GÜVENLİK BİLGİ FORMU

BOYA MACUNU (012300)
EU Tebliği
Avrupa Birligi Direktifi (EU) 1907/2006/AT ye göre düzenlenmistir.

1. Firma ve Ürün Bilgileri
1.1. Ürün Bilgiler
Ticari Ismi:
BOYA MACUNU Sentetik Macun
Tanimi:
Alkid baglayici içerikli solvent bazli sentetik macun
1.2. Firma Bilgileri
Süleyman Ishakoglu Ishakol Boya San. A.S.
G.O.S.B. 700. Sokak No:714 41480 Gebze/Kocaeli/Türkiye
Tel: + 90 262 677 1923 / 444 8 333
Fax: + 90 262 677 1933
e-mail: ishakol@ishakol.com
1.3. Acil Durum Telefonu
Tel: + 90 262 677 1923

2. Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
Kimyasal Adi
White Spirit

CAS No.
64742-88-7

EINECS No
265-191-7

[%]
< 20

Siniflandirma
Xn, R10, R65

Not: R-Cümlelerin tam açiklamasi için bölüm 16 ya bakiniz.

3. Tehlikelerin Tanıtımı
Bu ürün 1999/45/EEC Avrupa Birlligi Komisyon Direktifi ve onun düzeltmelerine göre
tehlikeli olarak siniflandirilmistir. Cilt ile temasta duyarliliga neden olur.
F Alevlenir Xn Zararli

4. İlkyardım Tedbirleri
4.1. Genel:
Herhangi bir hastalik belirtisi durumunda doktora basvurunuz.
Baygin kisiye agizdan hiçbir sey vermeyiniz.
4.2. Solunum:
Açik havaya çikariniz. Kisiyi rahat ve sicak tutunuz. Eger kisi
solumuyorsa veya solumasi düzensizse veya solunumla ilgili sorun olusmussa, suni
teneffüs yaptirin veya yetkili kisilerce oksijen verilmesini saglayin. Agizdan hiçbir sey
vermeyin. Kisi baygin ise, uygun pozisyonda (yan) yatirarak doktor çagirin.
4.3. Cilt Temasi:
Boya ile kirlenmis (kontamine olmus) çamasir ve ayakkabilarinizi
çikarin. Cildi su ve sabunla veya uygun bir cilt temizleyicisi ile iyice yikayiniz.
Temizleme amaçli solvent veya tiner kullanmayin.
4.4. Göz Temasi:
Lens olup olmadigini kontrol edin ve varsa çikarin. Derhal bol
suyla gözü açik tutarak en az 15 dakika yikayin.
4.5. Yutma:
Yutuldugunda hemen doktora giderek ambalaji veya etiketi
gösterin. Kazazedeyi rahat ve sicak tutun. Kusturmaya çalismayin.

5. Yangınla Mücadele Tedbirleri
Ürün yanici degildir.
Yangin söndürme malzemeleri:
Köpük, karbon dioksit, toz, püskürtmeli su sisi.
(Basinçli su uygun olmayan yangin söndürücüdür).

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler
6.1. Kisisel önlemler:
Koruyucu eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanin. 7 ve 8'
inci bölümdeki kisisel korunmalari esas aliniz.
6.2. Dökülme yada kaçak: Akma ve yayilmayi kontrol altina aliniz. Yanici olmayan
toprak ve kum gibi malzemelerle dökülen ve yayilan boyayi emdirip mevzuata uygun
bir sekilde konteynerde toplayin (Bölüm 13’e bakiniz). Atik su kanalina akmasina izin
vermeyiniz. Deterjanla iyice yikayiniz. Solvent kullanmayiniz. Eger madde göl, irmak
veya lagimi kirletirse, mevzuata uygun yetkili kisileri bilgilendirin.
Not: Kisisel korunma ekipmanlari için bölüm 8’e ve atik bertrafi için bölüm 13’e bakiniz.
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7. Kullanma ve Depolama
7.1.Kullanim: Ambalaji kapali tutunuz. El ve göz ile temastan kaçininiz. Buhar veya
dumanini solumayiniz. Bu maddenin üretildigi, depolandigi ve kullanildigi yerlerde
yemek, içmek ve sigara içmek yasaktir. Çalisanlar yeme, içme ve sigara içme
öncesinde el ve yüzünü iyice yikamalidir. Uygun kisisel korunma ekipmanlarini kullan
(Bölüm 8’e bakiniz)
7.2.Depolama:
Kuru, iyi havalandirilan yerlerde saklayiniz. Sizma ve dökülmeyi
önlemek için ambalaj kapagi dikkatli açilmalidir. Atik su kanallarina bosaltilmamalidir

8. Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma
Mühendislik önlemleri: Yeterli havalanmayi saglayiniz.
Kisisel korunma:
8.1.Solunum Sisteminin korunmasi: Çalisanlar maruz kalma limitlerin üzerindeki
konsantrasyonlara maruz kalirsa, sertifikali solunum cihazi kullanmak zorundadir.
8.2.Ellerin korunmasi: Uzun süreli çalismalarda neopren veya nitril eldiven
kullanilmalidir. Bariyer kremler cildin büyük alanlarinin korunmasini saglar. Dogru
eldiveni seçmek için, eldivenin kimyasal direnci ve penetrasyon zamani önemlidir.
Eldivenlerin kimyasal dayanikliligi için üretici firmalardan bilgi alinabilir.
8.3.Gözlerin korunmasi: Sivi siçramalarina karsi gözü koruyunuz (Gözlük)

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Fiziksel Görünüm:
Sivi
Koku:
Karakteristik
Renk:
Beyaz
Yogunluk(20°C):
1,76 ±0,02 g/ml
Sudaki Çözünürlük:
Çözünmez.
Kati Madde Miktari:
Agirlikça % 83 ± 1

10. Kararlılık ve Tepkime
•
Kimyasal Kararlilik : Önerilen kullanim ve depolama sartlarinda kararlidir
(dayanikli).
•
Polimerizasyon Tehlikesi : Yok
•
Kaçinilmasi gereken materyaller : Birbiriyle uyusmaz gruplar not edilmis degildir.
•
Tehlikeli bozunma ürünleri : Normal sartlar altinda yoktur.

11. Toksikolojik Bilgi
Maruz kalma sinirlari üzerinde teneffüs edildiginde nefes borularini ve sümüksel zari
tahris eder. Böbreklerde, karacigerde ve merkezi sinir sisteminde tahrise yol açar.
Bas agrisi, bas dönmesi, yorgunluk, kaslarda kuvvetsizlik, uyusturucu etki ve ender
olarak bayginlik baslica hastalik belirtileridir. Ürün ile uzun ve tekrarlanan temaslarda
derinin kendi kendini yaglamasi zarar görür ve derinin kurumasina neden olur. Ürün
deri vasitasiyla vücuda geçebilir. Göze geldiginde, gözde tahribe neden olur ve
tekrar iyilesebilen (reversible) zararlara yol açar.
Rat oral LD 50(mg/kg):
Belirlenemedi
Tavsan-deri LD 50 (mg/kg): Belirlenemedi.
Fare-soluma LC 50(mg/kg): Belirlenemedi.

12. Ekolojik Bilgi
Kanalizasyon tesisatina, irmak, göl ve deniz sularina birakmayiniz.
LC 50-96 hour-first(mg/l):
Belirlenemedi.
48 hour-EC50-Daphnia manga(mg/l): Belirlenemedi.
IC50 72 hAlgae (mg/l):
Belirlenemedi.
COD degeri:
Belirlenemedi.
BOD5 degeri:
Belirlenemedi.

13. Bertaraf Bilgileri
Atiklari ve kaplarini güvenli bir biçimde mevzuat ve yönetmeliklere uygun bertaraf
ediniz. Eger ambalaj içindeki boya tamamen kullanilmis ise ambalaji geri dönüsüme
veriniz. Boya atiklarini ev çöpüne veya kanalizasyona atmayiniz.
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14. Taşımacılık Bilgileri
Enternasyonal tasimacilik yönetmelikleri
Tasimacilik adi: Boya
UN No:
1263
Sinif:
3
Ikincil tehlike:
Ambalaj grubu:
III
Etiket:
Alevlenir
Bu ürünler enternasyonal ve nasyonal ADR/RID, IMDG/IMO ve ICAO/IATA
yönetmeliklerine göre tasinir.

15. Mevzuat Bilgisi
15.1. Tehlike sembolleri:
Xn Zararli
F Alevlenir
15.2. Risk Cümlecikleri:
R10 Alevlenebilir
R20/21/22 Solundugunda, cilt ile temasinda ve yutuldugunda sagliga zararlidir.
15.3. Güvenlik (S)cümlecikleri:
S2 Çocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun
S3/7/9 Kabi iyice kapali halde, serin ve iyi havalandirilan yerlerde muhafaza
ediniz.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S16 Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun-Sigara içmeyin
S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayin
S24/25 Göz ve cilt ile temasindan kaçinin.
S26 Göz ile temasinda derhal bolsu ile yikayin ve doktora basvurun.
S46 Yutulmasi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi veya etiketi gösterin.
S51 Sadece iyi havalandirilan yerlerde kullanin
S56 Atiklarini ve kabini tehlikeli veya özel atik toplama yerlerinde bertaraf
edin/ettirin.

versiyon bilgileri
Yayin tarihi: 14.01.2007
Revizyon tarihi: 11.07.2008
Versiyon:
2
Hazirlayan:
Dr. Tahir Altunbulduk
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