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BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün adı MA2230/2245/2290 BLACK ACTIVATOR

Ürün numarası 0735

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş kullanımlar Yapıştırıcı.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi
ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
mail@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 Cilt Tah. 2- H315 Göz Tah. 2- H319 Cilt Hassas. 1- H317 BHOT Tekrar. Mrz.1- H372

Çevresel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

2.2. Etiket unsurları

Zararlılık işareti

      

Uyarı kelimesi Tehlike
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Zararlılık İfadeleri H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H372 Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol
açar (Böbrekler).

Önlem ifadeleri P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

İçerikler DIBUTYL MALEATE, Dibenzoilperoksit

İlave önlem ifadeleri P260 Buharını/ spreyini solumayın.
P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.
P321 Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

2.3. Diğer zararlar

BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

3.2. Karışımlar

DIBUTYL MALEATE 25-35%

CAS numarası: 105-76-0

Sınıflandırma
Cilt Hassas. 1- H317

Dibenzoilperoksit 5-15%

CAS numarası: 94-36-0 EC numarası: 202-327-6

Sınıflandırma
Org. Peroksit B- H241
Göz Tah. 2- H319
Cilt Hassas. 1- H317

Zararlılık ifadelerinin tam metni Bölüm16’da verilmiştir.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
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Soluma SOLUNMASI halinde: Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği
pozisyonda olmasını sağlayın. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Yutma YUTULMASI halinde: Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

Cilt teması Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

Göz teması Hemen üzerine en az 15 dakika devamlı bol su akıtın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz
kapaklarını iyice açın. Tahriş devam ederse su akıtmaya devam edin ve bu talimatları
yanınıza alarak hastaneye götürün.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Soluma Gözlerde ve solunum sisteminde tahrişe neden olabilir. Buharları uyuşukluğa ve baş
dönmesine neden olabilir. Yüksek konsantrasyonlardaki buharlar anesteziktir.

Yutma Tahrişe neden olabilir. Yutma; ağız, yemek borusu ve gastrointestinal sistemde ciddi tahrişe
neden olabilir. Ağızda yanma hissi.

Cilt teması Uzun süreli temas kızarıklığa, tahrişe ve cildin kurumasına neden olabilir. Alerjik cilt
reaksiyonlarına yol açar.

Göz teması Ciddi göz tahrişine yol açar. Ciddi tahriş, yanma, sulanma. Uzun süreli veya tekrarlanan
maruziyet şu ters etkilere neden olabilir: Kornea hasarı.

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 Köpük, karbondioksit veya kuru toz ile söndürün.

Uygun olmayan söndürücü
maddeler

Mümkün ise su kullanmayın.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Özel zararlar Oksitleyici maddelerle temastan kaçının.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme sırasında
alınması gereken koruyucu
önlemler

Alanı boşaltın. Use cold water spray to cool fire exposed containers to minimise risk of
rupture. Yeterli havalandırma olmadan depolama alanlarına ve kapalı alanlara girmeyin. Akan
yangın söndürme suyunu, kanalizasyon ve su yollarına girişini sınırlayarak ve engelleyerek
kontrol altına altın.

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 Evacuate area of unprotected personnel.

6.2. Çevresel önlemler
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Çevresel önlemler Çevreye verilmesinden kaçının.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Döküntü temizleme yöntemleri Döküntüyü yanıcı olmayan, emici bir maddeye emdirin. Atıkları toplayın ve uygun atık bertaraf
kaplarına yerleştirerek sıkıca mühürleyin. Yeterli havalandırma sağlayın. Gerekli koruyucu
aygıt takın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Diğer bölümlere atıflar Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. Bölüme bakın.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kullanım tedbirleri Yeterli havalandırma sağlayın. Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Genel mesleki hijyenle ilgili
tavsiyeler

Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama tedbirleri Sıkıca kapalı şekilde orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Uyumsuz
maddelerden uzak tutun (Bölüm 10'a bakın).

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Belirli son kullanım(lar) Bu ürün için tanımlanmış kullanımlar Bölüm 1.2'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

DIBUTYL MALEATE (CAS: 105-76-0)

DNEL Çalışanlar - Soluma; Uzun dönem sistemik etkiler: 5.87 mg/m³
Çalışanlar - Soluma; Kısa dönem sistemik etkiler: 5.87 mg/m³
Çalışanlar - Soluma; Uzun dönem lokal etkiler: 5.87 mg/m³
Çalışanlar - Dermal; Uzun dönem sistemik etkiler: 0.42 mg/kg VA/gün
Çalışanlar - Dermal; Kısa dönem sistemik etkiler: 24.2 mg/kg VA/gün
Çalışanlar - Dermal; Uzun dönem lokal etkiler: 4.12 mg/cm²

Dibenzoilperoksit (CAS: 94-36-0)

DNEL Çalışanlar - Soluma; Uzun dönem sistemik etkiler: 11.75 mg/m³
Çalışanlar - Dermal; Uzun dönem sistemik etkiler: 6.6 mg/kg VA/gün

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Koruyucu donanım
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Göz/Yüz korunması Göz koruyucu kullanın. Yüzü sıkıca saran, kimyasalların sıçramasına karşı koruyucu gözlük
veya yüz siperliği kullanın. Göz ve yüz koruması için kullanılan kişisel koruyucu ekipman,
TS/EN 166 Standardı ile uyumlu olmalıdır.

Ellerin korunması Koruyucu eldiven kullanın. En uygun eldiven, eldiven materyalinin delinme süresi hakkında
bilgi verebilecek olan eldiven dağıtıcısına/üreticisine danışılarak seçilmelidir. Seçilen
eldivenler en az 8 saatlik bir geçirgenlik zamanına sahip olmalıdır. Elleri kimyasallara karşı
korumak için, eldivenler TS/EN 374 Standardı ile uyumlu olmalıdır.

Diğer cilt ve vücut koruması Temas ihtimaline karşı önlük veya koruyucu giysi giyin.

Sağlık tedbirleri Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Çalışma
alanını terk etmeden önce, elleri ve vücudun herhangi bir kirlenmiş yerini sabun ve su ile
yıkayın. Her vardiya sonunda ve yemekten, sigara içmeden ve tuvalete gitmeden önce
ellerinizi yıkayın.

Solunum sisteminin
korunması

Havadaki kirlilik miktarının önerilen mesleki maruziyet sınırlarını aşması durumunda, solunum
koruması kullanılmalıdır. Solunum cihazı seçimi, maruziyet seviyelerine, ürünün tehlikelerine
ve seçilen solunum cihazının güvenli çalışma sınırlarına bağlı olmalıdır. Solunum aygıtının
yerine iyice oturmasına dikkat edin ve filtreyi düzenli olarak değiştirin. Solunum sistemini
koruyucu tüm ekipmanların kullanım amacına uygunluğundan ve 'CE' işaretli olduğundan
emin olun. Şu kartuşların takılı olduğu bir solunum cihazı kullanın: A2 tipi gaz filtresi. Organik
buhar filtresi. Değiştirilebilen filtre kartuşlu tam yüz maskeleri, TS/EN 136 Standardı ile uyumlu
olmalıdır. Değiştirilebilir filtre kartuşlarına sahip yarım veya çeyrek yüz maskeli solunum
aygıtları, TS/EN 140 Standardı ile uyumlu olmalıdır.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm Sıvı.

Renk Siyah.

Koku Hafif. Ester.

pH pH (derişik çözelti): 6-8

Başlangıç kaynama noktası ve
kaynama aralığı

>287.7°C

Parlama noktası > 93.3°C Belirtilmemiştir.

Üst/Alt alevlenirlik veya
patlayıcı limitleri

Belirlenemedi.

Buhar basıncı <0.5 mm Hg @ 68°F

Bağıl yoğunluk 1.066 g/cm3

9.2. Diğer bilgiler

Uçucu organik bileşik Belirlenemedi.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime
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Tepkime Şu maddeler ile temasından kaçının: Oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler. Kuvvetli alkaliler.

10.2. Kimyasal kararlılık

Kararlılık Kararsız.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkime olasılığı Asitler ve alkalilerle temastan kaçının.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar Isı, alev ve diğer tutuşturucu kaynaklardan sakının. Oksitleyici maddeler. Donmasından
kaçının. Yüksek ısıya veya direkt güneş ışınlarına maruz bırakmaktan kaçının. Sürtünmeye
maruz bırakmayın.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler Kuvvetli asitler. Kuvvetli alkaliler. Oksitleyici maddeler.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri Bilinmemektedir.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Soluma Solunum sistemi tahrişine neden olabilir. Uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet şu ters
etkilere neden olabilir: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Yutma Tahrişe neden olabilir. Causes irritation, a burning sensation of the mouth, throat and
gastrointestinal tract and abdominal pain.

Cilt ile temas Cilt ve göz tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Göz ile temas Ciddi göz tahrişine yol açar. Uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet şu ters etkilere neden
olabilir: Kornea hasarı.

Maruz kalma yolu Soluma Yutma Cilt ve/veya göz teması.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

Ekotoksisite Ürünün ekotoksisitesi hakkında bilgi yoktur.

12.1. Toksisite

Toksisite Belirlenemedi.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık ve bozunabilirlik Ürünün bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim potansiyeli Uygun bilgi yok.

12.4. Toprakta hareketlilik

Hareketlilik Çevreye salınmasından kaçının.
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12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT ve vPvB
değerlendirmesinin sonuçları

Belirlenemedi.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Diğer olumsuz etkiler Belirlenemedi.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Atık işleme yöntemleri Atıklar, kalıntılar, boş kaplar, atılan iş kıyafetleri ve kirlenmiş temizlik malzemeleri, belirlenen
uygun kaplarda toplanmalı ve içeriklerine uygun etiketlenmelidir. Atık ürünü veya kullanılmış
kapları, yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Atık sınıfı 08 04 09*

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.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
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AB mevzuatı Maddelerin ve karisimlarin siniflandirilmasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi hakkinda
yonetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 11 Aralýk 2013 Resmî Gazete Sayý: 28848
(Mükerrer).

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Revizyon ile ilgili açıklamalar Bu ilk düzenlemedir.
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Zararlılık ifadelerinin tümü H241 Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H372 Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol
açar (Böbrekler).

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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