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GÜVENLİK BİLGİ FORMU - BÖLÜM I - Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 
uyarınca hazırlanmıştır (OG: 13.12.2014, 29204). 

 

BÖLÜM 1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği  
 
1.1. Madde/Karışım kimliği : TEQPEARL 771 
 
1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 
Tanımlama/Kullanım : İnci parlaklık konsantreleri, opaklaştırıcılar 
 
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri 
Şirket Unvanı : Kale Kimya Kimyevi Maddeler A.Ş  Esentepe Mah. Milangaz Cad. Vizyon Bulvar No : 77/A 34870 Kartal-İstanbul / 
Türkiye  
 
1.4. Acil durum telefon numarası 
Acil bilgiler için danışınız : 112 

 
BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması 
 
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması 
 
Etiket elemanları 
Küresel Uyumlaştırılmış Sistem, AB (GHS) 
Pictogram 
 

 
 
Sinyal kelime: 
Tehlike 
 
Tehlike Beyanı: 
H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
H315 Cilt tahrişine neden olur. 
 
Önlem İfadeleri (Önleme): 
P280f Koruyucu eldiven ve göz / koruyucu maske kullanın. 
P264 Elleçlemeden sonra bol su ve sabun ile iyice yıkayın. 
İhtiyati İfadeler (Müdahale): 
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kaldırmak 
kontakt lensler varsa ve yapılması kolaysa. Durulamaya devam edin. 
P310 Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ doktorunu veya doktorunu arayın. 
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P303 + P352 CİLDE TEMAS EDERSE (saçta): Bol sabun ve suyla yıkayın. 
P332 + P313 Deride tahriş olursa: Tıbbi tavsiye / yardım alın. 
P362 Kirlenen giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
(EC) 1272/2008 sayılı Tüzüğe göre *CLP+ 
Etiketleme için tehlike belirleyici bileşen (ler): Amidler, C12-18 ve C18-doymamış, N- (hidroksietil) 
Maddenin veya karışımın sınıflandırılması 
(EC) 1272/2008 sayılı Tüzüğe göre *CLP+ 
Cilt aşınması / tahrişi 2 
Ciddi göz hasarı / tahrişi 1 
 
 
Bu bölümde tam olarak yazılmayan sınıflandırmalar için tam metin bölüm 16'da bulunabilir. 
diğer tehlikeler (EC) 1272/2008 sayılı Tüzüğe göre *CLP+ 
Depolama ve elleçleme için yönetmelikler / notlar dikkate alınırsa, bilinen belirli bir tehlike yoktur. 
 

3. BİLEŞİM / BİLEŞENLER HAKKINDA BİLGİ 
 
Karışımlar 
Kimyasal doğa 
Su bazlı çözelti: FAES C12-14 + 2EO, Na, Yağ asitleri, C16-18, etilenli esterler 
glikol, Amidler, C12-18 ve C18-doymamış, N- (hidroksietil) 
Tehlikeli bileşenler (GHS) 
 
1272/2008 sayılı (EC) Yönetmeliğine gore 
 
İçerik (W / W):> =% 15 - <=% 25 
CAS Numarası: 68891-38-3 
EC Numarası: 500-234-8 
REACH kayıt numarası: 01- 
2119488639-16 
Cilt aşınması / tahrişi 2 
Ciddi göz hasarı / tahrişi 1 
H318, H315 
 
Amidler, C12-18 ve C18-doymamış, N- (hidroksietil) 
İçerik (W / W):> =% 1 - <=% 5 
CAS Numarası: 90622-77-8 
EC Numarası: 292-481-0 
REACH kayıt numarası: 01- 
2119489413-33 
Cilt aşınması / tahrişi 2 
Ciddi göz hasarı / tahrişi 1 
H318, H315 
 
 
Alkil poliglikol eter C12-18 
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İçerik (W / W):> =% 1 - <=% 5 
CAS Numarası: 68213-23-0 
Ciddi göz hasarı / tahrişi 1 
H318 
 

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 
 
İlk yardım önlemlerinin açıklaması 
Olumsuz sağlık etkileri gelişirse tıbbi yardım isteyin. 
 
Solunması halinde: 
ilgili değil. 
 
Cilt ile temasında: 
Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın. Bulaşmış giysileri değiştirin veayakkabılar. 
 
Göz ile temasında: 
Derhal bol miktarda akan su ile durulayın (10 dakika), bir doktora danışın 
 
Yutulduğunda: 
Ağzınızı çalkalayın ve 200-300 ml su için. 
 
Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler 
Belirtiler: Bilinen en önemli belirtiler ve etkiler etiketlemede açıklanmıştır (bkz. 
Bölüm 2) ve / veya Bölüm 11, Diğer önemli semptomlar ve etkiler şu ana kadar bilinmemektedir. 
Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi 
Tedavi: Semptomatik olarak tedavi edin. 
 

5. YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ 
 
Yıkıcı medya 
Uygun yangın söndürme aletleri: 
su spreyi, karbon dioksit, kuru toz, köpük 
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 
zararlı buharlar 
 
Duman / sisin gelişimi. Bahsedilen maddeler / madde grupları aşağıdaki durumlarda serbest bırakılabilir: 
ateş. 
İtfaiyeciler için tavsiyeler 
Daha fazla bilgi: 
Yangın artıkları ve kirlenmiş söndürme sularını resmi yönetmeliklere uygun olarak atın. 
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6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER 
 
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri 
Kişisel koruyucu kıyafet kullanın. 
 
Çevresel önlemler 
Kanalizasyona / yüzey sularına / yeraltı sularına deşarj etmeyin. 
Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller 
Küçük miktarlar için: Uygun bir emici malzeme ile alın. 
Büyük miktarlar için: Dike dökülmesi. Ürünü pompalayın. 
Emilen malzemeyi yönetmeliklere uygun olarak atın. 
Diğer bölümlere referans 
Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma ve imha hususları hakkında bilgi 
bölüm 8 ve 13'te bulundu. 
 

7. İŞLEME VE DEPOLAMA 
 
Güvenli elleçleme için önlemler 
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. 
Yangın ve patlamaya karşı koruma: 
Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. Tüm tutuşturucu kaynaklardan kaçının: ısı, kıvılcım, 
açık alev. 
 
Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları  
Kaplar için uygun malzemeler: polietilen (PE), Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 
Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Kabı sıkıca kapalı ve kuru şekilde muhafaza edin; serin bir yerde saklayın yer. 
Sıcaklık sınırının altında ürün özellikleri değişecektir. Mülk değişikliği şu şekilde geri çevrilebilir: 
karıştırma ve ısıtma. Sıcaklık sınırının üstünde ürün özellikleri değişir. Aktif madde azalması 
madde mümkündür. Lütfen kontrol edin! Donmaya karşı korunaklı şekilde depolayın. 
 
Depolama kararlılığı: 
Depolama sıcaklığı: <= 30 ° C 
Aşağıdaki sıcaklıklardan koruyun: 15 ° C 
Limit sıcaklığın altına düştüğünde ürünün özellikleri geri dönüşümlü olarak değiştirilir. 
Yukarıdaki sıcaklıklardan koruyun: 35 ° C 
Limit sıcaklığın aşılması durumunda ürünün özellikleri geri dönüşü olmayan bir şekilde değişir. 
Belirli son kullanımlar 
Bölüm 1'de listelenen ilgili kullanım (lar) için bu bölüm 7'de belirtilen tavsiye 
gözlemledi. 
 

8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 
 
Kontrol parametreleri 
Maruz kalma limiti bulunan bileşenler 
Bilinen mesleki maruz kalma limiti yoktur. 
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Maruz kalma kontrolleri 
Kişisel koruyucu ekipman 
Solunum koruma: 
Gerekli değil. 
El koruması: 
Aşağıdaki özelliklere sahip koruyucu eldivenler uygundur. Öneri şu kişiler için geçerlidir: 
laboratuvar koşulları, özel çalışma alanı koşulları ayrı ayrı dikkate alınmalıdır. 
Uzun süreli, doğrudan temaslı uygun malzemeler (Tavsiye edilen: Koruyucu indeks 6, 
EN 374'e göre> 480 dakikalık nüfuz etme süresine karşılık gelir): 
floroelastomer (Viton) 
 
Göz koruması: 
Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri (sıçrama gözlüğü) (örn. EN 166) 
Genel güvenlik ve hijyen önlemleri 
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Yeme, içme, sigara içmeyin 
veya iş yerinde tütün kullanımı. 
 

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 
 
Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi 
 
Form: oldukça viskoz 
Renk: beyaz 
Koku: hafif koku 
pH değeri: 3,0 - 4,0(su, 20 ° C) 
kaynama sıcaklığı:> 100 ° C 
Parlama noktası:> 100 ° C 
Sulu hazırlık 
Üst patlama limiti: uygulanamaz 
Tutuşma sıcaklığı: uygulanamaz 
Yoğunluk: 0,95 - 1,04 g / cm3 
(20 ° C) 
Suda çözünürlük: dağılabilir 
Çözünürlük (nitel) çözücü (ler): damıtılmış su dağılabilir 
Bölümleme katsayısı n-oktanol / su (log Kow):belirlenmedi 
Kendiliğinden tutuşma: ilgili değil 
Viskozite, dinamik: 4.500 - 15.000 mPa * s 
(20.0 ° C) 
Patlama tehlikesi: patlayıcı değil 
Yangını ilerletme özellikleri: yangını arttırıcı değil 
 
Diğer bilgiler: 
Gerekirse, diğer fiziksel ve kimyasal parametreler hakkında bilgi bu bölümde belirtilmiştir., Hayır 
daha fazla bilgi mevcut. 
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10. KARARLILIK VE TEPKENLİK 
 
Reaktivite 
Öngörülen / belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz. 
 
Kimyasal stabilite 
Öngörülen / belirtilen şekilde saklanır ve kullanılırsa ürün kararlıdır. 
 
Tehlikeli reaksiyon olasılığı 
Amaçlanan kullanım için kullanılmaz. 
 
Kaçınılması gereken durumlar 
Bkz. SDS bölüm 7 - Kullanım ve depolama. 
Uyumsuz malzemeler 
 
Kaçınılması gereken maddeler: 
Kaçınılması gereken hiçbir madde bilinmemektedir. 
 
Tehlikeli atık 
Bilinen tehlikeli bozunma ürünü yoktur. 
 

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ 
 
Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 
Akut toksisite 
 
Akut toksisitenin değerlendirilmesi: 
Tek bir yuttuktan sonra neredeyse toksik değildir. 
 
Deneysel / hesaplanmış veriler: 
LD50 (oral):> 2.000 mg / kg 
tahriş 
Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi: 
Gözlerde ciddi hasara neden olabilir. 
Cilt teması tahrişe neden olur. 
Solunum / deri hassasiyeti 
Duyarlılık değerlendirmesi: 
Cildi hassaslaştırma potansiyeli olduğuna dair bir kanıt yoktur. 
Eşey hücre mutajenitesi 
Mutajenitenin değerlendirilmesi: 
Kimyasal yapı, böyle bir etki için belirli bir uyarı önermez. 
Kanserojen 
Kanserojenlik değerlendirmesi: 
Kimyasal yapı, böyle bir etki için belirli bir uyarı önermez. 
Üreme toksisitesi 
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Üreme toksisitesinin değerlendirilmesi: 
Kimyasal yapı, böyle bir etki için belirli bir uyarı önermez. 
Gelişimsel toksisite 
Teratojenisitenin değerlendirilmesi: 
Gelişime toksisite ile ilgili veri mevcut değildi. 
Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) 
 
STOT değerlendirmesi: 
Mevcut Verilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir. 
Tekrarlanan doz toksisitesi ve Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlanan maruz kalma) 
Tekrarlanan doz toksisitesinin değerlendirilmesi: 
Bilinmiyor 
 
Aspirasyon tehlikesi 
Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir. 
Diğer ilgili toksisite bilgileri 
Ürün test edilmemiştir. Toksikoloji ile ilgili ifadeler 
bireysel bileşenlerin özellikleri. 

 
12. EKOLOJİK BİLGİLER 
 
Toksisite 
Sudaki toksisitenin değerlendirilmesi: 
Ürün test edilmemiştir. İfade, 
kişisel bileşenler. 
 
Balıklar için toksisite: 
LC50> 10-100 mg / l 
Mikroorganizmalar / Aktif çamur üzerindeki etkisi: 
EC0> 100 mg / l 
 
Kalıcılık ve bozunabilirlik 
Biyodegradasyon ve eliminasyon (H2O) değerlendirmesi: 
kolayca biyobozunur, ancak 10d pencere başarısız 
 
Biyobirikim potansiyeli 
Biyoakümülasyon potansiyelinin değerlendirilmesi: 
Biyoakümülasyon ile ilgili veri yok. 
 
Toprakta hareketlilik (ve varsa diğer bölmeler) 
Çevre bölmeleri arasındaki taşımanın değerlendirilmesi: 
Uygulanamaz 
 
PBT ve vPVB değerlendirmesinin sonuçları 
Kayıt, Değerlendirme ile ilgili 1907/2006 sayılı Tüzüğün Ek XIV'üne göre, 
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Kimyasalların Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH): Ürün bir madde içermez 
PBT (kalıcı / biyobirikimli / toksik) kriterlerini veya vPvB'yi (çok kalıcı / çok 
biyoakümülatif) kriterler. Öz sınıflandırma 
 

13. BERTARAF BİLGİLERİ 
 
Atık işleme yöntemleri 
Yerel düzenlemelere uygun olarak imha edilmeli veya yakılmalıdır. 

 
14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ 
 
Kara ulaşımı 
ADR 
Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli mal olarak sınıflandırılmamıştır 
BM numarası: Uygulanamaz 
BM uygun sevkiyat adı: Uygulanamaz 
Nakliye için tehlike sınıfı / sınıfları: Uygulanamaz 
Paketleme grubu: Uygulanamaz 
Çevresel zararlar: Uygulanamaz 
 
Özel önlemler kullanıcı 
Bilinmiyor 
 
RID 
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli mal olarak sınıflandırılmamıştır 
BM numarası: Uygulanamaz 
BM uygun sevkiyat adı: Uygulanamaz 
Nakliye için tehlike sınıfı / sınıfları: Uygulanamaz 
Paketleme grubu: Uygulanamaz 
Çevresel zararlar: Uygulanamaz 
 
Özel önlemler kullanıcı 
Bilinmiyor 
 
İç sularda taşımacılık 
ADN 
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli mal olarak sınıflandırılmamıştır 
BM numarası: Uygulanamaz 
BM uygun sevkiyat adı: Uygulanamaz 
Nakliye için tehlike sınıfı / sınıfları: Uygulanamaz 
Paketleme grubu: Uygulanamaz 
Çevresel zararlar: Uygulanamaz 
 
 
Özel önlemler kullanıcı 
İç taşımacılık 
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suyolu gemi: 
Bilinmiyor 
Değerlendirilmedi 
Deniz taşımacılığı 
IMDG 
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli mal olarak sınıflandırılmamıştır 
BM numarası: Uygulanamaz 
BM uygun sevkiyat adı: Uygulanamaz 
Nakliye için tehlike sınıfı / sınıfları: Uygulanamaz 
Paketleme grubu: Uygulanamaz 
Çevresel zararlar: Uygulanamaz 
 
Özel önlemler kullanıcı 
Bilinmiyor 
Hava Taşımacılığı 
IATA / ICAO 
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli mal olarak sınıflandırılmamıştır 
BM numarası: Uygulanamaz 
BM uygun sevkiyat adı: Uygulanamaz 
Nakliye için tehlike sınıfı / sınıfları: Uygulanamaz 
Paketleme grubu: Uygulanamaz 
Çevresel zararlar: Uygulanamaz 
 
Özel önlemler kullanıcı 
Bilinmiyor 
MARPOL73 / 78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme taşımacılık 
Yönetmelik: Değerlendirilmedi 
Sevkiyat onaylandı: Değerlendirilmedi 
Kirlilik adı: Değerlendirilmedi 
Kirlilik kategorisi: Değerlendirilmedi 
Gemi Tipi: Değerlendirilmedi 
 

15. MEVZUAT BİLGİLERİ 

 
Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar / madde veya 
karışım 
Bu güvenlik verilerinde başka bir yerde bulunmayan diğer yasal bilgiler geçerliyse 
daha sonra bu alt bölümde açıklanmaktadır. 
 

16. DİĞER BİLGİLER 
 
Kullanım amacı hakkında bilgi: Bu ürün endüstriyel niteliktedir ve aksi belirtilmedikçe veya 
sadece endüstriyel kullanım amaçlı olarak kabul edilmiştir. Bu, belirtilen ve önerilenleri içerir 
kullanımı. Amaçlanan diğer tüm uygulamalar üretici ile görüşülmelidir. Özellikle bu 
özel standart ve düzenlemelerin konusu olan ürünlerin uygulanması ile ilgilidir. 
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Tehlike göstergesi, tehlike sembolleri ve 
Bölüm 2 veya 3'te bahsedilmişse tehlike açıklamaları: 
Cilt aşınması / tahrişi 
Ciddi göz hasarı / tahrişi 
H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
H315 Cilt tahrişine neden olur. 
 
Bu (M) SDS onu dikkatlice incelemek ve gerektiğinde veya uygun şekilde uygun uzmanlığa danışmak için 
bu (M) SDS'de yer alan verilerin ve 
ürün. Buradaki bilgiler iyi niyetle sağlanmıştır ve etkili olarak doğru olduğuna inanılmaktadır. 
tarih gösterilmiştir. Ancak, açık veya zımni hiçbir garanti verilmemektedir. Yasal gereklilikler 
değişikliğe tabidir ve çeşitli yerler arasında farklılık gösterebilir. Alıcının / kullanıcının sorumluluğundadır. 
faaliyetlerinin tüm federal, eyalet, eyalet veya yerel yasalara uygun olmasını sağlamak. Sunulan bilgiler 
burada yalnızca sevk edildiği ürünle ilgilidir. Ürünün kullanım koşulları ürünün altında olmadığından 
Üreticinin kontrolü, kasa için gerekli koşulları belirlemek alıcı / kullanıcının görevidir 
bu ürünün kullanımı. Üreticiye özgü gibi bilgi kaynaklarının yaygınlaşması nedeniyle 
(M) SDS'ler, (M) dışındaki herhangi bir kaynaktan alınan (M) SDS'lerden sorumlu değiliz ve sorumlu değiliz 
kendimizi. Başka bir kaynaktan (M) SDS aldıysanız veya (M) SDS'den emin değilseniz 
mevcut, en güncel sürüm için lütfen bizimle iletişime geçin 
 
 
 
Düzenlenen 
 
Betül Kaçar / Sertifikalı GBF Hazırlayıcı 
 
E-posta: betul.kacar@kalekimya.com 
 
Telefon: 0216458 07 70 
 
Sertifika Numarası ve tarihi: GBF01.27.02 /02.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 


