
 
 
 
  

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 
 

1.1 - Madde/Karışım kimliği 

Ticari ürün ismi/tanımı ACBARCE EC 

Ürün tipi Karışım 
 

1.2 - Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 
 

Uygun tanımlanmış kullanımlar - Tarımda zararlı böceklerin kontrolünde,insektisit 
 

1.3 - Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri 

 
İmalatçı  
JSC Schelkovo Agrohim 141100 
Schelkovo,Zavodskaya Street No:2,  
Moscow Region,Russia T +7 (495) 745-05-51,  
777-84-92 - F (495) 777-84-9  
info@betaren.ru  

İthalatçı  
Schelkovo Agrohim Turkey Tarım Limited Şirketi 
Cihangir Mah. Civa Cad. No:20 A Avcılar/ İstanbul/ 
Türkiye T +902125901191  
turkey@betaren.ru  

 

 

1.4 - Acil durum telefon numarası 
 

- Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 
Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye 
Çankaya 
06590 Ankara 
Tel:114 Turkey 

 

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması 
 

2.1 - Madde veya karışımın sınıflandırılması 
 

11.12.2013 - 28848 (SEA) yönetmeliğine göre 
 

Akut toksisite (oral) - Kategori 4 
Akut toksisite (dermal) - Kategori 4 
Akut toksisite (inhalatif) - Kategori 4 
Deri tahrişi - Kategori 2 
Göz tahrişi - Kategori 2 
STOT-tekrarlı maruzluk - Kategori 2 
Sular için tehlikeli - Sucul Akut 1 
Sular için tehlikeli - Sucul Kronik 1 

 

2.2 - Etiket unsurları 
 

11.12.2013 - 28848 (SEA) yönetmeliğine göre 
 

İçerir: α-cypermethrin (ISO), racemate comprising (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate, (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate (CAS No.: 67375-30-8)||o-xylene (CAS No.: 95-47-6)||Castor oil, ethoxylated 
(CAS No.: 61791-12-6)||calcium dodecylbenzenesulphonate (CAS No.: 26264-06-2) 

 

Sinyal kelimesi : Dikkat 

Tehlike piktogramları 
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Tehlike direktifleri 
  

 

H302+H312 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır. 

H315 Cilt tahrişine yol açar. 

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 

H332 Solunması halinde zararlıdır. 

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlara zarar verebilir 

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. 

Güvenlik talimatları 
  

 

P260 Dumanını, buharını solumayın. 

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 

P273 Çevreye verilmesinden kaçının. 

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR BİLGİ MERKEZİ‘ni arayın. 

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın. 

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın 
ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve 
yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 

EUH cümleleri Hiçbiri  
 

2.3 - Diğer zararlar 
 

BÖLÜM 3: Bileşim/İçindekiler Hakkında Bilgi 
 

3.1 - Maddeler 
 

Kullanılabilir değil 
 

3.2 - Karışımlar 
Kimyasal adı No % Sınıf Limit kons. değerleri 
o-xylene CAS No : 95-47-6 

AB indeks numarası : 601-
022-00-9 
AB numarası : 202-422-2 

68 - 75 Akut Tok. 4 Dermal - H312 
Akut Tok.. 4 Soluma - H332 
Yanıcı Sıvı. 3 - H226 
Cilt Tah.. 2 - H315 

Kullanılabilir değil 

α-sipermetrine (ISO); (R)-α-

siyano-3-fenoksibenzil (1S, 

3S)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-

dimetilsiklopropankarboksilat 

içeren rasemik karışımı; 

(S)-α-siyano-3-fenoksibenzil 
(1R, 3R)-3-(2,2-diklorovinil)-
2,2-
dimetilsiklopropankarboksilat 

CAS No : 67375-30-8 
AB indeks numarası : 607-
422-00-X 
AB numarası : 257-842-9 

9,5-10,5 Akut Tok.. 3 Oral - H301 
Sucul Akut 1 - H400 
Sucul Kronik 1 - H410 
BHOT TEKRAR 2 - H373 
BHOT TEK 3 (H335) - H335 

Kullanılabilir değil 

Castor oil, ethoxylated CAS No : 61791-12-6 
AB indeks numarası : 
AB numarası : 500-151-7 

6,8-7,6 Sınıflandırılmamıştır Kullanılabilir değil 

calcium 
dodecylbenzenesulphonate 

CAS No : 26264-06-2 
AB indeks numarası : 
AB numarası : 247-557-8 

2,6-2,9 Akut Tok. 4 Oral - H302 
Eye Dam. 1 - H318 
Skin Irrit. 2 - H315 

Kullanılabilir değil 
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BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri 
 

4.1 - İlk yardım önlemlerinin açıklaması 
 

Solunumdan sonra - Temiz hava sağlayın. 
 

- Buharın solunumundan saatler sonra dahi zehirlenme 
belirtileri ortaya çıkabilir, bu nedenle mutlaka doktora gidin. 

 

- Tüm şüpheli hallerde ve semptomların mevcut olması 
durumunda doktora başvurun. 

 

- Tıbbi değerlendirme, zehirlenme şüphesi varlığında dahi 
gereklidir. 

 

- Semptomlar birkaç saat sonrasında ortaya çıkabileceği için, 
kazadan sonra 48 saat süreyle doktor kontrolü gereklidir. 

 

Cilt temasından sonra - Cilt ile temasında derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayın. 
 

- Deri iritasyonlarında doktora gidiniz. 
 

- Kirli ve ıslanmış giysileri hemen çıkarın. 
 

- Kaza olduğunda veya iyi hissetmediğinizde derhal tıbbi 
yardım alın (mümkünse bu etiketi gösterin). 

 

- Tıbbi değerlendirme, zehirlenme şüphesi varlığında dahi 
gereklidir. 

 

Göz temasından sonra - Derhal dikkatlice ve özenle göz duşu kullanarak veya suyla 
yıkayın. 

 

- Göz tahrişlerinde göz doktoruna müracaat ediniz. 
 

Yuttuktan sonra - Hemen tıbbi yardım alın. 
 

- Semptomlar birkaç saat sonrasında ortaya çıkabileceği için, 
kazadan sonra 48 saat süreyle doktor kontrolü gereklidir. 

 

- Ağzınızı suyla çalkalayın. 
 

- Tıbbi tedavi gereklidir. 
 

- Tüm şüpheli hallerde ve semptomların mevcut olması 
durumunda doktora başvurun. 

 

 
4.2 - Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler 

 

Belirtiler ve etkiler - Solunumdan sonra - Bilgi bulunmamaktadır. 

Belirtiler ve etkiler - Cilt temasından sonra - Cilt tahrişine yol açar. 
 

Belirtiler ve etkiler - Göz temasından sonra - Gözde tahrişe neden olur. 
 

Belirtiler ve etkiler - Yuttuktan sonra - Bilgi bulunmamaktadır. 
 

4.3 - Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler 
 

- Semptomatik tedavi. 

- Semptomatik tedavi. Antidot verilmesi. 
 

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri 
 

5.1 - Yangın söndürücüler 
 

Uygun söndürme maddesi - ABC-toz 
 

- Karbondioksit (CO2) 
 

- Köpük 
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- Söndürme tozu 
 

Uygun olmayan söndürme maddesi - Yüksek güçlü su püskürtme jeti 
 

5.2 - Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 
 

Madde veya karışımdan kaynaklanan özel  
zararlar 

- Tehlikeli yanma ürünleri 

 

5.3 - Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler 
 

- Ürünü yangın bölgesinden uzaklaştırın. 
- Bağımsız soluma aparatı ve kimyasal maddelere karşı koruyucu elbise kullanın. 

- Kontamine söndürücü suyu ayrı ayrı toplayın. Kanalizasyon veya sulara ulaşmasına izin vermeyin. 
- Söndürme suyunun kanalizasyona veya sulara karışmasını engelleyin. 

 

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 
 

6.1 - Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri 
 

Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil - Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 
 

- Kişileri emniyete alın. 
 

- Buhar, tozlar ve aerosollerin varlığında solunum koruması 
kullanın. 

 

Acil ekiplere - Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın (bakınız bölüm 8). 
 

- Buhar, tozlar ve aerosollerin varlığında solunum koruması 
kullanın. 

 

6.2 - Çevresel önlemler 
 

- Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. 

- Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde depolandıklarını sağlayın. 
 

6.3 - Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller 
 

Muhafaza etme için yöntemler ve materyaller - İnert absorpsiyon maddesi ile çekin ve özel olarak kontrol 
edilmesi gereken atık olarak giderin. 

 

- Bilgi bulunmamaktadır. 
Uygun temizlik prosedürleri - Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, 

üniversel bağlayıcı) ile absorbe edin. 
 

- Kontamine yüzeyleri itina ile temizleyin. 
 

- Mekanik olarak uzaklaşıtırın ve uygun kaplarda atık 
giderilmesine götürün. 

 

- Etkilenen bölgeyi havalandırın. 
 

- Dikkatlice kuru olarak alın. 
 

- Kirlenmiş nesneler ve zemin çevre talimatlarına uygun bir 
şekilde temizlenmelidir. 

 

Uygunsuz teknikleri - Bilgi bulunmamaktadır. 
 

6.4 - Diğer bölümlere atıflar 
 

- Atılım: bakınız bölüm 13 
- Güvenli kullanım: bakınız bölüm 7 

- Kişisel koruyucu ekipman: bakınız bölüm 8 
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BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama 
 

7.1 - Güvenli elleçleme için önlemler 
 

Tavsiye - Şundan kaçının: Göz teması 
 

- Tüm iş metodlarının, sağıda yazılanların görülmemesine 
yönelik düzenlenmeleri tavsiye edilmektedir: Göz teması 

 

- Şundan kaçının: Deri teması 
 

- Tüm iş metodlarının, sağıda yazılanların görülmemesine 
yönelik düzenlenmeleri tavsiye edilmektedir: Deri teması 

 

- Kullandıktan sonra kapağı derhal kapatın. 
 

- İşle ilgili tüm işlemler her zaman öyle organize edilmeli ki 
sağıda yazılanlar görülmesin: Deri teması 

 

- Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma 
talimatını okuyun. 

 

- Buharlar/aerosoller hemen oluştukları yerde emilmeliler. 
 

- İşle ilgili tüm işlemler her zaman öyle organize edilmeli ki 
sağıda yazılanlar görülmesin: aerosol üretimi/-oluşumu 

 

- İşle ilgili tüm işlemler her zaman öyle organize edilmeli ki 
sağıda yazılanlar görülmesin: Soluma 

 

- Bakınız bölüm 8. 
 

Genel endüstri hijyenliği hakkında bilgiler - Kontamine giysileri değiştirin. 
 

- Deri, göz ve giysi temasını engelleyin. 
 

- Kirlenmiş giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalı. 
 

- Ürünü kullandıktan hemen sonra deriyi iyice temizleyin. 
 

- Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. 
 

- İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, 
burnunuzu çekmeyin. 

 

- İyi havalandırılan bölgelerde veya solunum filtresi ile çalışın. 
 

7.2 - Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar 
 

- Depolama sınıfı: Yanmaz, akut zehirli Sınıf 3 / veya kronik etkili tehlikeli madde (katı) 
- Depolama sınıfı: Yanmaz, akut zehirli Sınıf 1 ve 2 / çok zehirli tehlikeli madde (sıvı) 

- Birlikte depolanmaması gerekenler: Gıda ve yem maddeleri 
 

7.3 - Belirli son kullanımlar 

BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma 
 

8.1 - Kontrol parametreleri 
 

8.2 - Maruz kalma kontrolleri 
 

Uygun mühendislik kontrolleri - Bilgi bulunmamaktadır. 
Böyle kişisel koruyucu ekipman olarak Bireysel  
koruma önlemleri 

- Uygun göz koruması: Yan korumalı 
gözlük 
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- Uygun göz koruması: Tozdan koruma 
gözlüğü 

 
 

- Uygun koruyucu giysi: laboratuvar 
önlüğü 

 
 

- Denetlenmiş koruyucu eldivenler 
kullanılmalıdır 

 
 

- Yukarıda söz edilen koruyucu 
eldivenlerin kimyasallara karşı direncini 
belirlemek için eldiven imalatçısına 
danışmak tavsiye edilmektedir. 

 

- Kremler vücut korunması yerine 
kullanılamaz. 

 

- Kimyasal maddelerle çalışırken 
sadece 4 haneli kontrol numarasını 
taşıyan CE etiketli kimyasallara karşı 
koruyucu eldivenler giyimeye izin vardır. 

 

- Uygun koruyucu giysi: Koruyucu önlük 

 
 

- Uygun solunum koruma cihazı: Çevre 
havasından bağımsız solunum koruma 
cihazı (izolasyon cihazı) 

 
 

 
Çevresel maruz kalma kontrolleri 

- Detaylı bilgiler: bakınız teknik veri sayfası. 

 

- Detaylı bilgiler: bakınız maruziyet senaryoları bu güvenlik 
veri sayfasının ekinde. 

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 
 

9.1 - Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi 
 

Hal Sıvı Görünüş Sıvı 
Renk Sarı Koku Karakteristik 

 

Koku eşiği Kullanılabilir veriler yok 

pH değeri 4 

Erime noktası Kullanılabilir veriler yok 

Donma noktası Kullanılabilir veriler yok 

Kaynama noktası Kullanılabilir veriler yok 

Parlama noktası 25°C (kapalı beherde) 

Alevlenme noktası Kullanılabilir veriler yok 

Buharlaşma hızı Kullanılabilir veriler yok 
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Tutuşabilirlik Kullanılabilir veriler yok 

Alt patlama sınırı Kullanılabilir veriler yok 

Üst patlama sınırı Kullanılabilir veriler yok 

Buhar basıncı Kullanılabilir veriler yok 

Buhar yoğunluğu Kullanılabilir veriler yok 

Rölatif yoğunluk Kullanılabilir veriler yok 

Yoğunluk 0,927 g/cm3 

Çözünürlük (Su) Emülsiyon Stabilitesi: 100 cm3 su emülsiyonundan 2 
saat bekletilirken, çökeltme tankı ters çevrildiğinde 2,0 
cm3'ten fazla “krem” salınmayabilir (CIPAC MT 36). 

Çözünürlük (Etanol) Kullanılabilir veriler yok 

Çözünürlük (Aseton) Kullanılabilir veriler yok 

Çözünürlük (organik solvent) Kullanılabilir veriler yok 

Log KOC Kullanılabilir veriler yok 

Kendi kendini tutuşturma ısısı Kullanılabilir veriler yok 

Ayrışma ısısı Kullanılabilir veriler yok 

Kinematik viskozite Kullanılabilir veriler yok 

Dinamik viskozite Kullanılabilir veriler yok 
 

9.2 - Diğer bilgiler 
 

VOC İçeriği Kullanılabilir veriler yok 

Minimum tutuşma enerjisi Kullanılabilir veriler yok 

İletkenlik Kullanılabilir veriler yok 
 

BÖLÜM 10: Kararlılık ve Tepkime 
 

10.1 - Tepkime 
 

- Normal kullanım koşulları altında bu malzemenin reaktif olmadığı kabul edilir. 
 

10.2 - Kimyasal kararlılık 
 

- Ürün, önerilen depolama, kullanma ve sıcaklık koşullarında kimyasal olarak istikrarlıdır. 
 

10.3 - Zararlı tepkime olasılığı 
 

- Kurallara uygun kullanım ve depolama sırasında tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz. 
 

10.4 - Kaçınılması gereken durumlar 

- Bilgi bulunmamaktadır. 
 

10.5 - Kaçınılması gereken maddeler 
 

- Bilgi bulunmamaktadır. 
 

10.6 - Zararlı bozunma ürünleri 
 

- Belirtilen uygulamada ayrışmaz. 

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgiler 
 

11.1 - Toksik etkiler hakkında bilgi 
 

Akut toksisite - Akut toksisite (dermal) - Kategori 4 
 

- Akut toksisite (inhalatif) - Kategori 4 - Solunması halinde zararlıdır. 
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- Akut toksisite (oral) - Kategori 4 
 

Toksisite : Karışım 
 

 

LD50 oral (rat) Kullanılabilir veriler yok 
 

LD50 dermal (rat) Kullanılabilir veriler yok 
 

LD50 dermal (rabbit) Kullanılabilir veriler yok 
 

LC50 inhalation (rat) Kullanılabilir veriler yok 
 

LC50 inhalation dusts and mists (rat) Kullanılabilir veriler yok 
 

LC50 inhalation vapours (rat) Kullanılabilir veriler yok 
 

 

- Bilgi bulunmamaktadır. 
 

- Solunması halinde sağlığa zararlıdır. 
 

- Solunması halinde toksiktir. 
 

- Bilgi bulunmamaktadır. 
 

Deri korozyonu/tahrişi - Deri tahrişi - Kategori 2 - Cilt tahrişine yol açar. 
 

 

- Cildi tahriş eder. 
 

Ağır göz hasarı/tahrişi - Göz tahrişi - Kategori 2 - Ciddi göz tahrişine yol açar. 
 

 

- Gözleri tahriş eder. 
 

Solunum yollarının veya  
derinin duyarlılaşması 

- Sınıflandırılmamıştır 

 

Germ hücreleri mutajenitesi - Sınıflandırılmamıştır 
 

Kanserojenite - Sınıflandırılmamıştır 
 

Reprodüksiyon toksisitesi - Sınıflandırılmamıştır 
 

STOT-tek maruzluk - Sınıflandırılmamıştır 
 

 

- Veri eksikliği 
 

STOT-tekrarlı maruzluk - STOT-tekrarlı maruzluk - Kategori 2 - uzun veya tekrarlayıcı maruziyet ile 
organlara zarar verebilir 

 

Aspirasyon tehlikesi - Sınıflandırılmamıştır 

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler 

12.1 - Toksisite 
 

Toksisite : Karışım 
 

EC50 48 hr crustacea Kullanılabilir veriler yok 

LC50 96 hr balık Kullanılabilir veriler yok 

ErC50 alg Kullanılabilir veriler yok 

ErC50 Sucul bitkiler Kullanılabilir veriler yok 

NOEC kronik balık Kullanılabilir veriler yok 

NOEC kronik  crustacea Kullanılabilir veriler yok 

NOEC kronik  alg Kullanılabilir veriler yok 

NOEC kronik  diğer Sucul bitkiler Kullanılabilir veriler yok 
 

- Sucul ortamda çok toksiktir. 

- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. 
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12.2 - Kalıcılık ve bozunabilirlik 
 

Biyolojik oksijen gereksinimi (BOD) Kullanılabilir veriler yok 

Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) Kullanılabilir veriler yok 

% of biodegradation in 28 days Kullanılabilir veriler yok 
 

- Bilgi bulunmamaktadır. 
 

12.3 - Biyobirikim potansiyeli 
 

Biyokonsantrasyon faktörü Kullanılabilir veriler yok 

Log KOC Kullanılabilir veriler yok 
 

- Biyoakümülasyon potansiyelini gösteren bir bulgu yoktur. 
 

12.4 - Toprakta hareketlilik 
 

- Bilgi bulunmamaktadır. 
 

12.5 - PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları 
 

12.6 - Diğer olumsuz etkiler 
 

- Bilgi bulunmamaktadır. 

BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri 
 

13.1 - Atık işleme yöntemleri 
 

Atık işleme yöntemleri - Atık ve tehlikeli atıkları kapsayan 2008/98/EC yönergesine 
göre atık imha etme. 

 

- Kontamine ambalajlara, aynı ürüne olduğu gibi muamele 
edilmelidir. 

 

Atıksu bertarafı - Bilgi bulunmamaktadır. 
 

Atık arıtma için özel önlemler - Atık özellikle denetim gerektirmektedir. 
 

- Atıkları ayrı ayrı toplayın. 
 

- Yerel talimatları dikkate alarak özel bir atık yakma tesisine 
verin. 

 

- Atık kontrolü gerekmektedir. 
 

- Atık giderilene kadar başka atık türlerinden ayrı tutulmalıdır. 

Topluluk veya ulusal veya bölgesel hükümler - Bilgi bulunmamaktadır. 

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgileri 
 

14.1 - UN numarası 
 

UN numarası (ADR) : UN3082 
 

14.2 - Uygun UN taşımacılık adı 
 

Uygun UN taşımacılık adı  
(ADR) 

: ÇEVREYE ZARARLI MADDE,SIVI,B.B.B. 
 

 

14.3 - Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 
 

ADR Taşımacılık zararlılık  
sınıf(lar)ı 

: 9 

ADR Klasifikasyon kodu: : M6 
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Piktogramları 

  
14.4 - Ambalajlama grubu 

 

Ambalajlama grubu : III 

Ambalajlama grubu (RID) : III 
 

14.5 - Çevresel zararlar 
 

Çevresel zararlar : Evet. 

Deniz kirletici : Sular için tehlikeli - Sucul Akut 1 
Sular için tehlikeli - Sucul Kronik 1 

 

14.6 - Kullanıcı için özel önlemler 

ADR 

ADR Klasifikasyon kodu: : M6 

ADR Özel talimatlar : 274+335+375+601 

ADR Sınırlı miktarda (LQ) : 5 L 

ADR Muaf miktarlar : E1 

ADR Paketleme talimatları : P001 IBC03 LP01 R001 
ADR Özel ambalaj hükümleri : PP1 

ADR Karışık ambalaj hükümleri : MP19 

Portatif tanklar ve büyük konteynerler için talimatlar : T4 

Portatif tanklar ve büyük konteynerler için özel hükümler : TP1 TP29 
ADR tank kodu : LGBV 

ADR tankları özel hükümleri : 
 

Tank taşıma aracı : AT 

ADR nakliye kategorisi : 3 

ADR tünel kısıtlama kodu : E 

ADR Özel hükümler yükleme, boşaltma ve elleçleme : CV13 

Özel hükümler - Paketler : V12 
Özel hükümler - Yığın : 

 

Özel hükümler - Operasyon : 
 

ADR Tehlike no. (Kemler sayısı) : 90 
 

 

14.7 - MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık 

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgileri 
 

15.1 - Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı 
 

Maddeler REACH candidates Hayır 

Maddeler Annex XIV Hayır 
Maddeler Annex XVII Hayır 
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VOC İçeriği Kullanılabilir veriler yok 
 

15.2 - Madde güvenlik değerlendirilmesi 
 

Bu madde için bir madde güvenlik  
değerlendirilmesi yapıldı 

- Bilgi bulunmamaktadır. 

BÖLÜM 16: Diğer Bilgiler 
 

SDS versiyonları 
 

Versiyon Veriliş tarihi Değişikliklerin Açıklaması 

1 15.11.2020 
 

 

Düzenleyici cümleleri Metinleri 
 

Akut Tok. 3 Oral Akut toksisite (oral) - Kategori 3 

Akut Tok. 4 
Dermal 

Akut toksisite (dermal) - Kategori 4 

Akut Tok. 4 
soluma 

Akut toksisite (inhalatif) - Kategori 4 

Akut Tok. 4 Oral Akut toksisite (oral) - Kategori 4 

Sucul Akut 1 Sular için tehlikeli - Sucul Akut 1 

Sucul Kronik 1 Sular için tehlikeli - Sucul Kronik 1 

Göz Hsr. 1 Ağır göz hasarı- Kategori 1 

Göz Thr. 2 Göz tahrişi - Kategori 2 

Alev. Sıvı 3 Alevlenir sıvı ve buhar. - Kategori 3 

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. 

H301 Yutulması halinde toksiktir. 

H302+H312 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır. 

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır. 

H315 Cilt tahrişine yol açar. 

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 

H332 Solunması halinde zararlıdır. 

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. 

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlara zarar verebilir 

H400 Sucul ortamda çok toksiktir. 

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. 

Cilt Tah. 2 Deri tahrişi - Kategori 2 

BHOT TEKRAR2 BHOT-tekrarlı maruzluk - Kategori 2 

BHOT TEK 3 
(H335) 

BHOT-tek maruzluk - Kategori 3 (H335) 

Güvenlik Bilgi Formunu hazırlayan kişinin: 

Adı: Handan Kavi 

Sertifika numarası: TÜV/11.25.04 
iletişim bilgileri: handan@kavidanismanlik.com 
Sertifika geçerlilik tarihi:2/01/2025 

 

*** *** *** 
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