
Description
 

Type Yellow pigment

Delivery form Powder

Chemical class Synthetic iron oxide alpha FeOOH

Colour Index Pigment yellow 42 (77492)

CAS-No. 20344-49-4

Specification
 

Colour values and tinting strength   
Reference IOX Y 02  
Powder standard 2002  

   
Binder Cement mortar  

   

 min max Test method

Color difference   
Delta Eab* 2.0  
Technical data   
Sieve residue (0,045 mm) [%] 0.1 DIN 53195 (1990)

Informative technical data (guide values)
 

 Test method

Content Fe2O3 [%] ~ 85 DIN 55913 sheet 2 (1972)

pH value 3 - 8 DIN EN ISO 787 part 9 (1995)

Water soluble content [%] < 1.5 DIN EN ISO 787 part 3 (1995)

Moisture content (at delivery) [%] 1 DIN EN ISO 787 part 2 (1995)

Product Information

IOX Y 02
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Edition: 2007-01-11
Previous Edition: Not available



Packaging
 

20-kg-bag

Transport and storage
 

Protect against weathering. Store in a dry place and avoid extreme fluctuations in temperature.

Special conditions for opened packaging: Close bags after use to prevent the absorption of moisture and
contamination. 

Safety
 

The product is not classified as dangerous under the relevant EC Directives and corresponding national
regulations valid in the individual EU member states. It is not dangerous according to transport regulations.

In countries outside the EU, compliance with the respective national legislation concerning the classification,
packaging, labelling and transport of dangerous substances must be ensured. The safety data sheet should
be observed. This contains information on handling, product safety and ecology. 

Safety data sheet no.: 163612

IOX Y 02
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This information and our technical advice - whether verbal, in writing or by way of trials - are given in good faith but without
warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the
obligation to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended processes and uses. The
application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are
beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with the current version
of our General Conditions of Sale and Delivery 

Edition: 2007-01-11
Previous Edition: Not available

LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit
Inorganic Pigments
D-51369 Leverkusen
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LANXESS Deutschland GmbH / 51 369 Leverkusen, Germany

DEMTAS PİGMENT VE KİMYEVI MAD.
IMALAT SAN. VE DıS Tlc. LTD. STı.
KOSB Aydınlı Mah.
Aromatik Cd.41
34956|STANBUL
TüRKEl

Safety Data Sheet for your order

Ladies and gentlemen,

on account of your order we enclose the material safety data sheet below with
the request that you observe it.

The material safety data sheet informs you about the properties and effects of
our product that are important for occupational safety and environmental
protection,

Please pass this information on to all persons who handle the product.

All sections of the material safety data sheet that have changed since the
previous version are marked.

Best regards,

LANXESS Deutschland GmbH
Production, Technology, Safety & Environment HSEQ-PS-GSDSM

Eneçizing Ch*mistry

22.a5.2a19

LANXEss Deutschland GmbH
Production, Technology, safety
& EnVironment HsEQ-PS-GSDSM
Gebaude K10
D-5,1369 Levertusen

Telefon +49 214 30_65109
Telefax +49 214 30-55787
info§ds@laİXe§5-co,n
ffi...-.lanxe§§.Aom

Gescheftsführung:
Matthias zachert (VorSitzender)
Dr. Hubert Fink
Michael pontzen

Dr- Rainieİ Van Roessel

vorsitzğnder des Aufsichtsrats:
Matthias L. Wolfgİuber

sitz der Gese|lschaft: Köln
Amtsgericht Köln
HRB 52600
ust_lD DE 814 000 384
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lox Y 02

Code

591 54B1

To enable you to receive our materia! safety data sheets more quickly and
reliably in the future, we offer you the option of having pdf versions sent to you
electronically.

lf you would like to use this service, please enter an e-mail address below to
which we can send the material safety data sheets in the future to and return this
formless note to us - you can also do this by faxing it to +49 214 30-55787 - or
simply send a short e-mail giving the reference number and e-mail address to
infosds@lanxess.com. ı

Reference number: 3000033305

This letter has been compiled electronically and is thus not signed.



GüvENLix aiı_ci FoRMu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara llişrin Güvenlik Bilgi Form-
ları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

lox Y 02

hf,ilXt§§
Energiıinç Chemistry

Kaçıncı Yeni düzenleme
düzenleme tarihi.
olduğu 06-09.20'18
1.0

GBF Numarası
,l03000011611

Son yayın tarihi: -
üıke / oiıı: TR / TR

EHtJ
Fj++t gÖl-ÜM 1 : Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışımın kimliği
Tıcari ismi lox Y 02

0591 5481Ürün kodu

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kul|anımları

Madde,/Karışımın kullanımı , Renklendlriciler (pıgment ve boya maddeierı). anorganik

1.3 Güvenlik bitgi formu tedarikçisinin bilgileri
Tedarikçi : LANXESS Deutschland GmbH

Production, Technology,
Safety & Environment
51 369 Leverkusen, Germany

Telefon : +4922188852288

1.4 Acildurum telefon numarası
+492143099300
114 UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi)

BOLUM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma T.R. SEA No 28848

||renlil<eli olmayan madde veya karışım.

2.2 Etiket unsurları

Etiketleme T.R. SEA No 28848

!lrenlil<ell olmayan madde veya karışım.

2,3 Diğer zararlar
Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimlive toksik (PBT) ya
da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez,

nÖLÜııı 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.,t Maddeler
Kimyasal yapısı lçeriği:, FeO(OH)
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oüveırıı_ix eiLci FoRMu
13 Aralık 2014 tarihli,29204 mükerrer sayılı," T.C, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara llişkin Güvenlik Bilgi Form-
ları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

ıoX Y 02

ffiXE§§
Ercrgiıing Chemistry

Kaçıncı Yenidüzenleme
düzenleme tarihi:
olduğu 06.09.2018
1.0

GBF Numarası
10300001,t611

Son yayın tarihi: -
üıke / oiıı: TR i TR

Zararlı bileşenler
Tehlikeli bileşen yok

eÖLÜrul +: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Deriyle teması halinde : Özel önlem alınması gerekmez.

Gözle teması halinde Derhal bol su ile yıkayın ve imkan dahilinde alt ve üst göz
kapaklarını açık tutun.
Kontakt lens varsa ve çıkartılması kolaysa çıkartınız.
En az 10 dakika süreyle yıkamaya devam edin.
Belirtiler görüldüğünde tıbbi yardım alın.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Belirtiler : Sağlıkla ilgili etki ve be|irtileri hakkında daha ayrıntıiı bilgi için

1'l. Bölüme bakın_

Riskler Sağlıkla ilgili etkive belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için
't'l. Bölüme bakın.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Tedavi : Sağlıkla ilgili etkive belirtileri hakkında daha ayrıntı|ı bilgi için

11. Bölüme bakın.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele öntemleri

5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler : Yangın durumunda, püskürme su (sis), köpük veya kuru kim-

yasallar kullanın.

: Bilinmiyor.
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Uygun olmayan söndürme
aracl

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın söndürme sırasında : Bilgi bulunmamaktadır
ol uşabi lecek özel zar arlar

Ürün kendiliğinden yanmaz.Zararlı yanma ürünleri

2l 1CI



cüveııı_ir ailci FoRMu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara llişkin Güvenlik Bilgi Form-
ları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

ıox Y 02

milHxE§§
Enetçiıing Chemistry

Kaçıncı Yeni düzenleme
düzenleme tarihi:
olduğu 06.09.2018
10

GBF Numarası
10300001 161 1

Son yayın tarihi: -

üıı<e ı oiıi: TR / TR

ffij 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için
özel koruyucu ekipmanlar

Ek bilgi

Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve
pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesıne sahıp
kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır

Kimyasal yangınlar için standart prosedür,
Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak
bölgeyi hemen boşaltın.
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri
kullanınız.
Yangın artıkları ve kırlenmiş yang n söndürme suları , yerel
mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.

!

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 Kişisel önlemIer, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Kişiselönlemler : Gerekli eğitimi almayan gorevliler kişisel riske sebep olacak

herhangi bir işlem yapmamalıdırlar.
Gereksinim duyulmayan ve korunmayan personelin içeri gir-
mesini engelleyin.
Atıkları solumayınız.
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
Toz oluşmamasına dikkat ediniz.

6.2 Çevreselönlemler
Çevresel önlemler Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple,

kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.
İlacın nehir, göl veya kanalizasyona karışması halinde gerekli
mercilere basvurun.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Temizleme yöntemleri : Atıkiarı belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız.

Süpürünüz ve küreyiniz.
Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.

6.4 Diğer bölümlere atıflar
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Bertaraf etme hususları için bkz. Bölüm 'l3.
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eÖLÜrvl 7: Elleçleme ve depolama

7.{ Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenlielleçlemeönerileri : Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek
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cüveruı-ix eiı_ci FoRMu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara llişl<in Güvenlik Bilgi Form-
ları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

ıoX Y 02

ffiXt§§
Eııergizinç Chemistry

Kaçıncı Yenidüzenleme
düzenleme tarihi:
olduğu 06.09.2018
1.0

GBF Numarası
1 030000 ,1 

1 61 1

Son yayın tarihi;-
üıı<e ı pııı; TR / TR

yasaklanmalıdır

Yangın ve patlamaya karşı
korunma önerileri

Hijyen ön|emleri

Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemiolma-
lıdır.

Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin
Elleçiemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi
iyice yıkayın. Yeniden kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın.

Genel endüstriyel hijyen uygulaması.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenlidepolama için koşullar
Depolama alanı ve kapların- : Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın. Direkt güneş ışı-
da aranan nitelikler ğından korunmalı kuru, serin ve iyi havalandırılmalİ bir;lahda,

uyumsuz olduğu materyallerden (bakınız Bölüm 10) ve gıda
maddeleri ve içeceklerden uzakta orijinal kaplarında depola-
yın. Kapları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandı-
rılmış yerlerde tutunuz. Elektrik donanımları ve aletleritekno-
lojik em niyet standartları na uygun olma| ıd ı r.

Genel depolama için öneriler

Depolama stabilitesi hakkın-
da daha fazla bilgi

Özellikle belirtilmesi gereken malzemeler yoktur.

Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma
olmaz.

Uygun veri yoktur

7.3 Belirli son kullanımlar
Özel kullanım(lar)

gÖLÜful 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri
Maruz ka|ma limitibulunan hiçbir madde içermez.

Türetilmİş EtkiGözlemlenmeyen Seviye (DNEL) A.B. (Ec)190712006 no'lu REACH tüzüğüne
ve T.G. 27092 no'lu mevzuatına göre hazırlanmıştır.:
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Ivlğuuğ dul

lron hydroxide oxide
yellow

Çalışanlar solunması halin-
de

Uzun-süreli maruzi-
yet, Sistemik etkiler

10 mg/m3

Notlar: T
Çalışanlar solunması halin-

de
Uzun-süreli maruzi-
yet, Lokaletkiler

10 mg/m3

Notlar: solunabilir Toz

4l 10



GüvENLix aiı_ci FoRMu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara llişkin Güvenlik Bilgi Form_
ları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

ıoX Y 02

ffiXE§§
Energizing Chemisiry

Kaçıncı Yenidüzenleme
düzenleme tarihi:
olduğu 06.09.20,18
1.0

GBF Numarası
10300001 161 1

Son yayın tarihi: -
üıı<e ı oiıi: TR / TR

ffi 8,2 Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik ön]emleri
Bu bilgi mevcut değildir.

Kişisel koruyucu ekipmanlar
Gözlerin korunması

Ellerin korunması
Eldivenin kullanım süresi

Malzeme

Deri ve vücudun korunması

solunum sisteminin korun-
masl

Filtre tipi

Güvenlik gözlükleri

< 60 min

Deri eldivenler

Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de
işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması seçiniz.
Yapılan işe uygun olarak ek vücut koruyucular kul|anılır (örn.
kolluk, önlük, zırhlı eldiven, tek kullanımlık takımlar).

Toz oluşumunda partikül filtresi kullanılması gerekiyor.

P1 filtresi

Çevresel maruz kalma kontrolleri
Su : Madde su borularına, lağıma veya toprağa karışmaMAlıdır.
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eÖLÜrü 9: Fiziksel ve kimyasal özeI|ikler

9.1 Temel fizikselve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Görünüm : ioz

Renk : sarı

Koku : kokusuz

Koku Eşiği : Uygun veriyoktur

pH : 3-8
Konsantrasyon: 5 %

Erime noktası/erime aralığı : > '1.000 'C

Kaynama noktası/kaynama : Uygun veı.i yoktur
aralığı

Parlama noktası : Uygun veriyoktur

Buharlaşma oranı : Uygun veriyoktur

5l 10



cüveırıı_ix aiı_ci FoRMu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Zararlı Maddelerve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Form-
ları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
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ffiXr§§
Energiıing Chemistry

Kaçıncı Yenidüzenleme
düzenleme tarihi:
olduğu 06.09.2018
1.0

GBF Numarası:
1030000116,11

Son yayın tarihi: -
üıke / oııi: TR / TR

Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)

Üst patlama limiti

Alt patlama limiti

Buhar basıncı

Nispi buhar yoğunluğu

Nispiyoğunluk

Yoğunluk

Kütle yoğunluğu

Çözünürlük(le$
§u içinde çözünürlüğü

Dağılım katsayısı ( n-
oktanol/su)

Tutuşma sıcaklığı

Bozunma sıcaklığı

viskozite

Patlayıcı lık özellikleri

Oksitleyici özellikier

Uygun veri yoktur

Uygun veri yoktur

Uygun veri yoktur

Uygun veri yoktur

Uygun veri yoktur

Uygun veri yoktur

4,26 g/cm" (20 "C)

300 - 1.000 kg/m"

çözünmez

Uygun veı,i yoktur

Uygun veri yoktur

180 "c

Uygun veri yoktur

Uygun veri yoktur

Uygun veri yoktur

9.2 Diğer bi|giler
Uygun veri yoktur

eöLÜl,f 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime
Bu ürün ya da içerik maddeJerİnin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.

1 0.2 Kimyaşal kararlılılt
Ürün kimyasal olarak dayanıkl ıdır.
Belirtildiği şekilde ku|lanıldığ ında ve saklandığında bozunma olmaz.

l0.3 Zararlı tepkime olasılığı
Zararlı tepkimeler : Normaldepolama ve kullanma koşullaı.ı altında, tehlikeii reak_

siyonlar meydana gelmez.

6/10



GüvENLix eiıci FoRMu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara llişkin Güvenlik Bilgi Form-
ları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

ıoX Y 02

ffiX[§§
Energizing Chernistry

Kaçıncı Yenidüzenleme
düzenleme tarihi:
olduğu 06.09.20,18
1.0

GBF Numarası:
10300001,16,11

Son yayın tarihi: -
üıı<e i oiu: TR / TR

ffi ,l0.4 Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınılması gereken durumlar ,. Yakl. 180 dereceden itibaren Fe2O3'e dönüşür.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kaçınılması gereken madde- : Buna özgü bir veri yok.
ler

10.6 Zarariı bozunma ürünleri
Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

aöı_üfvı,t 1 : Toksikolojik bilgiler

't,t.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Olası maruz kalma yolları
hakkında bilgiler

solunması halinde
Göz ile temas
cilt ile temas

Aitut toksisite
Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmam ıştır.

Gilt aşınması/tahrişi
Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmam ıştır.

Giddi göz hasarılgöz tahrişi
Meveut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

So|unum veya deri hassasiyeti

cilt hassaslaşması
Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmam ıştır-

Solunum hassaslaşması
Mevcut bilgiye göre sln flandlrılmam ıştır.

Eşey hücre mutajenitesi
Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmam ıştır.

Kanserojenite
Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmam ıştır.

üreme sistemi toksisitesi
Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır,

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz ka|ma
Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

Belirli Hedef Organ Tokşisitesi -tekrarlı maruz kalma
Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştıı,.
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cüveı,ıı_ix eiı_oi FoRMu
13 Aralık 20,14 tarihli, 29204 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara llişl<in Güvenlik Bilgi Form-
ları Hakkında Yönetmeliği" ne uygun düzenlenmiştir.

ıox Y 02

ffiXE§§
Energizing Chemistry

Kaçıncı Yenidüzenleme
düzenleme tarihi:
olduğu 06.09.2018
1.0

GBF Numarası
1 0300001 1 61 1

Son yayın tarihi: -
üıre / oııı: TR / TR

Aspirasyon zararı
Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır

eöı_Üru 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite
Uygun veri yoktur

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün:
Biyolojik bozunma Notlar: Uygulanmaz

12.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur

1 2.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

üı,ün:
Değerlendirme

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Ürün:
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler

Bu maddeikarışIm %0,1veya daha yüksek seviyelerde ya
kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok ka|ıcı ve çok
biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

Ökotoksikolojik veriler henüz mevcut değildir.
Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir teh|ikesi yoktur

-9-q
@

oooa
6-
ooa
N
Ooo
N

o

gÖLÜlJl 13: Bertaraf etme bilgileri

t3.t Atık işleme yöntemleri
Ürün AB sınırları içinde, atma işlemi için Avrupa Atık Kataloğu'ndaki

(EAV) ilgili kanuna uygun davranılmalıdır.
Atıkların Avrupa Atık Kataloğu uyarınca endüstriyel sektörler
ve yöntemlere özel yasalara uygun olarak ayrıştırılarak imha
edilmesi, kullan ıcının görevidir.
Tedarikçinin sahip olduğu bilgilere göre, bu ürün 2008i98lEC
AB Yönergesi'nde tanımlandığı şekilde tehlikeli atık olarak
değerlendirilmez
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cüveı,ıı_ix eilci FoRMu
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayıl|," T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Form-
ları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

lox Y 02

ffiX[§§
Eneçiıing Chemistry

Kaçıncı Yenidüzenleme
düzenleme tarihi:
olduğu 06.09.2018
,1.0

GBF Numarası
1 0300001 1 61 1

Son yayın tarihi; -
üıı<e ı oiıi: TR / TR

r#fi+Fii,EEıd.* BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

14.1 UN Numarası
Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.2 Uygun UN taşımacılık adı
Tehlikeli maddeolarak düzenlenmemişiiı-

1 4.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.4 Ambalajlama grubu
Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.5 ÇevreseIzararlar
Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

'l4.§ Kullanıcı için özel önlemler / Ek öneriler
Zararlılık lfadeleri : Tehlikeli yük değildir.

Gıdalardan ve keyif verici maddelerden ayrı bir yerde bulundu-
ru[malıdır.

14.7 MARPOL 73/78 ek ll ve IBG koduna göre toplu taşımacılık
Olduğu gibitemin edilmiş ürünler için geçerlideğildir.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Uluslararas Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS) Zehili : Uygulanmaz
Kimyasallar ve Başlangıç Maddeleri Programı

27092 Mükerrer Sayılı, 26 Aralık 2008 Tarihli, T.C. Çev-
re ve orman Bakanliğı; BAZ| TEHLiKELİ MADDELER|N,
MÜSTAHZARLAR|N VE EŞYALARIN ÜRETIMiNE,
PİYASAYA ARZ|NA VE KULLANlMlNA iLiŞKiN
KlS|TLAMALAR HAKK|NDA YÖN ETMELi K.

Uygulanmaz

Seveso lll: Tehlikeli madde ihtiva eden büyük kaza tehlikelerinin kontrolü hakkında Avrupa Par-
lementosu ve Konseyi Yönergesi 2012118lEU.

Uygulanmaz
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cüveı,ıı_ix eilci FoRMu
13 Aralık 20'l4 tarihli, 29204 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Form-
ları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

ıox Y 02

ffixt§§
Energiıing Chemistry

Kaçıncı Yenidüzenleme
düzenleme tarihi:
olduğu 06.09.2018
1.0

GBF Numarası:
,t03000011611

Son yayın tarihi: -
Ulke / Dili; TR / TR

eÖı_ÜM 16: Diğer bilgiler

Diğer kısaltmaların tüm metni

ATE = Öngörülen akut toksisite
BCF = Biyobirikim faktörü
GHS = Kimyasalların Global Harmonize Sınıflandırma ve Etiketteme Sistemi

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Sertifika sahibi: Abdullah Ateş
E-Mail: Abdullah.Ates@Lanxess.com
Sertifika No: GBF-A-0-2299
Sertifika tarihi: 04.05.20 1 6

Yukarıdaki açıklamalar, en güncel bilgiler ve deneyimler esas alınarak verilmiştir. Bu güvenlik bilgi
formu ve ekinin ((EC) 190712006 (REACH) sayılı düzenleme uyarınca gerekli ise] amİcı, ürünle_-
rin güvenlik gereksinimleri hakkında açıklayıcı bilgi vermektir. Verilen ayrıntılı bilğiler; ürünlerin
karışımı, özel|ikleri veya performansına ilişkin herhangi bir garanti içermez.
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