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1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 

Ürünün ticari ismi 
Rostumwandler / Yüzey Pas Temizleyici 

Maddenin/Mamulün kullanımı 
Temizlik maddeleri. 

Şirket/ Firma 

WINKEL AŞ Şirket: 
Doğusanayi sitesi 9 blok 13 Adres: 
B–Evler   İSTANBUL 

Telefon: 0212 465 38 00 (pbx) Telefax: 0212 465 38 08 

info@winkel.com.tr E-Posta: 
www.winkel.com.tr Internet: 

2. Tehlikelerin tanıtımı 

Sınıflandırması 
Tehlike işaretleri: Korozif 
R-cümlesi(leri): 
Yanıklara neden olur. 

Ve çevre için özel tehlike uyarıları 
İşleme sırasında oluşan buharlar solunum yollarını, deri ve gözleri tahriş eder. 

3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi 

Kimyasal Özellikleri  ( preparatın ) 

Zararlı bileşenler 

AT-No. CAS-No. Kimyasal İsmi Pay Sınıflandırması 

7664-38-2 35-45 % C  R34 231-633-2 phosphoric acid ., orthophosphoric acid ... % 

Sıralanan R'li cümlelerin tam metni 16. bölümde bulunmaktadır. 

4. İlk yardım tedbirleri 

Kirlenmiş giysiler, iç çamaşırları ve ayakkabılar dahil derhal çıkarılmalıdır. Kusturmayınız. Bol miktarda suyu 

küçük porsiyonlarda içirin (dilüsyon etkisi). 

Genel öneri 

Solunum zorluğunda oksijen verin. Derhal tıbbi yardım alın. Bilinç kaybı tehlikesi varsa yatırma ve taşıma 

sırasında hastayı sağlam yana yatma pozisyonuna alın. 

Solunum 

 Su. Derinlemesine vücut temizliği uygulanmalıdır (duş veya banyo). 
Deri teması 

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

Göz teması 
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Kusturmayınız. Derhal tıbbi yardım alın. Bol miktarda suyu küçük porsiyonlarda içirin (dilüsyon etkisi). 
Kazazedeyi gözetimsiz bırakmayın. 

Ağız yoluyla alma 

5. Yangınla mücadele tedbirleri 

Püskürtme suyu. Söndürme tozu. Köpük. 
Uygun yangın söndürme aletleri 

Kimyasal maddelere karşı koruyucu giysi giyin. Yangın durumunda: Çevre havasından bağımsız solunum 
koruma cihazı kullanın. 

Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar 

Kişilerin korunması için ve kapların soğutulması için tehlike bölgesinde jet püskürtme kullanın. 
Ek öneri 

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler 

Ürün sızıntısı/dökülmesinde ileri kayma tehlikesi bulunmaktadır. Kişileri emniyete alın. Kanalizasyona veya 
sulara sızmasına izin vermeyin. Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, üniversel bağlayıcı) 
ile absorbe edin. 

Temizlik için metodlar 

7. Kullanma ve depolama 

Taşıma 

İşle ilgili tüm işlemler her zaman öyle organize edilmeli ki sağıda yazılanlar görülmesin: deri teması. göz 
teması. soluma. 

Teknik kriterler/tedbirler 

Sadece orjinal kabında depolayın. 

Depolama 

Kapalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. 
Depo ve kaplaın spesifikasyonları 

8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma 

Maruz kalma sınır değerleri 

Maruz kalma kontrolleri 

Bugüne kadar belirlenmiş ulusal sınır değerleri yoktur. 
İş  sahasındaki maruz kalma kontrolleri 

Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. 
Hijyen ölçütleri 

Solunum korumasının gerekli olduğu durumlar: yüksek konsantrasyonlara.  
Uygun solunum koruma cihazı: Tam/yarım/çeyrek maske (DIN EN 136/140). 

Solunum sisteminin korunması 

Denetlenmiş koruyucu eldivenler kullanılmalıdır: EN 374 Yukarıda söz edilen koruyucu eldivenlerin 

kimyasallara karşı direncini belirlemek için eldiven imalatçısına danışmak tavsiye edilmektedir. 

Ellerin korunması 

Uygun göz koruması: Sıkı kavrayan koruma gözlüğü. Yüz koruma plakası. DİN/EN normları: EN 165 
Gözlerin korunması 

Uygun vücut koruması: Önlük. Çizme. Gerekli özellikler: sıvı geçirmez. asite dayanıklı. 
Deri ve vücudun korunması 
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9. Fiziksel ve kimyasal özellikler 

Görünüm 

açık sarı 
sıvı Form: 

Renk: 
kokusuz Koku: 

Sağlık ve çevre koruması ve de güvenlikle ilgili önemli bilgiler 
Test normları 

pH : 1-2 

Durum değişiklikleri 
Kullanılabilir veriler yok Erime noktası/aralığı: 
Kullanılabilir veriler yok Kaynama noktası/aralığı: 
Kullanılabilir veriler yok Süblimleşme noktası: 
Kullanılabilir veriler yok Yumuşama noktası: 

tutuşabilir değildir Yanabilirlik 
1,33 g/cm³ Yoğunluk (20 °C 'da): 

10. Kararlılık ve tepkime 

 : Alkaliler (alkaliler). 
Kaçınılması gereken materyaller 

11. Toksikolojik bilgi 

Akut toksisite, oral : 1530 mg / kg (rat) 
Akut toksisite, dermal : 2740 mg / kg (rat) 

Akut zehirlenme 

Derideki tahriş edici etki: kostik.  
Gözdeki tahriş edici etki: kostik. 

Tahrişi/tahribat 

hassaslaştırıcı değildir. 
Hassaslaştırıcı etki 

12. Ekolojik bilgi 

Elimine edilebilirliği/yıkımı ve biyo-akümülasyon potansiyeline yönelik var olan verilere dayanarak 

çevrenin uzun süreli zarar görmesi olası görünmemektedir. 

Ekotoksisite 

Ürün işlemden geçmeden suya karışmamalıdır. 
Diğer veriler 

13. Bertaraf bilgileri 

Atık atma hususları 
Atık anahtar numaralarının/atık tanımlamalarının tahsisi EAKV'ye göre branş ve işleme spesifik 
yapılmalıdır. 

Bütünüyle boşaltılmış ambalajlar tekrar değerlendirmeye verilebilir. 
Temizlenmemis ambalajlarin imhası ve tavsiye edilen temizlik maddeleri 

14. Nakliye bilgiler 

Karayolu nakliyatı (ADR/RID) 

1805 UN-No.: 
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8 ADR/RID-Sınıf: 
Sınflandırma kodu: C1 
Ikaz levhası 

80 Tehlike numarası: 
8 ADR/RID-Etiketleri: 
III ADR/RID Paketleme grubu: 

Kısıtlı miktar (LQ): LQ7 

PHOSPHORIC ACID SOLUTION 
Mal tanımı 

: 3 
: E 

Ek bilgi (Karayolu nakliyatı) 

15. Mevzuat bilgisi 

EC Etiketi 

C - Korozif Tehlike sembolleri : 

 
C - Korozif 

phosphoric acid 40 %, orthophosphoric acid ... % 
Tehlikeleri tayin bileşenleri 

34 Yanıklara neden olur. 
R cümleleri 

02 Çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza ediniz. 
26 Gözlere temas etmesi halinde, gözleri bol miktarda su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.  
27 İşlem sırasında giymiş olduğunuz giysilerinizi hemen üzerinizden çıkarınız. 
28 Deriye temas ederse hemen bol miktarda su ile yıkayınız. 
45 Herhangi bir kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmediğinizde en yakın tıp merkezine başvurunuz. 
(ürün etiketini hekime gösteriniz) 
37/39 Uygun eldiven ve göz/yüz koruyucu ekipmanlar kullanınız. 

S cümleleri 

Ulusal hükümler 
1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan Su tehlike sınıf (D): 

16. Diğer bilgiler 

2 ve 3. başlık altındaki R-cümleleri metni 
34 Yanıklara neden olur. 

Verilen bilgiler günümüz tekniğin gelişmişlik seviyesine dayanmaktadır, ancak ürün özelliklerine dair garanti 

teşkil etmezler ve sözleşmesel bir hukuki ilişki anlamına gelmezler. 

Diğer veriler 

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