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BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

X60 - A

1.1. Madde/Karışımın kimliği

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Maddenin/Karışımın kullanımı

Yapıştırıcılar, conta macunu 

Polimerizasyon. - Katalizör.

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

Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)

Tehlike kategorileri:

Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı: Cilt Hassas. 1A

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

Tehlike Açıklamaları:

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

2.2. Etiket unsurları

Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)

Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
Disikloheksil ftalat

Uyarı Kelimesi: Tehlike

Piktogramlar:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

Zararlılık ifadesi

Önlem ifadeleri

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

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

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P405 Kilit altında saklayın.
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Toz patlaması tehlikesi.

2.3. Diğer zararlar

BÖLÜM 3: Bileşim/İçindekiler hakkında bilgi

3.2. Karışımlar

İnorganik katkılı metil metakrilata dayalı akrilpolimer

Karşım ile ilgili bilgiler

Kimyasal Özellikleri

Tehlikeli bileşenler

MiktarKimyasal ismiCAS No.

EC No. Endeks No. REACH No.

Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)

84-61-7 Disikloheksil ftalat 0,5-1,5%

201-545-9

Ürm. Sis. Tok. 1, Cilt Hassas. 1A; H360D H317

94-36-0 Dibenzoilperoksit; Benzoil peroksit 0,5-1,5 %

202-327-6 617-008-00-0

Org. Peroksit B, Göz Tah. 2, Cilt Hassas. 1; H241 H319 H317

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

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Temiz hava sağlayın. Kaza olduğunda veya iyi hissetmediğinizde derhal tıbbi yardım alın (mümkünse bu etiketi 

gösterin).

Solunması halinde

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

Deriyle teması halinde

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

doktoruna danışın.

Gözlerle teması halinde

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

Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin. Karbondioksit (CO2). Söndürme tozu. Su sisi. Büyük yangın ve 

büyük miktarlar durumunda: alkole dayanıklı köpük.

Uygun söndürme maddesi

Yüksek güçlü su püskürtme jeti.

Uygun olmayan söndürme maddesi

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit Karbondioksit. Organische Zersetzungsprodukte
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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

Yeterli havalandırma sağlayın. Toz oluşumunu engelleyin. Tozlarını solumayın. Deri, göz ve giysi temasını 

engelleyin. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.
6.2. Çevresel önlemler

Mekanik olarak toplayın. Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Kişisel koruyucu ekipman: bakınız bölüm 8

6.4. Diğer bölümlere atıflar

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Şundan kaçının: Toz birikimleri 

Toz oluşumunu engelleyin.

Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru halde muhafaza edin. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

Depo ve kaplar için gereklilikler

7.3. Belirli son kullanımlar

Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Açık maruziyette lokal emme imkanı sağlayan tertibat kullanılmalıdır. 

Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın.

Uygun mühendislik kontrolleri

Koruyucu deri merhemi ile önleyici deri koruması.

Kirli ve ıslanmış giysileri hemen çıkarın. 

İşten sonra elleri ve yüzü yıkayın. 

Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin.

Koruyucu ve hijyen önlemleri

Sıkı kavrayan koruma gözlüğü.

Göz/Yüz korunması

Kimyasal maddelerle çalışırken sadece 4 haneli kontrol numarasını taşıyan CE etiketli kimyasallara karşı 

Ellerin korunması
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koruyucu eldivenler giyimeye izin vardır. DIN EN 374  

Kimyasal maddelere karşı koruyucu eldivenlerin tasarım seçimi, tehlikeli maddelerin konsantrasyon ve 

miktarına bağlı olarak iş yerine özel yapılmalıdır. 

Yukarıda söz edilen koruyucu eldivenlerin kimyasallara karşı direncini belirlemek için eldiven imalatçısına 

danışmak tavsiye edilmektedir.

 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. 

Uygun eldiven tipi: NBR (Nitril kauçuk). 

Eldiven materyalinin kalınlığı: >= 0,4 mm

Uygun koruyucu giysi giyin.

Cildin korunması

Tavsiye: Uygun solunum koruması kullanın. 

Teknik olarak aspirasyon veya havalandırma tedbirleri mümkün olmadığında veya yetersiz kaldıklarında 

solunum koruyucusu taşınmalıdır.

Solunum sisteminin korunması

beyazımsı

TozFiziksel hali:

Renk:

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

kokusuzKoku:

Test yöntemi

Fiziksel durum değişiklikleri

~ 110 °CYumuşama noktası:

>215 °CParlama noktası:

Patlayıcı toz-hava karışımlarının oluşumu mümkün.

Patlayıcı özellikler

belirlenmemişBuhar basıncı:

belirlenmemişBuhar basıncı:

Yoğunluk (20 °Cda/de): yaklaşık 2 g/cm³

Yığın yoğunluğu (20 °Cda/de): 700-750 kg/m³

Suda çözünürlüğü: belirlenmemiş

Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü

 Polimer bileşenin çözüldüğü madde: hidrokarbonlar. ketonlar. ester

belirlenmemişDağılım katsayısı:

belirlenmemişBuhar yoğunluğu:

Buharlaşma hızı: belirlenmemiş

9.2. Diğer bilgiler

Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Bilgi bulunmamaktadır.

10.2. Kimyasal kararlılık

Bilgi bulunmamaktadır.

Direkt güneş ışınlarından koruyun.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Revizyon No.: 1,06 - Versiyon değiştirir: 1,05 TR Basım tarihi: 22.02.2018



13.12.2014/29204 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Revize edildiği tarih: 15.02.2018 

X60 - A

Sayfa 5 nin 7

Redüksiyon maddeleri. Oksidan madde, kuvvetli.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Eser miktarlarda mümkün: > 150°C:

- Gazlar/buharlar, tahriş edici. 

- Metil metakrilat.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Tahriş ve aşındırma

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hassaslaştırıcı etki

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. (Dibenzoilperoksit; Benzoil peroksit; Disikloheksil ftalat)

Cilt ile temasında alerji yapabilir.

Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler

Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. (Disikloheksil ftalat)

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

Kanserojenite: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma)

Aspirasyon tehlikesi

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Akut toksisite 

Aquatik toksisite, İçin zararlıdır Balıklar. LC50: Poecilia reticulata (Guppy).      

Aquatik toksisite,  EC50: Daphnia pulex (su piresi).    

Aquatik toksisite, Diğer su bitkileri/organizmaları için zehirlidir.. EC50 Pseudokirchneriella subcapitata.

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

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

Diğer Bilgiler

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri
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Bertaraf tavsiyeleri

Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.

Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası

080112 ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR 

VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN 

(İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR; Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından 

(İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar; 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler

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

hayırÇEVREYE ZARARLI: 

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Bilgi bulunmamaktadır.

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

Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

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

AB yönetmelik bilgisi

Kullanım kısıtlamaları (REACH, Ek XVII):

Entry 30: Disikloheksil ftalat

Ulusal yönetmelik bilgisi
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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.

Kullanım kısıtlamaları:

1 - az miktarda su kirlenmesine neden olanSu tehlike sınıfı (D):

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi

Bu madde için bir madde güvenlik değerlendirilmesi yapıldı.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Değişiklikler

Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir: 2,3,6,7,9,10,11,12,15.

H241 Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

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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