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Bölüm 1: Maddenin/karı şımın ve şirketin/da ğıtıcının kimli ği

· 1.1 Madde/Karı şım kimli ği

· Ticari adı: PROBAU Silikon-Voranstrich PSI-VST 100
· Mal numarası: 33167     (SDB-Nr.: 20886L)
· 1.2 Madde veya karı şımın belirlenmi ş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Sprey
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması astar boya

· 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
· Üretici / Teslimatı yapan:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück

· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-601
EMail: info@quick-mix.de

· 1.4 Acil durum telefon numarası
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240

Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması

· 2.1 Madde veya karı şımın sınıflandırılması
· Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008

GHS02 Alev

Flam. Liq. 2 H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
STOT SE 3 H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

· Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye göre s ınıflandırma

Xi; Tahriş edicidir

R36:   Gözleri tahriş eder.

F; Kolay tutuşabilir

R11:   Kolay alevlenir.
R67:   Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

· İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları:
Üründe en son yayımlanmış "Avrupa Birliğinde Hazırlama Malzemeleri Genel Sıralandırma Talimatnamesinin"
Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur.

· 2.2 Etiket unsurları
· Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
· Zararlılık İşaretleri

GHS02 GHS07

· Uyarı Kelimesi Tehlike

· Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bile şenler:
Isopropanol

· Zararlılık İfadesi
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

· Önlem İfadesi
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
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P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa,

kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P403 İyi havalandırılan yerde depolayın.

· Ek bilgiler: EUH208 N-[3-(trimetoksisilil)-propil]-etilendiamin içerir.  Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
· 2.3 Diğer zararlar

Ürünün geniş bir ortamda ve derin bodrum katlarında büyük yüzeyli şekilde kullanılması durumunda, örn. kaynak
cihazları, ziller, ısıtma levhaları, buzdolapları, gece elektriği depolayan ocaklar vs. gibi ateşleme kaynaklarının
olmamasını sağlayın!   Patlayıcı ortamı belirten uyarı levhaları asın!

· PBT ve vPvB de ğerlendirmesi sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.

Bölüm 3: Bile şimi/ İçindekiler hakkında bilgi

· 3.2 Karışımlar
· Tarifi: Çeşitli maddelerden oluşan karışım

                                                                                                                                                                                              · İhtiva etti ği tehlikeli maddeler:
CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7

propan-2-ol
 Xi R36;  F R11

R67
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

%50-100

CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
 Xi R41;  Xi R43;  N R51/53
 Eye Dam. 1, H318;  Skin Sens. 1B, H317

%< 0,5

· Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

Bölüm 4: İlk yardım önlemleri

· 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
· Teneffüs ettikten sonra:

Temiz hava alması sağlanmalı, sikâyetler halinde doktora gitmelidir.
Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.

· Cilde temas ettikten sonra:
Zarara uğramış cilt kesimlerini pamuk ya da selülozla tamponlayınız ve arkasından suyla ve yumuşak bir temizlik
maddesiyle iyice yıkayınız.

· Gözlere temas ettikten sonra:
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz ve doktora başvurunuz.

· Yuttuktan sonra: Kusmasını sağlamayınız, derhal doktor çağrınız.
· 4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve e tkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gere ği için ilk i şaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri

· 5.1 Yangın söndürücüler
· Elveri şli söndürücü maddeler:

Püskürtme su
alkole mukavim köpük
Söndürme tozu
Karbon diyoksit

· Güvenlik açısından elveri şli olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su
· 5.2 Madde veya karı şımdan kaynaklanan özel zararlar Aşırı ısınma ya da yangın hallerinde zehirli gazlar oluşturur.
· 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
· Özel koruyucu teçhizat: Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.

Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya kar şı önlemler

· 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prose dürleri
Yeterli havalandırma sağlayınız.
Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız.
Buharların/Tozların/Aerosol gazlarının etkin olduğu yerlerde nefes koruyucu kullanınız.

· 6.2 Çevresel önlemler Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
· 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve ma teryaller Mekanik olarak toplayınız.
· 6.4 Diğer bölümlere atıflar

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

(Devamı sayfa 3 'da)
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Bölüm 7: Elleçleme ve depolama

· 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.
· Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:

Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız.
Buharlar havayla patlayabilen bir karışım oluşturabilirler.

· 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için ko şullar
· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Yere sızmasını kesin olarak önleyiniz.
· Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gıda maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
· Depolama şartları ile ilgili di ğer bilgiler:

Dondan koruyunuz.
Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.
Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.
Kabı iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.
Kuru yerde muhafaza ediniz.

· Depolama sınıfı: (VCI konseptine göre): 3
· 7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/ki şisel korunma

· Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

· 8.1 Kontrol parametreleri
                                                                                                                                                                                              · Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bile şenler:
67-63-0 propan-2-ol
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 500 mg/m³, 200 ppm

2(II);DFG, Y
                                                                                                                                                                                              · Biyolojik sınır de ğerleri olan bile şenler:
67-63-0 propan-2-ol
BGW (Deutschland) 25 mg/l

· Ek uyarılar: - 

· 8.2 Maruz kalma kontrolleri
· Kişisel koruyucu teçhizat:
· Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:

Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.

· Nefes koruyucu önlemler:
Oda iyi havalandırılmışken veya yeterli emiş varken gerek yoktur.
Kısa süreli veya düşük emisyonda solunum filtresi, yoğun veya uzun süreli maruz kalmada ise ortam havasından
bağımsız solunum cihazı kullanın.
Kısa süreli filtre:
A2 (DIN EN 14387 / DIN EN 141)

· Elleri koruyucu:
Şu malzemeden oluşan koruyucu eldiven:
Bütil kauçuk (0,7 mm)
Bahsi geçen malzeme sadece ürünün kimyasal dayanıklılığıyla ilgilidir.
Doğru koruyucu eldivenleri seçerken diğer bir önemli faktör de bunların mekanik etkilere karşı dayanıklılığıdır. Fakat
bu durum, firmadan firmaya farklılık gösterebileceği için kullanıcıya koruyucu eldiven üreticisiyle
irtibata geçmesini tavsiye ediyoruz; böylece kendi işletmesindeki koşulları bağımsız olarak gözden
geçirebilirler. Ürüne maruz kalma süresine ve şiddetine göre eldiven malzemesinin yeterince yüksek nüfuz süresine (>
240 dak / EN374) sahip olmasına dikkat edilmelidir.

· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.

· Gözleri koruyucu: Koruyucu gözlük

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

· 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
· Genel bilgiler
· Görünüm

Biçim: Sıvı şekilde
Renk: Renksiz

· Koku: Çözücü madde gibi
(Devamı sayfa 4 'da)
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· Durum de ğişikli ği
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı: 82 °C

· Alev alma ısısı: 12 °C

· Tutu şma ısısı: 350 °C

· Kendili ğinden tutu şabilme özelli ği: Bilgi yoktur.

· Patlama tehlikesi: Bilgi yoktur.
· Alt: 2,0 Vol %
· Üst: 12,0 Vol %

· Buhar basıncı 20 °C'de: 48 hPa

· Yoğunluk 20 °C'de: 0,79 g/cm³

· Çözülme kabiliyeti / karı şma kabiliyeti
suyla: Kısmen çözülür nitelikte.

· Viskozitesi:
Dinamik 20 °C'de: 2 mPas (Brookfield)

· Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde: %99,1

VOC (EU):          782,9 g/l
VOC (EU):          99,10 %
VOC (CH):          99,10%

· 9.2 Diğer bilgiler 94/9/EG (ATEX direktifi) uyarınca patlama grubu: IIA

Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime

· 10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 10.2 Kimyasal kararlılık
· Termik ayrı şma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
· 10.3 Zararlı tepkime olasılı ğı Asitlerle, alkaliklerle ve oksidasyon maddeleriyle reaksiyonlar gösterir.
· 10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 10.5 Kaçınılması gereken maddeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 10.6 Zararlı bozunma ürünleri Amacına uygun kullanıldığında ve talimatlara uygun depolandığında yoktur

Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

· 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
· Akut toksik
· Asli tahri ş edici etkisi:
· Cilt a şınması/tahri şi Tekrar veya uzun süreli ciltle temas ciltte tahrişe neden olabilir.
· Ciddi göz hasarları/tahri şi

Ciddi göz tahrişine yol açar.
· Solunum yolları veya cilt hassasla şması Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Ek toksikolojik uyarılar:

Buharları, uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Burada belirtilmeyen tehlike sınıflarına ilişkin uyarı: Mevcut veriler nedeniyle sınıflandırma kriterleri sağlanmamıştır.

· Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler :
· CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet de ğiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)
· Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
· Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz ka lma

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

· 12.1 Toksisite
· Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 12.3 Biyobirikim potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Diğer ökolojik uyarılar:
· Genel uyarılar:

Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir

(Devamı sayfa 5 'da)
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· 12.5 PBT ve vPvB de ğerlendirmesinin sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.
· 12.6 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri

· 13.1 Atık i şleme yöntemleri
· Tavsiye: Ürün, resmi yönetmeliklere göre tasfiye edilmelidir.
· Atık şifre numarası:

EAK atık kodu / EWC-Code(s):
Toprağa, akarsulara veya kanalizasyona karışmamalıdır; ticari atık olarak imha edilmelidir. Bu AB atık kodları,
yapıştırıcı ve contaların kullanılmasında oluşan atıklar için tavsiyelerdir. Organik solventler veya başka tehlikeli
maddeler bu güvenlik bilgi sayfasının 3. maddesinde belirtilmişse, buradan oluşan atık tehlikeli (*) olarak
sınıflandırılmalıdır.

Uygulama esnasında oluşan atıklar:
080409* Organik solventler veya başka tehlikeli maddeler içeren yapıştırıcı ve conta atıkları
080410 Yapıştırıcı ve conta atıkları, 080409 kapsamına girenler hariç

Temizlik esnasında oluşan atıklar:
08 04 11* Organik solventler veya başka tehlikeli maddeler içeren yapıştırıcı ve conta içeren çamurlar
08 04 12 Yapıştırıcı ve conta içeren çamurlar, 080411 kapsamına girenler hariç

Kirlenmiş ambalaj atıkları:
15 01 10* Tehlikeli madde atıkları içeren veya tehlikeli maddelerle kirlenmiş olan ambalajlar.

Temiz ambalaj atıkları:
15 01 01  Kağıt ve karton ambalajlar
15 01 02  Plastik ambalajlar
15 01 04  Metal ambalajlar

· Temizlenmemi ş ambalajlar:
· Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

Bölüm 14: Ta şımacılık bilgileri

· 14.1 UN numarası
· ADR, IMDG, IATA UN1219
· 14.2 Uygun UN ta şımacılık adı
· ADR 1219 İZOPROPANOL (İZOPROPİL ALKOL)
· IMDG, IATA ISOPROPANOL solution
· 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

· ADR, IMDG, IATA

· sınıfı 3 Tutuşabilir sıvı maddeler
· Tehlike pusulası 3 
· 14.4 Ambalajlama grubu
· ADR, IMDG, IATA II
· 14.5 Çevresel zararlar
· Marine pollutant: - 

Hayır
· 14.6 Kullanıcı için özel önlemler Uyarı: Tutuşabilir sıvı maddeler
· Kemler (tehlike) sayısı: 3 
· EMS - numarası: F-E,S-D
· 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme

taşımacılık Uygulanamaz.

· ADR
· Sınırlı Miktarlar 1L
· İstisnai miktarlar (EQ) Kod: E2

İç ambalaj başına maksimum net miktar: 30 ml
Dış ambalaj başına maksimum net miktar: 500 ml

· Taşıma kategorisi 2 
· Tünel kısıtlama kodu D/E

(Devamı sayfa 6 'da)
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· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Düzenleme": UN1219, İZOPROPANOL (İZOPROPİL ALKOL), 3, II

Bölüm 15: Mevzuat bilgileri

· 15.1 Madde veya karı şıma özgü güvenlik, sa ğlık ve çevre mevzuatı

· Ulusal hükümler: - 
· 15.2 Kimyasal güvenlik de ğerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

Bölüm 16: Di ğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir
hukuki ilişki tesis etmezler.
------------------------------------------------
Sadece ticari kullanım için öngörülmüştür.

· Önemli terkipleri
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

R11 Kolay alevlenir.
R36 Gözleri tahriş eder.
R41 Gözde ciddi hasar riski.
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

· Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Abteilung F&E
· Kısaltmalar ve:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Alevlenir sıvı, Kategori 2
Eye Dam. 1: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 1
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 2
Skin Sens. 1B: Cilt hassaslaştırma, Alt kategori 1B
STOT SE 3: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, Kategori 3


