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BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

LOT

1.1. Madde/Karışımın kimliği

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Maddenin/Karışımın kullanımı

Kaynak ve lehim maddesi, akış düzenleyicileri

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHŞirket adı:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Cadde:

D-64293 DarmstadtŞehir:

Telefon: +49 (0)6151 803-0

E-Posta: info@de.hbm.com

E-Posta (Temas kurulacak kişi): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Sorumlu Bölüm:

 +49(0)6131/192401.4. Acil durum telefon 

numarası:

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

Yönetmelik (AB) No. 1272/2008

Tehlike kategorileri:

Akut toksisite: Akut Tok. 2

Üreme sistemi toksisitesi: Ürm. Sis. Tok. 1A

Belirli hedef organ toksisitesi - tekrarlı maruz kalma: BHOT Tekrar. Mrz. 1

Sucul ortam için zararlı: Sucul Akut 1

Sucul ortam için zararlı: Sucul Kronik 1

Tehlike Açıklamaları:

Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu (merkezî sinir sistemi, böbrekler) organlarda hasara yol açabilir 

(solunum, ağız yoluyla alma).

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

2.2. Etiket unsurları

Yönetmelik (AB) No. 1272/2008

Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
Kurşun

Uyarı Kelimesi: Tehlike

Piktogramlar:

H360FD Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu (merkezî sinir sistemi, böbrekler) 

organlarda hasara yol açabilir (solunum, ağız yoluyla alma).

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Zararlılık ifadesi
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Önlem ifadeleri

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P284 Solunum koruyucu giyin.

EUH201 Kurşun içerir. Çocuklar tarafından çiğnenebilecek veya emilebilecek yüzeyler üzerinde 

kullanılmamalıdır.

Belirli karışımların özel etiketlenmesi

Bilgi bulunmamaktadır.

2.3. Diğer zararlar

BÖLÜM 3: Bileşim/İçindekiler hakkında bilgi

3.2. Karışımlar

Tehlikeli bileşenler

MiktarKimyasal ismiCAS No.

EC No. Endeks No. REACH No.

Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)

7440-31-5 Çinko 2-75%

231-141-8

7439-92-1 Kurşun 25-50%

231-100-4

Repr. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1; H360FD H372 H400 

H410

7440-22-4 Gümüş 0-5%

231-131-3

7440-50-8 Bakır - 0-2,5%

231-159-6

H- ve EUH-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bakınız.

Diğer Bilgiler

Dikkat edin: TRGS 505 (Kurşun.)

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Bu ürün, normal veya makul bir şekilde önceden görülebilen kullanım şartlarında açığa çıkacak tehlikeli 

maddeler ve preparasyonlar içermektedir.

Genel bilgi

Temiz hava sağlayın. Solunum yollarının iritasyonunda doktora gidin.

Solunması halinde

Cilt ile temasında derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayın. 

Erimiş ürün ile temas sonrası ilgili deri kısmını derhal suyla soğutun. 

Katılaşmış ürünü deriden çekmeyin.

Deriyle teması halinde
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Ürün göze temas ettiğinde derhal göz kapaklarını açıp suyla en az 5 dakika yıkayınız. Hemen sonra göz 

doktoruna danışın.

Gözlerle teması halinde

Derhal ağzınızı çalkalayın ve arkasından bol su için. Kazazedenin bilinci açıksa kusturun. Hemen tıbbi yardım 

alın.

Yutulması halinde

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bilgi bulunmamaktadır.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Söndürmek için kum, toprak, toz veya köpük kullanın. Su kullanmayın.

Uygun söndürme maddesi

Yüksek güçlü su püskürtme jeti.

Uygun olmayan söndürme maddesi

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Kurşun oksit. Gazlar/buharlar, zehirli.

Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı ve kimyasal maddelere karşı koruma giysisi giyin.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Buharlara su püskürtücüsü ile müdahale edin. Kontamine söndürme suyunu ayrı olarak toplayın. 

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

Ek bilgi

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Toz oluşumunu engelleyin. 

Tozlarını solumayın. Deri, göz ve giysi temasını engelleyin.

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.
6.2. Çevresel önlemler

Mekanik olarak toplayın. Toz oluşumunu engelleyin. 

Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Bilgi bulunmamaktadır.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Açık maruziyette lokal emme imkanı sağlayan tertibat kullanılmalıdır. 

Tozlarını solumayın.

Güvenli elleçleme için öneri

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru halde muhafaza edin. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin. Kilit altında muhafaza edin. Sadece 

yetkili personelin girebileceği yerlerde depolayınız. Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

Depo ve kaplar için gereklilikler

Birlikte depolanmaması gerekenler: Nitrik asit. 

Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
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Serin bir yerde asitler 'den uzak tutarak muhafaza edin.

7.3. Belirli son kullanımlar

Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Maruziyet limitleri

Kategorilif/cm³mg/m³ppmMaddenin AdıCAS No. Özel İşaret

TWA-Gümüş (Metalik)7440-22-4 0,1

TWA-Kurşun7439-92-1 0,15

Biyolojik Sınır Değerler

Numune alma 

zamanı

Parametre Sınır Değer Test malzemesiMaddenin AdıCAS No.

7439-92-1 Kurşun Kan70 µg/100 

ml

Kurşun

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Açık maruziyette lokal emme imkanı sağlayan tertibat kullanılmalıdır. 

Tozlarını solumayın.

Uygun mühendislik kontrolleri

Kirli ve ıslanmış giysileri hemen çıkarın. 

Koruyucu deri merhemi ile önleyici deri koruması. 

İşten sonra elleri ve yüzü yıkayın. 

Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin. 

Göz ve deri temasından kaçının.

Koruyucu ve hijyen önlemleri

Koruyucu eldiven kullanın.

Ellerin korunması

Uygun koruyucu giysi giyin.

Cildin korunması

Uygun solunum koruması kullanın. (P1,P2)

Yarım maske veya çeyrek maske: Sınır değerli maddeler için maksimum kullanma konsantrasyonu: P1 fitresi, 

maks. 4 katı sınır değerine kadar; P2 filtresi, maks. 10 katı sınır değerine kadar; P3 filtresi, maks. 30 katı sınır 

değerine kadar.

Solunum sisteminin korunması

açık gümüş

katıFiziksel hali:

Renk:

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

gibi: reçine.Koku:
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Test yöntemi

Fiziksel durum değişiklikleri

144 - 325 °CErime noktası:

belirlenmemişBaşlangıç kaynama noktası ve kaynama 

aralığı:

80 °CYumuşama noktası:

değil patlayıcı.

Patlayıcı özellikler

Buhar basıncı:

  (28 °C da/de)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Yoğunluk (20 °Cda/de): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Diğer bilgiler

Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Bilgi bulunmamaktadır.

10.2. Kimyasal kararlılık

Bilgi bulunmamaktadır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Bilgi bulunmamaktadır.

Termik ayrışma: None under normal use.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Oksidan madde, kuvvetli. 

Asit, konsantre

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

 Buharlaşırken: : Kurşun oksit

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Preparasyonun/karışımın kendisi hakkında hiç bir veri bulunmamaktadır.

ATEmix hesaplanmış

ATE (inhalatif aerosol) 0,063 mg/l

Kimyasal ismiCAS No.

KaynakCinsiDozMaruziyet yolu Yöntem

7439-92-1 Kurşun

inhalatif aerosol LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Gümüş

SıçanLD50 10000 

mg/kg
oral

Tahriş ve aşındırma

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
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Hassaslaştırıcı etki

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Preparasyonun/karışımın kendisi hakkında hiç bir veri bulunmamaktadır.

Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler

Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

Eşey hücre mutajenitesi: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Kanserojenite: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.

Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu (merkezî sinir sistemi, böbrekler) organlarda hasara yol açabilir 

(solunum, ağız yoluyla alma).

Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma)

Aspirasyon tehlikesi

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Pratikten gelen tecrübeler

Diğer gözlemler

Derideki tahriş edici etki:   

Gözdeki tahriş edici etki:

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

CAS No. Kimyasal ismi

[h] | [d]Sucul toksisite Doz KaynakCinsi Yöntem

Kurşun7439-92-1

Akut balık toksisitesi 96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Gökkuşağı alabalığı)

Akut crustacea 

(kabuklu) toksisitesi

48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex (su 

piresi)

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bilgi bulunmamaktadır.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi bulunmamaktadır.

Bilgi bulunmamaktadır.

12.4. Toprakta hareketlilik

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bilgi bulunmamaktadır.

Bilgi bulunmamaktadır.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Bertaraf tavsiyeleri

Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.

Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası

170407 İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL); 

Metaller (Alaşımları Dahil); Karışık metaller
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Kontamine olmayan ve tamamen boşaltılmış ambalajlar geri kazanım işlemine alınabilir.

Kirlenmiş ambalaj

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

Karayolu nakliyatı (ADR/RID)

14.1. UN Numarası: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Uygun UN taşımacılık adı:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:

14.4. Ambalajlama grubu: No dangerous good in sense of this transport regulation.

İç su yollarında nakliyat (ADN)

14.1. UN Numarası: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Ambalajlama grubu: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Denizyolu nakliyatı (IMDG)

14.1. UN Numarası: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Uygun UN taşımacılık adı:

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Ambalajlama grubu: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Havayolu nakliyatı (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN Numarası: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Uygun UN taşımacılık adı:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Ambalajlama grubu:

14.5. Çevresel zararlar

evetÇEVREYE ZARARLI: 

No information available.Tehlike oluşturan madde:

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

No dangerous good in sense of this transport regulation.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

AB yönetmelik bilgisi

Kullanım kısıtlamaları (REACH, Ek XVII):

Entry 63: Kurşun

Ulusal yönetmelik bilgisi

Çalışan gençleri koruma yasasının (94/33/AT) çalıştırma kısıtlamalarını 

dikkate alın. Gebeler ve emziren anneler için anneleri koruma 

talimatnamesi (92/85/AET) doğrultusunda çalıştırma kısıtlamalarını 

dikkate alın. Doğurganlık yaşlarında olan kadınlar için çalıştırma 

kısıtlamalarını dikkate alın.

Kullanım kısıtlamaları:
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2 - su kirlenmesine neden olanSu tehlike sınıfı (D):

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi

Bu madde için madde güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Değişiklikler

Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir: 14.

H360FD Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu (merkezî sinir sistemi, böbrekler) 

organlarda hasara yol açabilir (solunum, ağız yoluyla alma).

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH201 Kurşun içerir. Çocuklar tarafından çiğnenebilecek veya emilebilecek yüzeyler üzerinde 

kullanılmamalıdır.

H- ve EUH-cümlelerin tam metni (numara ve tam tekst)

Bilgiler mevcut bilgi seviyemize dayalıdır. Bununla birlikte, ürün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez ve 

kanuni hak teşkil etmez.

Diğer Bilgiler

(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
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