
Anti-Seize-Keramik Paste / Anti-Seize Seramik Pasta 

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ 

Basım tarihi: 07.05.2015 Sayfa 1 nin 5 

1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre 

BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri 

Anti-Seize-Keramik Paste / Anti-Seize Seramik Pasta 
Ürün adı 

Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 
Maddenin/Mamulün kullanımı 

Kayganlaştırıcı madde ve katkı maddesi. 
Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri 
Şirket: 
Cadde: 

Winkel Ürün.End.San.Tic.AŞ
Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi 9. Blok No. 13
Bahçelievler / İstanbulŞehir: 

Telefon: Faks : +90 212 465 38 08 
E-Posta:

Sorumlu kişi: +90 212 465 38 00 Telefon: 
E-Posta:

+90 212 465 38 00 
info@winkel.com.tr 

 www.winkel.com.trInternet:
Bilgi verici alan:

BÖLÜM 2: Tehlikelerin tanıtımı 

Maddenin veya karışımın sınıflandırması 
Bu madde, 1999/45/AB Direktifine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. 
Söylemeye değer tehlikeler yok. 

Etiket elemanları 
Ek öneri 

Ürünün AB-talimatlarına göre veya ilgili ulusal yasalara göre işaretlenme zorunluluğu yoktur. 

Söylemeye değer tehlikeler yok. Lütfen her zaman güvenlik bilgi formu bilgilerini dikkate alın. 
Diğer tehlikeler 

BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi 

Karışımlar 

Tehlikeli içerik maddeleri: hiçbiri/hiçbiri 
Kimyasal Özellikleri 

Diğer veriler 
R-cümlelerin metni: kısım 16'ya bakınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri 

Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

Devam eden şikayetlerde doktora gidin. 
Genel öneri 

Kazazedeyi açık havaya çıkarın. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna alıp sıcak tutun. 
Solunması halinde 
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Deriyle temas halinde derhal yıkamada kullanacağınız madde: Su ve sabun. Devam eden şikayetlerde 
doktora gidin.

Deriyle teması halinde 

Gözler ile temas halinde derhal göz kapaklarını açık tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altında yıkayınız. 
Tıbbi tedavi gereklidir.

Gözle teması halinde 

Bol miktarda su, mümkünse aktif kömürle birlikte, içirin. Kusarken dikkat: Aspirasyon riski! 
Yutulması halinde 

En önemli akut semptomlar/etkiler 
Semptomların ortaya çıkmasında veya şüpheli durumlarda tıbbi yardım alınız. 

Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 
Semptomatik tedavi. 

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele tedbirleri 

Söndürme ortamı 

Karbondioksit (CO2). Kuru söndürücü madde. Köpük. 
Uygun yangın söndürme aletleri 

Yüksek güçlü su püskürtme jeti. 
Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri 

Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 
Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın. 

Yangın durumunda: Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın. 
İtfaiye için önlemler 

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler 

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 
Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. 
Çevresel tedbirler 

Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, üniversel bağlayıcı) ile absorbe edin. 
Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir. 
Diğer bölümlere referans 

BÖLÜM 7: Kullanma ve depolama 

Güvenli kullanım için önlemler 

Cilt ile temasından sakının. 
Teknik kriterler/tedbirler 

Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

Sadece orijinal kabında depolayın. 
Depo ve kaplaın spesifikasyonları 

Özel son kullanımları 
Teknik veri formuna dikkat et. 

BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma 

Kontrol parametreleri 
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Maruziyet kontrolü 

Deri, göz ve giysi temasını engelleyin. 
Hijyen ölçütleri 

Uygun kullanımda ve normal şartlarda solunum koruması gerekmemektedir. 
Solunum sisteminin korunması 

El koruması: NBR (Nitril kauçuk).  
Eldiven materyalinin kalınlığı: 0,45mm
geçirgenlik zamanı (maksimal taşıma süresi): < 240 dk.

Ellerin korunması 

Sıkı kavrayan koruma gözlüğü. 
Gözlerin korunması 

Direkt deri temasını önlemek için vücut koruması uygulayın (olağan iş giysilerine ilave olarak). 
Deri ve vücudun korunması 

beyaz 
viskoz Form: 

Renk: 

Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 
ygolonhcet-lh 

karakteristik Koku: 
göre test 

Durum değişiklikleri 
> 1400 °C Erime noktası/aralığı: 

Yoğunluk (20 °C'da): 0,9 g/cm³ 
Diğer veriler 

Kullanılabilir 
veriler yok

Katı miktarı: 

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime 

Reaktivite 
Kullanılabilir veriler yok 

Kimyasal stabilite 
Kullanılabilir veriler yok 

Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 
: ile reaksiyona girer Asit. 

Kullanılabilir veriler yok 
Sakınılması gereken durumlar 

Asit. 
Kaçınılacak uygun olmayan malzemeler 

Karbondioksit. 
Zararlı bozunma ürünleri 

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgi 

Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

Toksikolojik veriler bulunmamaktadır. 
Akut zehirlenme 
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BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi 

Kullanılabilir veriler yok 
Zehirlilik 

Kullanılabilir veriler yok 
Sürüp giderlik / çözünebilirlik 

Kullanılabilir veriler yok 
Biyoakümülasyon 

Kullanılabilir veriler yok 
Topraktaki hareketliliği 

PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 
Kullanılabilir veriler yok 

Kullanılabilir veriler yok 
Diğer zararlı etkileri 

Ürün test edilmemiştir. 
Diğer veriler 

BÖLÜM 13: Bertaraf bilgileri 

Atık arıtma yöntemleri 
Atık atma hususları 

Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi. 

Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi. 
Temizlenmemiş ambalajların imhası ve tavsiye edilen temizlik maddeleri 

BÖLÜM 14: Nakliye bilgiler 

Karayolu nakliyatı (ADR/RID) 

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir. 
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı) 

İç sularda gemi nakliyatı 

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir. 
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı) 

Denizyolu nakliyatı 

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir. 
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı) 

Havayolu nakliyatı 

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir. 
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı) 

Çevreye olan tehlikeleri 
hayır Çevre için tehlikeli: 

Kullanıcılar için özel önlemler 
Kullanılabilir veriler yok 

MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı 
Kullanılabilir veriler yok 

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi 
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Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 
Ulusal hükümler 

1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan Su tehlike sınıf (D): 
Madde güvenlik değerlendirilmesi 

Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır. 

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler 

(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.) 

Revizyon No.: 1,06 Revize edildiği tarih: 08.03.2015 TR 


