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* Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

· Madde/Karışım kimliği

· Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL UNIVERSAL SILICONE
· Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Veri yok.
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Contalama maddesi

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

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Şerifali Mah.Kız Kalesi sok.ECT Plaza No:15/1 Ümraniye-İstanbul Turkey
tel: + 90 216 466 26 26, fax: +90 216 540 89 00
e-mail: info@selenaturk.com.tr, www.selenaturk.com.tr

· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: info@selenaturk.com.tr
· Acil durum telefon numarası Acil telefon numarası: 112 (24h)

* Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması

· Madde veya karışımın sınıflandırılması
· Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008

Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmamıştır.

· Etiket unsurları
· Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme kalkmıştır
· Zararlılık İşaretleri kalkmıştır
· Uyarı Kelimesi kalkmıştır
· Zararlılık İfadesi kalkmıştır
· Ek bilgiler:

Biyosidal ürünler içermektedir:
4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-one  (DCOIT)
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
EUH210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

· Diğer zararlar
· PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.

* Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

· Karışımlar
· Tarifi: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.
· İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:

CAS: 64742-46-7
EINECS: 265-148-2
Reg.nr.: 01-21198227000-58-XXXX

Distillates (petroleum), hydtrotreated middle
 Asp. Tox. 1, H304

%<20,0

CAS: 64742-47-8
Reg.nr.: 01-2119453414-43-XXXX

Distillates (petroleum), hydrotreated light
 Asp. Tox. 1, H304

%<10,0

CAS: 64359-81-5 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one
 Acute Tox. 2, H330;  Skin Corr. 1C, H314;  Aquatic

Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;  Acute Tox. 4,
H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
H335

%<0,1
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· Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

* Bölüm 4: İlk yardım önlemleri

· İlk yardım önlemlerinin açıklaması
· Genel uyarılar: Özel önlemler alınması gerekmez.
· Teneffüs ettikten sonra: Temiz hava alması sağlanmalı, sikâyetler halinde doktora gitmelidir.
· Cilde temas ettikten sonra:

Bol su veya su-sabun ile yıkayınız. Hastalık halinde derhal doktora başvurunuz. (Mümkünse ürün etiketini
gösteriniz.)

· 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.
· Doktor için uyarılar:
· Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Veri yok.
· Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Veri yok.

* Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri

· Yangın söndürücüler
· Elverişli söndürücü maddeler:

CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınla püskürtme suyla mücadele ediniz.
· Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Bir yangında şu maddeler oluşabilir:
Karbon monoksit (CO)
formaldehyde
silica dioxide

· Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
· Özel koruyucu teçhizat:

Komple koruyucu elbise giyiniz.
Nefes koruyucu alet takınız.

* Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

· Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Kişisel koruyucu giyim giyiniz.
· Çevresel önlemler Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
· Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Mekanik olarak toplayınız.
Sıvı bölümlerini sıvı bağlayıcı malzemeyle eminiz.

· Diğer bölümlere atıflar
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.

* Bölüm 7: Elleçleme ve depolama

· Kullanım:
· Güvenli elleçleme için önlemler Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.

(Devamı sayfa 3 'da)
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· Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:
Ürün yanmaz niteliktedir.
Özel önlemlerin alınması gerekmez.

· Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:

Yalnız orjinal ambalajında muhafaza ediniz.
Keep away from water and moisture

· Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
· Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:
İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.
Dondan koruyunuz.
+ 0 °C to + 25 °C arasında saklayın.
Bir yere kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

· Belirli son kullanımlar Veri yok.

Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

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

· Kontrol parametreleri
· Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:

Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva
etmemektedir.

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

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.
Çalışma sırasında yemek yemeyiniz, birşey içmeyiniz, sigara içmeyiniz ve burnunuzdan birşey çekmeyiniz.
Cilt koruyucu kremle cildi koruyunuz.

· Nefes koruyucu önlemler: Oda iyi havalandırılıyorsa gerekli değildir.
· Elleri koruyucu:

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.
Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve
bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

· Eldiven malzemesi Flor kauçuk (Viton)
· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi

Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.
· Gözleri koruyucu:

Koruyucu gözlük

(Devamı sayfa 4 'da)
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· Vücut koruyucu: Koruyucu elbise kullanınız

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

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

Biçim: Macun gibi
Renk: Ürün adına göre

· Koku: acetous

· Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı: Belirlenmemiştir.
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı: Belirlenmemiştir.

· Alev alma ısısı: Uygulanamaz.

· Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

· Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

· Yoğunluk 23 °C'de: 0,97 g/cm³

· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla: Çözülmez.

· Çözücü madde oranı:
VOC (CE)   0,00 %

· Diğer bilgiler Veri yok.

* Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime

· Tepkime
· Kimyasal kararlılık
· Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
· Zararlı tepkime olasılığı

Suyla reaksiyonlar gösterir.
Oksidasyon maddeleriyle reaksiyonlar gösterir.

· Kaçınılması gereken durumlar Veri yok.
· Kaçınılması gereken maddeler Güçlü oksidanlar
· Zararlı bozunma ürünleri Az miktarda formaldehitin ayrılma olanağı.

* Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

· Toksik etkiler hakkında bilgi
· Akut toksik
· Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)

64742-46-7 Distillates (petroleum), hydtrotreated middle
Ağızdan LD50 >5000 mg/kg (sıçan) (OECD 401)
Ciltten LD50 >3160 mg/kg (кролик) (OECD 402)

(Devamı sayfa 5 'da)
 TR 



Sayfa: 5/7

Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 12.06.2015 Yeniden düzenleme tarihi: 12.06.2015

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL UNIVERSAL SILICONE

(Sayfa 4 'nın devamı)

41.0

Nefesle LC50 > 5266 mg/l (sıçan) (OECD 403)
64742-47-8 Distillates (petroleum), hydrotreated light
Ağızdan LD50 > 5000 mg/kg (sıçan)
Ciltten LD50 >3160 mg/kg (кролик)
Nefesle LC50 > 5,3 mg/l (sıçan)
64359-81-5 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one
Ağızdan LD50 1636 mg/kg (sıçan)
Nefesle LC50 0,26 mg/l (sıçan)

· Asli tahriş edici etkisi:
· Cilt aşınması/tahrişi Uyarıcı tesiri yoktur
· Ciddi göz hasarları/tahrişi

Cüzzi miktarda göz tahrişine neden olabilir.
Tahriş edici tesiri yoktur.

· Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Tesiri altında uzun süre kalındığında cilt teması yoluyla duyarlılığı arttırıcı etkisi olabilir.

· Ek toksikolojik uyarılar:
Usulüne uygun bir şekilde ele alınıp kullanıldığında ürünün tecrübelerimize göre ve bize ulaşan bilgilere göre
sağlığa zararlı tesirleri yoktur.

* Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

· Toksisite
· Su toksisitesi:

64742-46-7 Distillates (petroleum), hydtrotreated middle
EC50 >100 mg/l (bacteria)
64742-47-8 Distillates (petroleum), hydrotreated light
EC50 > 100 mg/l (bacteria)
64359-81-5 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one
EC50 0,0052 mg/l (дафния)
LC50 0,0027 mg/l (рыбы)

· Kalıcılık ve bozunabilirlik Bakterilerle ayrışmaz.
· Değişik çevre kesimlerinde durumu:
· Biyobirikim potansiyeli Veri yok.
· Toprakta hareketlilik Veri yok.
· Diğer ökolojik uyarılar:
· Genel uyarılar:

Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona
ulaşmasını " önleyiniz.

· PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.
· Diğer olumsuz etkiler Veri yok.
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* Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri

· Atık işleme yöntemleri
· Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
· Atık listesi

08 04 10 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
15 01 02 Plastik ambalaj

· Temizlenmemiş ambalajlar:
· Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

* Bölüm 14: Taşımacılık bilgileri

· UN numarası
· ADR, ADN, IMDG, IATA kalkmıştır

· Uygun UN taşımacılık adı
· ADR kalkmıştır
· ADN, IMDG, IATA kalkmıştır

· Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· sınıfı kalkmıştır

· Ambalajlama grubu
· ADR, IMDG, IATA kalkmıştır

· Çevresel zararlar
· Marine pollutant: Hayır

· Kullanıcı için özel önlemler Uygulanamaz.

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

· UN "Model Düzenleme": - 

Bölüm 15: Mevzuat bilgileri

· Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

· Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

* Bölüm 16: Diğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve
akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

· Önemli terkipleri
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.

(Devamı sayfa 7 'da)
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H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

· Kullanımda yapılması tavsiye edilen kısıtlamalar
Gerekli bilgiye silikonun / yapıştırıcının  Teknik Data Bilgi formundan ulaşılabilir.

· Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Product safety department.
· Başvurulacak kişi ya da yer: msds@selena.com
· Kısaltmalar ve:

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)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2
Skin Corr. 1C: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1C
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
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