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

Yüksek ısı zincir yağı

Ürün adı

Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Maddenin/Mamulün kullanımı

Yağlayıcı maddeler

Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri

Winkel End.Ürün.San.Tic.AŞŞirket: 
Doğusanayi sitesi 9 blok 13Cadde: 
B.Evler  İSTANBULŞehir: 

Telefon: Telefax: 0212 4653808

E-Posta:

Sorumlu kişi: 0212 4653800Telefon: 
E-Posta:

Internet:

0212 4653800

info@winkel.com.tr

www.winkel.com.tr

Sicherheitsdatenblätter / DatenmanagementBilgi verici alan:

Die Nummer der Gesellschaft ist nur zu Bürozeiten besetzt:0212 465 38 00 
 (8:00 - 18:00 Uhr)

Acil durumlarda kullanılabilecek 

telefon numarası:

BÖLÜM 2: Tehlikelerin tanıtımı 

Maddenin veya karışımın sınıflandırması

Bu madde, 1999/45/EC Direktifine göre tehlikeli olarak sınıflandırılamazlar.

.

Normal kullanım şartlarında her hangi bir zararı yoktur.Uzun süreli ve devamlı tekrarlanan temaslar cilt 

iltihaplanmasına(dermasis)yol açabilir.Kullanılmış yağlar bünyelerinde zararlı maddeler ihtiva edebilir.

İnsan sağlığı açısından:

Güvenlik açısından

Parlayıcı maddeler sınıfından olmamakla beraber yanıcıdır.

Çevreye zararlı madde olarak sınıflandırılmamaktadır.

Çevre Açısından
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BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri 

Belirti ve etkileri: Normal şartlarda akut tehlikelere yol açmaları beklenemez. 

Beklememekle beraber,baş dönmesi ve mide bulantısı gibi durumlarla karşılaşılırsa etkilenen kişi temiz 
havaya çıkartınız.Şikayetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz. 

Solunması halinde    

Bulanmış giysileri derhal çıkartarak Cilt derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayınız.Tahriş geçmiyor ise 
doktora müracat ediniz.Yüksek basınçlı püskürtücülerden deriye temas sonucu meydana gelen 
yaralanmalarda derhaş doktor müdahalesine başvurunuz. 

Deriyle teması halinde 

Ürün göze temas ettiğinde derhal göz kapaklarını açıp suyla en az 5 dakika yıkayınız. Hemen sonra göz 

doktoruna danışın. 
Gözle teması halinde 

Ağız bol su ile yıkanarak derhal doktora başvurulmalıdır. Aspirasyon riski! Tıbbi tedavi gereklidir. Yutulması halinde 

 

Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi /  Doktorlara tavsiye 

Semptonlara göre tedavi uygulayınız,ciğerlere solunması kimyasal maddenin neden olduğu Zatürrüye 
(chemical pneumonitis)yol açabilir.Uzun süreli ve devamlı tekrarlanan temaslar cilt 
iltihaplanmasına(dermatitis)yol açabilir.Yüksek basınçlı püskürtmelerin sebep olduğu zararlar acil cerrahi 
inceleme gerektirir ve muhtemelen stroid terapi zararı ve fonksiyon kayıplarını en aza indirmak için 
uygundur.Çünkü yaralar başlangıç aşamasında küçüktür ve sebep olacağı zararın ciddiyetini 
yansıtmaz,yaranın yayılma derecesinin belirlenmesi için cerrahi müdahale yapılabilir.Lokal aneteziden 
şişkinliğe,kan akışının azalmasına ve kan akışının engellenmesine sebep olacağından dolayı kaçınılmalıdır. 
Yabancı maddelerin yaradan uzaklaştırılması genel anastezi altında yapılmalıdır.Düşük viskoziteli ürünler 
Akciğere kaçtıklarında kusmaya sebep olan riskler yaratabilir,bu akciğere kaçma durumu şiddetli yerel 
deformasyonlara ve kimyasal pnömonitlere sebep olabilir.Çocuklar bu konuda bilinçsiz olduklarından daha 
fazla risk altındadırlar.Çok miktarda yutulmadığı takdirde madeni yağların kusulması gerekli değildir.Çok 
miktarda yutulması halinde sinir sistemi ataları oluyorsa midenin yıkanması gerekmektedir.Destekleyici 
tedavi olarak oksijen ve atardamardaki gazların kontrolü ve solunumla ilgili kontroller yapılmalıdır ve eğer 
nefesle maddeyi alma gerçekleşmişse kortikosteroidsler sınıfına giren iltihap önleyiciler ve antibiotijklerle 
tedavi edilmelidir.Diazem yada buna eş değer başka ilaçla kontrol altında tutulmalıdır. 

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele tedbirleri 

Yanma ürünleri 
Yanma sonucu Karbonmonoksit,kükürt oksitleri,tanımlanamayan organik ve inorganik bileşenler,katı 
partiküller ve gazlardan oluşan bir karışım meydana getirir. 

Köpük ve kuru kimyasal tozlu yangın söndürme cihazları kullanılmalıdır.Karbondioksitli yangın 
söndürücülerle  kum ve toprak sadece küçük yangıblar için uygundur. 

Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri 

Uygun olmayan Yangın söndürme araçları 
Basınçlı su kullanılmamalıdır.Halon gazlı söndürücüler ise çevre kirliliğine yol açtığı için tavsiye edilmez. 

Yangın durumunda:Koruyucu giysiler ve çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın. 
İtfaiye için önlemler 

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler 

Cilt ve gözle teması engelleyin geçirmezlik özellikli eldiven kullanınız. 
Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 

Kanalizasyona veya sulara sızmasına kum,toprak ile önleyiniz,bu mümkün olmuyorsa yerel yönetimlere 
Bilgi veriniz. 

Çevresel tedbirler 
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BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi 
 
Sentetik ester zincirleri ve özel performans katkıları karışımıdır. 
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Sıvı bağlayıcı materyal kum veya  toprağa emdirerek çevreye karışmasını engelleyerek yönetmeliğe uygun 

etiketli kaplara alarak bertaraf ediniz.. 

Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler 

Mekanik olarak uzaklaşıtırın ve uygun kaplarda atık giderilmesine götürün. Diğer bölümlere referans 

BÖLÜM 7: Kullanma ve depolama 

Güvenli kullanım için önlemler 

Elleme: Fıçı içerisindeki yağ alınırken koruyucu ayakkabı giyilmeli ve uygun taşıma araçları kullanılmalıdır.Saçıntılar 

engellenmelidir. 

  
Depolama:Serin,kuru ve iyi havalan stok sahalarında muhafaza ediniz.Doğru ikaz etiketleri ile işaretlenmiş kapaklı kaplar 
kullanılmalıdır.Günaş ışınlarına ve ısı kaynaklarına doğrudan maruz bırakmayınız oksijen maddelerinde uzak tutunuz. 

 
0 °C ile 50 °C arasında Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza ediniz 

Depo sıcaklıkları 

Kap olarak veya kap iç yüzey kaplamalarında  PVC kullanmayınız 

Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler 

Diğer bilgiler Polietilenden üretilmiş kaplar sıcakta şekil değiştireceğinden yüksek sıcaklara maruz bırakmayınız.Teknik 
veri formuna dikkat et. 

BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma 

Mağruz kalma limitleri 

Mühendislik Önlemleri 

Yağ buharı ve dumanlarının solunma riskl varsa etkili bir havalandırma sağlanmalıdır. 
Hijyen ölçütleri 

Teknik olarak aspirasyon veya havalandırma tedbirleri mümkün olmadığında yağ buharı engellenemiyorsa  

ön partikül filtresi takılmış organik buhar kartuşlu solunum koruyucusu kullanılmalıdır. 

Solunum sisteminin korunması 

PVC veya nitril kauçuk koruyucu eldiven. 
Ellerin korunması 

Sıkı kavrayan koruma gözlüğü veya sıçrama söz konusu ise yüz maskesi kullanılmalıdır. 
Gözlerin korunması 

Her tür cilt temasını asgariye indiriniz iş tulumu kullanınız.Kullanılan tüm giysiler düzenli 

olarak yıkanmalıdır. 
Deri ve vücudun korunması 

Berrak sarı 

sıvı Form: 

Renk: 

Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 

 

karakteristik Koku: 

 Patlama noktası:                      min.280 °C 

Özkütle:                               0,96 g/cm³ 
. 
.pH@ %3                              -  
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Kinematik Vizkozite@40C               270cSt 

 Suda çözünürlük:                      çözünmez. 
 

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime 

Kararlılık: kararlı 
 

 
Önlenmesi gereken durumlar 

 
Yüksek sıcaklar ve direkt güneş ışınları. 

Önlenmesi gereken maddeler Kuvvetli oksidan maddeler ile temas ettirilmemelidir. 

Oksidan madde, kuvvetli. Kaçınılacak uygun olmayan malzemeler 

Normal depolama şartlarında bozunarak tehlikeli ürünlerin oluşmasına yol açmaları beklenmez. Zararlı bozunma ürünleri 

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgi 

Toksikolojik etkileri hakkında bilgi:Bu ürün için özel olarak toksikolojik veri mevcut değildir.Aşağıdaki bilgiler benzer 
ürünlerin toksikolojisine ilişkin verilere dayanmaktadır. 

Akut zehirlenme-Ağız yoluyla: LD50>2000mg/kg olması beklenir. 
 

Akut zehirlenme-Deriyle temasta: LD50>2000mg/kg olması beklenir. 

Alut zehirlilik -Soluma halinde: Mevcut kullanım şartlarında herhangi bir tehlikeli duruma yol açması beklenmez. 
 
Gözleri tahriş şiddeti:Hafif tahriş/iritasyon yapabilir. 
 
Deriyi tahriş şiddeti:  Hafif tahriş/iritasyon yapabilir. 
 
Solunum yolları tahriş şiddeti:Buharın solunması halinde soluk borusu hafif tahriş/iritasyon yapabilir. 
 
Deri hassasiyetine etkisi:Deri hassasiyetini etkilemesi beklenmez. 
 
Kanserojen etkisi:Bünyesinde ihtiva ettiği beleşikler kanserojen etkilerinin olduğuna dair bulgu mevcut değildir. 
 
Mutajenik etkisi:Mutajenik etkisi yoktur. 
 
 
 
Diğer bulgular: 
 
Uzun süreli ve/veya devamlı tekrarlanan temas,özellikle yüksek sıcaklıklarda cildin yağ tabakasının kurumasına yol açabilir. 
 
Bu durum özellikle yeterince kişisel hijyenik önlemler alınmadığında cilt tahrişine ve iltihabına neden olabilir.Bu sebeple cilt  
 
temasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.Kullanılmış motor yağları kullanımı süresince birikebilecek zararlı bileşikler  
 
içerebilir.Bu zararlı bileşiklerin konsantrasyon derecesi kullanımına bağlıdır ve bu konsantrasyona bağlı olarak elden  
 
çıkartılması sırasında insan ve çevre sağlığına risk oluşturabilir.Bu sebepla TÜM kullanılmış yağlar mümkün olduğunca cilt ile  
 
temas etttirilmemeli ve atıkların elden çıkartılmasında dikkatli olunmalıdır. 
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BÖLÜM 13: Bertaraf bilgileri 

Atıkların elden çıkartılması 

Kullanılmış ürün yürürlükteki mevzuata göre tercihen bilinen bir toplayıcı yada müteahhide  
 
verilmelidir.Toplayıcıların bu işin ehli olup olmaması önceden araştırılmalıdır..Atıklar hiçbir zaman  
 
çevreye,su boruları ve su yollarına dökülmemelidir.. 

Ürünün elden çıkarılması 

Atık gibi muamele edilmelidir. 

Depolama kaplarının elden çıkartılması 

Yürürlükteki yasalara uygun olarak tercihen onaylı bir işletme vey toplayıcı tarafından geri kazanılmalı veya 
bertaraf edilmelidir. 

BÖLÜM 14: Nakliye bilgiler 

UN,IMO,ADR/RID ve IATA/ICAO  sınıflandırılmalarına göre nakliye esnasında tehlikeli bir ürün değildir 
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Ekotoksizite:Kolay çözünmeyen bir karışımdır.Ürünün LL/EL50>100mg/l,seviyesinde deniz yaşamına zehirli etkisi pratik 
olarak yoktur.Ancak bu organizmaların fiziksel kirlenmesine yol açabilir,konsantrasyonu 1 mg/l den azdır.(LL/EL50 

sulandırılmış test sıvısı elde etmek için gerekli ürün  miktarını belirtmektedir.) 

Doğada birikme özelliği:Doğada birikme potansiyeli olan bileşenleri vardır. 

Kararlılık /Bozunma :Kolayca biyolojik bozunmaya uğramaz.Ana beleşenleri tabiatları itibariyle biyolojik bozunmaya uğrayacak 
olmakla birlikte içlerinde mevcut bazı bileşenler doğada bozunmadan kalabilirler. 

Haraketlilik:Hemen tüm çevre şartlarında sıvı haldedir.Suda yüzer.Toprağa girerse emilir ve hareketliliğini kaybeder. 

Tahmine Esas olan Kıstaslar:Bu ürün için özel olarak ekolojik veri derlenmemiştir.Aşağıdaki bilgiler benzer ürünlerinve 

içindeki bileşenlerin ekotoksikolojisine ilişkin bilgilere dayanmaktadır. 

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi 
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BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi 

EC Sembolleri                        -- 

EC Risk İbaresi                       Sınıflandırılmamış. 

EINECS 

EC Güvenlik ibaresi                  Sınıflandırılmamış. 

TSCA (USA) 
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Diğer                                    Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Mevzuatına uygundur. 
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Refaranslar 
 
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği  
 
67/548/EEC-Dangerous Substances Directive. 
 
1999/45/EC -Dangerous Preparations Directive. 
 
91/155/EEC-Safaty Data Sheet Directive. 
 
 
 
Kısıtlamalar 
 
Winkel Endüstri Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ teknik departmanının bilgisi dışında tavsiye edilen uygulamalar kesinlikle 
Kullanılmamalıdır. 
İşbu Ürün Güvenlik Bilgi Formunda yer alan hususlar,hali hazırda elimizde mevcut bilgiler doğrultusunda yayınlanmış 
olup ürünlerin sağlık emniyet ve çevre koşulları açısından tanımlanmaları amaçlanmaktadır.Bu nedenle ürünlerin 

herhangi bir spesifik özelliğini garanti eden bilgiler olarak değerlendirilmemelidir.   
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BÖLÜM 16: Diğer bilgiler 


