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Güventik Bitgi Formu
Zararb Maddelerve Karşımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Form]arı Hakkında Yönetrnelik

. Ll3İ12lz074-292ü4}uyarüca hazrrlanmıştır.

ADHESIVE PSA
Yeniden Düzenleme Tarihi ; -

MSDS No : GBF - 2808

eNpüsrxlyeL KiMYA§ALLAR

Hazırlama Tarihi : 24,10.2018
Düzenleme Savısı: 0

1.1- Maddenin kimliği
Ürtlnldı/Kodu

FirmaAdr
Adresi
Tel
Fax
E-maiI

1.2- Maddenin belirlenm§ kullanrmları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Belirlenmişkullanrmr EmprimeTipiYapıştırıcı

1.3- Güvenlik bitgi formu tedarikçisinin bilgileri

Adhesive PSA Konsantre Su Bazlı Yapıştırıcı

Kimyacım Endüstriyel Kimyasallar
Vatan Mah 10. Özen Sok No:23/AYıldınm / BURSA
+9O 224 363 92 98
+9ü Z24 363 92 98
salih @kimyacirn.com.tr

fı

C

Güvenlik Hakkrnda Bilgi Veren
Salih Seferge

1.4- Acil duruın telefon numarası
Firma Danışma +jO 224 363 92 9B

Acil hkYardrm Merkezi 1,12

ZehirDanışmaMerkezi 174
Itfaiye 110

2.1- Maddenin sınrflandırrlmasr:

L7 / L2 l2O!3 tarihli SEA Yönetmeliği uyarıncaı

Bu ürürı Maddelerin ve Kanşımlann Sınıflandınlrnası, Etiketienmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmeliğe göre herhangi bir zarar sınıfinda sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır,

2.2- Etiket unsurları ı
tL/1"/"r13 tarihli SEA Yönetmeliği uyannca:

LI/12/2013 tarihli SEA Yönetmeliği uyarınca ürünü tehlikeli madde olarak etiketlerneye gerek
yoktur.

2.3- Diğer zararlar

Önemli bir zarar mevcut değildir.

3.2- I{anşım
İhtiva ettiği maddeler:

'E_€1\[a ',{A§N,o,.' içoffi% §ıpdi.*afrgıa,,.

5-Chloro-2-methyl-isothiazoone
mixL with Z-methyl-3[2H]-
isothiazolone

61L-341-5 55965-84-9 0<x<0,0015

Akut Tok 3, H301
AkutTok 1, H311
CiltAşnd.lB, H314
Cilt Hassas, 1A,H3|7
Akut Tok 3, H331
Sucul Akut 1, H400
Sucul Kronik 1. H410
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Zararlı Maddeler ve Kanşımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Haldanda Yönetındı|ktl;.3/1Z/2074-292.04) uyannca haarlanmışhr.

Hazırlama Tarihi : 24.10.2018
Düzenleme Sayısı: 0

Yeniden Düzenleme Tarihi : -

MSDS No : GBF - 2808
Ek uYarrları Konu iie ilgili H cümlelerinin tamamı 16, bö]ümde verilmektedir.

4_ itK yARDıM öıvırurEni

4.1- İIk yardım önlemlerinin açrklaması

Göz ile temas:

Kontakt ]ens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın, En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Belirtiler
yıkamadan sonra oiuşursa derhal tıbbi yardım alın.
Deri ile temas:
Temas halinde, cildi hemen en az 15 dakika süreyle boi su ile yıkayın. Ürünün bulaştıği giysi ve
ayakkabıları hemen çıkarın, Giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.
Yutma:
Ağzı suyla iyice çalkalayın. Bol miktarda su içirin. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Kusturmaya
ÇalıŞmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır.
Hemen tıbbiyardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağIft personeline gösterin.
Solumaı
Bilinci yerinde olmayaıı kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun
gerçekleşebilmesini sağlayın. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimii personel tarafindan
kazazedeye oksijen verilebilir. Rahatsızlığn devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

4.2- Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Ürünün neden olduğu belirtiler ve etkilere yönetik kesin bilgiler bulunmamaktadır.

4.3- Tıbtıi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Semptomlara göre tedavi uygulayın,

5_ YANGINIA MÜCADEIE ÖNIEMLERİ

5.1- Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddelerı Yangını aşağıdaki malzemeler i]e söndürün: Su spreyi, duman veya sis,
Köpük, karbon dioksit veya kuru toz. Kuru kimyasallar, kum, dolomit vb.

5.2- Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zİrarlar
Yanma ürünlerini teneffüs etmekten kaçınınız.

5.3- Yangrn söndürme ekipleri için tavsiyeler
Ürünün ayrlşmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak tehiikeli maddelerin meydana gelmesini
önlemek üzere kapları su jetleri ile soğutunuz. Yangına karşı daima koruma ile komple ekipmanlar
kullanınız. Kanalizasyona boşaltılmamaları gereken yangın söndürme sularınr toplayıniz.

6- KAZASONUCU YAYIIMAYA KARşI ÖıııırıvııER

6.1- Kişisel önlemler, koruyucu donanrm ve acil durum prosedürleri
Deri, gözler ve kişisel giysilerin kontamine olmasının önlenmesi için uygun koruyucu donanımlar giyin.

6.2- Çewesel önlemler
Yüzeysel sulara ve kanalizasyona karıştırmayın, Risksiz olarak yapabiliyorsanız kaçağı önleyin. Alanı
havalandırın.

6.3- Muhafaza etme ve temizleme için yöntemve materyaller
Sızan/akan ürünün uygun bir kap içinde toplayınız. Bölüm 10'u kontrol ederek, ürün iie kullanilacak
kabın uygunluğunu değerlendiriniz, geri kalanı, Atıl emici malzeme ile emdiriniz.
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Zararlı Maddelerve Karışımlara llişkin Güven}ikBilgi Formlan Haklonda Yönetııe\|k(13/12/2074-29204) uyannca hazırlanmışür.

Hazırlama Tarihi : 24.L0.2018
Düzenleme Sayısı: 0

6.4- Diğer bölümlere atrflar
Güvenli kul]anım ile ilgiii bilgileri 7. bölümden alınız. Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri B.
bölümden alınız. Bertaraf ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

7- ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1- Güvenli elleçleme için önlemler
Ürünü, bu güvenlik bilgi formunun bütün diğer bölümlerini okuduktan sonra elleçleyiniz. Ürünün
çevreye yayılmasını önleyin. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Yemek
yenilen bölgelere girmeden önce kontamine olmuş giysileri ve koruyucu donanımları çıkann.

7.2- Uyuşmazlıklarr da içeren güvenli depolama için koşullar
Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Kapiarı kapalı, iyi havaiandırılan yerlerde ve direkt güneş
ışıklarından koruyarak muhafaza ediniz. Böiüm 10'da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası
uygunsuz ınalzemelerden uzakta muhafaza edin.
Emülsiyon 5-25'C araslnda depolanmalı, direk güneş ışığı ve donmaktan korunmalıdır. Uygun
şartlarda depolandığı takdirde raf ömrü 12 aydır.

7.3- Belirli son kullanımlar
Bilgi mevcut değildir.

8_ MARUZ KALMA KONTR0LLERİ / KişİsEL KORUNMA

8.1- Kontrol parametreleri
Bilgi mevcut değildir.

8.2- Maruz kalma kontrolleri
Uygun teknik önleııılerin alınmasının, kişisel koruma ekipmanlarına nispet ile daima öncelikli olması
gerektiği, etkin bir yerel emme aracılığı ile çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir.
Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi için, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikçilerinize
fikir danışınız.
KiŞisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini
taşımalıdır, ı
EL KORUMA
Elleri, kategori III iş eldivenleri ile korul,unuz [ref. EN 374 standardı],
İŞ eldivenleri malzemesinin kati seçimi için aşağıtiaki husus]ar dikkate a]ınma]ıdır: uyumluluk,
degradasyon, kırılma süresi ve içine işleme. Müstahzarlar halinde, iş eldivenlerinin kimyasal
maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin ediiebilir olmadığından, kullanmadan önce kontro]
edilmelidir. Eldivenler, kullanım süresi ve şekline bağh o)an bir asınma süresine tabidirler.
CiLT KORUMA
Kategori I profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu iş giysileri ve güvenlik ayakkabıları giyiniz [ref.
891,686/EEC Direktifi ve EN lSO 20344 standardıJ. Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabun
ile yıkayınız.
GÖZ KORUMA
Hava geçirmez koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir [ref. EN 166 standardl.
SOLUNUM KORUMA
Maddenin veya üründe buiunan bir veya daha fazla maddenin eşik değerinin [Or. TLV-TWA] aşılması
halinde, sınıfı [1, 2 veya 3] kullanım limiti konsantrasyonuna göre seçilecek oian A tip filtreli bir
maskenin takılması tavsiye edilir. [ref. EN 14387 standardı]. Farkh doğal gazveyabuharlanın vef eya
partiküllü gazveya buharların [aerosol, duman, sis, vb.J bulunması halinde kombine tip filtreler
öngörmek gerekir. Uygulanan teknik önlemlerin, işçinin dikkate alınmış eşik değerlerine maruziyetini
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Güventik Bilgi Formu
Zararlı Maddelerve Kanşımlara İüişkln GüvenlikBilgi Formian Haklonda Yönetıehk[13/12/2a14-29Z04}ıyxııca hazrrlanmrştır,

ADHESIVE PSA
Hazırlama Tarihi : 24,10.2018
Düzenleme Sayısı: 0

Yeniden Düzenleme Tarihi : -

MSDS No : GBF - 2808
sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum yollarını koruma araçlarının kullanılması
gerekir. Her hAlük6rda maske ile sağIanan koruma sınrr]ıdır.
Dikkate alrnan maddenin kokusuz veya bunun koku eşiğinin ilgiii TLV-TWA değerinden daha fazla
olması halinde ve acil dururnda, kendi kendine yeterli açık deweli basınçlı hava solunum cihazı [ref,
EN 137 standarüJ veya dış hava alımlı solunum cihazı [ref. EN 138 standardı] takınız. Solunum yollan
koruma donanrmının doğru seçilmesi için, EN 529 standardını referans olarak alınız,
ÇEVRESEL MARUZiYET K0I{TROLLERi
Havalandırma cihazlanndan emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin ernisyonları
çevreyi koruma normatifl erine uygunluk açısından kontrol edilmelidir.
ELDİVEN TIPI; nitril, dayanma zaman:.>480 dh kalınlık 0.1- 0,4 mm.

e
Fiziksel durumu
Renk
Koku
pH
Başlangıç kalmama noktası ["C]
Bağıl yoğunluk
Hacimsel yoğunluk [20"C]
Suda çözünürlük
Akışkanlık

9.2- Diğer lıilgiler
Toplam katı madde]er
VoC

Sıvı
Süt rengi
karakteristik
6,5 - 7,5
> 100
1,0 - 1,1

a,B9-ü,91, glm|
Suda çözülebilir.
< 600 cPs

a/o 66,üa
o/o ü,a!

C 10,1- Tepkime
Bu ürünle ilgili, bilinen herhangi bir reaktif teillike yoktur.

10,2- Kimyasal kararlılık
Ürün, standari ortam şartlan [oda sıcaklığıJ altında kimyasal olarak karariıdır.

10.3- Zararlr tepkime olasılığ
Ürün uygun şekilde taşındığında ve depolandığnda kararlıdır ve tepkimeye yatkınlık göstermez.

10.4- Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınrlması gereken herhangi özel bir durum yoktur.

10.5- KaçınıImasr gereken maddeler
Eilgi mevcut değildir,

1_0.6- Zararlr bozuama ürünleri
Bilgi mevcut değildir.

11.1- Toksik etkiler haklınnda bitgi
Akut Toksisite

9.1- Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkırıda bilgi

Akrilik poiimer: LD50 [Dermal/oral, sıçan): > 5000 mg/kc
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Zararlı Maddelerve Karışımlara İlişkin GüvenlikBilgi Formlan Ha]donda Yönetrnelik{13/72/Zü7+-Z9204)uyanncahazrrlanmlşür.
,l,.. ii",li i;.ii İi.: ;;1,.i tj "! il' i]il| 

-,!,.n ii; rI.
_,İ''l. 1.1'ı ı.1 i.,, ,, ,1 l., ,-, ]_ " ,..,-_ı

Hazırlama Tarihi : 24.10,2018
Düzenleme Sayısı: 0

Yeniden Düzenleme Tarihi ı *

MSDS No : GBF- 2BOB

Kronik toksisite (Kanserojenik Etkisi):
Uygun veri yoktur.

kronik toksisite:
Uygun veri yoktur.

Deri tahriş/iritasyon
Uygun veri yoktur,

Hassaslaşhncrlrk
Uygun veri yoktur.

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Uygun veri yoktur.

Solunum yolları ve cilt tahrişi
Uygun veri yoktur,

Kanseroienik Etkisi
Uygun veri yoktur.

üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tekrarlt maruz kalma
Uygun veri yoktur.
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur,

12_ EKoLoJİr nİıcirtn
12.1- Toksisite

i Mrdd"r"y,
l nıleşıt

l 5-Chloro-2-
l

0,0015 i;'İU3"'"İ*#'nou§".. .lİİ9r1:,. Biıgiyok İuu*rouı uur,r"u 
1

İ methy1-3[2HJ- iL lllelllvl-Jl Zİ1 l- 1

12,2- Kalıcılrk ve Bozunabilirlik
Veri mevcut değildir.

12.3- Biyobirikim potansiyeli
Veri mevcut değitdir.

12.4- Toprakta hareketlilik
Veri mevcut değildir.

12,5- PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçlarr
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güveniik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için
biigi bulunmamaktadır.

12.6- Diğer olumsuz etkiler
Veri mevcut değildir.
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Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Kanşimlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formjan Haklonda Yönetrnelikt7g112/2r14-2g204)uyannca haarlanmlşür.

ADHESIVE PSA
Hazırlama Tarihi : 24,10,2018
Düzenleme Sayısı; 0

13.1- Atık işleme yöntemleri
Atık]arın elden çıkarılması yünirlükteki bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun
olmahdır. Yerel yönetmelikler bölgesel ve ulusal gerelderden daha katı olabilir ve bunlara
uyulmalıdır.

Yeniden Düzenleme Tarihi : -

MSDS No : GBF- 2808

L
L4,1-
14.2-

14.3-

t4.4-
L4.5-
L4.6-
t4.7,

sınrfl andrrılmamıştır.
UN numarası
Uygun UN taşımacıiık adı
Taşımacılık zararlılık sınıf[lar] ı
Ambala}lama gnıbu

Çevresel zararlar
Kullanıcı için özel önlemler
MARPOL 73/78 ek II ve IBC
koduna göre dökme taşımacılık

iıgıi ae5ı
iıgıi aeşı
iıgıı aeşı
ilgili değiı

iıgıı oe5ı
Yok
Uygulanamaz.

L

15.1- Madde veya kanşınra özgü güventilç sağüve çevre mevzuatı
Bu güvenlik bilgi formu Zarar|ı Maddeler ve Karışımlara İllşkin Güvenlik Bilgi Formları Hakhnda
Yönetmelik {13/L2/2014,29204} Yönetmeliği gereklerine uygun olarakve yönetmeliğin öngördüğü
şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmış/ onaylanmıştır.
Sınıflandırmada1-t/12/2013 tarihli Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik dikkate alınmıştır.

16.1- İlşili H cümleleri ve R ibareleri fnuınara§r t tam meün):
H301 Yutulması halinde toksiktir.
H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
H314 Ciddi ciltyanıklarınave gözhasarına yol açar.
H317 Aleriik cilt reaksiyon}arına yol açar.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H4O0 Sucul orhmda çok toksiktir.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcl toksik etki.

16.2- Kısaltınalar:
ACGIH Amerikan Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı

ADR Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İüişkin Arınıpa Anlaşması
CLP Kimyasalların Sınıflandınlması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği

IARC Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı
IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ICAO IJluslararası Sivil Havacılık Kurumu
IMDG Tehtikeli Mallar için Uluslararası Denizcilik Kural]arı

NIOSH İş Sağlığı ve Güvenliği tiusal Enstitüsü

Ürün taşrmacılık mevzuatlarına (ADR/RID, ADNR,IMDG, IcAo/tATA} göre tehlikeli olarak
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Zararlı Maddelerve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönemıelik [13112/2}74-2gz04)uyannca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi : 24,10.2018
Düzenleme Sayısı: 0

Yeniden Düzenleme Tarihi : -

MSDS No : GBF- 2808
NTP Milli Toksikoloji Programı [ABD]

OSHA İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (ABDJ
pEL İzin verilebilir Maruz kalma sınırı
RID Demiryoiu ile Tehiikeli Maddelerin Taşınması
SEA lLI2.2013 tarihli Madde]erin ve Karısımların

İçin Uluslararası Kurallar
sınıfl andırıIması, Etiketlenmesi ve

Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
STEL Kısa süreli maruz kalma sınırı
TWA Zaman Ağırlıklı Ortalama

1 6. 3 - Güvenlik Bilgi Formunu Hazır|ayan f Düzenleyen /Y ayın|ay anı
Kimyacrm Endüstriyel Kimyasallar
www.msdshazirlama. com
Uzman; Gültekin Başköylü - Güvenlik Biigi Formu Düzenleyicisi
Serüfika No: NBC/01.149.05 / 02.03.2018
ııetişime geçilecek kişi: salih seferge - kimyacım Endüstriyel kimyasallar
Düzenleme Tarihi: 24.10,2018
Düzenleme No: 0

Güvenlik Bilgi Formu No: GBF - 2BOB

16,4- Kullanrma Yönelik Eğitim Önerisi:
Güven]ik Bilgi Formundaki kullanım ve depolama şartlarına uygun kullanılmalıdır.

16.5- Bilgi kaynaklarıı
Bu Güvenlik Bilgi Formu tedarikçi firmadan alınan bilgi}er dahilinde düzenlenmiştir.

16.6- EkBilgilerı
Bu dolııimanda verilen bilgiler için mevcut en iyi bilgiler temel almmıştır. Bu bilgiler sadece
belirlenmiş madde/müstahzar için geçerlidir ve bu maddenin/müstahzarm diğer maddeler}e/müstah-
zarlarla karıştırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli
olmayabilir.
Bu dokiimanda verilen bilgiler ürünün özellikleri için bir garanti/teminat oluşturmaz ve yasal bir
bağla}rıcı anlaşma/akdi bir hukuki ilişki özelliğiüasımaz. Bu belge teknikbelgeleri tamamlar ancak
onlarln yerine konulamaz, Verilen bilgileryayınlandığ tarihte var olan bu ürün ile ilgili bilgilerimizi
esas alır. İyi niyete dayanılarak verilmiştir.
KimYaclm Endüstriyel Kimyasallar tarafından üretilmemiş veya tedarik edilmemiş benzer malzemeler
için sağlanan dolıriman ve bilgi hakknda ve ürün için Kimyacım Endüstriyel Kimyasallar sorum]uluk
kabul etmez.
Kullarucının dikkati ürünün amaçlananın dışında kullanılmag halinde muhtemel risklerine çekilmeli-
dir. Bu kullanıcıyı faaliyeti sırasrnda uygulanan ttim yönetmelikleri bilme ve uygulamasından muaf
tutmaz. Ürünün taşınmasında gerekli tüm tedbirleri almak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
İŞbu güven}ikbilgi formu aynntıh olarak dikkate alınmalıdır. Kullanıcıyı burada mevcut olmayaı1
kendisinin tek başına sorumluluğu olduğu ürünün kuilanım ve sak]anması ile ilgili, diğer yasal
yükıimlüIüklerinden alıkoymaz.
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