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2. TEHLıKELERiN TANıMı

Cildi tahriş edici
Gözlere ciddi derecede zarar verebilir.
Ci lt teması nda hassasiyet yaratabilir.
Geri dönüşü olmayan muhtemel riskler.

3. BlLEşıMl

Kimyasa| Tanımı : Polifonksiyonel aziridi n çapraz bağlayıcı
67l548lEEC direktiflerine ve CLP uygulamalarına göre tehlike içerebilecek ürünler :İÇerİk CAS-No. 

- 
EINECS-*o. Konsantrasyon Sınıflandırması

Po|ifonksiyonelaziridin 64265-57-2 2ü-753-3 90-100% Mut.Kat.3,Xi,R38-41-43€8
2-methylaziridine
propy|eneimine 75-55-8 2a0-878-7 .9Omg/kg F,Kar.Kat2,T+,Xi,R11-

261271284145-51l53

4, lLKyARDıM TEDBİRLERi

Deri Teması : Maruz kalan elbiseleri hemen çıkannız. Tedbir olarak temas eden veya temas
ettiğinden şüphetenilen vücut kısımlannı su ve sabun i|e yıkayınız. Deri tahrişi devam ederse doktora
başvurunuz.
Göz Teması : En az 1Odk su ile yıkayınız.Bu uygulama sonrası göze steril bir kuru bez ile koruma
sağlayın ve acil olarak doktora güvenlik bilgiformu i|e birlikte başvurun.
Ağız yoluyla alma: Kusmaya teşvik etmeyiniz.. Acil olarak bir doktora güvenlik bilgi fonnu ile bir|ikte
başvurulmalıdır.
Solunum : Bölge havaiandırılmaiıdır. Maruz kalan kişi bölgeden uzakiaştırıimalı ve açık havada
tutulm alıdı r. Gerekii görül ü rse doktora başv urulmalı dı r,
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5. YANGİNLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Uygun Söndürme Materyalieri : Su

Kullanılmaması geıeken materyaller : Yok"
Termat Bozunmİ : Termal bozunma oluşbileceğinden çıkan dumanlar kesinlikle so|unmamaiıdır.
yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar: Oksijen tüplü kompie maske takınız ve koruyucu
giysilerinizi giyiniz.

6. KAZA SONUCU YAYİLMAYA KARŞ| TEDBİRLER

Kişisel tedbirler
Bu maddenin dökülmesi halinde toplamak için uygun koruma kıyafetleri giyilmelidir. Eldiven ve koruYucu

elbise önerilir.

Çevrese! tedbirler
Toprak veya kum ile yayılmayı önleyiniz.
DiKKAT: Öoı<uıen maddenin ve temizlik sulannın, belediye kanalizasyonuna ve diğer sulara karışmasını
önleyiniz. Bu sulara kanşrnası halinde gerekli mercilere haber veriniz.

Temizlik için metodlar
insanları oİay yerinden uzaklaştırınız. Dökülenleri hemen inert bir malzemey|e örtünüz, (örn. Kum, toPrak),

Sıvıyı ve set-o-larak kuilanıIan malzemeyi atmak veya geri kazanmak için ayrı ayfl uygun kaplara aktarınız-
Daha sonra bölgeyi su ile ternizleyiniz.

7. KULLANıIL{ vE DEPoLAıİA

Taşıma
Temastan ve buharını solumaktan kaçınınız. Çalışırken yemek yemeyiniz. Aynca bkz. Madde 8.

Uyumsuz Materyaller
Yok.

Depolama
Depolama sıcaklığı: 5-35 "C. L
Kapların ağızlan her zaman kapalı olacak şkilde deplayınız.

Diğer veriler : HavalandııTnanın iyi olduğu alanlarda depolayınız-

8. MARUZ KALMA KoNTRoLLER| l KlşısEL KoRuNMA

Koruyucu tedbirler: Ürünün depolandığı ve kullanıldığı alanların havalandırması iyi olma|ıdır.
Solunum sisteminin korunması: Normal kullanımda gerekli değildir.
Ellerin korunması: PVC, neoprene veya kauçuk gibi koruyucu eldivenler giyiniz.

Gözlerin korunması: BS 2092 Grade 1 standardında yan siperleri olan güvenlik gözlükleri kullanılmalıdır,
Derinin korunması : Pamuk,PVC, neoprene veya viton gibi koruyucu elbiseler giyiniz.

Maruz kaima Limitleri(AGGlH} :

lsopropanol
TLVTWA:2 ppm,A3 - 4,67mg/m3, 43 Skin
TLV STEL: A3 Skin
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9. FlzlKsEL vE KlMyAsAL öZELLİKLER

Görünüm
Renk
Koku

Kaynama noktaslaralığ ı
Erime noktası/arahğı
parlama noktası
yanma Noktası
Suda çözünürlüğü
Viskozite, dinamik

Sıvı
Beyaz
Amin

>35 oc

-30 oc

Su ile karıştırılabiiir.
100-300 cps

(*

(

10, KARARL|L|K VE TEPKıME

Tehlikeli reaksiyonlar
Kaçın ılması gereken materyaller
Stabil olmayan sıcaklık
zararlı bozunma ürünleri

Normal şartlarda kararlı
Bu ürüne uygun olmayan herhangi bir malzeme bilinmemektedir,
110oC
Etemental metallerve güçlü redüküf ajanlar ile ile teması hatinde

Yanıcı gazlar oluşahilir. Oksidatif minera} asitleri, halojenli organik maddeler, organik peroksitler ve güçlü
Peroksitİer ile teması halinde zehirli gazlar açığa çıkarabilir. Çok güçlü oksidasyon ürünleri ile temaş halinde
alev alabilir.

11. ToKsıKoLoJıK BİLG|

Bu madde için veriler mevcut
yola çıkılarak oluşturulmuştur.
TEX-GAT 100

değildir. Verilen bilgiler karışımı oluşturan maddelerin toksikoljik bilgilerinden

Akut oral toksisite(TExCAT 100)
Akut oral toksisite(propylene-imine}
Deri tahrişi
Göz tahrişi
Hassasiyet

LD50>3038 mg/kg(sıçan)
LD50>3038 mg/kg(sıçan)

Tavşn - tahriş edici
Tavşan - ciddi derecede tahriş riski
Ciltte hassasiyet oluşturabiiir.

Soluma nGeri dönüşü olmaya etkiler doğrabilir.

12. EKoLoJİx Biı-ei

Ü rünü n çev reye bı rakı lm am ası için gereken şartlar oluşturu lmal ı dı r.

13. BERTARAF BıLGıLERı

Mümkün olduğu kadar dökülen yerden toplayınız. Yerel yönetimleri kanunlarına göre hareket ediniz" Boş
ambalajlar yetkili merciler tarafından temizlenmeli veya imha edilmelidir.
Bu materyal ve amba|ajı riskli atıklar sınıfında bertaraf edilme|idir_
Uygulanabilir olması hatinde Avrupa yönetmeliği maddeleri 91/156lEEc, 91/689/EEc, 94/62lEC ve att
başlıkiara uyunuz.
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{4. NAKLİYE BiLG|LERı

KARA ve Tren Yoiu (ADR/R|D} taşımacıhğı sınıflandırması
Tehlikeli degildir.
DEN|ZYOLU (lMOlMDG} taşımacı|ığ ı sınıfl andımıası
Tehlikeli değildir.
HAVA (lATArlCAO) taşımacılığı sınıflandımıası
TehIikeli değildir.

15. MEVZuAT BıLGİSı

Etiket
67/548/EEC(Tehlikeli maddeleri sınıflandırma,ambalajlama ve etiketleme) , 1999141EC,98l24lEC, 99/45lEC
ve 2000l39iEC sayılı AB direktiflenile 1907i2a06(REACH) direktiflerine göre sınıflandırma ve etiketlendirme
yapılmıştır:

Risk şembolü ve tehlike işareti
semboller

xn zararlı

İlgııl n cümleleri:
R38 Ci|ditahrişedicidir.
R41 Göze ciddi zarar verme riski
R43 Cilt ile temas halinde hassasiyet yaratabilir.
R68 Muhtemelgeridönüşüolmayanetkiler

iıgııı s cümleleri: )
S26 Gözle teması halinde hemen bol miktarda su ile yıkayınız ye doktora başvurunuz
S36/37139 Koruyucu elbise, eldiven, gozlyuz maskesi giyilmelidir.

İçerik:
Polifonksiyonei aziridine

Uygulanabilirliği halinde aşğıdaki direktifieri uyguiayınız.
20O3l105/CE ( Ciddi Kazaiann Risklerine Bağlı Aktivite|er) ve alt direktifier

16. DiĞER gİı-ciı-En

i ıgııı n-cıım leleri lİstesi (3.başlık altındakİ}
R11 Yüksek oranda yanıcıdır.
R26l27l28 Soluma, Yutulma ve ci|t ile teması haiinde çok zehirli olabilir.
R38 Cilditahrişedicidir,
R41 Göze ciddizararverme riski
R43 Ciit iie temas halinde hassasiyet yaratabilir.
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R45 Kansere sebep olabilir.
R51l53 Su organizmalarına zaraıjıdır. Uzun süreii etkileri olabiiir.
R68 Muhtemeigeridönüşüolmayanetkiler

Ana Kaynaklar
ECD|N - Environmental Chemicals Data and lnformation Network - Joint Research Center, Avrupa

Birliği Komisyonu
SAX - Dangerous Propeıties of lndustrial Materials - 8-Basım - Van Nostrand Reinold
ACGİH -Threshoid LimitValues -2aa4 Edition

Bu Güvenlik Bilgi Formu varsa,daha öncekini iptal ederve onun yerine geçer
Bu Güvenlik Bilgi Formunda sunuian biigiler, yayınladığı tarih itibaiyle sahip alduğumuz en geçerti biigiierdir.
Verilen bilgiler sadece güvenlitaşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı
olması amacıyla tasalanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayıiamaz" Bu bilgiier, sadece
belirienmiş madde için geçeıtidir ve bu maddenin diğer maddeleı,ie karıştırılması durumunda veya herhangi
dİğer bir proseste kullanılması halinde dakümanda beliıtilmemişse geçeıti olmayabiiir.
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