
Yeni düzenleme tarihi 23.11.2020
Hazırlama tarihi  21.10.2019
GBF No 20776

Kaçıncı düzenleme olduğu 5

Kısım I
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Densit® Curing Compound

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün adı Densit® Curing Compound

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi ITW Performance Polymers ApS
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg
Denmark
+45 9816 7011
customerservice.aalborg@itwpp.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası +44(0)1235 239 670 (24h)

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma T.C. 28848
Fiziksel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Sağlık zararları Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Çevresel zararlar Sucul Kronik 3- H412

2.2. Etiket unsurları

Zararlılık İfadeleri H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem ifadeleri P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

İlave etiket bilgileri EUH208 a mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.247-500-7] and 2-methyl-
2H-isothiazol-3-one [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

2.3. Diğer zararlar

Tedarik edildiği haliyle, malzeme sağlık zararlılığı içermiyor. Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde
içermez.

BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

3.2. Karışımlar
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Alcohols, C16-18, ethoxylated <1%

CAS numarası: 68439-49-6 EC numarası: 500-212-8

M faktörü (akut) = 1

Sınıflandırma
Akut Tok. 4- H302
Göz Hsr. 1- H318
Sucul Akut 1- H400
Sucul Kronik 3- H412

Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivs. <1%

CAS numarası: 61791-44-4

M faktörü (akut) = 1 M faktörü (kronik) = 1

Sınıflandırma
Akut Tok. 4- H302
Cilt Aşnd. 1B- H314
Göz Hsr. 1- H318
Sucul Akut 1- H400
Sucul Kronik 1- H410

karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7]
ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

≥0.0002 - ≤0.0015

CAS numarası: 55965-84-9

M faktörü (akut) = 100 M faktörü (kronik) = 100

Sınıflandırma
Akut Tok. 3- H301
Akut Tok. 3- H311
Akut Tok. 3- H331
Cilt Aşnd. 1B- H314
Göz Hsr. 1- H318
Cilt Hassas. 1- H317
Sucul Akut 1- H400
Sucul Kronik 1- H410

Zararlılık ifadelerinin tam metni Bölüm16’da verilmiştir.

Bileşimine dair yorumlar Bileşenlerden hiçbirinin listelenmesi gerekli değildir.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel bilgi Özel bir tedavi gerektirmez.
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Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun
ve dinlendirin.

Yutma Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Ağzı suyla iyice çalkalayın.
Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

Cilt teması Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

Göz teması Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Su ile yıkayın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Genel bilgi Sağlığa zararları hakkında ek bilgi için Bölüm 11'e bakın. Ürün, normal kullanım koşulları
altında düşük tehlikeli olarak kabul edilir.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Doktora verilecek bilgiler Semptomatik tedavi uygulayın.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler Yangını çevrelemek için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Zararlı yanma ürünleri Bilinen tehlikeli bozunma ürünü yoktur.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekipleri için
özel koruyucu ekipman

Pozitif basınçlı kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı ve uygun koruyucu giysi
giyin.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.

6.2. Çevresel önlemler

Çevresel önlemler Normal kullanım koşullarında özel gereklilikler beklenmemektedir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Döküntü temizleme yöntemleri Atığı emici bir bezle silin ve güvenli bir şekilde bertaraf edin. Atıkları toplayın ve uygun atık
bertaraf kaplarına yerleştirerek sıkıca kapatın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Diğer bölümlere atıflar Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kullanım tedbirleri Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. Tavsiye edilen özel hijyen prosedürleri
bulunmamaktadır, ancak kimyasal ürünlerle çalışıldığında, kişisel hijyen uygulamaları yerine
getirilmelidir. Normal kullanım koşullarında özel gereklilikler beklenmemektedir.
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Genel mesleki hijyenle ilgili
tavsiyeler

Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama tedbirleri Sıkıca kapalı şekilde orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
Yerel yönetmeliklere göre depolayın.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Belirli son kullanım(lar) Belirtilmemiştir.

BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İçerik notları Bileşen(ler) için bilinen maruziyet limitleri bulunmamaktadır.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Göz/Yüz korunması Yüze sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.

Ellerin korunması Kimyasal maddelere dayanıklı, su geçirmez eldivenlerin kullanılması önerilir. Elleri
kimyasallara karşı korumak için, eldivenler TS/EN 374 Standardı ile uyumlu olmalıdır. Şu
maddelerden yapılmış koruyucu eldiven kullanın: Butil lastik. Nitril lastik. En uygun eldiven,
eldiven materyalinin delinme süresi hakkında bilgi verebilecek olan eldiven
dağıtıcısına/üreticisine danışılarak seçilmelidir.

Diğer cilt ve vücut koruması Koruyucu kıyafet kullanın. Lastik ayakkabı giyin. Lastik önlük giyin. Sıçramaya ve kirlenmeye
karşı koruyan uygun koruyucu giysi giyin.

Solunum sisteminin
korunması

Önerilen özel bir tedbir yoktur.

Çevresel maruz kalma
kontrolleri

Ürün bileşenleri çevreye zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm Sıvı.

Renk Beyaz.

Koku Kokusuz.

Koku eşiği Uygun bilgi yok.

pH pH (derişik çözelti): ca. 5

Erime noktası/donma noktası Mevcut özel test verisi yoktur.

Parlama noktası Mevcut özel test verisi yoktur.

Buharlaşma hızı Mevcut özel test verisi yoktur.

Alevlenirlik (katı, gaz) Mevcut özel test verisi yoktur.
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Üst/Alt alevlenirlik veya
patlayıcı limitleri

Mevcut özel test verisi yoktur.

Buhar basıncı 23 hPa @ 20°C

Buhar yoğunluğu Mevcut özel test verisi yoktur.

Bağıl yoğunluk ~ 0.99g/cm3 @ 20°C

Çözünürlük (ler) Mevcut özel test verisi yoktur.

Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı

Mevcut özel test verisi yoktur.

Viskozite <10 mPa s @ 20°C Kinematik viskozite ≤ 20,5 mm2/s.

9.2. Diğer bilgiler

Diğer bilgiler Belirlenemedi.

Uçucu organik bileşik Ürün 0.5 % bir maksimum VOC (uçucu organik bileşik) içerir.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Tepkime Bu ürünle ilgili, bilinen herhangi bir reaktif tehlike yoktur.

10.2. Kimyasal kararlılık

Kararlılık Normal ortam sıcaklıklarında ve tavsiye edildiği gibi kullanıldığında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkime olasılığı Bilinen herhangi bir muhtemel tehlikeli reaksiyon yoktur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar Tehlikeli bir şekilde sonuçlanabilmesi muhtemel, bilinen herhangi bir durum yoktur.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler Ürünle reaksiyonu halinde, tehlikeli bir durum oluşturması muhtemel özel bir madde veya
madde grubu yoktur.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri Tavsiye edilen şartlara uygun olarak kullanıldığında ve depolandığında bozunma olmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite - oral
Notlar (oral LD₅₀) Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Akut toksisite - dermal
Notlar (dermal LD₅₀) Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Akut toksisite - soluma
Notlar (soluma LC₅₀) Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.
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Cilt aşınması/tahrişi
Cilt aşınması/tahrişi Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Ciddi göz hasarı/tahrişi
Ciddi göz hasarı/tahrişi Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Solunum yolları hassaslaşması
Solunum yolları
hassaslaşması

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Cilt hassaslaşması
Cilt hassaslaşması Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Eşey hücre mutajenitesi
Genotoksisite - in vitro Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Genotoksisite - in vivo Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Kanserojenite
Kanserojenite Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Üreme sistemi toksisitesi
Üreme sistemi toksisitesi-
doğurganlık

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Üreme sistemi toksisitesi-
gelişimsel

Üreme toksik olarak bilinen herhangi bir madde içermez.

Belirli hedef organ toksisitesi-tek maruz kalma
BHOT- tek maruz kalma Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Belirli hedef organ toksisitesi -tekrarlı maruz kalma
BHOT- tekrarlı maruz kalma Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.

Aspirasyon zararı
Aspirasyon zararı Kimyasal yapısı sebebiyle, aspirasyon tehlikesi göstermesi beklenmemektedir.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

Ekotoksisite Ürünün çevre için tehlikeli olması beklenmemektedir.

12.1. Toksisite

Toksisite Uygun veri yoktur.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık ve bozunabilirlik Uygun veri yoktur.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim potansiyeli Biyobirikim hakkında uygun veri yoktur.

12.4. Toprakta hareketlilik

Hareketlilik Uygun veri yoktur.
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12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT ve vPvB
değerlendirmesinin sonuçları

Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermez.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Diğer olumsuz etkiler Uygun değil.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Genel bilgi Atık oluşumu en aza indirilmeli veya mümkün olan her yerde atık oluşumundan kaçınılmalıdır.
Atıklar, kalıntılar, boş kaplar, atılan iş kıyafetleri ve kirlenmiş temizlik malzemeleri, belirlenen
uygun kaplarda toplanmalı ve içeriklerine uygun etiketlenmelidir. Bu madde ve kabı güvenli bir
biçimde bertaraf edilmelidir. Artakalan ve geri dönüştürülemeyen ürünleri, lisanslı bir atık
bertaraf edici kuruluş yardımıyla bertaraf edin. Bu ürünün, proses çözeltilerinin, kalıntıların ve
yan ürünlerin bertarafı, her zaman çevre koruma gerekliliklerine, atık bertaraf mevzuatına ve
yerel mercilerin gerekliliklerine uygun olmalıdır. Döküntünün veya yüzey akışının
kanalizasyona, atık su kanallarına veya su kaynaklarına girişinden kaçının.

Atık sınıfı 08 01 12

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

Genel Ürün, tehlikeli maddelerin taşımacılığı hakkındaki uluslararası yönetmelikler kapsamında
değildir (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN numarası

Uygulanamaz.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Uygulanamaz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Gerekli taşımacılık uyarı işareti yoktur.

14.4. Ambalajlama grubu

Uygulanamaz.

14.5. Çevresel zararlar

Çevre açısından zararlı/deniz kirletici
Hayır.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Uygulanamaz.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

MARPOL 73/78 Ek II ve IBC
koduna göre dökme
taşımacılık

Uygulanamaz.

7/8



Yeni düzenleme tarihi 23.11.2020
Hazırlama tarihi  21.10.2019
GBF No 20776

Kaçıncı düzenleme olduğu 5

Kısım I
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Densit® Curing Compound

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

AB mevzuatı

(AB) 453/2010 sayılı ve 20 Mayıs 2010 tarihli Komisyon Yönetmeliği.

Kimyasal güvenlik
değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi uygulaması yoktur.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Yeni düzenleme tarihi 23.11.2020

Kaçıncı düzenleme olduğu 5

Hazırlama tarihi 21.10.2019

GBF No 20776

Zararlılık ifadelerinin tümü H301 Yutulması halinde toksiktir.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya
herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle
doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda
bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur.
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