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1 Ürün ve firma tan mlamas

· Ürün hakk nda bilgiler

· Ticari ad : CAPATECT UNI

· Maddenin Kullan m

 

/ Haz rlanmas Is

 

Yal t m S vas

· Üretici / Teslimat

 

yapan:
Betek Boya ve Kimya Sanayi A. .
nönü Mahallesi Güzeller Mevkii

G.O.S.B. 41400
Gebze/ Kocaeli/ Türkiye
Tel: 00 90 262 678 30 00
Fax: 00 90 262 641 21 68
Pelin.Ayar@betek.com.tr

· Güvenlik hakk nda bilgiler veren kesim: Ar-Ge Departman
· Acil hallerde dan ma: Tel: 00 90 262 678 30 00

2 Muhtemel tehlikeler

· Tehlike tan m :
Xi Tahri

 

edicidir
· nsan ve çevre için özel tehlike uyar lar :

Üründe en son yay mlanm

 

"Avrupa Birli inde Haz rlama Malzemeleri Genel S raland rma Talimatnamesinin"
Hesaplama Yöntemine ba l

 

olarak tan t c

 

etiket olmas

 

zorunludur.
R 36 Gözleri tahri

 

eder
· Klasifikasyon sistemi:

S n fland rma güncel Avrupa Toplulu u listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen al nan ve firmalarca verilen
bilgilerle takviye edilmi tir.

· GHS etiket elemanlar
Korozyon Tehlike
H318 - Ciddi göz hasar na sebep olur.

· Önleme:
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucusu/yüz koruyucusu kullan n.

· Tepki:
P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle y kay n. Kontak lemsiniz varsa ve

ç karmak kolaysa, kontak lensleri ç kart n. Y kamaya devam edin.
P310 Derhal bir ZEH R TEDAV

 

MERKEZ

 

veya doktora/hekime ba vurun.

3 Bile im / Bile enleri hakk nda bilgiler

· Kimyevi tan mlama
· Tarifi: Zarars z katk lar ihtiva eden ve a a da belirtilen maddelerden olu an kar m.

· htiva etti i tehlikeli maddeler:
CAS: 60676-86-0
EINECS: 262-373-8

Silica, fused %50-100

CAS: 65997-15-1
EINECS: 266-043-4

Cement, portland, chemicals %10-25

CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9

calcium carbonate %10-25

CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3

calcium dihydroxide Xi; R 41
Tehlike: Korozyon 3.3/1

%2,5-10
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· Ek uyar lar: belirtilmi

 
olan tehlike i aretlerinin metnini Bölüm 16'dan al n z

4 lk yard m önlemleri

· Teneffüs ettikten sonra: Temiz hava almas

 

sa lanmal , sikâyetler halinde doktora gitmelidir.
· Cilde temas ettikten sonra: Ürün, genelde cildi tahri

 

etmez.
· Gözlere temas ettikten sonra:

Gözleri, gözkapaklar

 

aç k bir ekilde birkaç dakika süreyle akan suyun alt na tutunuz. Sikâyetlerin devam etmesi
halinde doktora ba vurunuz.

· Yuttuktan sonra: ikâyetlerin devam

 

halinde doktora ba vurunuz.

5 Yang n söndürme önlemleri

· Elveri li söndürücü maddeler:
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yang nlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle
mücadele ediniz.

· Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin al nmas

 

gerekmez.

6 stenmeden çözülerek yay lmalarda al nacak önlemler

· Ki isel güvenlik önlemleri: Gerekli de ildir.
· Çevreyi koruyucu önlemler: Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeralt

 

suyuna kar mas n

 

önleyiniz.
· Temizleme/Toplama yöntemleri: Mekanik olarak toplay n z.

7 Kullan m ve depolama

· Kullan m:
· Güvenli çal ma için uyar lar: Toz olu mas n

 

önleyiniz.
· Yang n ve patlamadan korunmak için uyar lar: Özel önlemlerin al nmas

 

gerekmez.

· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli artlar aranmaz.
· Birarada depolama ile ilgili uyar lar: Gerekli de il.
· Depolama artlar

 

ile ilgili di er bilgiler: Kab

 

s zd rmayacak ekilde kapal

 

tutunuz.

8 Kimyevi madde buharlar

 

tesiri alt nda kal nmas n n s n rland r lmas

 

ve ki isel koruyucu
teçhizat

· Teknik tesisatlar n ekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Ba ka bilgi yoktur, madde 7 'den bak n z.

· Çal ma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken s n r de erleri olan bile enler:
60676-86-0 Silica, fused
PEL (USA)
REL (USA)

TLV (USA)

see Quartz listing
0,05* mg/m³
*respirable dust (REL-Crystalline Silica)
TLV withdrawn
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65997-15-1 Cement, portland, chemicals
PEL (USA)

REL (USA)

TLV (USA)

50 mppcf or 15* 5** mg/m³
*total dust **respirable fraction
10* 5** mg/m³
*total dust **respirable fraction
(10) NIC-1* mg/m³
(E); NIC-A4;*as respirable fraction

471-34-1 calcium carbonate
PEL (USA)

REL (USA)

TLV (USA)

15* 5** mg/m³
*total dust **respirable fraction
10* 5** mg/m³
*total dust **respirable fraction
TLV withdrawn

1305-62-0 calcium dihydroxide
IOELV (EU)
PEL (USA)

REL (USA)
TLV (USA)

5 mg/m³
15* 5** mg/m³
*total dust **respirable fraction
5 mg/m³
5 mg/m³

· Ek uyar lar: Düzenlendi i tarihte geçerli listeler esas al nm t r.

· Ki isel koruyucu teçhizat:
· Genel koruyucu ve s hhi önlemler:

G da maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmi , s v

 

bula m

 

giyim e yalar n

 

derhal ç kart n z.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi y kay n z.
Gözlerinize de mesinden kaç n n z.
Gözlerinize ve cildinize de mesinden kaç n n z.

· Nefes koruyucu önlemler:
K sa süreli ya da dü ük ölçüde olumsuz tesir alt nda kal nd nda nefes filtre aleti, yo un bir ekilde ya da uzun
süre etkisi alt nda kal nd nda çevredeki havadan ba ms z olan nefes koruyucu cihaz kullan n z.

· Elleri koruyucu:

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / haz rlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayan kl

 

olmal d r.
Testlerin yap lmam

 

olmas

 

nedeni ile ürün / haz rlanm

 

madde / kimyasal kar m için lâz m olan eldiven
imalat nda kullan lmas

 

gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yap lamamaktad r.
Eldiven imalat

 

için kullan lan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlar n n ve bozulman n
göz önüne al nmas

 

gereklidir.
· Eldiven malzemesi

Uygun eldivenin seçiminde yaln z imalat malzemesi de il, ayn

 

zamanda di er kalite özellikleri de dikkate
al nmal d r ve bunlar imalatç dan imalatç ya de i iklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birle iminden
meydana geldi i için eldivenlerin dayan kl l

 

önceden hesaplanamamaktad r ve dolay s

 

ile her eldiven
kullan lmadan önce kontrole tabi tutulmal d r.

· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (a nma) süresi eldiven imalatç s ndan ö renilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.
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· Gözleri koruyucu:

Kenarlar

 

tam kapatan koruyucu gözlük

9 Fiziksel ve kimyevi özellikler

· Genel bilgiler

Biçim: Kat
Renk: Ürün ad na göre
Koku: Karakteristik

· Durum de i ikli i
Erime s s

 

/ Erime s

 

alan : Belirlenmemi tir.
Kaynama s s

 

/ Kaynama s

 

alan : 2230°C

· Alev alma s s : Uygulanamaz.

· Kendili inden tutu abilme özelli i: Ürün kendili inden tutu maz niteliktedir.

· Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

· Yo unluk: Belirlenmemi tir.

· Çözülme kabiliyeti / kar ma kabiliyeti
suyla: Tamamen kar t r labilir niteliktedir.

10 Stabilite ve reaktivite

· Termik ayr ma / kaç n lmas

 

gereken artlar: Usulüne uygun ekilde kullan ld nda ayr ma olmaz.
· Tehlikeli reaksiyonlar Tehlikeli reaksiyonlar

 

duyulmam t r.
· Tehlikeli ayr m maddeleri: Ayr mda olu an tehlikeli ürünler duyulmam t r.

11 Toksikoloji ile ilgili bilgiler

· Akut toksisite:
· Asli tahri

 

edici etkisi:
· ciltte: Uyar c

 

tesiri yoktur
· gözde: Tahri

 

edici tesiri vard r.
· Duyarl l k yaratma: Duyarl l

 

artt r c

 

tesiri duyulmam t r.
· Ek toksikolojik uyar lar:

Ürün, AT 'nin haz rlanan maddeler için Genel tasnif yönetmeliklerinin hesaplama yönteminin en son geçerli
metnine göre a a da belirtilen tehlikelere haizdir:
Tahri

 

edicidir

12 PBT-özellikleri

· Genel uyar lar:
Suyu tehdit s n f

 

1 (): suyu hafif tehdit edicidir
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Suland r lmam

 
vaziyette ya da büyük miktarlarda yeralt

 
suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona

ula mas n

 
" önleyiniz.

13 Tasfiyesi ile ilgili uyar lar

· Ürün:
· Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasakt r. Kanalizasyona ula mas n

 

önleyiniz.

· Temizlenmemi

 

ambalajlar:
· Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamlar n yönetmeliklerine göre yap l r.

14 Nakliye ile ilgili bilgiler

· Karada nakliye ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle ta nmas

 

ile ilgili uluslararas

 

anla ma -
s n r ötesi / yurtiçi):

· ADR/RID - s n f : 8 (C10) Yak c

 

maddeler
· Kemler (tehlike) say s : 80
· BM - numaras : 1759
· Ambalaj gurubu: III
· Tehlike pusulas : 8 
· Mal n tan m : 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. (calcium dihydroxide)

· Denizde gemi nakliyat

 

MDG:

· MDG - s n f : 8 
· BM - numaras : 1759
· Label 8 
· Ambalaj gurubu: III
· EMS - numaras : F-A,S-B
· Marine pollutant: Hay r
· Do ru teknik ismi: CORROSIVE SOLID, N.O.S. (calcium dihydroxide)

· Hava nakliyat

 

CAO-T

 

ve ATA-DGR:

· CAO/ ATA - s n f : 8 
· BM/ID numaras : 1759
· Label 8 
· Ambalaj gurubu: III
· Do ru teknik ismi: CORROSIVE SOLID, N.O.S. (calcium dihydroxide)
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· UN "Model Düzenleme": UN1759, CORROSIVE SOLID, N.O.S., 8, III

15 Hükümler

· AET direktiflerine göre i aretlendirme:
Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeli ine göre s n fland r lm

 

ve i aretlenmi tir.

· Ürünün ifre harfi ve tehlike tan m :
Xi Tahri

 

edicidir

· Riziko uyar lar :
36 Gözleri tahri

 

eder

· Güvenlik uyar lar :
2 Çocuklar n eline geçmemelidir
22 Tozu teneffüs etmeyiniz
24/25 Gözlerle ve ciltle temastan kaç n n z
26 Gözlere temas etmesi halinde derhal so uk suyla çalkalay n z ve doktora ba vurunuz
46 Yutulmas

 

halinde derhal doktora ba vurunuz ve ambalaj

 

ya da etiketi gösteriniz)
56 Bu maddeyi ve kab n

 

bunun için ruhsatl

 

özel at k deposuna teslim ediniz

16 Di er bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat te kil etmezler ve akdî
bir hukuki ili ki tesis etmezler.

· Bölüm 2'de belirtilen önemli R cümlecikleri
41 Gözlerde ciddi zararlar n olu ma tehlikesi

· K saltmalar ve:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
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