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Ürün Güvenlik Bilgi Formu

1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri
1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler

Unvanı DUDIPUR D51

1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar

Tanımlama/Kullanım Sulu dispersiyonu içinde tek bileşenli poliüretan, profesyonel kullanım.

1.3. Güvenlik bilgi formunu düzenleyen hakkında bilgiler

Şirket Unvanı Durante & Vivan S.p.A.
Adres via G. Garibaldi 23
Mevki ve Devlet 33080 Ghirano di Prata (PN)

Italy
tel. 00390434605211
faks 00390434605204

yetkili kişinin e-posta adresi,
Güvenlik bilgileri formu sorumlusu safety@durante-vivan.com

Piyasaya çıkarma sorumlusu: Durante & Vivan s.p.a.

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil bilgiler için danışınız 00390434605211 h. 8:00 - 18:00

2. Tehlikelerin tanıtımı.
2.1.Madde veya müstahzarın sınıflandırılması.

Ürün, 67/548/AET ve 1999/45/AT direktifleri hükümleri (ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmış
değildir. Her halükarda ürün, 3. bölümde beyan edilmesini gerektirecek konsantrasyonda tehlikeli maddeleri içerdiğinden, uygun bilgiler
ile donatılmış ve 1907/2006 (AT) Yönetmeliği hükümleri ve sonraki değişikliklerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini
gerektirir.

2.2. Etiket üzerinde belirtilmesi gereken bilgiler.

Ürün,    67/548/AET    ve    1999/45/AT    direktifleri    ve    sonraki    değişiklikler    ve    uyarlamaları    uyarınca    tehlike    etiketlendirmesini
gerektirmemektedir.

Tehlike simgeleri: Yok.

Risk cümleleri (R): Yok.

Tedbir önerileri (S): Yok.
Izosiyanat kapsar. Üretici tarafindan verilen bilgileri okuyunuz.

Profesyonel kullanıcılar için talep üzerine mevcut güvenlik formları.

2.3. Diğer tehlikeler.

Bulunmayan bilgiler.

3. Bileşim/içerikler hakkında bilgi.
3.1. Maddeler.

İlgili olmayan bilgiler.
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3. Bileşim/içerikler hakkında bilgi. ... / >>

3.2. Müstahzarlar.

Kapsadıkları:

Tanıtımı. Kons. %. Sınıflandırma 67/548/AET. Sınıflandırma 1272/2008 (CLP).

ASETON
C.A.S. 67-64-1 0,7 - 0,8 R66, R67, F R11, Xi R36 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

AT. 200-662-2
İNDEKS. 606-001-00-8
Tes. No. 2119471330-49-xxxx

Not: Menzil üst değeri hariç.
Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur.

T+ = Çok Zehirli(T+), T = Zehirli(T), Xn = Zararli(Xn), C = Aşindirici(C), Xi = Tahrİş Edici(Xi), O = Yakici(O), E = Patlayici(E), F+ = Son Derece Parlayici(F+), F = Kolay Parlayici(F), N =
Çevre İçin Tehlikeli(N)

4. İlk yardım tedbirleri.
4.1. İlk yardım tedbirlerinin tanımı.

GÖZLER:  Olası  lensleri  çıkarın.  Göz  kapaklarını  iyice  açarak,  derhal  ve  bol  su ile en az 15 dakika yıkayınız. Problemin devam etmesi
halinde bir doktora danışınız.
DERİ:  Kirlenmiş  giysileri  üzerinizden  çıkarınız.  Derhal  ve  bol  su  ile  yıkayınız.  Tahriş  devam  ediyorsa, bir doktora danışınız. Kirlenmiş
giysileri tekrar giymeden evvel yıkayınız.
SOLUNUM: Kişiyi açık havaya çıkarınız. Solunumda güçlük çekilmesi halinde, derhal bir doktor çağırınız.
YUTMA:    Derhal  bir  doktora  danışınız.  Sadece  doktor  tavsiyesi  üzerine  kusturmaya  çalışınız.  Kişi  bilincini  kaybetmiş  ise  ve  doktor
tarafından izin verilmemiş ise, ağızdan hiçbir şey vermeyiniz.

4.2. Başlıca belirtiler ve etkiler, gerek akut gerekse daha sonra ortaya çıkabilecek olanlar .
Kapsanılan maddelerden kaynaklanan belirti ve etkiler, için 11. bölüme bakınız.

4.3. Derhal bir doktora danışılmasının gerekli olup olmadığının veya özel tedavilerin gerekli olup olmadıklarını belirtiniz.
Bulunmayan bilgiler.

5. Yangınla mücadele tedbirleri.
5.1. Yangın söndürücüler.

UYGUN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI
Yangın söndürme teçhizatları geleneksel araçlardır: karbonik anhidrit, köpük, toz ve su buharı.
UYGUN OLMAYAN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI
Özellikle uygun olmayan teçhizat yoktur.

5.2. Madde veya müstahzardan kaynaklanan özel tehlikeler.
YANGIN HALİNDE MARUZİYETTEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER
Yanma ürünlerini teneffüs etmekten kaçınınız.

5.3. Yangın söndürme görevlilerine yönelik özel tavsiyeler.
GENEL BİLGİLER
Ürünün  ayrışmasını  ve  sağlık  açısından  potansiyel  olarak  tehlikeli  maddelerin  meydana  gelmesini  önlemek  üzere kapları su jetleri ile
soğutunuz.  Daima  yangına  karşı  koruma  ile  komple  ekipmanlar  kullanınız.  Kanalizasyona  boşaltılmamaları  gereken yangın söndürme
sularını  toplayınız.  Yangın  söndürme  için  kullanılmış  kontamine  su  ve  yangın  artıkları  yürürlükteki  kanunlara  uygun  şekilde  bertaraf
edilmelidir.
EKİPMAN
Kendi    kendine  yeterli  açık  devreli  sıkıştırılmış  hava  solunum  cihazı  (EN  137),  yangınla  mücadelede  kullanılan  koruyucu  giyecekler
(EN469),  itfaiyeciler  için  koruyucu  eldivenler  (EN  659)  ve  itfaiyeci  çizmeleri  (HO  A  29  veya  A30)  gibi yangınla mücadele için normal
donanımlar.

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler.
6.1. Kişisel önlemler, koruma düzenekleri ve acil durum halinde süreçler.

Tehlike olmadığı takdirde, kaçağın yayılmasını önleyiniz.
Deri,    gözler    ve    kişisel  giysilerin  kontamine  olmasının  önlenmesi  için  uygun  koruyucu  donanımları  (güvenlik  bilgi  formunun  8’inci
bölümünde  yer  alan  kişisel  koruyucu  donanımlar  dâhil)  giyin.  Bu  bilgiler  gerek  çalışan  görevliler gerekse acil durum müdahaleleri için
geçerlidir.
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6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler. ... / >>

6.2. Çevresel önlemler.
Ürünün kanalizasyonlara, yüzeysel sulara, yeraltı sularına sızmasını önleyiniz.

6.3. Sınırlandırma ve ıslah etme metot ve malzemeleri.
Dışarı    çıkmış    olan    ürünü    uygun    bir    kap  içine  emdiriniz.  Bölüm  10’u  kontrol  ederek,  ürün  ile  kullanılacak  kabın  uygunluğunu
değerlendiriniz. Geri kalanı, atıl emici malzeme ile emdiriniz.
Kaçağın    meydana    gelmiş  olduğu  yerin  yeterli  derecede  havalandırılmasını  sağlayınız.  Bölüm  7’deki  kapların  malzemesi  için  olası
uyumsuzlukları  kontrol  ediniz.  Kontamine  olmuş  materyalin  bertaraf  edilmesi,  madde  13  bağlamında  bulunan hükümlere uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.

6.4. Diğer bölümlere göndermeler.
Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir.

7. Kullanım ve depolama.
7.1. Güvenli kullanım için koruyucu önlemler.

Isı  kaynaklarından,  kıvılcımlardan  ve  çıplak  ateşten  uzak  tutunuz,  sigara içmeyiniz, kibrit ve çakmak kullanmayınız. Buharlar patlama ile
yangın  çıkarabilirler,  pencereler  ve  kapılar  açık  tutularak  ve  çapraz  bir havalandırma garanti edilerek birikim önlenilmesi gerekir. Uygun
bir  havalandırma  olmadığı  takdirde,  buharlar  zeminin  hemen  üstünde  birikim  yapabilir  ve  tetiklendikleri takdirde, alev alma tehlikesi ile
daha    sonra  da  tutuşabilirler.  Elektrostatik  yük  birikimlerinden  kaçınınız.  Sıvı  aktarma  işlemleri  esnasında,  büyük  boyutlu  ambalajlar
halinde  toprak  hatlı  bir  elektrik  prizine  bağlayın  ve  anti statik ayakkabılar giyin. Sıvının borularda ve cihazlarda kuvvetli çalkalanması ve
hızlı  akması  elektrostatik  yüklerin  oluşumuna  ve  birikimlerine sebep olabilir. Yangın ve patlama tehlikesini önlemek üzere hareket ettirme
esnasında   asla  basınçlı  hava  kullanmayınız.  Kapları,  basınç  altında  olabileceklerinden,  dikkat  ile  açınız.  Kullanım  sırasında  bir  şey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Ürünün çevreye yayılmasını önleyin.

7.2. Olası uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama şartları.
Sadece  orijinal  kabında  muhafaza  ediniz.  Kapları  kapalı,  iyi  havalandırılan  yerlerde  ve  direkt  güneş ışıklarından koruyarak muhafaza
ediniz.  Serin  ve  iyi  havalandırılan  yerlerde,  ısı  kaynaklarından,  çıplak  ateş,  kıvılcım ve diğer tutuşma kaynaklarından uzakta muhafaza
ediniz. Bölüm 10’da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

7.3. Özel son kullanımlar.
Bulunmayan bilgiler.

8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma.
8.1. Kontrol parametreleri.

Referans Standartlar:
Türkiye 2000/39/EC sayılı Direktifin ekidir.
OEL EU Yönetmeliği 2009/161/AB; Yönetmeliği 2006/15/AT; Yönetmeliği 2004/37/AT;

Yönetmeliği 2000/39/AT.
TLV-ACGIH ACGIH 2012

ASETON
Eşik sınır değer.

Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV TR 1210 500
OEL EU 1210 500
TLV-ACGIH 1187 500 1781 750

Açiklamalar:
(C) = CEILING   ;   SOLUN = Solunabilir Fraksiyon   ;   TENEF = Teneffüs Edilebilen Fraksiyon   ;   GÖĞÜS = Göğüssel Fraksiyon.

Solvent karışımları TLV: 1187 mg/m3.

8.2. Maruz kalma kontrolleri.

Uygun  teknik  önlemlerin  alınmasının,  kişisel  koruma  ekipmanlarına  nispet  ile  tercih  edilmesi  gerektiği  ışığında,  etkin  bir yerel emme
tahliye edilmesi aracılığı ile çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir.
EL KORUMA
Elleri    lateks,    PVC   veya  benzerleri  gibi  kategori  I  iş  eldivenleri  ile  koruyunuz  (ref.  89/686/EEC  Direktifi  ve  EN  374  standardı).  İş
eldivenlerinin  yapılmış  oldukları  nihai  malzemenin  belirlenmesi  için  aşağıdaki  hususlar  dikkate  alınmalıdır: degradasyon, kırılma süresi
ve  geçirgenlik.  Müstahzarlar  halinde,  iş  eldivenlerinin  dayanıklılığı,  önceden  tahmin edilmesi mümkün olmadığından, kullanmadan önce
kontrol edilmelidir. Eldivenler, maruz kalma süresine bağlı olan bir aşınma süresine tabidirler.
CİLT KORUMA
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Kategori   I  profesyonel  kullanım  amaçlı  uzun  kollu  iş  giysileri  ve  güvenlik  ayakkabıları  giyiniz  (ref.  89/686/EEC  Direktifi  ve  EN  344
standardı). Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabun ile yıkanınız.
SOLUNUM KORUMA
İşyerinde    günlük    maruz  kalma  veya  bir  fraksiyona  maruz  kalmaya  dair  müessesenin  önleme  ve  koruma  hizmet  birimi  tarafından
belirlenmiş  müstahzarda  mevcut  bir  veya  birden  fazla  maddenin  eşik  değerinin  aşılması  halinde  A  tip  filtreli veya sınıfı (1, 2 veya 3),
kullanım limit konsantrasyonuna göre seçilmesi gereken üniversal tip bir maske (ref. EN 141 standardı) takınız.
İşçinin  maruz  kalmasını  sınırlandırmak  için  teknik  önlemler alınmamış olduğunda, yukarıda belirtilen tipteki maskeler gibi solunum yolları
koruma araçlarının kullanılması gereklidir. Her halükarda, maske ile sağlanan koruma sınırlıdır. 
Söz  konusu  maddenin  kokusuz  olması  veya  koku  alma  eşiğinin  ilgili  maruz  kalma limitinden yüksek olması halinde ve acil durum yani
maruz    kalma  limitlerinin  bilinmemesi  veya  işyerindeki  oksijen  konsantrasyonunun  hacimde  %17’den  az  olması  halinde  açık  devreli
basınçlı  havalı,  bağımsız  hava  kaynağı  olan  bir  solunum  cihazı  (ref.  EN  137  standardı)  veya  iç  maske, yarım maske veya hortumlu
maske ile kullanım için dış hava alımlı bir solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) takınız.
GÖZ KORUMA
Hermetik koruyucu gözlüklerin takılması tavsiye edilir (ref. EN 166 standardı).

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler.
9.1. Başlıca fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler.

Fiziksel Durumu sıvı
Renk beyaz
Koku karakteristik
Koku eşiği. Mevcut değil.
pH. 8
Erime veya donma noktası. Mevcut değil.
Ilk kaynama noktası. Mevcut değil.
Kaynama derecesi. Mevcut değil.
Alevlenme noktası. 100 °C.>
Buharlaşma hızı Mevcut değil.
Katıların ve gazların parlayıcılıkları Mevcut değil.
Alevlenme alt limiti. Mevcut değil.
Alevlenme üst limiti. Mevcut değil.
Patlama alt limiti. Mevcut değil.
Patlama üst limiti. Mevcut değil.
Buhar basıncı. Mevcut değil.
Buharların Yoğunluğu Mevcut değil.
Özgül ağırlığı. 1,1 - 1,2 Kg/l
Çözünürlük su içinde karıştırılabilir
Ayrışma katsayısı: n-otanol/su: Mevcut değil.
Kendiliğinden alevlenme ısısı. Mevcut değil.
Ayrışma sıcaklığı. Mevcut değil.
Viskozite 1200 - 2000 mPas (20°C)
Patlayıcı özellikleri Mevcut değil.
Yanıcı özellikler Mevcut değil.

9.2. Diğer bilgiler.
Kuru Artık. 44,00 %
VOC (1999/13/AT Yönetmeliği) : 0,75 %
VOC (uçucu karbon) : 0,46 %

10. Kararlılık ve reaktivite.
10.1 Reaktivite.

Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur.

ASETON: Sıcaklık etkisi ile ayrışır.

10.2. Kimyasal kararlılığı.
Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır.

10.3. Tehlikeli reaksiyon olanakları.
Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar meydana getirebilir.

ASETON:  Brom  trifluorür,  difluor  dioksit,  hidrojen  peroksit,  nitrosil  klorür,  2-metil-1,3-butadien,  nitrometan,  nitrosil  perklorat  ile  temas
nedeni    patlama  riski.  Potasyum  ter-butoksit,  alkali  hidroksit,  brom,  bromoform,isopren,  sodyum,  kükürt  dioksit,  krom  trioksit,  kromil
klorür,nitrik  asit,  kloroform,  peroksimonosülfürik  asit,  fofor  oksitklorür,kromsülfürik  asit,  fluor, kuvvetli oksitleyici ajanlar, kuvvetli indirgen
ajanlar ile tehlikeli reaksiyona girebilir. Nitrosil perklorat ile parlayıcı gazlar oluşturur.
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10. Kararlılık ve reaktivite. ... / >>

10.4. Kaçınılması gereken durumlar.
Aşırı ısınma kaynağından kaçınınız. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Her türlü ateşleme kaynağından kaçınınız.

ASETON: Isı kaynaklarına ve çıplak alevlere maruz kalmasından kaçınınız.

10.5. Uyumsuz materyaller.
ASETON: Asitler ve oksitleyici maddeler.

10.6. Tehlikeli ayrışma ürünleri.
Termik ayrışma veya yangın halinde sağlık açısından potansiyel zararlı gaz ve buharlar meydana gelebilir.

ASETON: Keten ve tahriş edici diğer bileşikler.

11. Toksikolojik bilgi.
Ürüne  maruz  kalmaktan  kaynaklanan  sağlığa  zarar  olayları  bilinmemektedir.  Her  halükarda  iyi  sanayi  hijyen  kurallarına uygun olarak
çalışılması  tavsiye  edilir.  Preparat,  özellikle  hassas  bireylerde,  solunum  yolu  ile  içe çekme ve/veya deri yolu ile emme ve/veya gözlerle
temas ve/veya yutma sebebi sağlık üzerinde hafif etkilere sebep olabilir.

11.1. Toksikolojik etkiler hakkında bilgi.
Bulunmayan bilgiler.

12. Ekolojik bilgi.
Preparat  hakkında  özellikli  bilgiler  mevcut  olmadıklarından  ürünü  çevreye  atmadan  iyi  çalışma pratiklerini uygulayınız. Ürünü kesinlikle
zemin,  kanalizasyon  ve  su  yollarına  atmayınız.  Ürün  su  yollarına  veya  kanalizasyonlara ulaşmış veya toprak veya bitkileri kirletmiş ise
yetkili makamlara haber veriniz. Su tabakası üzerinde etkileri minimuma indirmek için gerekli önlemleri uygulayınız.

12.1. Toksisite.
Bulunmayan bilgiler.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik.
Bulunmayan bilgiler.

12.3. Biyobirikim potansiyali.
Bulunmayan bilgiler.

12.4. Zeminde hareketlilik.
Bulunmayan bilgiler.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları.

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.

12.6. Zararlı diğer etkiler.

Bulunmayan bilgiler.

13. Bertaraf bilgileri.
13.1. Atık işleme metodu.

Mümkün ise, tekrar kullanınız. Ürünün aynısı olan kalıntılar, tehlikeli olmayan özel atık olarak kabul edilmelidir.
Bertaraf    edilme,    ulusal    ve    olası    yerel    kanunlara   uygun  olarak  atık  idaresi  konusunda  yetki  sahibi  bir  şirkete  teslim  edilerek
gerçekleştirilmelidir.
Ürünü kesinlikle zemin, kanalizasyon ve su yollarına atmayınız.
KONTAMİNE AMBALAJLAR
Kontamine olmuş ambalajlar, atık idaresine ilişkin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanım veya imha edilmek üzere gönderilmelidir.

14. Taşıma bilgileri.
Ürün,  karayolu  (A.D.R.),  demiryolu  (RID),  denizyolu  (IMDG  kodu)  ve  havayolu  (IATA)  tehlikeli  mal  taşımacılığı yürürlükteki hükümler
uyarınca tehlikeli olarak kabul edilmemelidir.
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15. Mevzuat Bilgisi.

İzosiyanat içerir.Üretici tarafından sağlanan bilgilere bakın.

15.1. Madde veya müstahzar için özel sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin norm ve mevzuatlar .

Hiçbiri.Seveso Kategorisi.

1907/2006 (AT) Yönetmeliği XVII Ekinde kapsanılan ürün veya maddelere ilişkin kısıtlamalar.
Hiçbiri.

Candidate Listesinde (REACH Madde 59) yer alan maddeler.
Hiçbiri.

İzne tabi maddeler (REACH XIV Eki).
Hiçbiri.

698/2008 (EC) Yönetmeliği uyarınca ihracat bildirim yükümlülüğüne tabi maddeler .
Hiçbiri.

Rotterdam Anlaşmasına tabi maddeler:
Hiçbiri.

Stockholm Anlaşmasına tabi maddeler:
Hiçbiri.

Sağlık Kontrolleri.
Bulunmayan bilgiler.

15.2. Kimyevi güvenlik değerlendirilmeesi.

Müstahzar ve kapsadığı maddelere ilişkin olarak bir kimyevi güvenlik değerlendirilmesi hazırlanmamıştır.

16. Diğer bilgiler.
Form’un 2-3 bölümlerinde belirtile (H) tehlike bilgilerinin metni:

Flam. Liq. 2 Parlayıcı sıvı, kategori 2
Eye Irrit. 2 Göz tahrişi, kategori 2
STOT SE 3 Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - bir kez maruz kalma, kategori 3
H225 Kolay parlayıcı sıvı ve buharlar.
H319 Gözlerde ciddi tahrişe neden olur.
H336 Uyku hali veya baş dönmesine neden olabilir.
EUH066 Tekrarlanan maruz kalmalar, deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

Form’un 2-3 bölümlerinde belirtilen (R) risk cümleleri metinleri:

R11 KOLAY PARLAYICI.
R36 GÖZLER İÇİN TAHRİŞ EDİCİ.
R66 TEKRARLAYICI ŞEKİLDE MARUZ KALINMASI DERİDE KURULUK VE ÇATLAKLARA SEBEP OLABİLİR.
R67 BUHARLARIN TENEFFÜS EDİLMESİ UYKU VE BAŞ DÖNMESİNE SEBEP OLABİLİR.

AÇIKLAMALAR:
- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması
- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service kayıt Numarası
- CE50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50’sinde etki gösteren konsantrasyon
- CE NUMBER: ESIS’deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arşivi)
- CLP: EC1272/2008 Yönetmeliği
- DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için dünya genelinde harmonize edilmiş sistem
- IATA DGR: Uluslararası hava taşımacılığı Birliği’nin tehlikeli maddelerin taşınması Yönetmeliği
- IC50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50’sinde immobilizasyon konsantrasyonu
- IMDG: Tehlikeli Maddelerin taşınması için Uluslararası Denizcilik Kodu
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16. Diğer bilgiler. ... / >>

- IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü
- INDEX NUMBER: CLP’nin VI Ek’teki belirleme numarası
- LC50: Ölümcül konsantrasyon %50
- LD50: Ölümcül konsantrasyon %50
- OEL: Mesleki maruziyet seviyesi
- PBT: REACH’e göre kalıcı, biyobirikimli ve zehirli
- PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu
- PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi
- PNEC: Öngörülen etkisiz konsantrasyon
- REACH: EC 1907/2006 Yönetmeliği
- RID: Tren ile tehlikeli maddeleri uluslar arası taşıma Yönetmeliği
- TLV: Eşik sınır değer
- ESD TAVAN DEĞERİ:mesleki maruziyet süresinin her anı esnasında aşılmaması gereken konsantrasyon.
- TWA STEL: Kısa süreli maruziyet sınırı
- TWA: Zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırı
- VOC: Uçucu organik bileşik
- vPvB: REACH’e göre çok kalıcı ve çok biyobirikimli.

GENEL BİBLİYOGRAFİSİ
1. 1999/45/AT Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler
2. 67/548/AET Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar
3. Regulation (AT) 1907/2006 (REACH)
4. Regulation (AT) 1272/2008 (CLP)
5. Regulation (AT) 790/2009 (I Atp.CLP)
6. Regulation (AT) 453/2010
7. Regulation (AT) 286/2011 (II Atp.CLP)
8. The Merck Index. Ed. 10
9. Handling Chemical Safety
10. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
11. INRS - Fiche Toxicologique
12. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
13. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
14.  ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi

Kullanıcılar için bilgi:
Bu   güvenlik  formunda  sunulan  bilgiler,  son  revizyon  tarihindeki  bilimsel  ve  teknik  bilgiler  esas  alınarak  hazırlanmıştır.  Ürünün  özel
kullanım alanlarına göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdırlar.
Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir.
Bu  ürünün  kullanımı  bizim  direk  kontrolümüz  dışındadır,  bu  nedenle  kullanıcılar  kendi  sorumlulukları  altında  geçerli tüzüğe, sağlık ve
emniyet kurallarına uymalıdırlar. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
Kimyasal ürünlerin kullanılması ile görevli personel uygun eğitimden geçirilmelidir.

Önceki revizyona göre değişiklikler:
Belirtilen kısımlarda değişiklik yapıldı:
02 / 09.


