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BÖLÜM 2: Olası tehlikeler 

· 2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırılması 
· Yönetmelik 1272/2008/EC uyarınca sınıflandırılmıştır 

Met. Corr.1 H290 Metalleri aşındırabilir. 

Skin Irrit. 2 H315 Cilt tahrişine yol açar. 

Eye Irrit. 2     H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 

STOT SE 3 H335 Solunum yollarını tahriş edebilir. 

· 2.2 Etiketleme elemanları 
· Yönetmelik 1272/2008/EC uyarınca etiketleme 
Ürün, CLP yönetmeliği uyarınca etiketlenmiştir. 

· Tehlike piktogramları 

GHS07 
 

· Sinyal sözcüğü Dikkat 

· Etiketlendirme için tehlike belirleyici bileşenler: 
Hidroklorik asit 

(Devamı 2. sayfada) 
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BÖLÜM 1: Madde veya karışımın ve şirketin tanımı 

· Sürüm: 2.0/DE 
· Düzenleme tarihi: 09.07.2018 
· 1.1 Ürün tanımlayıcısı 
· Ticari adı: PROBAU Çimento Artığı Temizleyici 
· EAN Kodu: 
1.0 l: 4004637295637 
5.0 l: 4004637295644 

· 1.2 Madde veya karışımın tanımlanmış ilgili kullanımları ve önerilmeyen kullanımları 
Özel yüzey temizleyici. Genel kullanım için öngörülmüştür. 

· 1.3 Güvenlik bilgi formunu hazırlayan tedarikçiye ait bilgiler 
· Üretici/Tedarikçi: 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
Mühleneschweg 6 
49090 Osnabrück 

 

Tel: +49 (0) 5 41 /  601 - 01 
Faks: +49 (0) 5 41 / 6 01 - 853 
E-posta: info@quick-mix.de 

· Bilgi veren alan: 
· quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
· Bölüm: Teknik danışmanlık 
· Telefon: +49 (0)541 601-601 
· E-posta: info@quick-mix.de 
· 1.4 Acil telefon numarası: 
· Zehirlenme belirtileri için danışma merkezi:  
· Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Göttingen Üniversitesi, 
· Tel: +49 (0) 551 19240 

mailto:info@quick-mix.de
mailto:info@quick-mix.de
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BÖLÜM 3: Bileşim/Bileşenler hakkında bilgiler 

· 3.2 Karışımlar 

· Ek açıklamalar: 
Alıntılanan ilgili tehlike uyarıları 16. bölümde yer almaktadır. 

 (1. sayfanın devamı) 

Tehlike uyarıları   
H290 Metalleri aşındırabilir. 
H315 Cilt tahrişine yol açar. 

H319 Ciddi göz hasarına yol açar 
H335 Solunum yollarını tahriş edebilir. 
Güvenlik uyarıları  
P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ambalajı veya  

etiketi hazır bulundurun. 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P261 Sis/buhar/duman/aerosol solumaktan kaçının.  
P280 Koruyucu eldiven / göz koruyucu kullanın. 
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan mekanlarda kullanın. 
P305+P351+P338 GÖZLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice su ile 

yıkayın. Kontak lens kullanıyorsanız, kontak lenslerinizi çıkarın. 
Yıkamaya devam edin. 

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNE/doktora telefon açın.  
P302+P352 CİLTLE TEMASI HALİNDE: Bol su ile yıkayın. 

P390 Maddi hasarları önlemek için dökülen miktarları temizleyin 

P405 Kilit altında saklayın. 

P501 İçeriği/Kabı özel atık olarak bertaraf edin. 

2.3 Diğer tehlikeler  

PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları 
PBT: Uygulanamaz. 
vPvB: Uygulanamaz 

 
 

  
 

 
· Tehlikeli içerik maddeleri: 

CAS: 7647-01-0 
EINECS: 231-595-7 
Tescil no: 01-2119484862-27-
XXXX 

Hidroklorik asit 10-<%25 

Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 
1, H318 
STOT SE 3, H335 

· Deterjan Yönetmeliği 648/2004/EC / İçerik maddelerinin etiketlenmesi: 

Koku maddeleri 

  
  

 
* BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri 

· 4.1 İlk yardım tedbirleri ile ilgili açıklamalar 
· Genel açıklamalar: 
Ürünle kontamine olan giysileri hemen çıkarın. 
Tedavi eden doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. 

· Solunmasından sonra: 
Temiz hava olmasını sağlayın. 
Baygın şahısları, sağlam bir şekilde yana yatırın ve nakledin. Rahatsızlıkların baş göstermesi 
durumunda bir doktora başvurun. 

· Ciltle temasından sonra: 
Hemen su ve sabun ile yıkayın ve iyice durulayın.  
Cilt tahrişinin geçmemesi durumunda bir doktora başvurun. 

(Devamı 3. sayfada) 
TR 
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(2. sayfanın devamı) 

· Gözle temasından sonra: 
Göz kapaklarınız açıkken gözlerinizi akan su altında birkaç dakika (yakl. 10 dak.) yıkayın. 
Rahatsızlıkların geçmemesi durumunda bir doktora başvurun. 
Zarar görmeyen gözü koruyun. 

· Yutulmasından sonra: 
Kendinizi kusmaya zorlamayın, hemen doktora başvurun. 
Ağzınızı çalkalayın ve ardından bol su için (sadece şahıs kendi bilincindeyse). 

· 4.2 En önemli akut ve gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomlar ve etkiler 
Solunum yollarını tahriş edebilir. 
Gözler ve cildi tahriş edicidir. 

· 4.3 Acil tıbbi yardım veya özel tedavi ile ilgili açıklamalar 
Tedavi genel olarak semptomlara bağlı olmalıdır ve etkilerin dindirilmesi yönünde düzenlenmelidir. 

BÖLÜM 6: İstenmeden serbest kalması durumunda alınacak önlemler 
 
 
 

· 6.1 Kişisel ihtiyati önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durumlarda uygulanması gereken 
yöntemler 
Koruyucu donanım kullanın. Korumasız şahısları uzaklaştırın. 
Gözler ve ciltle temasından kaçının. 

· 6.2 Çevre koruyucu tedbirler: 
Kanalizasyon/yüzey suları/yeraltı suyuna sızmasına izin vermeyin.  
Yer altına/toprağa karışmasına izin vermeyin. 
Büyük miktarların serbest kalması durumunda yetkili daireleri bilgilendirin. 

· 6.3 Engelleme ve temizleme yöntemleri ve malzemesi: 
Ürün, sıvı bağlayıcı maddeler (kum, diatomit, asit bağlayıcı, evrensel bağlayıcı, talaş) ile 
alınmalıdır. 
Uygun geri kazanım veya tasfiye kaplarında muhafaza edin. 

· 6.4 Başka bölümlere gönderme 
Ürünün güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler 7. bölümde yer almaktadır. 
Kişisel koruyucu donanım ile ilgili bilgiler 8. bölümde yer almaktadır. 

(Devamı 4. sayfada) 

TR 

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele tedbirleri 
 
 
 

· 5.1 Yangın söndürücü maddeler 
· Uygun yangın söndürücü maddeler: 
Ürün yanıcı değildir. 
CO2, söndürme tozu veya püskürtme su. Büyük yangınları, püskürtme su veya alkole karşı 
dayanıklı köpük ile söndürün. 

· Güvenlik açısından uygunsuz söndürme maddeleri: 
Bu karışım için söndürücü maddeler açısından kısıtlamalar yoktur. 

· 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler 
Bir yangında serbest kalabilecek 
maddeler: Hidrojen klorür (HCI) 
Karbon monoksit (CO) ve karbon dioksit (CO2) 

· 5.3 Yangınla mücadele hakkında açıklamalar 
· Özel koruyucu donanım: Ortam havasına bağlı olmayan solunum cihazı kullanın. 
· Diğer bilgiler 
Yangın artıkları ve kontamine olmuş yangın söndürme suyu, resmi dairelerin mevzuatlarına uygun 
şekilde bertaraf edilmelidir. 
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· 8.1 İzlenmesi gereken parametreler 

· Ayrışma ürünlerinin iş yeri sınır değerleri: 
Başka ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 

· Yasal mevzuatlar 
AGW (Almanya-DE): TRGS 900 
IOELV (Avrupa Birliği): (EU) 2017/164 

· 8.1.2 DNEL değerleri 
· DNEL işçisi: 

(Devamı 5. sayfada) 
TR 
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*  
 
 

  
· 8.1.1 İş yeri ile ilgili olarak izlenmesi gereken bileşenlerin sınır değerleri: 

CAS: 7647-01-0 Hidroklorik asit 

AGW (Almanya-DE) 

 
IOELV (Avrupa Birliği) 

Uzun süreli değer: 3 mg/m³, 2 ml/m³ 
2(I);DFG, EU, Y 

Kısa süreli değer: 15 mg/m³, 10 ml/m³ 
Uzun süreli değer: 8 mg/m³, 5 ml/m³ 

 
 
 
 
 
 

 
· Uzun süreli-yerel etkiler: 

CAS: 7647-01-0 Hidroklorik asit 

Solunum yoluyla DNEL 8 mg/m³ (Solunum yollarını tahriş eder) 

(3. sayfanın devamı) 

Ürünün tasfiyesi ile ilgili bilgiler 13. bölümde yer almaktadır. 

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama 
 
 

· 7.1 Güvenli elleçleme için gerekli emniyet tedbirleri 
· İş yerinde iyi havalandırma/emiş sağlayın. 
· Sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanın. 
· Aerosol oluşumunu önleyin. 
· Yangın ve patlama güvenliği ile ilgili bilgiler: 
· Özel tedbirler gerekli değildir. 
· Ürün yanıcı değildir. 
· Emniyet ve hijyen ile ilgili genel tedbirler: 
Gözler ve ciltle temasından kaçının. 
Çalışma sırasında bir şey yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin ve enfiye çekmeyin. 
Kimyasallar ile çalışırken, normal ihtiyati tedbirlere uyun. 
Koruyucu donanım sadece ticari kullanımda veya büyük kaplarda (ev kullanımı kutular değil) 
gereklidir. 

· 7.2 Uyumsuzluklar da dikkate alınmak suretiyle emniyetli depolama koşulları 
· Depolama: 
· Depo ve kaplar ile ilgili gereksinim: 
Aside karşı dayanıklı zemin öngörün. 
Sadece etiketli orijinal kabında muhafaza edin. 

· Birlikte depolama yasakları: 
Alkaliler (çözeltiler) ile birlikte muhafaza etmeyin.  
Oksitleyici maddelerden ayrı muhafaza edin. 

· Depolama koşulları ile ilgili diğer bilgiler: Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. 
· TRGS 510 uyarınca depolama sınıfı: LGK 8B: Yanıcı olmayan, aşındırıcı tehlikeli maddeler 
· 7.3 Spesifik nihai uygulamalar Bkz. bölüm 1.2.1 

BÖLÜM 8: Maruziyetin sınırlandırılması ve izlenmesi/Kişisel  
koruyucu donanımlar 
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(4. sayfanın devamı) 
 

· Akut-yerel etkiler: 

CAS: 7647-01-0 Hidroklorik asit 

Solunum yoluyla DNEL 15 mg/m³ (Solunum yollarını tahriş eder) 

· DNEL tüketici: 
· Akut-yerel etkiler: Veri mevcut değil. 
· 8.1.3 PNEC değerleri: Veri mevcut değil. 
· 8.1.4 Biyolojik sınır değerli bileşenler: Veri mevcut değil. 
· 8.1.5 Kullanılan Control Banding yaklaşımı gereğince risk yönetimi tedbirleri: 
Veri mevcut değil. 

· Ek açıklamalar: Bu güvenlik bilgi formu hazırlanırken, yürürlükteki listeler dayanak olarak 
kullanılmıştır. 

· 8.2 Maruziyetin sınırlandırılması ve izlenmesi 
· 8.2.1 Uygun Teknik Kontrol Düzenekleri: İlgili değil. 
· 8.2.2 Kişisel koruyucu donanım: 
· Emniyet ve hijyen ile ilgili genel tedbirler: 
Kimyasallar ile çalışırken, normal ihtiyati tedbirlere uyun. 
Kirli, madde bulaşmış giysileri hemen çıkarın. 
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. 
Molalardan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın. 
Gözler ve ciltle temasından kaçının. 
Gazlar/buharlar/aerosollar solumayın. 

· Solunum koruyucu: 
İş yeri sınır değerinin/değerlerinin (AGW) ve diğer sınır değerlerinin sürekli olarak korunması 
durumunda normalde özel tedbirlere gerek yoktur. 
Solunum koruyucu aygıtların kullanımı hakkındaki kuralları ve Meslek Sendikası Kuralı (BGR) 
190 gereğince taşıma süresi sınırlamasını dikkate alın. 

· Kısa süreli kullanım için önerilen filtreleme cihazı: 
Kombinasyon filtresi E-P (EN 141) (Etiket renkleri sarı ve beyaz) 

· El koruyucu: 
Uygun eldiven giyin. EN 374 uyarınca onaylanmış, kimyasallara karşı koruyucu eldiven uygundur. 
Aşağıda anılan koruyucu eldivenlerin, özel uygulamalarda kullanılan kimyasallara karşı 
dayanıklılıkları konusu, eldiven üreticisi ile görüşülerek netleştirilmelidir. 

· Eldiven malzemesi 
Doğal kauçuk, doğal lateks (NR) 

Önerilen malzeme kalınlığı:  0.5 mm 
· Eldiven malzemesinin geçirim süresi 
Ürün ile temas için EN 374 uyarınca koruyucu eldivenler önerilir, örneğin Vital 117 (MAPA GmbH). 
Uzun süreli ve tekrarlanan temas için, yukarıda anılan geçirim sürelerinin pratikte EN 374 uyarınca 
belirlenen geçirim sürelerinden çok daha kısa olabileceklerini dikkate alın. Koruyucu eldiven her 
durumda iş yeri açısından uygunluğu (örn. mekanik ve termik dayanıklılık, antistatik, vs.) açısından 
kontrol edilmelidir. İlk aşınma belirtileri durumunda, koruyucu eldiven hemen değiştirilmelidir. Bir 
eldiven üreticisi ve meslek sendikası ile birlikte, işletmesel gereksinimlere göre uyarlanan bir el 
bakımı planının düzenlenmesini öneririz. 

· Göz koruyucu: EN 166:2001 uyarınca yan korumalı çerçeveli gözlük kullanın. 
· Vücut koruması: Koruyucu iş kıyafeti 
· 8.2.3 Çevresel mazuriyetin sınırlandırılması ve izlenmesi Bkz. bölüm 6 ve 7. 

(Devamı 6. sayfada) 

TR 
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BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 

 

 
 

* 
 

· 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgiler 
· Genel bilgiler 

· 9.1.1 Görünüm: 
Biçimi: Sıvı 
Renk: Kırmızı 

· Koku: Karakteristik 

· 9.1.2 Güvenlik açısından önemli temel veriler: 

20°C’de pH değeri: 0.0< pH≤0.5 

· Durum değişikliği 
Erime noktası/Donma noktası: Belirtilmemiş. 
Kaynama noktası ve kaynama aralığı 85°C 

· Tutuşma noktası: Uygulanamaz. 

· Tutuşma sıcaklığı: Uygulanamaz. 

· Ayrışma sıcaklığı: Uygulanamaz. 

· Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Ürün kendiliğinden tutuşmaz. 

· Patlayıcı özellikler: Ürün kendiliğinden tutuşmaz. 

· Patlama sınırları: 

Oksitleyici özellikler Yanmayı teşvik etmez. 

· 20°C’de buhar basıncı: 23 hPa 

· 20°C’de yoğunluk: 1060 kg/m³ 
· 20°C’de bağıl yoğunluk                           1.060 

· Buharlaşma hızı Belirtilmemiş. 

· Çözünürlüğü / Karıştırılabilirliği 
Su: Tamamen karıştırılabilir. 
VOC (EU) % 0  

· 9.1.3 Fiziksel tehlikeler 
Metalleri aşındırır                                  Metalleri aşındırabilir. 

· Sonuç / Özet                                             Metalleri aşındırabilir. 

· 9.2 Diğer bilgiler                                      Başka ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

 

 
* 

(5. sayfanın devamı) 

· Risk yönetimi tedbirleri 
Çalışanlar yeterli ve uygun şekilde eğitilmelidir. İş yeri düzenli olarak uzman personel, örn. iş 
güvenliği uzmanı tarafından incelenmelidir. 

BÖLÜM 10: Stabilite ve Reaktivite 

· 10.1 Reaktivite Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 
· 10.2 Kimyasal stabilite 
· Termal ayrışma / Kaçınılması gereken koşullar: 
Amacına uygun olarak kullanılması durumunda ayrışmaz. 

(Devamı 7. sayfada) 
TR 
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BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler 

· 11.1 Toksikolojik etkiler ile ilgili bilgiler 
· Akut Toksisite 

· Ürün/Karışım: Komple karışım için kontrol verileri mevcut değildir. 
· Değerlendirme / Sınıflandırma: 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 

· Cilt üzerinde kostik/tahriş etkilidir 

· Ürün/Karışım: Komple karışım için kontrol verileri mevcut değildir. 
· Değerlendirme / Sınıflandırma: 

Cilt tahrişine yol açar. 

· Ağır göz hasarı/tahrişi: 

· Ürün/Karışım: Komple karışım için kontrol verileri mevcut değildir. 
· Değerlendirme / Sınıflandırma: 
Ağır göz tahrişine yol açar. 

(Devamı 8. sayfada) 
TR 

 

 
 

* 
 
 

 
· Tehlikeli içerik maddeleri 

CAS: 7647-01-0 Hidroklorik asit 

Oral 

Dermal 

LD50 

LD50 

mg/kg (sınıflandırılmamış (eksik veriler)) 

mg/kg (sınıflandırılmamış (eksik veriler)) 

 
 

 
 

 
· Tehlikeli içerik maddeleri 

CAS: 7647-01-0 Hidroklorik asit 

Sonuç: Kategori 1 B (Kostik) 1 h (ada tavşanı) (OECD404 Akut cilt tahrişi/kostik etki) 
HCl %37 Cat.1B or more severe 
(Potokar etal, 1985; IUCLID) 
 

SCL: 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ %25  

Skin Irrit. 2; H315: %10  ≤ C < %25  

 
 

 
 

 
· Tehlikeli içerik maddeleri 

CAS: 7647-01-0 Hidroklorik asit 

Sonuç: Kategori 1 (Kalıcı göz hasarı) h 
SCL: 
Eye Dam. 1;H318: >%25  
Eye Irrit. 2; H319: %10  ≤ C < %25  

(6. sayfanın devamı) 

· 10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılıkları 
Alkaliler ile reaksiyonlar (çözeltiler). 
Değerli olmayan metaller ile hidrojen oluşumu altındaki reaksiyonlar. 
Ağır oksidasyon maddeleri ile reaksiyonlar. 

· 10.4 Kaçınılması gereken koşullar Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 
· 10.5 Uyumsuz malzemeler: Alkaliler (bazlar, çözeltiler). 
· 10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri: 
Hidrojen klorür (HCI) 
Hidrojen 
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BÖLÜM 12: Çevreyle ilgili bilgiler 

· 12.1 Toksisite 
· Sucul toksisite 

· Ürün/Karışım: Komple karışım için kontrol verileri mevcut değildir. 
(Devamı 9. sayfada) 

TR 

 

 

· Solunum yolları/Cildi duyarlılaştırır: 

(7. sayfanın devamı) 

 

· Tehlikeli içerik maddeleri 

CAS: 7647-01-0 Hidroklorik asit 

Sonuç: Cildi duyarlılaştırmaz  (Kobay) (OECD406 Cildin duyarlılaşması) 
GPMT (IUCLID) 

· Ürün/Karışım: Komple karışım için kontrol verileri mevcut değildir. 
· Değerlendirme / Sınıflandırma: Duyarlılaştırıcı etkisi bilinmemektedir. 

 
 

· CMR etkileri (karsinojeniklik, mutajeniklik ve üreme toksisitesi) 
· Germ hücresi mutajenitesi 
· Ürün/Karışım: 
· Değerlendirme / Sınıflandırma: 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 

 
 

· Karsinojeniklik Ürün/Karışım: 

· Değerlendirme / Sınıflandırma: 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 

 
 

· Reprodüksiyon toksisitesi 

· Ürün/Karışım: 

· Değerlendirme / Sınıflandırma: 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 

 
 

· Bir kerelik maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi Ürün/Karışım: 
Değerlendirme / Sınıflandırma: 
Bir kerelik maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi, Kategori 3 H336. 
Solunum yolu tahrişine yol açabilir. 

 
 

· Tekrarlı maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi Ürün/Karışım: 
Değerlendirme / Sınıflandırma: 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 

 
 

· Aspirasyon tehlikesi  

· Ürün/Karışım:  

· Değerlendirme / Sınıflandırma: 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 

 
 

* 
 
 

 
· Tehlikeli içerik maddeleri 

CAS: 7647-01-0 Hidroklorik asit 

LC50/48 h 

EC50/72 h 

862 mg/l (Leuciscus idus (Altın Orf)) 

56 mg/l (Daphnia magna (Büyük Su Biti)) 
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BÖLÜM 13: Tasfiye ile ilgili uyarılar 

· 13.1 Atık işleme yöntemleri 
· 13.1.1 Usulüne uygun tasfiye / Ürün/Karışım: 
Tavsiye: 
Konsantreyi su ile inceltin ve ardından uygun alkalik malzeme ile nötralize edin (kostik soda, kireç). 
Meydana gelen nötr tuzlar çevre açısından oldukça uyuşkandır. 
Küçük miktarlar bol su ile inceltilebilir ve çalkalanarak giderilebilir. Büyük miktarlar yerel resmi 
mevzuatlara göre bertaraf edilmelidir. 

(Devamı 10. sayfada) 
TR 

 

 
· Değerlendirme / Sınıflandırma: 
Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır. 

· 12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik 

(8. sayfanın devamı) 

 

· Tehlikeli içerik maddeleri 

CAS: 7647-01-0 Hidroklorik asit 

Biyolojik parçalanabilirlik % 
Biyolojik parçalanabilirliği tespit etme yöntemleri anorganik maddelerde 
uygulanamaz. 

· Ürün/Karışım: Komple karışım için kontrol verileri mevcut değildir. 
· Sonuç: 
Anorganik ürün, biyolojik temizleme yöntemleri ile sudan elenemez. 

 
 

· 12. Biyolojik akümülasyon potansiyeli 
· Tehlikeli içerik maddeleri Notlar: Bilgi mevcut değil 
· Ürün/Karışım: Notlar. Bilgi mevcut değil 

 
 

· 12.4 Topraktaki mobilite 
· Tehlikeli içerik maddeleri Notlar: Bilgi mevcut değil 
· Ürün/Karışım: Notlar: Bilgi mevcut değil 
· Diğer ekolojik açıklamalar: 
· Genel açıklamalar: 
Büyük miktarların kanalizasyon veya sulara akıtılması pH değerinin azaltılmasına neden olabilir. 
Düşük bir pH değeri su organizmalarına zarar verir. Kullanılan konsantrasyon inceltildiğinde, pH 
değeri oldukça yükselmesi sayesinde, ürünün kullanılmasından sonra kanalizasyona giren atık 
sular suya sadece hafifçe zararlı etki eder. Su tehlike sınıfı 1 (kendi sınıflandırmamız): düşük 
oranda su için tehlikelidir 

· 12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları 
· PBT: Uygulanamaz. 
· vPvB: Uygulanamaz. 
· 12.6 Diğer zararlı etkiler Bu konuyla ilgili başka bir bilgi bulunmamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· EAKV gereğince atık anahtarları/atık tanımları için öneri listesi: 

06 00 00 ANORGANİK-KİMYASAL İŞLEMLERDEN ATIKLAR 

06 01 00 Asitlerin üretimi, işlemi, dağıtımı ve kullanımından (HZVA) asitler 

06 01 06* diğer asitler 

15 00 00 AMBALAJLAMA ATIĞI,      EMİŞ KİTLELERİ,       SİLME BEZLERİ,  

 FİLTRELEME MALZEMELERİ VE KORUYUCU KIYAFET (başka yerde belirtilmemiş) 
sınıflandırılmamış) 15 01 00 Ambalajlar (ayrı ayrı toplanmış belediye atıkları dahil) 
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BÖLÜM 14: Nakliye ile ilgili bilgiler 

(Devamı 11. sayfada) 
TR 

 

 
 
 

 

· UN No: 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1789 

· 14.2 Usulüne uygun BM sevk tanımı 
· ADR/RID/ADN UN1789 HİDROJEN KLORÜR ASİT 
· IMDG, IATA HYDROCHLORIC ACID 

· 14.3 Nakliye tehlike sınıfları 

· ADR/RID/ADN 
 

 

· Sınıf 8 (C1) Kostik maddeler 
· Tehlike belgesi 8 
· IMDG, IATA 

 

 

· Class 8 Kostik maddeler 
· Label 8 

· 14.4 Ambalaj Grubu 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA III 

· Çevre tehlikeleri: Uygulanamaz. 

· 14.6 Kullanıcı için 
özel güvenlik tedbirleri         Dikkat: Kostik maddeler 

· Kemler sayısı: 80 
· EMS numarası: F-A,S-B 
· Segregation groups (1) Acids 
· Stowage Category E 

· 14.7 MARPOL Sözleşmesi Ek II ve IBC Kodu 
gereğince kitle mal nakli 
IBC Kodu Uygulanamaz. 

· Nakliye/diğer bilgiler                                        Yukarıdaki düzenlemelere göre tehlikeli mal değildir. 

(9. sayfanın devamı) 

15 01 10*    Tehlikeli madde artıkları içeren veya tehlikeli maddelerle kirlenmiş ambalajlar 

HP 8            kostik 

·  

· 13.1.2 Usulüne uygun tasfiye / Ambalaj: 
· Tavsiye: 
Ambalaj, temizlikten sonra yeniden kullanılabilir veya maddesel olarak değerlendirilebilir. 
Ambalaj ambalajlama yönetmeliğine uyarınca tasfiye edilmelidir. 

· Tavsiye edilen deterjanlar: Gerekmesi durumunda deterjan da eklenmek suretiyle, su kullanılmalıdır. 
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· ADR/RID/ADN 
· Sınırlı miktar (LQ) 
· Muaf miktarlar (EQ) 
 
 
 

· Taşıma kategorisi 
· Tünel sınırlama kodu 
· IMDG 
· Limited quantities (LQ) 
· Excepted quantities (EQ) 

5L 
Kod: E1 
İç ambalaj başına en yüksek net miktar: 30 ml 
dış ambalaj başına en yüksek net miktar: 1000 
ml 
3 
E 

· UN "Model Regulation": 

1L 
Kod: E2 
İç ambalaj başına en yüksek net miktar: 30 ml 
Dış ambalaj başına en yüksek net miktar: 500 ml 

UN 1789 KLORÜR HİDROJEN ASİT, 8 III 

 

 
 

* 

 
· 15.1 Güvenlik, sağlık ve çevre koruması mevzuatları/madde veya karışım ile ilgili özel yasal 
mevzuatlar 

· Avrupalı Yönetmelikler ve Yönetmelikler: 
Yönetmelik (EC) No: 1907/2006 (REACH), Yönetmelik (EC) No: 2015/830/EU 
Yönetmelik (EC) No: 1272/2008 (CLP, EU-GHS) ile değiştirilmiş 
Deterjan yönetmeliği: Yönetmelik (EC) No: 648/2004 
Taşıma mevzuatları ilgili geçerli ADR, RID, IMDG, IATA gereğincedir. Kimyasal iş 
maddeleri yönetmeliği: 98/24/EC no’lu yönetmelik 
Kişisel koruyucu donanım: 89/686/EC no’lu yönetmelik 
Çeşitli taşıma şekillerinin sınıflandırılması: 96/35/EC ve 2000/18/EC no’lu yönetmelikler Genç 
Çalışan Güvenliği: 94/33/EC no’lu yönetmelik 
Atıklar 2006/12/EC ve 2008/98/EC no’lu yönetmelikler 
Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatı hakkında (PIC) 649/2012/EU no’lu yönetmelik 

· 2010/75/EC no’lu yönetmelik: 0.0 g/l 
· Biyosit ürünlerinin piyasada sunulması ve kullanılması hakkında Yönetmelik (EU) No: 
528/2012: 
Ürün, biyosit yönetmeliğinin düzenleme alanına girmemektedir. 

· Yönetmelik (EC) No: 1907/2006 Ek XVII Belirli tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin 
üretimi, trafiğe getirilmesi ve kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar 
Kısıtlama şartları: 3 

 
 

· Ulusal mevzuatlar/açıklamalar (Almanya): 
Tehlikeli maddelere karşı koruma hakkında kanun (Kimyasal Kanunu. ChemG) Zehir bilgi 
yönetmeliği - ChemGiftInfoV 
Tehlikeli madde yönetmeliği - GefStoffV 
Kimyasal Kanunu (Kimyasal Yasaklama Yönetmeliği - ChemVerbotsV) gereğince belirli tehlikeli 
maddelerin, karışımların ve ürünlerin üretimi, trafiğe getirilmesi ve kullanılmasına ilişkin yasaklar ve 
kısıtlamaların hakkında yönetmelik 

· Çalıştırma kısıtlamaları ile ilgili açıklamalar: 
Genç Çalışan Güvenliği Kanunu (JArbSchG) uyarınca çalıştırma kısıtlamalarını dikkate alın. 
Anne olmak üzere bayanlar veya emziren anneler için Anne Güvenliği Yönetmeliği Düzenlemesini 
(MuSchG) dikkate alın. 

(Devamı 12. sayfada) 

TR 

(10. sayfanın devamı) 

BÖLÜM 15: Hukuki mevzuatlar 
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· 16.1 Değiştirme notları Güvenlik Bilgi Formunun içeriği kontrol edilmiştir/işlenmiştir. 
· 16.2 H ve EUH cümleleri metinleri 
(Numara ve tam metin) 
H290 Metalleri aşındırabilir. 
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. 

· 16.3 Çalışanlar için eğitimler 
Kullanım kılavuzu (TRGS 555) vasıtasıyla tehlikeler ve koruyucu tedbirler ile ilgili eğitimler. Eğitimler, 
çalışanlar çalışmaya başlamadan önce ve daha sonra en az yılda bir kez verilmelidir. 

· 16.4 Bilgi Formunun düzenlenmesi için kullanılan veri kaynakları: Bilgiler 
referans kaynaklarından ve literatürden alınmıştır. Tedarikçinin Hammadde 
Güvenlik Bilgi Formları 
ECHA sınıflandırma ve etiketleme endeksi (http://echa.europa.eu/clp/ c_l_inventory_en.asp) 
eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en) 
TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html) 
International Chemical Safety Cards (ICSC) (http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home) 
GESTIS“-Stoffdatenbank (www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp) 
Gefahrstoffinformationssystem GisChem (www.gischem.de) 
ECHA tescilli maddeler veri tabanı (http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/ registered-
substances) 
Eyaletlerin tehlikeli madde veri tabanı (GDL) (http://www.gefahrstoff-info.de) CEFIC ERICards 
Database (http://www.ericards.net) 

 
 

· 1272/2008 [CLP] no’lu EC yönetmeliğine göre karışımların sınıflandırılması ve 
değerlendirme yöntemi: 
Met. Corr. 1, H290: Kontrol verileri bazında  
Skin Irrit. 2, H315: Hesaplama yöntemi 
STOT SE 3, H335: Hesaplama yöntemi  
Eye Irrit. 2, H319: Hesaplama yöntemi 

 
 

· Bilgi Formunu düzenleyen alan: Ürün güvenliği bölümü 
 

 

· 16.6 Bu belgede muhtemelen kullanılan kısaltmalar ve akronimler: 
Acute Tox. Akut Toksisite 
Aquatic Acute Akut sucul toksisite  
Aquatic Chronic Kronik sucul toksisite  
ADR Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 

(Devamı 13. sayfada) 

TR 

(11. sayfanın devamı) 

· Arıza yönetmeliği (12. BlmSchV): Arıza yönetmeliği, Ek: anılmamış. 
· Çözücü madde yönetmeliği (31. BImSchV): % 0.00 
· Suya zarar verme derecesi: Su tehlike sınıfı 1 (kendi sınıflandırmamız): düşük oranda su için 
tehlikelidir. 

· Diğer yönetmelikler, kısıtlamalar ve yasaklayıcı hükümler 
BGR 189 “Koruyucu kıyafet kullanımı için kurallar” (önceki ZH 1/700)  
BGR 190 “Solunum koruyucu aygıtların kullanımı için kurallar” (önceki ZH 1/701) 
BGR 192 “Göz ve yüz koruyucu kullanımı“ (önceki ZH 1/703)  
BGR 195 “Koruyucu eldiven kullanımı için kurallar” (önceki ZH 1/706)  
BGR 197 “Cilt koruyucu kullanımı“ (önceki ZH 1/708) 
Ambalajlar ve ambalajlama atıkları hakkında 94/62/EC no’lu yönetmelik.  
BGV A 5: Kaza önleme yönetmeliği “İlk Yardım” 
A 008: “Kişisel koruyucu donanımlar” 

· 15.2 Madde güvenlik değerlendirmesi: Bir madde güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. 

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler 

http://echa.europa.eu/clp/
http://echa.europa.eu/clp/
http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&amp;request_locale=en)
http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html)
http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home)
http://www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp)
http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/
http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/
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(12. sayfanın devamı) 

ADN Tehlikeli Malların Yurt İçi Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 
AGW İş yeri sınır değeri  
Asp. Tox. Aspirasyon tehlikesi 
ATE Akut toksisitenin tahmini değeri  
C ve L sınıflandırma ve etiketleme 
CLP Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No: 1272/2008  
CAS No: Chemical Abstracts Servis Numarası 
CMR, Karsinojen, Mutajen veya reprodüksiyon toksini  
CSA madde güvenliği değerlendirmesi 
CSR Madde güvenliği raporu 
DNEL türetilen maruziyet yüksekliği etkilenmeden 
ECHA Avrupa Kimyasal Ajansı 
EC Numarası EINECS ve ELINCS Numarası (ayrıca bkz. EINECS ve ELINCS)  
EINECS Piyasada Mevcut Maddelerin Avrupa Listesi 
ELINCS Tescilli Kimyasal Maddelerin Avrupa Listesi  
EN Avrupa Standardı 
ext-SDB genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu (SDB ilişik ES ile)  
EU Avrupa Birliği 
EAKV Avrupa Atık Kataloğu (LoW ile değiştirilmiştir - bkz. aşağıda)  
Eye Dam. Ciddi göz hasarı 
Eye Irrit. Ciddi göz tahrişi  
Flam. Liq. Yanıcı sıvılar 
GHS         Küresel Uyumlaştırılmış Sistem 
GCL General Concentration Level / Genel konsantrasyon sınır değerleri  
H ciltten yeniden emilir 
IATA Uluslararası Hava Trafiği Birliği 
ICAO-TI      Hava Trafiğinde Tehlikeli Malların Nakli Hakkında Teknik Mevzuatlar  
IMDG Deniz Gemileri ile Tehlikeli Malların Nakli için Uluslararası Kod 
IUPAC Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği  
Kow Oktanol-Su Dağılımı Katsayısı 
LC50 bir kontrol popülasyonunun %50’si için öldürücü konsantrasyon 
LD50 bir kontrol popülasyonunun %50’si için öldürücü dozaj (median letal dozaj)  
log pOW          Dağılım Katsayısı 
LoW ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htmAbfallliste (bkz. )  
Met. Corr. Metal üzerinde aşındırıcı etkiye sahip maddeler veya karışımlar 
MSDB Malzeme Güvenliği Bilgi Formu 
OECD İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı  
OEL İş Yerindeki Maruziyet için Sınır Değeri 
Ox. Liq. Oksitleyen sıvılar 
PBT Persistan, biyolojik olarak akümüle edilebilir ve toksik madde  
PEC tahmini etkili konsantrasyon 
PNEC(s) tahmini etkisiz konsantrasyon 
PSA Kişisel koruyucu donanım 
(Q)SAR Kalitatif Yapı-Etki İlişkisi 
REACH Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması hakkında yönetmelik, 
Yönetmelik (EC) No: 1907/2006 
RID Tehlikeli Malların Uluslararası Demiryolları ile Nakli Hakkında Yönetmelik  
RMM Risk Yönetimi Tedbiri 
SCL Specific Concentration Level / Spesifik Konsantrasyon Sınır Değerleri  
SDB Güvenlik Bilgi Formu 
Skin Corr. Cilt üzerinde kostik etkilidir  
Skin Irrit. Cilt üzerinde tahriş etkilidir 
Skin Sens. Ciltle temas nedeniyle duyarlılaşma  
STOT spesifik hedef organ toksisitesi 

(Devamı 14. sayfada) 

TR 
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(13. sayfanın devamı) 

(STOT) RE (spesifik hedef organ toksisitesi) tekrardan maruziyet  
(STOT) SE (spesifik hedef organ toksisitesi) tek kerelik maruziyet  
SVHC özellikle endişenlendirici maddeler 
UN Birleşmiş Milletler (BM) 
VOC    Uçucu organik bileşimler vPvB çok persistan ve çok biyolojik akümüle edilebilir 
WoE (Weight of evidence) 
X Kat. 1A/1B kanserojen madde. Bu tehlikeli maddeli faaliyetlerde ek olarak Tehlikeli Madde 
Yönetmeliğinin 10. maddesi dikkate alınmalıdır. 
Y İş yeri sınır değerinin ve biyolojik sınır değerinin (BGW) korunması halinde meyvenin hasar 
görmesi riskinden endişe edilmesi gerekmez.  
Z Meyvenin hasar görmesi riski AGW ve BGW değerlerinin korunmasına rağmen de imkansız 
değildir. 

· * Veriler, bir önceki sürüme kıyasla değiştirilmiştir 
Bu ürün/ Bu madde için güvenlik bilgi formunun yayınlanmasıyla tüm önceki sürümler geçersiz hale 
gelir. Önceki sürüme kıyasla ilgili bölümlerdeki değişiklikler sol kenarda *  ile işaretlenmiştir. 

TR 


