
 
 

AT-GÜVENLİK VERİ FORMU 

İSOLLAT-05 BİLEŞEN B 

1. MADDENİN TANIMLANMASI / HAZIRLIK VE ŞİRKET /TAAHHÜT 

 

Ticari ismi İsollat-05 Bileşen B 
 

İmalatçı hakkında Special Technologies LLC 

bilgi 39/35, Chapaev Cad. , 623704, Berezovskiy, 

Sverdlovsk Region, Rusya 

Fax:          (343) 345-27-26  

Telefon:   (343) 345-27-27  

Telefon:   (343) 345-27-28 

 
 

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 
 

Tanım 
 

Bileşenler CAS-No. Ağırlık % 

Etilen vinil asetat 24937-78-8 =>45 

kopolimeri   

Melamin 108-78-1 =>15 

Pentaeritiritol 115-77-5 =>15 

Amonyum polifosfat 68333-79-9 =>25 

 

 

3.   TEHLİKELERİN TANIMI 

 

Özel bir tehlike bilinmemektedir. 

Ürünün cilde yapışması ve kuruması durumunda tahriş meydana gelebilir. 
 

 

4.   FIRST AID MEASURES 

SOLUNURSA: 
 

 

CİLTLE 
TEMASINDA: 
 

GÖZLE 

TEMASINDA: 

Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve 

tıbbi yardım sağlayın. 
 

Su ve sabun ile yıkayın. 

 
 

Etkilenen gözü bol suyla iyice yıkayın ve 

maddenin etkilenmemiş göze nüfuz 

etmesini önleyin. Tahriş devam ederse, 

doktor tavsiyesi isteyin. 

 

YUTULURSA: Ağzı derhal suyla durulayın ve bol su içirin, 

tıbbi yardım alın. 
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Uygun yangın söndürme maddeleri 

 
 
Güvenlik sebepleriyle uygun 
görülmeyen yangın söndürme 
maddeleri 

Safety precautions in case of fire 

 

 

 

Su spreyi, köpük, karbon 

dioksit, yangın söndürme 

tozu 

 

Bilinmiyor. 

 

Karbon monoksit solumayın (CO) 
 

 

6. KAZARA YAYILMA DURUMUNDA ÖNLEMLER 
 

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri  

Odayı havalandırın. 

6.2. Çevresel önlemler. 

Çevreye nüfuz etmesini engelleyin. 

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller. 

Küçük saçılmalar için: Uygun sıvı tutucu malzemeler (kum, talaş vb.) kullanarak toplayın. Emilen maddeyi geçerli 

yönetmeliklere göre elden çıkarın. Büyük saçılmalar için: Dışarı pompalayın. Kalıntıları su ile yıkayın. 
 

7. İŞLEM VE DEPOLAMA 

7.1. İşlem 

Kimyasal maddelerle işlem yapmak için konvansiyonel güvenlik önlemlerine uyun. 

7.2. Depolama 

Depolama sıcaklığı +00C ila +250C arasında. 
 

8. İŞYERİNDE MARUZ KALMA DENETİMLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA 
 

8.1. Denetime tabi parametreler 

Belirtilen mesleki maruziyet limitlerine sahip bileşenler  

Bileşenler CAS-No. Limit tipi Değer Uyarılar 

Amonyak 7664-41-7 CLV 20 mg/m3  

8.2. Kişisel koruyucu ekipman 

Göz / yüz koruması Yan siperleri olan emniyet gözlükleri (EN 166) 

Cilt / el koruması Kimyasallara dayanıklı uygun eldivenler giyin (EN 374) 

 

8.3. Acil durumlar için telefon numarası: (343) 345-27-27, çalışma saatleri 800 – 1700

 

 

5.   YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ VE YANGIN GÜVENLİK EKİPMANLARI 
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Fiziksel hal 

Renk 

Koku 

Bilgi: Suyun donma noktası  

Bilgi: Suyun kaynama noktası 

Tutuşma noktası 

Bilgi: Su buharı basıncı  

Yoğunluk 

Sudaki çözünürlüğü 

Su ile karışabilirlik  

 

 

          Sıvı 

Beyaz 

          Hafif 

00C 

1000C (DIN ISO 976)  

Uygulanamaz  

           23 mbar (200C’de) 

           1.4 g/cm3 i geçmeden 

           Kısmen çözünür (150C’de) 

karışabilir 

10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE 

10.1. Reaktivite 

Bu malzemenin normal kullanım koşulları altında reaktif olmadığı kabul edilir. 
 

10.2. Kimyasal stabilite 
Stabil 
 

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı 

Tehlikeli polimerizasyon gözlenmemiştir. 
 

10.4. Kaçınılması gereken durumlar 
Aşırı sıcak. Donma. 
 

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER  

LD50 Rat (oral): >2,000-10,000 mg/kg 

Tahriş edici etki değerlendirmesi: Ürünün cilde yapışması ve kuruması durumunda tahriş meydana gelebilir. Birincil cilt 

tahrişi, tavşan: Tahriş edici değil (OCDE, Direktif 404). Birincil mukoza zarı tahrişi, tavşan: Tahriş edici değil (OCDE, 

Direktif 405). Mevcut deneyime ve verilere göre, belirtilen kurallara uygun olarak doğru idare ve kullanım durumunda, 

sağlık üzerinde bilinen zararlı etkileri yoktur. Bu beyan, benzer bileşime sahip ürünler için verilere dayanılarak 

yapılmıştır. 
 

12. EKOLOJİK BİLGİLER 

Uygulanabilir talimatlara uygun olarak, biyolojik atık su arıtma tesislerine düşük konsantrasyonlar getirildiğinde, ürün 

aktifleşmiş çamurun arıtma kabiliyetini etkilemez. 

Biyolojik bozunabilirliğin ve elverişliliğin değerlendirilmesi (H2O): Ürünün önemli miktarları abiyotik işlemlerin bir 

sonucu olarak sudan uzaklaşabilir, örn. aktifleşmiş çamurun yüzeyde toplanması. 

Biyoakümülasyon potansiyeli: Yapısal özelliklerinden dolayı polimerik kısım biyolojik olarak kullanılamaz. Canlı 

organizmalarda birikim meydana gelmez. 

Ürünün uygun işlem olmaksızın su kütlelerine girmesini önleyin. Mevcut bilgilere dayanarak, çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerin ortaya çıkması olası değildir. 
 

 

 

9. FİZİKSEL VEKİMYASAL ÖZELLİKLER 
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13. ELDEN ÇIKARMA HUSUSU 

Ürün, atıkların ve çöplerin depolanması için özel olarak yerleştirilmiş çöp kutusuna/alanına veya özel olarak donatılmış 

atık yakma tesisine teslim edilecektir. 
 

14. NAKLİYAT BİLGİLERİ 
 

Karayolu taşımacılığı 

ADR 

Nakliye yönetmeliklerine göre ürün tehlikeli mallar sınıfına sokulmamıştır. 

RID 

Nakliye yönetmeliklerine göre ürün tehlikeli mallar sınıfına sokulmamıştır. 

Nehir taşımacılığı 

ADNR 

Nakliye yönetmeliklerine göre ürün tehlikeli mallar sınıfına sokulmamıştır. 

Deniz taşımacılığı 

IMDG 

Nakliye yönetmeliklerine göre ürün tehlikeli mallar sınıfına sokulmamıştır. 

Hava Taşımacılığı 

IATA/ICAO 

Nakliye yönetmeliklerine göre ürün tehlikeli mallar sınıfına sokulmamıştır. 
 

15. MEVZUAT BİLGİLERİ 
 

Avrupa Parlamentosu ve Aralık ayı Konseyinin 18, 2006 tarihli Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, 

Yetkilendirilmesi ve Sınırlandırılması hakkındaki 1907/2006 nolu AT Düzenlemesi. 
 

20.01.2009 tarih ve 1272/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 

Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkındaki Kararı. 
 

16. DİĞER BİLGİLER 
 

Diğer uygulama alanlarında üretici ile beraber anlaşmaya varılacaktır. 

Bu güvenlik veri formundaki bilgiler, günümüzdeki mevcut bilgi ve deneyime dayanmaktadır ve malzemeyi güvenlik 

gereksinimleri açısından tanımlamaktadır. Bu bilgiler ürünün özelliklerinin bir açıklaması olarak kabul edilmemelidir 

(ürün tanımlanması). Bu güvenlik veri formundaki bilgilere dayanarak belirli bir uygulama için ürünün kalitesi ve 

uygunluğu konusunda bir sonuç çıkmayacaktır. Tüm mevcut yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra yasal standartlara uyma 

sorumluluğu son kullanıcıya aittir. 

 


