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KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun  tanımı 
 

1.1. Ürün tanımlayıcı 

Ürünün şekli : Karışımlar 

Ürün adı : PR751-PRA794-I-SH000401 

Ürünün kodu : SH000401 

Ürün grubu : Ticari ürün 
 

1.2. Maddenin veya karışımın  tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar 

1.2.1. Tanımlanmış uygun kullanımlar 

Ana kullanım kategorisi : Yalnızca profesyonel kullanım içindir 

Endüstriyel/profesyonel kullanım özellikleri : Endüstriyel 

Maddenin / karışımın kullanımı : Polyurethane resin 
 

1.2.2. Tavsiye edilmeyen kullanımlar 

Tamamlayıcı bilgi yok 
 

1.3. Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçiye ilişkin bilgiler 

SYNTHENE 
Ferme de l'Evêché CS20308 
60723 Pont Sainte Maxence Cedex - FRANCE 
T 33 344 31 72 00 - F 33 157 67 44 58 
qual@synthene.com - www.synthene.com 
 

1.4. Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası 
 

Ülke Organizasyon/Şirket Adres Acil durumda aranacak 
numara 

Türkiye Toxicology Department and Poisons Centre 
Refik Saydam Central Institute of Hygiene 

Cemal Gürsel Cad no. 18 
Sihhiye 
6100 Ankara 

0 800 314 7900 (Turkey 
only) 
+90 0312 433 70 01 

KISIM 2: Olası tehlikeler 
 

2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması 

1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırmaKarışımlar: SDS < 2015 : # 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332   

Skin Sens. 1 H317   

STOT SE 3 H335   
   

H cümleleri tam metni: 16. kısma bkz 
 

 
 

 
  

67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] talimatına göre sınıflandırm 

Xn; R20 
Xi; R37 
R43 

R-cümlelerin tam metni: 16. kısma bkz 
 
 

 

 

 

 

2.2. Etiket elemanları 

"1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Zararlılık işareti (CLP) : 

 

GHS07 

     

Uyarı kelimesi (CLP) : Dikkat 

Tehlikeli içerik maddeleri : Homopolymer of 1,6-hexamethylene diisocyanate, Hexamethylene-di-isocyanate 

Zararlılık İfadesi (CLP) : H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar 
H332 - Solunması halinde zararlıdır 
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir 

Önlem İfadeleri (CLP) : P261 - sis, aerosoller, dumanlar, tozlar, buharlar, gaz solumaktan kaçının 
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P280 - koruyucu eldivenler, koruyucu giysiler, bir göz koruyucu donanım, bir yüz koruyucu 
donanım kullanın 
P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of sabun 
P304+P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing 
P333+P313 - Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın 
P342+P311 - Solunum bulguları gösterirse: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın a 
POISON CENTER, a doctor 

 

   
 

 

 

2.3. Diğer tehlikeler 

Tamamlayıcı bilgi yok 
 

KISIM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler 
 

3.1. Maddeler 

Uygulanamaz 
 

 

3.2. Karışımlar 
 
 

 
 

 

Adı Ürün tanımlayıcı % 67/548/CEE Direktifine göre 
sınıflandırma 

1272/2008 [CLP] AB 
yönetmeliği uyarınca 
sınıflandırma 

Homopolymer of 1,6-hexamethylene 
diisocyanate 

(CAS numarası) 28182-81-2 
(REACH No) 01-
2119485796-17 

>= 90 Xn; R20 
Xi; R37 
R43 
 

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H335 

Hexamethylene-di-isocyanate (CAS numarası) 822-06-0 
(AB numarası) 212-485-8 
(AB kimlik numarası) 615-
011-00-1 
(REACH No) 01-
2119457571-37 

0,1 - 0,5 T; R23 
Xi; R36/37/38 
R42 
R43 
 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 1 (Inhalation:vapour), 
H330 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H335 

 

Spesifik konsantrasyon sınır değeri: 

Adı Ürün tanımlayıcı Spesifik konsantrasyon sınır 
değeri: DSD/DPD 

Spesifik konsantrasyon sınır 
değeri: CLP 

Hexamethylene-di-isocyanate (CAS numarası) 822-06-0 
(AB numarası) 212-485-8 
(AB kimlik numarası) 615-011-00-
1 
(REACH No) 01-2119457571-37 

(0,5 =< C < 2) Xn;R20 
(C >= 0,5) R42/43 
(C >= 2) T;R23 

(C >= 0,5) Resp. Sens. 1, H334 
(C >= 0,5) Skin Sens. 1, H317 

 

R- ve H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz 
  

KISIM 4: İlk yardıma yönelik tedbirler 
 

4.1. İlk yardıma yönelik tedbirler 

Genel ilkyardım müdahaleleri : Bilinci kapalı olan bir kimseye, ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin. Fenalaşma halinde, bir 
hekime danışın (mümkünse ürün etiketini gösterin). 

Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri : Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. 
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi 
arayın. Derhal hastaneye nakil edin. 

Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım 
müdahaleleri 

: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Bol sabun ve su ile yıkayın. Tıbbi tavsiye 
alın/doktorunuza başvurun. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 

Gözle temas etmesi halinde ilkyardım 
müdahaleleri 

: Derhal bol suyla durulayın. Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun. 

Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri : Acilen bir hekime başvurun. Derhal hastaneye nakil edin. İçecek hiçbir şey vermeyin, 
kusturmayın. 

 

4.2. Ciddi dereceli, akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler 

Solumayı takiben semptomlar/lezyonlar : Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Solunması halinde zararlıdır. Alerjik 
cilt reaksiyonlarına yol açar. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. 

 

4.3. Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler 

Tamamlayıcı bilgi yok 

KISIM 5: Yangınla mücadele tedbirleri 
 

5.1. Söndürme maddesi 

Uygun söndürme maddeleri : Water spray. Köpük. Kuru toz. Karbondioksit. 

Uygun olmayan söndürücü maddeler : Şiddetli su akımı kullanmayın. 
 

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler 

Yangın halinde, tehlikeli ayrışma maddeleri : Azot oksitleri. Karbon oksitleri (CO, CO2). Hidrojen siyanür. İzosiyanat. 
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5.3. Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler 

Yangınla mücadele tedbirleri : Maruz kalan hazneleri su püskürterek veya serperek soğutun. Kimyasal ürünlerin neden 
olabileceği her türlü yangın riskine karşı dikkatli olun. Yangınla mücadele sularının çevreye 
zarar vermemelerine dikkat edin. 

Yangın anında korunma : Solunum sistemi koruyucuları dahil uygun koruyucu donanımı kullanmadan yangın alanına 
girmeyin. 

KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler 
 

6.1. Kişisel tedbirler 

6.1.1. Acil durumlar için eğitilmemiş personel için 

Acil durum planları : Diğer personeli uzaklaştırın. 

6.1.2. Acil müdahale ekiplerine 

Koruyucu donanım : Temizlik ekiplerine uygun korunma donanımlarını sağlayın. 

Acil durum planları : Alanı havalandırın. 
 

6.2. Çevreyi korumaya yönelik tedbirler 

Ürün kanalizasyona veya insanların kullandığı suya karışırsa, bu durumu yetkililere bildirin. Kanalizasyon ve içme suyu sistemlerine nüfuz 
etmesinden kaçının. Jangan buang ke dalam longkang. 
 

6.3. Kuşatma ve temizlik için yöntemler ve materyal 

Temizlik işlemleri : Kil veya kizelgur gibi durağan katı maddeler ile en kısa sürede emilmesini sağlayın. Döküntüleri 
toplayın. Diğer malzemelerden uzakta depolayın. Kabı tamamen kapalı olarak muhafaza 
etmeyin. Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin. 

 

6.4. Diğer bölümlere gönderme 

16. Bölüme bkz. Maruziyet kontrolü/bireysel korunma. 

KISIM 7: Kullanım ve depolama 
 

7.1. Güvenli kullanım için koruma tedbirleri 

Güvenli kullanım için koruma tedbirleri : Herhangi bir şey yemeden, içmeden ve işten ayrılmadan önce yumuşak özellikli sabun ve su 
kullanarak ellerinizi ve vücudunuzun maruz kalan diğer uzuvlarınızı yıkayın. Sadece dışarıda 
veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Bireysel korunma donanımı kullanın. Elakkan 
daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. 

Hijyen ölçütleri : Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Kirlenmiş giysilerinizi 
yeniden kullanmadan önce yıkayın. Herhangi bir şey yemeden, içmeden ve işten ayrılmadan 
önce yumuşak özellikli sabun ve su kullanarak ellerinizi ve vücudunuzun maruz kalan diğer 
uzuvlarınızı yıkayın. 

 

7.2. Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla emniyetli saklama koşulları 

Saklama koşulları : Orjinal kabı içinde saklayınız. Sadece orjinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde 
muhafaza edin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Zeminlerin 
geçirimsiz, sıvıya dayanıklı ve kolay temizlenebilir olmaları gerekir. 

 

7.3. Spesifik nihai kullanımlar 

Tamamlayıcı bilgi yok 

KISIM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman 
 

8.1. Kontrol parametreleri 
 

Hexamethylene-di-isocyanate (822-06-0) 

Fransa VME (mg/m³) 0,075 mg/m³ 

Fransa VME (ppm) 0,01 ppm 

Fransa VLE (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

Fransa VLE (ppm) 0,02 ppm 
 

 

 

8.2. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi 

Bireysel korunma donanınımı : Eldivenler. Koruyucu gözlükler. Insufficient ventilation: wear respiratory protection. Koruyucu 
kıyafetler. 
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Ellerin koruması : koruyucu eldivenler kullanın 

Gözlerin koruması : Sıçrama önleyici gözlük veya koruyucu gözlük 

Deri ve vücudun korunması : Uygun koruyucu kıyafet kullanın. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temasından kaçının 

Solunum yollarının koruması : Kullanım alanının yeterince havalanmaması halinde, uygun solunum cihazları kullanın 

    

Diğer bilgiler : Kullanımı sırasında, yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. Bu maddenin bulaşmış olduğu 
tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. Herhangi bir şey yemeden, içmeden ve işten ayrılmadan önce 
yumuşak özellikli sabun ve su kullanarak ellerinizi ve vücudunuzun maruz kalan diğer 
uzuvlarınızı yıkayın. 

KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 
 

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler 

Hal : Sıvı madde 
  

Renk : Şeffaf. 
  

Koku : Keskin koku. 
  

Koku eşiği : Kullanılabilir veriler yok 
  

pH : Kullanılabilir veriler yok 
  

Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) : Kullanılabilir veriler yok 
  

Erime noktası : Kullanılabilir veriler yok 
  

Donma noktası : Kullanılabilir veriler yok 
  

Kaynama noktası : Kullanılabilir veriler yok 
  

Alevlenme noktası : Kullanılabilir veriler yok 
  

Kendi kendini tutuşturma ısısı : Kullanılabilir veriler yok 
  

Ayrışma ısısı : Kullanılabilir veriler yok 
  

Yanabilirlik (katı, gaz) : Kullanılabilir veriler yok 
  

Buhar basıncı : 100 Pa 
  

20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu : Kullanılabilir veriler yok 
  

Rölatif yoğunluk : 1,15 
  

Çözünürlük : Çözünmez. Reacts with water. 
  

Log Pow : Kullanılabilir veriler yok 
  

Vizkosite, kinematik : Kullanılabilir veriler yok 
  

Vizkosite, dinamik : 1100 mPa.s 
  

Patlayıcı özellikler : Kullanılabilir veriler yok 
  

Oksitleyici özellikler : Kullanılabilir veriler yok 
  

Patlama sınırı : Kullanılabilir veriler yok 
  

 

9.2. Diğer bilgiler 

Tamamlayıcı bilgi yok 

KISIM 10: Stabilite ve reaktivite 
 

10.1. Reaktivite 

Tamamlayıcı bilgi yok 
 

10.2. Kimyasal stabilite 

Tamamlayıcı bilgi yok 
 

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı 

Suyla temas halinde: Tehlikeli gazlar çıkarabilir. Çatlama riski. 
 

10.4. Kaçınılması gereken şartlar 

Doğrudan güneş ışınları. Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar. 
 

10.5. Bağdaşmayan malzemeler 

Şu unsurlarla temas etmesi halinde eksotermik tepkime: Aminler. Alkol. 
 

10.6. Tehlikeli ayrışma maddeleri 

Normal koşullar altında kararlıdır. 
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KISIM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler 
 

11.1. toksikolojik etkileri hakkında bilgiler 

Akut zahirlenme : Soluma:toz,sis: Solunması halinde zararlıdır. 
 

ATE CLP (toz, sis) 1,500 mg/l/4 sa 
 

Homopolymer of 1,6-hexamethylene diisocyanate (28182-81-2) 

Ağız yoluyla DL50 fare > 2500 mg/kg 

Deride DL50 fare > 2000 mg/kg 

CL50 farede soluma (Sis/Toz- mg/l/4 saat) 0,39 mg/l/4 sa 
 

Hexamethylene-di-isocyanate (822-06-0) 

Ağız yoluyla DL50 fare > 746 mg/kg 

Deride DL50 fare > 7000 mg/kg 

CL50 soluma ile, sıçan (mg/l) 0,124 mg/m³ 
 

Deri korozyonu/tahrişi : Sınıflandırılmadı 

Mevcut veriler dikkate alındığında, sınıflandırma kriterlerinin sağlanmadığı anlaşılmaktadır 

Ağır göz hasarı/tahrişi : Sınıflandırılmadı 

Mevcut veriler dikkate alındığında, sınıflandırma kriterlerinin sağlanmadığı anlaşılmaktadır 

Solunum yollarının veya derinin duyarlılaşması : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

Germ hücreleri mutajenitesi : Sınıflandırılmadı 

Mevcut veriler dikkate alındığında, sınıflandırma kriterlerinin sağlanmadığı anlaşılmaktadır 

Kanserojenite : Sınıflandırılmadı 

Mevcut veriler dikkate alındığında, sınıflandırma kriterlerinin sağlanmadığı anlaşılmaktadır 
 

Üreme sistemi için zehirli : Sınıflandırılmadı 

Mevcut veriler dikkate alındığında, sınıflandırma kriterlerinin sağlanmadığı anlaşılmaktadır 

Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik 
maruziyet) 

: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. 

 

Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlayıcı 
maruziyet) 

: Sınıflandırılmadı 

Mevcut veriler dikkate alındığında, sınıflandırma kriterlerinin sağlanmadığı anlaşılmaktadır 
 

Aspirasyon tehlikesi : Sınıflandırılmadı 

Mevcut veriler dikkate alındığında, sınıflandırma kriterlerinin sağlanmadığı anlaşılmaktadır 
 

  
 

İnsan sağlığı üzerindeki potansiyel zararlı 
etkileri ve olası semptomlar 

: Solunması halinde zararlıdır. 

KISIM 12: Çevreye ilişkin veriler 
 

12.1. Toksisite 
 

 

Homopolymer of 1,6-hexamethylene diisocyanate (28182-81-2) 

CL50 balık 1 > 100 mg/l 

CE50 Daphnia 1 > 100 mg/l 

ErC50 (yosun) > 100 mg/l 

CEr50 (suda yaşayan diğer bitkiler) > 100 mg/l 
 

Hexamethylene-di-isocyanate (822-06-0) 

CL50 balık 1 > 82,8 mg/l 

CE50 Daphnia 1 > 100 mg/l 

ErC50 (yosun) > 77,4 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Sürüp giderlik / çözünebilirlik 

PR751-PRA794-I-SH000401  

Sürüp giderlik / çözünebilirlik Not readily biodegradable. 
 

 

12.3. Biyoakümülasyon potansiyeli 
 

Hexamethylene-di-isocyanate (822-06-0) 

Biyolojik yoğunluk faktörü (BCF REACH) 57,6 
 

12.4. Toprakta mobilite 

PR751-PRA794-I-SH000401  

Ekoloji - toprak Az hareket etme özelliğine sahiptir. 
 

 

12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları 

Tamamlayıcı bilgi yok 
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12.6. Diğer zararlı etkiler 

Ek endikasyonlar : Çevreye verilmesinden kaçının. Yüzey ve yeraltı sularına karışmasına izin vermeyin 

KISIM 13: Atık giderilmesine ilişkin bilgiler 
 

13.1. Atık işleme yöntemleri 

Atıkların imhasına yönelik tavsiyeler : Yürürlükte bulunan ulusal/yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Bu maddeyi ve kabını 
tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. 

Ekoloji - atıklar : Çevreye verilmesinden kaçının. 

KISIM 14: Taşıma bilgileri 
 

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak 
 

14.1. UN no 

Ürün, nakliyesine ilişkin olarak, yürürlükte bulunan düzenlemelere göre tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmamaktadır 

14.2. UNO gönderi adı 

Uygun sevkiyat (ADR) : Uygulanamaz 

Uygun sevkiyat (IMDG) : Uygulanamaz 

Uygun sevkiyat (IATA) : Uygulanamaz 

Uygun sevkiyat (ADN) : Uygulanamaz 

Uygun sevkiyat (RID) : Uygulanamaz 
 

14.3. Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları 

ADR   

Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları (ADR) : Uygulanamaz 

   

IMDG   

Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları (IMDG) : Uygulanamaz 

   

IATA   

Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları (IATA) : Uygulanamaz 

   

ADN   

Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları (ADN) : Uygulanamaz 

   

RID   

Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları (RID) : Uygulanamaz 
 

14.4. Ambalaj grubu 

Ambalaj grubu (ADR) : Uygulanamaz 

Ambalaj grubu (IMDG) : Uygulanamaz 

Ambalaj grubu (IATA) : Uygulanamaz 

Ambalaj grubu (ADN) : Uygulanamaz 

Ambalaj grubu (RID) : Uygulanamaz 
 

14.5. Çevre tehlikeleri 

Çevreye zararlıdır : Hayır 

Denizi kirletici : Hayır 

Diğer bilgiler : Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır 
 

    
14.6. Kullanıcıya yönelik özel güvenlik önlemleri 

- Karayollarıyla taşıma 
  

Nakliye düzenlemesi (ADR) : Tabii değildir 

- Deniz taşımacılığı 
  

Nakliye düzenlemesi (IMDG) : Tabii değildir 

- Hava taşımacılığı 
  

Kullanılabilir veriler yok 

- İç sularda gemi nakliyesi 
  

ADN'e tabi değil : Hayır 
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- Demiryolu taşımacılığı 
  

Nakliye yasak (RID) : Hayır 
 

14.7. MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması 

Uygulanamaz 

KISIM 15: Düzenlemeye yönelik bilgiler 
 

15.1. Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat 

15.1.1. AB talimatları 
 

XVII Ekindeki kısıtlandırmalara tabii hiçbir madde içermez 

REACH aday listesindeki hiçbir maddeyi içermez 
 

REACH'in XIV ekinde listelenmiş hiçbir madde içermez 

 
 

 
  

 

 

15.1.2. Ulusal talimatlar 
 
 

Almanya 

VwVwS Annex reference : su için tehlike sınıfı (WGK) 3, kuvvetli su kirletici (VwVwS, Ek 4'e göre sınıflandırma) 

12th Ordinance Implementing the Federal 
Immission Control Act - 12.BImSchV 

 

: Is not subject of the 12. BlmSchV (Hazardous Incident Ordinance) 

 

Hollanda 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : None of the components are listed 

SZW-lijst van mutagene stoffen : None of the components are listed 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: None of the components are listed 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: None of the components are listed 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: None of the components are listed 

 

Danimarka 

Recommendations Danish Regulation : Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product 
 

 
 

 

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi 

Tamamlayıcı bilgi yok 
  

KISIM 16: Diğer bilgiler 
 

 

 

Veri kaynakları : REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and 
mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending 
Regulation (EC) No 1907/2006. 

Diğer bilgiler : Hiçbiri. 
 
 

R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni: 

Acute Tox. 1 (Inhalation:vapour) Akut toksisite (soluma:buhar) Kategori 1 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akut toksisite (soluma:toz,sis) Kategori 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 

Eye Irrit. 2 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 

Resp. Sens. 1 Hassasiyet – Soluma, Zararlılık Kategorisi 1 

Skin Irrit. 2 Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2 

Skin Sens. 1 Hassasiyet – Cilt, Zararlılık Kategorisi 1 

STOT SE 3 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum Yolu 
Tahrişi 

H302 Yutulması halinde zararlıdır 

H315 Cilt tahrişine yol açar 

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar 

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar 

H330 Solunması halinde öldürücüdür 

H332 Solunması halinde zararlıdır 

H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir 

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir 
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R20 Solunması halinde zararlıdır 

R23 Solunması halinde toksiktir 

R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir 

R37 Solunum sistemini tahriş eder 

R42 Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir 

R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir 

T Toksik 

Xi Tahriş edicidir 

Xn Sağlığa zararlı 
 
 

 

 
 
FDS UE (Ek II REACH) 

 
Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur 
 


