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KimyasaI
karakterisEik

Sentetik dispersiyon ve katkı malzemeleri içeren bileşim

Urün Tanımı Tekstil emprime baskı yardımcı kimvasalr
Uretici Firma Bi[giteri oZANADoLU KİMYA SAN. Ve TiC. A.Ş.

Mahmutbey Merkez Mah. Karaoğtanoğtu Cd.ServeL Sk.No:8
Bağcılar/İstanbul Tet:O 21 2 446 g? 92 Fax:0 212_ 446 00 99
Mai[: istanbı: [@inkui n-egm

AciI Durum Telefonu 0 212446929?

ı. ünüru vE FiRMA giıçiırni

?" TEH[-iK§LERihı TANıMı

Ürün, Fizikokimyasal,toksikotojik ve ekotoksikolojik özettikteri bazında sınıF[andıımaya tabi
değitdiı. İçerik kısmında verilen maddeler sadece bilgi amaçlıdır.

3" aiıeşiıvıi/içiNonxiıER HAKKıNDAK| aiıçi

Ç

4. iLK yARDıM öı*ıervıı_şnİ

Bi[eşen Adı Ağır[ıkça % Cas No SınıF[andırma
Limiti

Zarar[ı[ık
Sınıtı

Zarar[ı[ık
iFadesi

Su Baz[ıAkritik
Emü[siyon

50-70
}

Dietiten Gtikot 10-15 111-46-6 o/o25 Akut Tok. 4 H302
Su 15-25 7732-18-5

H ibarelerinin tan metni icin 15 me bakınız

Göz[e temas Derhalve en az 15 dakika bol su i[e yıkayınız. Derhal bir
doktora danışınız.

cittte iemas Onem[i bir etkisiyoktur. Bo[su i[e yıkayın. Çalışırken uygun
koruvucu eldiven kullanın

5oIuma Onem[i bir etkisiyoktur. Aşırı solunması halinde açık hava oneİİtİr.

Yuima YuEulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı ve ya
etiketi qösterin.
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§" yANsii* ı_A ğL4üAAşELE öş.ıırnnıçxi

6. KAzA §oNUAu yAy§§_AM,*vA KAR5ı AtiNAcAx öı{ıei,dıER

y- KULLANİM VE p§pOLAMA

Uygun yangın
söndürücü

Ya n g ı n sö ndü rme teçhizatla rı gelenekse I a raçlardı r: karbon ik
_a]!_]jğ!t, köpük, toz ve su buharı.

Uygun olmayan
vanqın söndürücü

Ozellikte uygun olmayan teçhizat yoktur. Direkt su
akımını kultanmayın.

Yanma sonucu ortaya
çıkan zarar[ı
kimyasaIlar

Yanma ürünlerini (karbon dioksit, zehirli piroliz kalıntıtarı, v.b.)
teneFFüs etmekten kaçınınız.

Yangın anında a[ınacal
ön[em[er

Siperli koruyucu kask, ateşe dayanıklı giysiler (ko[, bacakre bet-
etratında şerit[i, ateşe dayanık[ı cekeL ve pantolon[ar),
müdahate e[diventeri
(yangından koruyucu, kesi[me önleyici ve die[ektrik),
operatörün yüzünü tamamen kapatan bir yüz koruyucu ile
pozitif basınç[ı bir maske veya
çok yüksek miktarda duman çıkması ha[inde, temiz hava solunum
cihazı (tüp ve maskeli).

Kişiye Özgü
Ön[emler

Kişiset koıunum için bkz. Bötüm 8. Ürün akması/dökülmesi
ha [i nde*zem ln kayga n[aşabitir

Çevresel Onlem[er Toprağa, su kaynaklarınlve ya kanalizasyon sistemine ulaşmasına
_4in veJmeyiniz. Yere[ya-da resmi düzenlemeve uvunuz.

Temizleme Toplama
Yöntem[eri

Cider[eri kapatınız.(tıkama riski).Sıvı bağtayıcı matzeme[er
kulla nı labi tir. Ki rti yüzeyi ta ma m en tem izleyin.Top[ana n
malzemeleri düzenlemelere uvqun olarak aLınız.

Ku[[anım Güvenlİku1[anımınaitişkinuyarı[ar:Çatrşıhnİffi
sağtayınız. Kapları sıkıca kapa[ı tuLunuz.
Yangın ve_p!ı$ama tehlikesine itişkin bilgiler: Öze[ önlem

Depotama Depo ve ambalajlama için gerekli koşultar: Kabı serin bir yeİde
ağzı sıkıca kapa[ı olarak muhaFaza edin.SoC- 25"C arasında
depolayınız.
Uy_g_g4 am ba laj: PoIi e ti le n
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So[unum yo[tarının
korunması

Hava[andırmanın yetersiz olduğu durumlarda sprey prosesi
ile ça[ışılıyorsa solunum koruması Vapıtır

E[[erin korunması Uygun koruyucu eldiven
cözlerin korunması Koruyucu göztük
citdin korunması Çalışırken iş kıyaFeti öneri[ir.

KimyasaI maddeler i[e ça[ışı[dığında ahşılagelmiş güvenlik
önlemlerine uyunuz.

8. MARuz KALMA KONTROLLERi/Kİşİ5EL KORuNMA

9. rlzlKsEL vE KlMyAsAL özrııixrşn

İÇ. STABİLİTE VE REAKTİVİTÇ

Ürün normaI ku[[anım şartlarında ve depo[amada
yangın halinde sağlık açısından poLansiyel zararlı

istikrar[ıdır. Termik ayrışım veya
buhar[ar meydana ge[ebilir.

Fiziksel Form Pasta
Renk A[tın
Koku HatiF
Erime Noktası Uygu[anmaz
Kaynama Noktası Uygu[anmaz
partama Noktası Uygulanmaz
Patlama Tehlikesi U rün paLlayıcı deği[dir.
Buhar Basıncı Uygu[anmaz
Kenditiğinden
Tutuşabi[irtik

Urün kenditiğinden tutuşmaz

Yoğun[uk 1.08- 1.18 orlmI L

su ite cözünürtük Su i[e çözünür.
Ph 8,0+0,5
viskozite S,p:6 rpm:10 10.000-30.000 mPas ( BıookFıe[d DV ll + )
Ayrım Katsayısı Uygu[anmaz.
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,&Tğ KL&ffi § öRTADAN KAİ_Dı RMA

BertaraF editme, ulusal ve olası yerel kanunlara uygun olarak atık idaresi konusundayetki sahibi bir şirkete teslim edi[erek.gerçekleştirılrİetidır.
«o ıırRııı i N E AM BALAJ LAR
Kontamine o[muŞ amba[aj[ar, atık idaresine i[işkin utusaI kanunlara uygun olarak geri
kazanım veya imha editmek üzere gönderilmetidlrter.

İ&!

13"

UrÜne maruz kalmaktan kaynaktanan sağ[ığa za[ar otay[arı bi[inmemektedir. Her hatükarda
iYi sanaYi hijYen kuratlarına uygun olarak ğtışıtması tjvsiye olunur. preparat, özettikle
hassas. bireYlerde, solunum yolu ile lçe çe-kme ve/ve ya deriyotu ile 

"**" ve /ve ya
gözlerle temas ve /ve ya yutma sebebi İağtık üzerinde hatıF etkıter","u"p otabitir.

Akut toksisite:
Anatojik veriye göre özette; LD50>200O mg/kg (sıçan)

Toksikolojlk Ek Bilgiler: Ürün preparatlar için GenelAvrupa Toptutuğu Sınıtlandırma
Yönetme[iği HesaP[ama Metodunun en son versiyonuna göre sİnıFla,İd,rrnaya tabi o[mayıp,
edindiğimiz tecrübe ve Eedarikçilerimizden a[ınan veritere dayanarak; ,p"rifık.syon[ara- ' '
göre ku[[anıtır ve bertaraF edilirse bu ürünün zarar[ı etkisiyoktur.

Biyotojik Parça[anma:
Urün OECD kriterlerine göre
arıtma tesisinde e[iminasyon;
gerçekIeşir.
Ekotoksik Etkiteri:

doğası gereği biyotojik oarak
Folikü[asyon,çöktürme ve aktiF

parça[anabitir. Biyolojik
çamura adsorblama ile

Su toksisitesi:(oECD 202,bö[üm 1,DıN384] 2,bö[üm 1 1,DEV
Ll 1) Ec50>1000 mg/t (Dapnia manga,48 saat)

ü
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1lç. &üAKLıYE BıLAİSı

Ürün, karayo[u (ADR),demiryotu(RlD),denizyotu (lMGD) ve havayotu (IATA) tehtiketi
maI taşımacı[ığ| mevzuunda yürürlükteki hükümler uyarınca tehtiketi madde değitdir.

"!5, MEVZş.JAT EİLG§§İ

Zarar[ı[ık İFadeteri (H);
H302: YuLulması ha[inde zaFarhdır.

Tedbir önerileri(P);
P264: E[leçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın
P27O: Bu ürünü ku[[anırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.

,ı6" şiĞşn niıçüışm

GENEL KAYNAKLAR
1. 1999/45/AT , 67 /548/AET , (EC) $a7 /?006 , ElJ 4531201 0 yönetrnelikleri ve sonra

değişiktikler
?. The Merck lndex.Ed.10
3. Hand[ing ChemicalSaFety
4. Hammadde MSDS'leri

NOT. Bu MSDS şu anki güncel bilgilerimiz ve tedarikçilerimizden edindiğimiz veriler ışığında
hazırtanmıştır.Ürün spesifik özettikteri ite it9iti garantiteşkit etmemektedlr re yasaI geçeıtitiği
o[an bir sözleşme yerine geçmez.

{if,
üLş ğşre,fuaşffişre


