH066 EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. 
2.3 Diğer tehlikeler 
PBT ve vPvB tayini sonuçları 
PBT: uygulanamaz. 
vPvB: uygulanamaz 

3 Terkip/Bileşen bilgileri 
3.2 Karışımlar 

Açıklama: Tehlikesiz oranda aşağıda yer alan katkılardan oluşan karışım. 

 

- Tehlikeli içerik maddeleri: 
EC Numarası: 927-241-2 
Sicil No: 01-2119471843-32 

Hidrokarbonlar, C9-C10, n-alkanlar, izo-alkanlar, siklik 
bileşikler, < 2% aromatlar 

50-<%100 

 Yan. sıvı 3, H226; 4 Asp. Toks. 1, H304; STOT SE 
3, H336; Sucul kronik 3 3, H412 

CAS: 108-65-6 EINECS: 
203-603-9 Sicil No: 01-
2119475791-29 

2-metoksi-1-metiletilasetat %10-30 

 Yan. sıvı 3, H226 
 

Ek açıklamalar 
Ürünün benzol içeriği < % 0,1. CLP yönetmeliğinin P notu geçerlidir. 
Alıntılanan ilgili tehlike notları, 16. Bölümde yer almaktadır. 

4 İlk yardım tedbirleri 
4.1 İlk yardım tedbirleri ile ilgili açıklamalar 
Genel açıklamalar: 
Ürünle kontamine olan giysileri hemen çıkarın. 
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın. 
Kazazedeyi yalnız bırakmayın. 

İlk yardımda bulunan şahıs kedini korumalıdır. 
(Devamı 3. sayfada) 
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Ticari adı: Probau Silikon Çözücü 

2. Sayfanın devamı 
Solunması halinde: 
Temiz hava girişi sağlayın, gerekiyorsa suni teneffüs uygulayın, sıcak tutun. Şikayetlerin devam etmesi 
durumunda bir hekime başvurun. 
Baygın şahısları, sağlam bir şekilde yana yatırın (nakil sırasında da yana yatırın). 
Cilde teması halinde: Ürün genel olarak cilt üzerinde tahriş etkili değildir. 
Göze teması halinde: 
Göz kapaklarınız açık vaziyetteyken gözlerinizi su ile birkaç dakika yıkayın. 
Yutulması halinde: Zorla kusmaya çalışmayın, hemen bir hekime başvurun. 
4.2 En önemli akut ve gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomlar ve etkiler 
Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 
4.3 Acil tıbbi yardım veya özel tedavilerle ilgili açıklamalar 
Yutulması veya kusulması durumunda, ürünün akciğerlere nüfuz etme tehlikesi bulunmaktadır. 

5 Yangınla mücadele tedbirleri 
5.1 Yangın söndürücü maddeler 
Uygun yangın söndürücü maddeler: 
CO2, söndürme tozu veya püskürtme su. Büyük yangınları, püskürtme su veya alkole karşı dayanıklı köpükle 
söndürün. 
Güvenlik açısından uygun olamayan söndürme maddeleri: Tazyikli su 
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler 
Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 
5.3 Yangınla mücadele hakkında açıklamalar 
Özel koruyucu donanım: Ortam havasına tabi olmayan solunum cihazı kullanın. 
Diğer bilgiler 
Tehlike altında olan kapları, püskürtme su ile soğutun. 
Yangından artıkları ve kontamine olmuş yangın söndürme suyu, resmi dairelerin talimatlarına uygun bir şekilde 
tasfiye edilmelidir. 

6 İstenmeden serbest kalması durumunda alınacak önlemler 
6.1 Kişisel ihtiyati önlemler, koruyucu donanım ve acil durumlarda  
uygulanması gereken önlemler 
Yeterli havalandırma olmasını sağlayın. 
Tutuşturucu kaynakları uzak tutun. 
Koruyucu donanım kullanın. Korumasız şahıslar uzaklaştırın. 
6.2 Çevre koruma tedbirleri: 
Ürünün akarsulara veya kanalizasyona ulaşması durumunda, ilgili kurumlara haber verin.  
Kanalizasyon/yüzey suları/yeraltı suyuna sızmasına izin verilmemelidir. 
6.3 Engelleme ve temizlik metotları ve malzemeleri: 
Ürün, sıvı bağlayıcı maddeler (kum, diyatomit, asit bağlayıcı, üniversal bağlayıcı, talaş) 
ile alınmalıdır. 
Kontamine olan malzemeler, 13. bölümde yer alan atık olarak tasfiye edilmelidir. 
Yeterli havalandırma olmasını sağlayın. 
6.4 Başka bölümlere yapılan göndermeler 
Ürünün güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler, 7. bölümde yer almaktadır. 
Kişisel koruyucu donanım ile ilgili bilgiler, 8. bölümde yer almaktadır. 
Ürünün tasfiyesi ile ilgili bilgiler, 13. bölümde yer almaktadır. 

7 Elleçleme ve depolama 
7.1 Güvenli elleçleme için gerekli olan emniyet tedbirleri 
Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. 
Yüksek sıcaklıklar ve doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayın. 
Emisyon sınırına dikkat edin. 

(Devamı 4. sayfada) 
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Ticari adı: Probau Silikon Çözücü 

3. Sayfanın devamı 
Yangın ve patlama güvenliği ile ilgili bilgiler: 
Tutuşturucu kaynakları uzak tutun. Sigara içmeyin. 
Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. 
 
7.2 Uyumsuzluklar da dikkate alınmak suretiyle, emniyetli depolama koşulları 
Depolama: 
Depo ve kaplarla ilgili gereklilikler: 
Sadece orijinal kabında muhafaza edin. 
Solventlere karşı dayanıklı ve sıkı bir zemin öngörülmelidir. 
Birlikte depolama yasakları: Gıda maddeleri ile birlikte depolanmamalıdır. 
Depolama koşulları ile ilgili diğer bilgiler: 
Ürünü, kapalı ve çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edin. 
Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. 
Depo sınıfı: Depo sınıfı 3: Parlayıcı sıvılar (TRGS 510) 
İşyeri güvenlik yönetmeliği (BetrSichV) gereğince sınıflandırma: Parlayıcı sıvılar 
7.3 Spesifik son uygulamalar Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 

8 Maruziyetin sınırlandırılması ve kontrol edilmesi/Kişisel koruyucu donanım 
Teknik sistem tasarımlarıyla ilgili ek bilgiler: 
Bu konuyla ilgili başka bilgi bulunmamaktadır, bakınız 7. bölüm. 

8.1 İzlenmesi gereken parametreler 
 ■ İşyeriyle ilgili olarak gözetim altında bulundurulması gereken bileşenlerin sınır değerleri: 

CAS: 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilasetat 
AGW Uzun süreli değeri: 270 mg/m3, 50 ml/m3 

 1(I);DFG, EC, Y 
 

Yasal mevzuatlar AGW: TRGS 900 
■ DNEL değerleri 
Hidrokarbonlar, C9-C10, n-alkanlar, izo-alkanlar, siklik bileşikler, < 2% aromatlar 
Oral Uzun süreli - sistemik etkiler 300 mg/kg/g (tüketiciler) 
Dermal Uzun süreli - sistemik etkiler 300 mg/kg bw/g (tüketiciler) 

 300 mg/kg bw/g (çalışanlar) 
İnhalasyon 

yoluyla 
Uzun süreli - sistemik etkiler 900 mg/m3 (tüketiciler) 

 1500 mg/m3 (çalışanlar) 
CAS: 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilasetat 
Oral Uzun süreli - sistemik etkiler 1,67 mg/kg/g (tüketiciler) 
Dermal Uzun süreli - sistemik etkiler 153,5 mg/kg bw/g (çalışanlar) 

 54,8 mg/kg bw/g (tüketiciler) 
İnhalasyon 

yoluyla 
Uzun süreli - sistemik etkiler 275 mg/m3 (çalışanlar) 

 33 mg/m3 (tüketiciler) 
■ PNEC değerleri 
CAS: 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilasetat 

Çevre, sucul ortam 0,0635 mg/l (deniz suyu) 
 0,635 mg/l (tatlı su) 

Çevre, çökelti 0,329 mg/kg bw/d (deniz suyu) 
 3,29 mg/kg bw/d (tatlı su) 

Çevre, atıksu arıtma tesisi 100 mg/l (atıksu arıtma tesisi) 
Çevre, toprak 0,29 mg/kg kuru ağırlık (toprak) 

 

(Devamı 5. sayfada) 
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4. Sayfanın devamı 
Ek açıklamalar 
Bu güvenlik bilgi formu hazırlanırken, ihtisas literatürü bilgileri ve üretici bilgileri ile tamamlanan yürürlükteki 
listeler dayanak olarak kullanılmıştır. 

8.2 Maruziyetin sınırlandırılması ve kontrol edilmesi 
Kişisel koruyucu donanım: 
Emniyet ve hijyenle ilgili genel tedbirler: 
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. 
Molalardan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın. 

Solunum koruyucu: 
Ürüne kısa süreli maruziyette solunum filtresi, yoğun veya uzun süreli maruziyette ise, ortam havasından 
bağımsız bir solunum cihazı kullanın. 

Ellerin korunması: 

 
Koruyucu eldivenler 

Eldiven malzemesi geçirimsiz ve ürüne / maddeye / müstahzara karşı dayanıklı olmalıdır. 
 
Bu konuyla ilgili testler bulunmadığından, ürün / müstahzar / kimyasal karışımı ile ilgili olarak eldiven 
malzemesi konusunda bir tavsiyede bulunulamamaktadır. Eldiven malzemesi seçilirken, penetrasyon, 
permeasyon ve örselenme oranları göz önünde bulundurulmalıdır. 
Eldiven malzemesi 
Uygun bir eldivenin seçiminde, sadece malzeme değil, üreticiden üreticiye değişen başka kalite özellikleri de 
önemli bir rol oynamaktadır. 
 Bu ürün, çok sayıda maddeden oluşan bir müstahzar olduğundan ve eldivenle çalışılırken ne olacağı önceden 
kestirilemediğinden, ürünle çalışmaya başlamadan önce eldivenler test edilmelidir. 
Eldiven malzemesinin penetrasyon/geçirim süresi 
Eldiven malzemesinin penetrasyon süresi ile ilgili bilgi, eldiven üreticisinden alınmalı ve bu bilgilere uyulmalıdır. 
Ürüne sürekli temas edilecek olması durumunda, aşağıdaki malzemelerden oluşan eldivenlerin 
kullanılması uygundur: 
Florokarbon kauçuk (viton) 
Ürüne, maksimum 15 dakika boyunca aralıksız temas edilecek olması durumunda, aşağıdaki 
malzemelerden oluşan eldivenler kullanılmalıdır: Nitril kauçuk 
Göz koruyucu: 

 
Sızdırmayan koruyucu gözlük (EN166) 

Vücut koruma: Solventlere karşı dayanıklı koruyucu giysiler kullanılmalıdır 

9 Fiziksel ve kimyasal özellikler 
■ 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgiler 
■ Genel bilgiler  
■ Görünüm:  

Formu: Sıvı 
Renk: Renksiz 

■ Koku: Karakteristik 
■ Koku eşiği: Tayin edilmemiş. 
■ pH değeri: Tayin edilmemiş. 

■ Durum değişikliği  
Erime noktası / Donma noktası: Tayin edilmemiş. 
Kaynama noktası ve kaynama aralığı 137 °C (DIN 51751) 

(Devamı 6. sayfada) 
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5. Sayfanın devamı 
  ■ Tutuşma noktası: >23 °C (DIN 51755 kapalı kap) 

■ Alevlenebilirlik (katı, gaz): uygulanamaz. 

■ Tutuşma sıcaklığı: 315 °C (ASTME E-659) 

■ Parçalanma sıcaklığı: Tayin edilmemiş. 

■ Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Ürün, kendiliğinden tutuşmaz. 

■ Patlayıcı özellikler: Ürünün; patlama tehlikesi bulunmamakta olup, patlama 
tehlikesi olan buhar/hava karışımlarının oluşturması 
mümkündür. 

■ Patlama sınırları: 
Alt: 0,6 Vol % 
Üst: 10,8 Vol % 

■ 20 °C’de buhar basıncı: 5 hPa 

■ 20 °C’de yoğunluk: 0,78 g/cm3 
■ Bağıl yoğunluk Tayin edilmemiş. 
■ Buhar yoğunluğu Tayin edilmemiş. 
■ Buharlaşma hızı Tayin edilmemiş. 
■ Suda çözünrülük / Suyla karıştırılabilirlik:  

 Suyla karıştırılamaz veya çok az miktarda karıştırılabilir. 
■ Dağılım katsayısı : n-oktanol/su: Tayin edilmemiş. 

■ Viskozite: 
Dinamik: Tayin edilmemiş. 
Kinematik: Tayin edilmemiş. 

■ Solvent içeriği: 
Organik solvent: % 100,0 
VOC (EC) % 100,00 

■ 9.2 Diğer bilgiler Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 
   

10 Stabilite ve Reaktivite 
10.1 Reaktivite Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 
10.2 Kimyasal stabilite 
Termal ayrışma / Kaçınılması gereken koşullar: 
Amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ayrışmaz. 
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılıkları 
Patlayıcı gaz/buharlar gelişebilir. 
Temizlenmemiş boş kaplarda, hava ile temas ettiklerinde patlayıcı karışımlar oluşturan ürün gazları bulunabilir. 
10.4 Kaçınılması gereken koşullar Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 
10.5 Uyumsuz malzemeler: Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri: Karbonmonoksit ve karbondioksit 

11 Toksikolojik bilgiler 
11.1 Toksikolojik etkiler ile ilgili bilgiler 
Akut Toksisite Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 

Sınıflandırmaya esas LD/LC50 değerleri: 
Hidrokarbonlar, C9-C10, n-alkanlar, izo-alkanlar, siklik bileşikler, < 2% aromatlar 
Oral LD50 > 5000 mg/kg (Fare) 

 

(Devamı 7. sayfada) 
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6. Sayfanın devamı 
   Dermal LD50 >5000 mg/kg (tavşan) 

İnhalasyon 
yoluyla 

LC50/4 h >4951 mg/l (fare) 

CAS: 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilasetat 
Oral LD50 8532 mg/kg (fare) 

İnhalasyon 
yoluyla 

LC50/4 h 35,7 mg/l (fare) 
 

Birincil tahriş etkisi: 
Cilt üzerinde kostik/tahriş etkilidir 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 
Ağır göz hasarları/tahrişleri: 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 
Solunum yolları/Cildi duyarlılaştırır: 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 
CMR etkileri (karsinojeniklik, mutajeniklik ve üreme toksisitesi) 
 
Germ hücresi mutajenitesi Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 
Kanserojenlik Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 
Reprodüksiyon toksisitesi Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet) 
Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. 
Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruziyet) 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 
Aspirasyon tehlikesi 
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 

12 Çevreyle ilgili bilgiler 
12.1 Toksisite 
Sucul toksisite Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 
12.2 Dayanıklılık ve bozunabilirlik Ürün, hafi ila orta derece arasında biyolojik olarak ayrışabilir. 
12.3 Biyoakümilasyon potansiyeli 
Biyoakümilasyon potansiyeli mümkündür. 
12.4 Topraktaki mobilite Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 
Ekotoksik etkileri 
Not: Balıklar için zararlıdır. 
Diğer ekolojik açıklamalar: 
Genel açıklamalar: 
Su tehlike sınıfı 2 (kendi sınıflandırmamız): su için tehlikelidir 
Yeraltı suyu, akarsular/göller veya kanalizasyona ulaşmasını engelleyin. 
Yeraltı suyuna çok cüzi oranda karışsa dahi, içme suyu için tehlikelidir. 
Su organizmalarına zarar verir 
12.5 PBT ve vPvB tayini sonuçları 
PBT: uygulanamaz. 
vPvB: uygulanamaz. 
12.6 Diğer zararlı etkileri Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 

13 Tasfiye ile ilgili uyarılar 
13.1 Atık işleme yöntemleri 
Tavsiye: 
Evsel atıklarla karıştırılmamalıdır. Kanalizasyona ulaşmasına izin verilmemelidir. 
Kirli ambalajlar: 
Tavsiye: Ürün, resmi yönetmeliklere göre tasfiye edilmelidir. 
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14 Maddenin nakliyesi ile ilgili bilgiler 
14.1 BM No: 
ADR, IMDG, IATA UN1263 
14.2 BM’ye uygun sevk ismi 
ADR 1263 BOYA İLE İLGİLİ MALZEMELER, özel hüküm 640E 
IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL 
14.3 Nakliye tehlike sınıfları 
ADR, IMDG, IATA 

 
Sınıf 3 Yanıcı sıvı maddeler 
Tehlike etiketi 3 
14.4 Ambalaj Grubu 
ADR, IMDG, IATA III 
14.5 Çevre tehlikeleri: uygulanamaz. 
14.6 Kullanıcı için özel ihtiyati tedbirler Dikkat:   
 Yanıcı sıvı maddeler 
Kemler sayısı: 30 
EMS numarası: F-E,S-E 
İstifleme kategorisi A 
14.7 MARPOL sözleşmesi Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme halde taşıma uygulanamaz. 
Nakliye/diğer bilgiler 
ADR 
Sınırlı miktar (LQ) 5L 
Muaf miktarlar (EQ) Kodu: E1 
Beher iç ambalaj başına en yüksek net miktar 30 ml 
Beher dış ambalaj başına en yüksek net miktar 1000 ml 
Taşıma kategorisi 3 
Tünel kısıtlama kodu D/E 
IMDG 
Sınırlı miktarlar (LQ) 5L 
İstisnai miktarlar (EQ)  Kod: E1 
 Beher iç ambalaj başına en yüksek net miktar: 30 ml 
 Beher dış ambalaj başına en yüksek net miktar: 1000 ml 
BM “Model regülasyonu”: BM 1263 BOYA İLE İLGİLİ MALZEMELER, ÖZEL HÜKÜM 
640E, 3, III 
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15 Hukuki mevzuatlar 
15.1 Güvenlik mevzuatları, 
madde veya karışım ile ilgili spesifik hukuki mevzuatlar  
 
2012/18/CE no’lu yönetmelik 
İsimleri ile belirtilen tehlikeli maddeler - EK I İçerik maddelerinden hiçbiri içerilmemektedir. 
Seveso kategorisi P5c YANICI SIVILAR 
Alt sınıflarda yer alan işyerlerindeki kullanım için miktar eşiği (ton cinsinden) 5.000 t 
Üst sınıflarda yer alan işyerlerindeki kullanım için miktar eşiği (ton cinsinden) 50.000 t 
1907/2006 EK XVII No’lu EC direktifi  
Kısıtlama koşulları: 3 
Yurtiçi yönetmelikleri: 
Çalıştırma kısıtlamaları ile ilgili açıklamalar: 
Gençlerle ilgili çalıştırma kısıtlamalarına uyulmalıdır. 
Anne adayları ve emziren anneler için çalıştırma kısıtlamalarına uyulmalıdır. 
Hava ile ilgili teknik kılavuz: 
 

Sınıf Muhteva (% 
cinsinden) NK 100,0 

Suya zarar verme derecesi: Su tehlike sınıfı 2 (kendi sınıflandırmamız): su için tehlikelidir. 
Diğer yönetmelikler, kısıtlamalar ve yasaklayıcı hükümler 
BGI 564 „Sağlığa zararlı maddelerle çalışma“ (daha önce M 050 idi) 
BGI 621 „Solventler“ (daha önce M 017 idi) 
BGI 660 „Tehlikeli maddelerle çalışılırken alınması gereken genel iş güvenliği tedbirleri“ (daha önce M 
053 idi) 
VOC içeriği: 
Ürün alt kategorisi B/a, VOC sınır değeri 850 g/L (RL 2004/42/EC, Ek II’ye göre) 
Bu ürün maksimum 778 g/L içermektedir. 

15.2 Madde güvenlik değerlendirmesi Bir madde güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. 

16 Diğer bilgiler 
Bu veriler, elimizde bulunan bilgilerin en son haline dayanmaktadır. Ancak bu veriler, ürüne ilişkin herhangi bir 
teminat anlamına gelmez ve sözleşmesel bir hukuki münasebet için gerekçe teşkil etmezler. 
 
İlgili cümleler 
H226 Sıvı ve buharı yanıcıdır. 
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 
H336 Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. 
H412 Su organizmalarına zarar verir ve zararlı etkisi uzun sürelidir. 
Eğitim ile ilgili açıklamalar 
Tehlikeler ve koruyucu tedbirler ile ilgili personel eğitimi, kullanım kılavuzu vasıtasıyla verilmelidir (TRGS 
555). Konu ile ilgili eğitim, personel çalışmaya başlamadan önce ve daha sonra en az yılda bir kez verilmelidir. 
 
Veri föyünü düzenleyen departman: Ürün güvenliği departmanı 
Kısaltmalar ve kısaltmalı kelimeler 
ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması  
 
IMDG: Tehlikeli maddeler için uluslararası denizcilik kodu 
IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 
GHS: Kimyasalların Sınıflandırma ve Etiketlendirilmeleri için Global Uyum Sistemi 
EINECS: Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri 
ELINCS: Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Envanteri 
CAS: Kimyasal Abstraktlar Servisi (Amerikan Kimya Derneği birimi) 
GefStoffV: Tehlikeli madde yönetmeliği (Almanya) 
VOC: Uçucu organik bileşikler (USA, EU) 
DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye 
PNEC: Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (REACH) 
LC50: Öldürücü konsantrasyon,  yüzde 50 
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LD50: Öldürücü doz, yüzde 50 
PBT: Kalıcı, biyobirikimli ve toksik 
vPvB: çok kalıcı ve çok biyobirikimli 
Yan. sıvı 3: Yanıcı sıvılar - Kategori 3 
STOT SE 3: Spesifik hedef organ toksisitesi (tekli maruziyet) - Kategori 3 
Asp. Toks. 1: Aspirasyon tehlikesi– Kategori 1 
Sucul kronik 3: Sular için tehlikeli - sular için uzun süreli tehlikeli - Kategori 3 
* Veriler, bir önceki sürüme kıyasla değiştirilmiştir 

 


