
 

Sayfa: 1/12

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

Baskı tarihi: 20.09.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 19.05.2016

43.1.3

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

· 1.1 Madde/Karı şım kimli ği

· Ticari adı: Weplus 900 - Katalysator/Catalyst

· Mal numarası: 130-000-yyy
· 1.2 Madde veya karı şımın belirlenmi ş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Bölüm 16 Bkz
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Sertleştirici

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

WestWood Sivi Izola Yalitim Sistemleri Ltd. Şti
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent
3. Sokak No: 1A
TR-34235 Esenler-Istanbul
Tel: +90 212 438 02 63
Fax: +90 212 438 03 73
Internet: www.westwood-tr.com

· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:

YEDİ RENK SAĞLIK ve İŞGÜVENLİĞİ HİZM.DANŞ. VE EĞİTİM A.Ş.
İstanbul - Türkei
Herr Aykut Akay,
Tel: +90 212 523 56 67
Mobil: +90 536 662 65 45
Mail: aykut.akay@yandex.com

· Acil durum telefon numarası

24 - acil durum numarası
Tel.: +49 700 24 112 112 (W)

Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması

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

GHS02 Alev

Org. Perox. D H242 Isıtma yangına yol açabilir.

GHS08 Sağlık zararlılığı

Repr. 2 H361f Üremeye zarar  verme şüphesi var.

GHS09 Çevre

Aquatic Chronic 1 H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Skin Sens. 1 H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

(Devamı sayfa 2 'da)
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· 2.2 Etiket unsurları
· Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme
Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

· Zararlılık İşaretleri

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· Uyarı Kelimesi Tehlike

· Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bile şenler:
dicyclohexyl phthalate
Dibenzoilperoksit

· Zararlılık İfadesi
H242 Isıtma yangına yol açabilir.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H361f Üremeye zarar  verme şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

· Önlem İfadesi
P210 Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateş kaynaklarından uzak tutun.

Sigara içmek yasak.
P220 Oksitlenen ve asitli maddelerden ve ağır metal bileşimlerinden uzak tutunuz.
P280 Koruyucu giysi / göz koruyucusu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması

kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
· 2.3 Diğer zararlar
· PBT ve vPvB de ğerlendirmesi sonuçları
· PBT: REACH Ek VIII göre belirlenen PBT kriterlerini karşılamamaktadır (Yönetmelik).
· vPvB: REACH Ek XIII göre belirlenen vPvB kriterlerini karşılamamaktadır (Yönetmelik).

Bölüm 3: Bile şimi/ İçindekiler hakkında bilgi

· 3.2 Karışımlar
· Tarifi: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.
· İhtiva etti ği tehlikeli maddeler:
CAS: 94-36-0
EINECS: 202-327-6

Dibenzoilperoksit
Org. Perox. B, H241; Aquatic Acute 1, H400; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317

%25-50

CAS: 84-61-7
EINECS: 201-545-9

dicyclohexyl phthalate
Repr. 2, H361f; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

%25-50

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

Bölüm 4: İlk yardım önlemleri

· 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
· Genel uyarılar:
Ürünün bulaşmış olduğu giyim eşyalarını derhal uzaklaştırınız.
Kazazedeyi tehlikeli kesimden çıkararak yatırınız.
Derhal doktor çağrınız.

(Devamı sayfa 3 'da)
 TR 



Sayfa: 3/12

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

Baskı tarihi: 20.09.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 19.05.2016

Ticari adı: Weplus 900 - Katalysator/Catalyst

(Sayfa 2 'nın devamı)

43.1.3

· Teneffüs ettikten sonra:
Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.
Kazazedeyi temiz havaya çıkararak sakin bir yere bırakınız.
Doktor tedavisini sağlayınız.

· Cilde temas ettikten sonra:
Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.
Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz.
Kirlenen giysiyi çıkarın.

· 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
Deri hassasiyeti
Deri, göz ve solunum sistemini tahriş edicidir.

· Doktor için uyarılar:
Mevcut deri, solunum ve / veya merkezi sinir sistemi bozukluğu olan kişiler için maruz kalma riski maddeye
alakalı olabilir var.

Hastanın durumu dikkatle izlenmelidir. Neden olduğu kusmanın sırasında bu malzemenin solunması
akciğer hasarına neden olabilir. Gastrik boşalma, uygun olarak kabul edilir ise, yöntem, en az bir solunum
problemleri, örneğin neden olan seçilmelidir Endotrakeal entübasyon sonrası gastrik lavaj. Ek tedavi
önerileri elde etmek için bir Zehir Kontrol Merkezi arayın. Belirtilere hastayı tedavi.

· 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:
CO₂, kum, kuru kimyasal, köpük.
Püskürtme su

· Güvenlik açısından elveri şli olmayan söndürücü maddeler: Halonlar
· 5.2 Madde veya karı şımdan kaynaklanan özel zararlar
Patlayıcı gaz-hava bileşimleri oluşturabilir.
Bazı yangın şartları altında diğer zehirli maddelerin izlerine de rastlanabilir.
Karbon monoksit (CO)
Karbon dioksit (CO₂)
Benzoik asit, benzen

· 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
· Özel koruyucu teçhizat:
Patlamadan ve yangından oluşan gazları teneffüs etmeyiniz.
Komple koruyucu elbise giyiniz.
Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.

· Diğer bilgiler
Yangın tehdidi altındaki kapları püskürtme suyla soğutunuz.
Tüm gerekli olmayan personeli tahliye edin. Daha sonra yeniden alevlenmesini önlemek için su uygulamak
toz veya karbondioksit küçük bir yangını söndürmek.

 TR 
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Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya kar şı önlemler

· 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prose dürleri
Tozu teneffüs etmeyiniz.

Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız.

Elektrostatik yüklenmeyi kaçınmak.
Güvenli bir mesafeden su jeti ile daha fazla sıcaklık Serin durumda.
Buharların/Tozların/Aerosol gazlarının etkin olduğu yerlerde nefes koruyucu kullanınız.
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.

· 6.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.

· 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve ma teryaller
Su ya da sulu temizlik maddeleriyle yıkamayınız.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
Uygun kaplarda tekrar elde edilmesi ya da tasfiyesi için muhafaza ve naklediniz.
İlk suyla nemlendirin.

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

Bölüm 7: Elleçleme ve depolama

· 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler
Artan miktarları tekrar muhafaza kaplarına doldurmayın.
Kaplar sızdırmayacak şekilde kapalı tutulmalıdır.
İyi kapatılmış kapların içinde serin ve kuru muhafaza ediniz.
Aşırı sıcaktan ve güneş ışığından koruyunuz.
Emici tesis olmaksızın büyük miktarların doldurma işlemleri sırasında: Nefes koruyucu.
Çalışılan yerde depolanan miktar sınırlandırılmalıdır.
Dikkatli davranınız - itmekten, sürtmekten, vurmaktan kaçınınız.
Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.
En az 7 hava değişiklikleri

· Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:
İşlenmesi sırasında kolay uçucu, tutuşabilir bileşenler oluşur.
Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.
Patlamaya karşı korunmuş cihazlar/armatürler ve kıvılcım oluşturmayan aletler kullanınız.
Toz havayla patlayabilen bir karışım oluşturabilir.
Madde/Ürün kuru vaziyette yangını teşvik edici niteliktedir.

· 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için ko şullar
· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:
Yalnız orjinal ambalajında muhafaza ediniz.
Yere sızmasını kesin olarak önleyiniz.
Yalnız özel olarak o madde / o ürün için kullanımı müsaade edilmiş kaplar kullanınız.
Yerel ve ulusal mevzuata uygun bir şekilde saklayın.
Serin bir yerde muhafaza ediniz.

· Birarada depolama ile ilgili uyarılar:
Organik peroksitler park veya ağır metal bileşikleri veya aminler veya bunların preparatları ile birlikte
muhafaza edilmemelidir.

(Devamı sayfa 5 'da)
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· Depolama şartları ile ilgili di ğer bilgiler:
İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.
Kabı iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.
Kirlenmelerden koruyunuz.
Serin yerde muhafaza ediniz.
Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.

· Depolama sınıfı:
Lagerklasse 5.2 "Organische Peroxide und selbstzersetzliche Gefahrstoffe" nach TRGS 510

· 7.3 Belirli son kullanımlar Aşağıdaki maksimum kalite mağaza için: 25 °C

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

· DNEL-değerleri
94-36-0 Dibenzoilperoksit
Ağızdan DNEL (population) 1,65 mg/kg bw/day (Bevölkerung)
Ciltten DNEL 11,75 mg/m³ (Çalışan / Endüstriyel / İşyeri)

2,9 mg/m³ (Bevölkerung)
DNEL 6,6 mg/kg bw/day (Çalışan / Endüstriyel / İşyeri)

3,3 mg/kg bw/day (Bevölkerung)
84-61-7 dicyclohexyl phthalate
Ağızdan DNEL (population) 0,25 mg/kg bw/day (Bevölkerung)
Ciltten DNEL (worker) 0,5 mg/kg bw/day (Çalışan / Endüstriyel / İşyeri)

DNEL 0,25 mg/kg bw/Tag (Bevölkerung)
Nefesle DNEL (worker) 35,2 mg/m³ (Çalışan / Endüstriyel / İşyeri)

DNEL (population) 0,87 mg/m³ (Bevölkerung)

· PNEC-değerleri
94-36-0 Dibenzoilperoksit
Ağızdan PNEC oral 6,67 mg/kg (Nahrungsmittel)

PNEC 0,0758 mg/kg (zemin)
0,338 mg/kg (sediment) (Süßwasser)

PNEC 0,35 mg/l (Kläranlage)
0,0000602 mg/l (Seewasser)
0,000602 mg/l (tatlısu)

84-61-7 dicyclohexyl phthalate
Ağızdan PNEC oral 133 mg/kg (Nahrungsmittel)

PNEC 0,21 mg/kg (zemin)
1,06 mg/kg (sediment) (Süßwasser)

PNEC 10 mg/l (Kläranlage)
0,000362 mg/l (Seewasser)
0,00362 mg/l (tatlısu)

· Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
(Devamı sayfa 6 'da)
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· 8.2 Maruz kalma kontrolleri
· Kişisel koruyucu teçhizat:
· Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Cilt koruyucu kremle cildi koruyunuz.
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Cildinize uzun süre ve şiddetli bir şekilde temas etmesinden kaçınınız.
Gözlerinize değmesinden kaçınınız.

· Nefes koruyucu önlemler:
Oda iyi havalandırılıyorsa gerekli değildir.
Hiçbir giyen zaman sınırlamaları uygulamak beri solunum koruyucu kapakların kullanılması tavsiye edilir ve
hiçbir eleme gereklidir.

· 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.
Önleyici koruma için deri koruma maddelerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.
Eldivenlerin kullanımından sonra deri temizleme ve bakım maddeleri tatbik edilmelidir.
Koruma eldivenlerin her kullanımdan önce sağlam olup olmadıkları, kullanıma uygun olup olmadıkları
kontrol edilmelidir.
Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün / hazırlanmış madde / kimyasal karışım için lâzım olan eldiven
imalatında kullanılması gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır.

· Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate
alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin
birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile
her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Bizim önerimiz karşı koruma olarak bir kerelik kısa süreli kullanım dayanmaktadır Sıvı sıçramalarına. Diğer
uygulamalar için, bir eldiven üreticisine başvurun.
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.

· Yaralanma tehlikesinin olmadı ğı bölgede (örne ğin laboratuarda) a şağıdaki malzemelerden imal
edilmi ş olan eldivenler uygundur:
Flor kauçuk (Viton)
Neopren eldivenler
Butil kauçuk

· Sürekli temas olması halinde a şağıdaki malzemeden imal edilmi ş olan eldivenlerin kullanılması
uygun olur:
Butil kauçuk

· Aşağıdaki malzemelerden imal edilmi ş olan eldivenlerin kullanımı uygun de ğildir: Deri eldivenler
· Gözleri koruyucu:

Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük

EN-Norm: EN 166
(Devamı sayfa 7 'da)
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· Vücut koruyucu:

Koruyucu iş giyimi

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

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

Biçim: Toz
Renk: Beyaz

· Koku: Hafif, karakteristik
· Koku e şiği Tespit edilemez.

· pH - değeri: Uygulanamaz.

· Durum de ğişikli ği
Erime ısısı / Erime ısı alanı: Erime önce bozunur.
Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: Uygulanamaz (Ayrışır)

· Alev alma ısısı: Uygulanamaz.

· Tutu şabilme özelli ği (katı, gaz şeklinde): Yangına neden olabilir.

· Tutu şma ısısı:

Çözülme ısısı: 55 °C (SADT)

· Kendili ğinden tutu şabilme özelli ği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

· Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

· Patlama sınırları:
Alt: Belirli değil.
Üst: Belirli değil.

· Yanmayı te şvik edici özellikler kullanılamıyor

· Buhar basıncı: Uygulanamaz.

· Yoğunluk 20 °C'de: 1,23 g/cm³ (EN ISO 2811-1)
· Nisbi yo ğunluk Belirli değil.
· Buhar yo ğunlu ğu Uygulanamaz.
· Buharla şma hızı Uygulanamaz.

· Çözülme kabiliyeti / karı şma kabiliyeti
suyla: Karıştırılamaz ya da düşük ölçüde karıştırılabilir.

· Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su): Belirli değil.

· Viskozitesi:
Dinamik: Uygulanamaz.
Kinematik: Uygulanamaz.

· Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde: %0,0
Su: %2,0
VOC (CE)   0,00 %

(Devamı sayfa 8 'da)
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· 9.2 Diğer bilgiler A k t i v s a u e r s t o f f
                                                3,3%

Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime

· 10.1 Tepkime Bölüm 10.2
· 10.2 Kimyasal kararlılık
· Termik ayrı şma / kaçınılması gereken şartlar:
SADT - (Kendi ayrışma sıcaklığı hızlanan) düşük sıcaklık, oluşabilir taşıma ambalajı içinde kendi kendine
hızlanan ayrışma. 55 °C: bazı durumlarda, patlama veya ateş altında tehlikeli bir kendi kendine hızlanan
ayrışma reaksiyonu ve en ve şu sıcaklığının üzerinde termal ayrışma neden olabilir Uyumsuz maddelerle
temas veya SADT 55 °C davasına altında ayrışmaya sebep olabilir.
Termik ayrışmayı önlemek için aşırı derecede ısıtmayınız.
Şok, sürtünme, ısı, kıvılcım, elektrostatik ücretleri kaçının.

· 10.3 Zararlı tepkime olasılı ğı
Alkaliklerle, aminlerle ve güçlü asitlerle reaksiyonlar gösterir.
Belirli metallerle reaksiyonlar gösterir.

· 10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Pas, demir ve bakır ile temastan kaçının. Böyle asitler, alkali, ağır metaller ve indirgeyici ajanlar gibi
uyumsuz maddelerle temas Tehlikeli bozunma. Peroksit ile karıştırmayın. 1.4571, PVC, polietilen veya cam
astarlı donanım DIN sadece Paslanmaz çelik kullanın.

· 10.6 Zararlı bozunma ürünleri
Benzoesäure
Benzol

· Diğer bilgiler:
Acil durum prosedürleri belirli koşullara bağlı olacaktır. Kullanıcı için, işyerinde bir acil müdahale planı
sağlanmalıdır.

Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

· 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi Karışıma hiçbir toksikolojik bulgular vardır.
· Akut toksisite: Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - de ğerleri (toksikolojik deney de ğerleri)
94-36-0 Dibenzoilperoksit
Ağızdan LD50 > 5000 mg/kg (sıçan)
Nefesle LC50 > 24300 mg/l (sıçan) (Staub)

LC50/4h > 24300 mg/l (sıçan) (Staub)
84-61-7 dicyclohexyl phthalate
Ağızdan LD50 >5000 mg/kg (sıçan)

· Asli tahri ş edici etkisi:
· ciltte: Çok hafif tahriş edici
· gözde:
Ciddi göz tahrişine yol açar.

· Duyarlılık yaratma:
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

· Subakuttan müzmine kadar toksisite:
94-36-0 Dibenzoilperoksit
Ağızdan NOAEL 500 mg/kg/d (Unbekannt)

NOAEL/29d 1000 mg/kg/d (Unbekannt)
(Devamı sayfa 9 'da)

 TR 



Sayfa: 9/12

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

Baskı tarihi: 20.09.2016 Yeniden düzenleme tarihi: 19.05.2016

Ticari adı: Weplus 900 - Katalysator/Catalyst

(Sayfa 8 'nın devamı)

43.1.3

84-61-7 dicyclohexyl phthalate
Ağızdan NOAEL 50 mg/kg/d (rat) (subchronische orale Toxizität (90d))

· Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler :
· CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet de ğiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)
Repr. 2

· Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Üreme toksisitesi
Üremeye zarar  verme şüphesi var.

· Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

· 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:
94-36-0 Dibenzoilperoksit
EC50 35 mg/l (bacteria) (Atmungsinhibierungstest für Belebtschlamm)
EC50/48h 0,11 mg/l (daphnia magna)
LC50/96h 0,06 mg/l (Fisch)
EC50/72h 0,06 mg/l (Alge)
84-61-7 dicyclohexyl phthalate
NOEL > 100 mg/l (bacteria)
EC50/48h > 2 mg/l (daphnia magna)
LC50/96h > 2 mg/l (Oryzias latipes)

· 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 12.3 Biyobirikim potansiyeli Biyoakümülasyonbeklenemez etmektir.
· 12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Ökotoksik etkileri:
· Not:
Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
Balıklar için çok zehirli

· Not:
Abiyotik degradasyon:
Yarı-ömür: 50 °C de 2.4 saat

· Diğer ökolojik uyarılar:
· Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Duran ve akan sularda balıklar ve plankton için de zehirlidir.
Suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir

· 12.5 PBT ve vPvB de ğerlendirmesinin sonuçları
· PBT: REACH Ek VIII göre belirlenen PBT kriterlerini karşılamamaktadır (Yönetmelik).
· vPvB: REACH Ek VIII göre belirlenen vPvB kriterlerini karşılamamaktadır (Yönetmelik).
· 12.6 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
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Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri

· 13.1 Atık i şleme yöntemleri
Avrupa Atık Kataloğu (EWC) göre tehlikeli atık. Geri dönüşüm mümkün değilse, atık yerel mercilerin
kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.

· Tavsiye:

Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Kürleşmemiş kalıntıları özel atık vardır.
Kurumuş ürün kalıntıları bir tehlikeli atık değildir.
Resmi makamların talimatları dikkate alınarak özel işlenmeye tabi tutulmalıdır.

· Atık şifre numarası:

Bir öneri olarak kabul Aşağıdaki Atık Kodları Avrupa Atık Kataloğu (EWC). Atma işlemi yerel atık imha
şirketi ile koordine edilmelidir.

Sıvı ürün:
080111* Atık boya içeren ve vernik organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren
080199 atık. N. G.

Kurumuş ürün kalıntıları:
080112 atık boya ve 080111 belirtilenler dışındaki vernik
080409 kapsamına giren dışındaki atıkların içeren 080410 yapıştırıcılar ve sızdırmazlık

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

Bölüm 14: Ta şımacılık bilgileri

· 14.1 UN numarası
· ADR, IMDG, IATA UN3106

· 14.2 Uygun UN ta şımacılık adı
· ADR 3106 ORGANİK PEROKSİT TİP D, KATI
· IMDG ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, MARINE

POLLUTANT
· IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID

· 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

· ADR, IATA

· sınıfı 5.2 Organik peroksitler
· Tehlike pusulası 5.2

(Devamı sayfa 11 'da)
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· IMDG

· Class 5.2 Organik peroksitler
· Label 5.2

· 14.4 Ambalajlama grubu
· ADR kalkmıştır

· 14.5 Çevresel zararlar
· Marine pollutant: Evet

Sembol (balik ve ağaç)

· 14.6 Kullanıcı için özel önlemler Uyarı: Organik peroksitler
· EMS - numarası: F-J,S-R
· Stowage Category D 
· Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
· Segregation Code SG35 Stow "separated from" acids.

SG36 Stow "separated from" alkalis.

· 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre
dökme ta şımacılık Uygulanamaz.

· Nakliyat/di ğer bilgiler:

· ADR
· Sınırlı Miktarlar 500 g
· İstisnai miktarlar (EQ) Kod: E0

İstisnai Miktar olarak İzin Verilmeyenler
· Taşıma kategorisi 2 
· Tünel kısıtlama kodu D 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 500 g
· Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "Model Düzenleme": UN 3106 ORGANİK PEROKSİT TİP D, KATI, 5.2

Bölüm 15: Mevzuat bilgileri

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

· Ulusal hükümler:

· Çalıştırma tahdidi ile ilgili uyarılar:
Gençleri çalıştırma sınırlamalarını dikkate alınız.
Hamile kadınları ve çocuk emziren kadınları çalıştırma sınırlamalarını dikkate alınız.

· 15.2 Kimyasal güvenlik de ğerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
 TR 
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Bölüm 16: Di ğer bilgiler
Teslim gibi bu rakamlar ürüne bakın.

Kullanım Sektörü
Karışımın ilgili tespit edilen kullanımları
SU3 Sanayi kullanır: maddelerin Kullanımları de olduğu gibi veya müstahzarlar içinde Endüstriyel siteleri
SU19 Yapı ve inşaat
SU22 Profesyonel kullanır: Kamu domain (yönetim, eğitim, eğlence, Hizmetler, esnaf)

Tavsiye edilmeyen kullanımları
SU21 Tüketici kullanır: Özel haneler / genel halk / tüketiciler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler
ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

· Önemli terkipleri
H241 Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H361f Üremeye zarar  verme şüphesi var.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

· Eğitim ile ilgili bilgiler
İşletme kılavuzu için tehlikeler ve koruyucu önlemler hakkında Öğretiler. Talimatları sonra en az yılda
istihdam başlamadan önce yapılması ve gerekir.

· Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Ürün güvenliği
· 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)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. B: Organik peroksit, Tip B
Org. Perox. D: Organik peroksit, Tip C/D
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 2
Skin Sens. 1: Cilt hassaslaştırma, Kategori 1
Repr. 2: Üreme Sistemi Toksisitesi, Kategori 2
Aquatic Acute 1: Sucul ortam için zararlı, Akut sucul zararlılık, Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Sucul ortam için zararlı, Uzun süreli sucul zararlılık, Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Sucul ortam için zararlı, Uzun süreli sucul zararlılık, Kategori 3

· Kaynaklar
www.gestis.de
www.echa.eu
logkow.cisti.nrc.ca

· * Bundan önceki basıma göre de ğiştirilmi ş olan veriler   
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