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Ürün formu : Karışım 

Ürün adı : BS RINS BUFFER 

Ürün kodu : BS01-142 

 

· SU3 Endüstriyel amaçlı 
· SU22 Profesyonel amaçlı 
· SU20 Sağlık hizmetleri 
· SU24 Bilimsel araştırma ve geliştirme 
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması 

Laboratuar kimyasalları Preparat 
 

SİTOGEN BİOMEDİKAL VE LABORATUVAR SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Girne Mah. Irmak Sokak Küçükyalı İş Merkezi A Blok No:16 Maltepe 
Posta kutusu 34852 
İstanbul - Türkiye 
T + 90 216 489 33 44 - F + 90 216 489 02 20 
import-export@sitogen.com.tr - www.sitogen.com.tr 

 

 

 

Ülke Kuruluş/Şirket Adres Acil durum numarası Yorum 

Türkiye Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığı 

Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye 
Çankaya 
06590 Ankara 

114 114 Numaralı telefon hattı 
üzerinden halka ve sağlık 
personeline zehirlenmelerle 
ilgili olarak bilgilendirme 
hizmeti sunulmaktadır. 

 

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi 
ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA) uyarınca sınıflandırma 

· 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması 
· Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008 

Flam. Liq. 2 H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. 
Eye Irrit. 2 H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 

STOT SE 3 H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. 

· 2.2 Etiket unsurları 
· Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme 

Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. 
 
 

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi 
ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA) uyarınca sınıflandırma 

· Uyarı Kelimesi Tehlike 

· Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: 
propan-2-ol metanol 

· Zararlılık İfadesi 
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H319 Ciddi göz tahrişine 
yol açar. 

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. 

· Önlem İfadesi 
 
 
P210 Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmek yasak. 
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın. P261
 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanın. P240 Kabı ve alıcı ekipmanı 

Madde /Karışımın kimliği 1.1. 

KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri 

1.4. Acil durum telefon numarası 

Madde ve karışımın sınıflandırılması 2.1. 

KISIM 2: Zararlılık tanımlanması 

2.2. Etiket unsurları 

mailto:import-export@sitogen.com.tr
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toprağa oturtun/bağlayın. 

P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın. 

P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 

P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın. 

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Bulaşmış bütün giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla çalkalayın/duş alın. 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. 

Durulamaya devam edin. 
P304+P340 SOLUNURSA: Kişiyi açık havaya çıkarın ve nefes alması için rahat tutun. P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, 
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 

114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın. 

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. 
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için kullanın: CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. 

P405 Kilit altında saklayın. 
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun. P403+P235 İyi havalandırılmış bir 
alanda depolayan. Soğuk tutun. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 
 

 

 
 

Sınıflandırmaya girmeyen diğer tehlikeler 

Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile 
çevre üzerindeki olumsuz etkileri 

 
: Alevlenir sıvı ve buhar. Cilt ile teması halinde zararlıdır. Solunması halinde zararlıdır. Cilt 

tahrişine yol açar. 

 

 
Uygulanmaz 

 

 
 

Adı Madde /Karışımın kimliği % 11 Aralık 2013 tarihli ve 
28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan “Maddelerin ve 
Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA) uyarınca sınıflandırma 

BS RINS BUFFER CAS: 67-63-0 
EINECS: 200-661-7 
CAS: 64-17-5 
EINECS: 200-578-6 
CAS: 67-56-1 
EINECS: 200-659-6 

≥%45 

 

≥%40 

 

≥%15 

propan-2-ol 
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336  
Ethanol 
Flam. Liq. 2, H225 
Metanol 
Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; 
Tox. 3, H331; STOT SE 1, H370 

 

H ifadelerinin tam metni: bkz. Kısım 16 

 

Genel ilkyardım müdahaleleri : Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın. 

Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri : Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, 

   zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın. 

Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım 
müdahaleleri 

Gözle temas etmesi halinde ilkyardım 
müdahaleleri 

: Cildinizi su/duş ile durulayın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Ciltte tahriş söz 
konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 

: Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın. 

2.3. Diğer zararlar 

Maddeler 3.1. 

KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi 

3.2. Karışım 

İlk yardım önlemlerinin açıklaması 4.1. 

KISIM 4: İlk yardım önlemleri 
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Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri : Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın. 
 

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir 

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir 

 

 
Uygun söndürme maddeleri : CO₂  veya alkole dayanıklı köpük. 

Uygun olmayan söndürme maddeleri : Sert su akışı. 
 

Yangın tehlikesi : Alevlenir sıvı ve buhar. 
 

Yangın anında korunma : Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Bağımsız solunum 
aparatı. 

   Komple koruyucu kıyafet. 
 

6.1.1. Acil durum personeli olmayanlar için 

Acil durum planları : Dökülme alanını havalandırın. Açık ateş kaynağı, kıvılcımlar ve sigara içmek 
yasaktır. Cilt, gözler ve giysilerle temasından kaçının. 
Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 

 
 
 

 

6.1.2. Acil durumda müdahale eden kişiler için 

Koruyucu donanım : Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için 
bakınız bölüm 8: "Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma". 

 

Çevreye verilmesinden kaçının. 
 

Temizlik işlemleri : Sıvıyı vakumlayarak uygun kaplarda toplayın ve geri kalan maddeyi gözenekli bir 
malzeme ile (diyatomit, asit bağlayıcı, üniversal bağlayıcı vb.) absorblayın. Yeterli 
havalandırma sağlayın. Ürün kanalizasyon veya şehir sularına karışırsa yetkililere 
haber verin. 

Diğer bilgiler : Malzeme veya katı artıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin. 
 

Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 13. 

Güvenli elleçleme için önlemler 
Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız. Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde 
dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz. 

  Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara   içmeyiniz. Elektrostatik dolmaya karşı önlemler 
alınız. 
 

Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar 
Depolama: 
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Serin bir yerde muhafaza ediniz. 
Bir arada depolama ile ilgili uyarılar: Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz. 
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz. 

 

Tamamlayıcı bilgi yok 

 
 

Yangın söndürücüler 5.1. 

KISIM 5: Yangınla mücadele önlemleri 

Güvenli elleçleme için önlemler 7.1. 

KISIM 7: Elleçleme ve depolama 

Kontrol parametreleri 8.1. 

KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma 

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar 

7.3. Belirli son kullanımlar 

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler 

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler 

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler 

Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri 6.1. 

KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 

6.2. Çevresel önlemler 

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller 

6.4. Diğer bölümlere atıflar 
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Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler: Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır 

değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir. 

Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır. 

8.2 Maruz kalma kontrolleri 

Kişisel koruyucu teçhizat: 

Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: 

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız. 

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız. Gözlerinize değmesinden kaçınınız. 

Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız. 

Nefes koruyucu önlemler: 

Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kalındığında 

çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız. 

Elleri koruyucu: 

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. 

Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün / hazırlanmış madde / kimyasal karışım için lâzım olan eldiven imalatında kullanılması gereken 

malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır. 

Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması 

gereklidir. 

 

                                                      Koruyucu eldivenler. 

 

 

Eldiven malzemesi 

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar 
imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin 
dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır. 

Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi 

Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir. 

Gözleri koruyucu: Koruyucu gözlük. 

Vücut koruyucu: Koruyucu iş giyimi. 
 

· 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi 

· Genel bilgiler 

· Görünüm 

Biçim: sıvı 

Renk: şeffaf 

· Koku: karakteristik 

· pH - değeri: uygulanamaz 

· Durum değişikliği 

Erime ısısı / Erime ısı alanı: Belirlenmemiştir 

Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: 78 °C 

· Alev alma ısısı: 10 °C 

· Tutuşma ısısı: 425,0 °C 

· Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir. 

· Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan 
Buhar/Hava karışımlarının oluşması mümkündür. 

Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi 9.1. 

KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 
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· Patlama sınırları: 

alt: 2,0 Vol % 

üst: 15,0 Vol % 

· Yoğunluk: 0,79 g/cm³ 

· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti 

suyla: çözülür 

· Çözücü madde oranı: 

organik çözücü madde: %100.0 

· 9.2 Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

 
 

Tamamlayıcı bilgi yok 

 
 

 

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

 10.2. Kimyasal 
kararlılık  

Normal koşullar altında kararlıdır. 

 10.3. Zararlı tepkime 
olasılığı  

Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur. 

 10.4. Kaçınılması gereken 
durumlar  

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

 

 10.5. Uyumsuz 
malzemeler
  

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 
 10.6. Zararlı bozunma 
ürünleri  

Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli bir ayrışma ürününün oluşması beklenmez. 

 

 

 

Akut toksisite : Mevcut bilgiler göre sınıflandırma bilgilerini karşılamamktadır. 
 

Ağızdan LD50     3450mg/kg (MOU) 

             7060 mg/kg (rat) 

Asli tahriş edici etkisi: 

Cilt aşınması/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 

Ciddi göz hasarları/tahrişi 

Ciddi göz tahrişine yol açar. 

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması 

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 

Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler: 

CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki) 

Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 

Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 

Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma 

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. 

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma 

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 

Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. 

KISIM 10: Kararlılık ve tepkime 

10.1. Tepkime 

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi 

9.2. Diğer bilgiler 

KISIM 11: Toksikolojik bilgiler 
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Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

12.2. Kalıcılık ve 
bozunabilirlik
  

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

 12.3. Biyobirikim 
potansiyeli
  

 

BS RINS BUFFER 

Biyobirikim potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

 12.4. Toprakta 
hareketlilik
  

 

BS RINS BUFFER 

Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 

 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi 
sonuçları  

Tamamlayıcı bilgi yok 
 

 12.6. Diğer olumsuz 
etkiler  

Ozon : Sınıflandırılmadı 

Diğer olumsuz etkiler : Tamamlayıcı bilgi yok 

GWPmix yorumu : Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur. 

 

 

 

 

 
Tavsiye: 

Resmi makamların talimatları dikkate alınarak özel işlenmeye tabi tutulmalıdır. 

Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. 

Temizlenmemiş ambalajlar: 

Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır. 

Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle. 
 

KISIM 14: Taşımacılık Bilgileri 

· 14.1 UN numarası 

· ADR, IMDG, IATA 1987 

· 14.2 Uygun UN taşımacılık adı 

· ADR 1987 ALCOHOLS, N.O.S., special provision 640D 
(ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), ETHANOL ) 

· IMDG, IATA ALCOHOLS, N.O.S. (ISOPROPANOL, ETHANOL ) 

12.1. Toksisite 

13.1. Atık işleme yöntemleri 

KISIM 12: Ekolojik bilgiler 

KISIM 13: Berteraf etme bilgileri 
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· 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 

· ADR 
 

 

· sınıfı 3 (F1) Tutuşabilir sıvı maddeler 

· Tehlike pusulası 3 

· IMDG, IATA 
 

 

· Class 3 Tutuşabilir sıvı maddeler 

· Label 3 
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· 14.4 Ambalajlama grubu 

· ADR, IMDG, IATA II 

· 14.5 Çevresel zararlar 

· Marine pollutant: Hayır 

· 14.6 Kullanıcı için özel önlemler Uyarı: Tutuşabilir sıvı maddeler 

· Kemler (tehlike) sayısı: 33 

· EMS - numarası: F-E,S-D 

· 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna 

göre dökme taşımacılık Uygulanamaz. 

· Nakliyat/diğer bilgiler: 

· ADR 

· Sınırlı Miktarlar LQ4 

· Taşıma kategorisi 2 

· Tünel kısıtlama kodu D/E 

· UN "Model Düzenleme": UN1987, ALCOHOLS, N.O.S., 3, II 

 
 

 KISIM 15: Mevzuat Bilgileri        

 

  

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

 

 Bölüm 15: Hükümler: 

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

· Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme 

Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. 

· Zararlılık İşaretleri 

GHS02 GHS07 

 

· Uyarı Kelimesi Tehlike 

· Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: 

propan-2-ol 
metanol 

· Zararlılık İfadesi 

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H319 Ciddi 
göz tahrişine yol açar. 

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. 

· Önlem İfadesi 

P210 Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmek 
yasak. 

P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın.



07/09/2018 TR (Türkçe) 10/
8 

BS RINS BUFFER 
Güvenlik Bilgi Formu 
13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi 
Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır 

Yayın tarihi: 07/09/2018 Versiyon: 0.0 

 

 

 

 

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. P280 Koruyucu 
eldiven/koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanın. 

P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın. 

P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın. 

P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 

P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın. 

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 

P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Bulaşmış bütün giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla çalkalayın/duş alın. 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak 

lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
P304+P340 SOLUNURSA: Kişiyi açık havaya çıkarın ve nefes alması için rahat tutun.  
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 

114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın. 

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. 

P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için kullanın: CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. 

P405 Kilit altında saklayın. 

P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun. P403+P235 İyi 
havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 

· Ulusal hükümler: 

· Teknik talimatname hava: 
 

Sınıf % olarak oran 

I 

NK 
2,0 

98,0 

· 15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: 

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. 

KISIM 16: Diğer bilgiler  
Aciklama: 

Bildigimiz kadariyla, bu belgenin icerdigi bilgiler dogrudur. Ancak, ne SitoGen ne de herhangi bir yan kurulusu bu belgenin icerdigi bilgilerin dogrulugu 
veya butunlugu konusunda hicbir taahhuttee bulunmamaktadir. Herhangi bir materyalin uygunlugu konusundaki son karar tamamen kullaniciya ait bir 
sorumluluktur. Butun materyallerin henuz bilinmeyen tehlikeleri olabilir ve tedbirli ve dikkatle kullanilmalari gerekir. Bazi zararlari burada aciklanmakla 
birlikte, butun zararlarinin bunlar dan ibaret oldugunu garanti edemeyiz. 

Önemli terkipleri 

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H301 Yutulması halinde toksiktir. 
H311 Cilt ile teması halinde toksiktir. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 

H331 Solunması halinde toksiktir. 

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. H370 Organlarda hasara yol açar. 

 Veri pusulasını düzenleyen bölüm: 

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Başvurulacak 
kişi ya da yer: Teknik Servis Bolumu 

 


