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Bölüm 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagitcinin kimligi

1.1. Madde /Karisimin kimligi

Ürün ismi: COOLANT CS50E

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Maddenin / karisimin kullanimi: PC25: Metal isleme sivilari. 

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Sirket ismi: John Neale Ltd

25 Fairfield Road

Halesowen

West Midlands

B63 4PT

United Kingdom

Tel: +44 (0) 121 585 8793

Email: info@johnnealeltd.co.uk

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil durum telefon numarasi: +44 (0) 121 585 8793

 (yalnizca is saatleri)

Bölüm 2:   Zararlilik tanimlanmasi

2.1. Madde ve karisimin siniflandirilmasi

Siniflandirmasi (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irrit. 2: H315

En önemli yan etkiler: Cilt tahrisine yol açar Ciddi göz tahrisine yol açar Sucul ortamda uzun süre kalici, zararli 

etki 

2.2. Etiket unsurlari

Etiket ögeleri:  

Tehlike cümleleri: H315: Cilt tahrisine yol açar

H319: Ciddi göz tahrisine yol açar

H412: Sucul ortamda uzun süre kalici, zararli etki

Tehlike piktogramlari: GHS07: ünlem isareti

Isaret kelimesi: Dikkat

Tedbir cümleleri: P264: Elleçlemeden sonra elleri, kollari ve yüzü iyice yikayin
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P280: koruyucu eldivenkullanin

P302+P352: DERI ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol su ile yikayin

P305+P351+P338: GÖZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayin. 

Takili ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin

P321: Özel müdahale (bu etiket  üzerindeki ilave ilk yardim talimatina bakin)

P362+P364: Kirlenmis giysilerinizi çikarin ve yeniden kullanmadan önce yikayin

2.3. Diger zararlar

PBT: Bu madde bir PBT/vPvB maddesi olarak tanimlanmamistir.

Bölüm 3: Bilesimi/Içindekiler hakkinda bilgi

3.2. Karisimlar

Zararli içerikler:

IONIC EQUILIBRIUM (ANNEX V) PRIMARY AMINE CARBOXYLATE

EINECS CAS PBT / WEL Siniflandirmasi (CLP) Yüzde

  - 68132-47-8   - Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 10-30%

PYRIDINE-2-THIOL 1-OXIDE, SODIUM SALT

223-296-5 3811-73-2   - Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: 
H400; Eye Irrit. 2: H319; Acute Tox. 4: 
H332; Acute Tox. 3: H311; Skin Irrit. 2: 
H315; Aquatic Chronic 1: H410

<1%

Içerir: Contains a liquid with the following CLP hazards H319: Causes serious eye irritation. 

H315: Causes skin irritation.

Bölüm 4: Ilk yardim önlemleri

4.1. Ilk yardim önlemlerinin açiklamasi

Deri temasi: Derhal sabun ve bol miktarda su ile yikayiniz. 

Göz temasi: Gözlerinizi 15 dakika akan su ile yikayiniz. Uzman bir doktorun muayenesi için hastaneye 

sevk ediniz. 

Agiz yoluyla alma: Agzini suyla çalkalayiniz. 

Solunum: Uygulanamaz. 

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Deri temasi: Temas yüzeyinde olasi tahris ve kizariklik. 

Göz temasi: Agri ve kizariklik olusmasi mümkündür. Asiri derecede gözyasi akmasina neden olabilir. 

Siddetli agrilar olusabilir. Görme bulaniklasabilir. Kalici hasarlara neden olabilir. 

Yutma, agizdan alma: Agiz ve bogazin olasi yaralanmasi ve kizarikligi. Mide bulantisi ve mide agrilari olusabilir. 

Solunum: Olasi gicik öksürügü ve gögüste sikisma. 

Gecikmeli / aninda etkiler: Aninda etkiler, kisa süre maruz kaldiktan sonra ortaya çikar. 
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4.3. Tibbi müdahale ve özel tedavi geregi için ilk isaretler

Aninda / özel muamele: Uygulanamaz. 

Bölüm 5: Yanginla mücadele önlemleri

5.1. Yangin söndürücüler

Yangin söndürme aletleri: Yangin söndürme önlemlerini yangin çevresiyle koordine ediniz. Tanklari/kaplari 

püskürtme suyla sogutunuz. 

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan özel zararlar

Maruz kalma tehlikeleri: Yanma sirasinda zehirli gazlar / dumanlar yayar. 

5.3. Yangin söndürme ekipleri için tavsiyeler

Itfaiyeciler için öneriler: Havalandirmadan bagimsiz solunum koruma aletleri kullaniniz. Gözler veya cildin 

temasini önlemek için koruyucu kiyafetler giyiniz. 

Bölüm 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi önlemler

6.1. Kisisel önlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosedürleri

Kisisel tedbirler: Kontamine alani isaretlerle sinirlayip yetkisiz kisilerin erisimini engelleyiniz. Önlemleri 

sadece uygun koruyucu kiyafetlerle aliniz - Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümüne 

bakiniz. Sizintilari önlemek için sizinti yapan kaplari sizintinin oldugu yer yukari gelecek 

sekilde koyunuz. 

6.2. Çevresel önlemler

Çevresel tedbirler: Kanalizasyona veya derelere akitmayiniz. Yikintinin etrafina set çekiniz. 

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizlik için metodlar: Kuru toprak veya kumla absorbe ediniz. Uygun bir metodla atmak için kapatilabilir, 

etiketli bir kurtarma konteynerine aktariniz. 

6.4. Diger bölümlere atiflar

Diger bölümler ile ilgili referans: Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakiniz. 

Bölüm 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Tasima: Madde ile dogrudan temastan kaçininiz. Yeterli havalandirmayi saglayiniz. Havada sis 

olusumu ve yayilmasindan kaçininiz. 

7.2. Uyusmazliklari da içeren güvenli depolama için kosullar

Depolama kosullari: Soguk ve iyi havalandirarak depolayiniz. Kabi sikica kapali olarak saklayiniz. 

Uygun paketleme: Sadece orijinal kabi içinde saklayiniz. 

7.3. Belirli son kullanimlar

Özel nihai kullanim(lar): Mevcut degil. 
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Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Solunabilen atik:Mesleki maruziyet limitleri:

  - TWA 8 saat STEL 15 dak TWA 8 saat STEL 15 dak

EU 1000mg/m3   -   -   -

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik ölçütleri: Yeterli havalandirmayi saglayiniz. 

Solunum sisteminin korunmasi: Havalandirmadan bagimsiz solunum koruma aletleri acil durumlar için el altinda 

bulunmalidir. 

Ellerin korunmasi: Koruyucu eldivenler. 

Gözlerin korunmasi: Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri. Göz yikama solüsyonunu önceden temin ediniz. 

Deri korumasi: Koruyucu kiyafet. 

Çevre: Güvenlik Bilgi Formunun 7. bölümü uyarinca tüm mühendislik kontrol önlemlerinin 

alinmasini saglayiniz. 

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkinda bilgi

Form: Sivi 

Renk: Kirli beyaz 

Koku: Karakteristik koku 

Buharlasma orani: Yavas 

Suda çözünürlügü: Çözünmez 

Viskozite: Viskoz 

Kaynama noktasi/araligi°C: >100 Parlama noktasi: >100

pH: 9

9.2. Diger bilgiler

Diger bilgiler: Mevcut degil.

Bölüm 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime

Reaktivite: Önerilen tasima ve depolama sartlarinda istikrarlidir. 

10.2. Kimyasal kararlilik

Kimyasal stabilite: Normal kosullar altinda istikrarlidir. 

10.3. Zararli tepkime olasiligi

Tehlikeli reaksiyonlar: Normal tasima veya depolama sartlarinda tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez. 

Asagida listelenen sartlar veya malzemelere maruz kalma durumunda dekompozisyon 

meydana gelebilir. [devami]
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10.4. Kaçinilmasi gereken durumlar

Sakinilmasi gereken durumlar: Asiri isi. 

10.5. Kaçinilmasi gereken maddeler

Kaçinilmasi gereken materyaller: Güçlü oksitleyici maddeler. Güçlü asitler. 

10.6. Zararli bozunma ürünleri

Zararli bozunma ürünleri: Yanma sirasinda zehirli gazlar / dumanlar yayar. 

Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Madde için ilgili tehlikeler:

Tehlike Yol Temel

Cilt asinimi / iritasyonu DRM Tehlikeli: hesaplandi

Ciddi göz hasari / iritasyonu OPT Tehlikeli: hesaplandi

Semptomlar / maruz kalma yollari

Deri temasi: Temas yüzeyinde olasi tahris ve kizariklik. 

Göz temasi: Agri ve kizariklik olusmasi mümkündür. Asiri derecede gözyasi akmasina neden olabilir. 

Siddetli agrilar olusabilir. Görme bulaniklasabilir. Kalici hasarlara neden olabilir. 

Yutma, agizdan alma: Agiz ve bogazin olasi yaralanmasi ve kizarikligi. Mide bulantisi ve mide agrilari olusabilir. 

Solunum: Olasi gicik öksürügü ve gögüste sikisma. 

Gecikmeli / aninda etkiler: Aninda etkiler, kisa süre maruz kaldiktan sonra ortaya çikar. 

Diger bilgiler: Uygulanamaz. 

Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Ekotoksisite: Mevcut degil.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Sürüp giderlik / çözünebilirlik: Biyolojik olarak ayrisabilir. 

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli: Biyoakümülasyon potansiyeli yoktur. 

12.4. Toprakta hareketlilik

Mobilite: Toprakta kolayca absorbe edilir. 

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuçlari

PBT tanimi: Bu madde bir PBT/vPvB maddesi olarak tanimlanmamistir.
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12.6. Diger olumsuz etkiler

Diger etkiler: Düsük ekotoksisite. 

Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yöntemleri

Atik imhasi: Uygun konteynira aktarma ve uzman bir atik sirketi tarafindan alinma isleminin 

organizasyonu. 

Kurtarma islemleri: Temel olarak yakit veya enerji üretmek için baska bir araç olarak kullanin. 

Paketleme atik imhasi: Normal endüstriyel atik gibi imha ediniz. 

Not: Kullanici, atik imhasi için ilave edilen yerel veya ulusal yönetmeliklerin mevcudiyeti 

konusunda ikaz edilir. 

Bölüm 14: Tasimacilik bilgileri

Tasima sinifi: Bu ürün, tasima için siniflandirilmamistir.

Bölüm 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karisima özgü güvenlik, saglik ve çevre mevzuati

Özel yönetmelikler: Uygulanamaz. 

15.2. Kimyasal Güvenlik Degerlendirmesi

Kim. güvenlik degerlendirmesi: Tedarikçi madde veya karsim üzerinde kimyasal güvenlik degerlendirmesi 

uygulamamistir. 

Bölüm 16: Diger bilgiler

Diger bilgiler

Diger bilgiler: 2015/830 sayili AB degisiklik düzenlemesi ile birlikte, 1907/2006 sayili AB 

Düzenlemesine (REACH) uygundur

*son revizyondan beri güvelik veri kagidinda degistirilmis olan metni gösterir.

B2/3'de belirtilen cümleleri: H302: Yutulmasi halinde zararlidir

H311: Cilt ile temasi halinde toksiktir

H315: Cilt tahrisine yol açar

H319: Ciddi göz tahrisine yol açar

H332: Solunmasi halinde zararlidir

H400: Sucul ortamda çok toksiktir

H410: Sucul ortamda uzun süre kalici, çok toksik etki

H412: Sucul ortamda uzun süre kalici, zararli etki

Bilginin gizliliginin gerekleri: Yukarida verilen bilgilerin dogru olduguna inanilmaktadir ancak her türlü olasiligi 

kapsamaz ve yalnizca bir kilavuz olarak degerlendirilmelidir. 
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