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BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1. Madde/Karışımın kimliği
Wetrok Quick&Clean Sanitär - Solution

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Maddenin/Karışımın kullanımı
Yıkama ve temizlik maddeleri (çözücü bazlı ürünler dahil)
sadece mesleki kullanım için
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)
Bu müstahzar, 27092 sayılı T.M.M.S.A.E. Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
2.2. Etiket unsurları
Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)
Belirli karışımların özel etiketlenmesi
EUH208
1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on; 1,2-benzizotiyazolin-3-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
Etiketlemede ek öneri
1999/45/AB, ek V B, no. 9'a göre işaretlemek gerekli değildir.
2.3. Diğer zararlar
hiçbiri/hiçbiri

BÖLÜM 3: Bileşim/İçindekiler hakkında bilgi
3.2. Karışımlar
Diğer Bilgiler
hiçbiri/hiçbiri

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Semptomların ortaya çıkmasında veya şüpheli durumlarda tıbbi yardım alınız.
Solunması halinde
Temiz hava sağlayın.
Deriyle teması halinde
Bol suyla yıkayın. Kontamine giysileri değiştirin.
Gözlerle teması halinde
Derhal dikkatlice ve özenle göz duşu kullanarak veya suyla yıkayın. Hemen bir doktor çağırın.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra ağızı bol su ile çalkalayın (sadece kişinin bilinci açık ise) ve derhal tıbbi yardım getirin.
4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Şimdiye kadar herhangi bir semptom bilinmemektedir. Semptomların ortaya çıkmasında veya şüpheli
durumlarda tıbbi yardım alınız.
4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjik belirtilerde, özellikle solunum sistemine ait olanlarda, derhal doktora
başvurun. Kaza olduğunda veya iyi hissetmediğinizde derhal tıbbi yardım alın (mümkünse bu etiketi gösterin).
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BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1. Yangın söndürücüler
Uygun söndürme maddesi
Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin.
5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Ürünün kendisi yanıcı değildir.
5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda: Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın.
Ek bilgi
Kontamine söndürücü suyu ayrı ayrı toplayın. Kanalizasyon veya sulara ulaşmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske
kullanın.
6.2. Çevresel önlemler
Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.
6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, üniversel bağlayıcı) ile absorbe edin. Toplanan
materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
Güvenli kullanım: bakınız bölüm 7
Kişisel koruyucu ekipman: bakınız bölüm 8
Atılım: bakınız bölüm 13

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Göz ve cilt ile temasından sakının. İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, burnunuzu çekmeyin.
Kılavuzuna dikkat edin. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler
Ürün değildir: Yanıcı.
Ürün değildir: Patlayıcı.
Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi
Özel tedbirler gerekli değildir.
7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depo ve kaplar için gereklilikler
Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin. Direkt güneş ışınlarından koruyun. Serin ve kuru depolayın. Tavsiye
edilen depolama ısısı: oda ısısında
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Asgari depolama ısısı: 15°C
Maksimal depolama ısısı: 25°C
7.3. Belirli son kullanımlar

hiçbiri/hiçbiri

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1. Kontrol parametreleri
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Sınır değerler için ek bilgiler

Maruziyet limit değerleri: Kullanilabilir veriler yok
8.2. Maruz kalma kontrolleri
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin,
burnunuzu çekmeyin.
Göz/Yüz korunması
Göz koruması: Sıkı kavrayan koruma gözlüğü. Plastikten görüş camları.
Ellerin korunması
Denetlenmiş koruyucu eldivenler kullanılmalıdır: DIN EN 374
Cildin korunması
Sadece uygun, rahat oturan ve temiz olan koruyucu giysiler giyin.
Solunum sisteminin korunması

De solunum koruması gereklidir: yetersiz havalandırma.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel hali:
Renk:
Koku:

sıvı
renksiz
karakteristik
Test yöntemi

pH Değeri:

1.6 - 2.6

Fiziksel durum değişiklikleri
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama
aralığı:

Kullanilabilir veriler yok

Parlama noktası:

Kullanilabilir veriler yok

Yoğunluk:

0.993 - 1.003 g/cm³ ASTM D 7777

9.2. Diğer bilgiler

hiçbiri/hiçbiri

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1. Tepkime
Kurallara uygun kullanım ve depolama sırasında tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.
10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün, önerilen depolama, kullanma ve sıcaklık koşullarında kimyasal olarak istikrarlıdır.
10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Ekzotermik reaksiyon ile: Baz
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınılması gereken şartlar: don. Güneşı Gığından koruyun.
10.5. Kaçınılması gereken maddeler
alkaliler
10.6. Zararlı bozunma ürünleri
Ürün, önerilen depolama, kullanma ve sıcaklık koşullarında kimyasal olarak istikrarlıdır.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler
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11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Tahriş ve aşındırma
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Hassaslaştırıcı etki
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Aspirasyon tehlikesi
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Testlere ilişikin ek bilgi
Yönetmelik (AT) N0. 1272/2008 [CLP] uyarınca sınıflandırma Hesaplama yöntemi. Ürün test edilmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bu karışımda bulunan sürfaktan deterjanlara ilişkin Düzenleme (EC) No. 648/2004'te bulunan biyo-çözünürlük
kriterlerine uygundur.
12.3. Biyobirikim potansiyeli

Elimine edilebilirliği/yıkımı ve biyo-akümülasyon potansiyeline yönelik var olan verilere dayanarak çevrenin
uzun süreli zarar görmesi olası görünmemektedir.
12.4. Toprakta hareketlilik
Ürün toprağa karıştığında hareketli olup yeraltı sularını kirletebilmektedir.
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Karışımdaki maddeler REACH, Ek XIII'teki PBT/vPvB kriterlerini karşılamaz.
12.6. Diğer olumsuz etkiler
Karışım için veriler bulunmamaktadır.
Diğer Bilgiler
Yönetmelik (AT) N0. 1272/2008 [CLP] uyarınca sınıflandırma Hesaplama yöntemi. Ürün test edilmemiştir.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1. Atık işleme yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
ATIK AMBALAJLAR İLEBAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ,
150203
FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER; Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme
Bezleri ve Koruyucu Giysiler; 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri,
koruyucu giysiler
Kirlenmiş ambalaj
Su (temizlik maddesi ile). Bütünüyle boşaltılmış ambalajlar geri dönüşüme verilebilir. Kontamine ambalajlara,
aynı ürüne olduğu gibi muamele edilmelidir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri
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Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
14.1. UN Numarası:

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir .

14.5. Çevresel zararlar

ÇEVREYE ZARARLI:

hayır

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri
15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal yönetmelik bilgisi

Su tehlike sınıfı (D):

- - sular için tehlikeli değil

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi

Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir: 1,6,8,10,11,12,13,14.
H- ve EUH-cümlelerin tam metni (numara ve tam tekst)
EUH208
1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on; 1,2-benzizotiyazolin-3-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
Diğer Bilgiler
Sadece endüstriyel amaçlar için. Etiket üzerindeki kullanma talimatını dikkate alın. Bu veri formunun bilgileri
baski sirasindaki bilgi düzeyimizi yansitmaktadirlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda adi geçen ürünün
emniyetli bir sekilde depolanmasi, islemi, transportu ve atilimina yönelik yardimlar vermek içindir. Bu bilgiler
baska ürünler için kullanilamaz. Ürün baska materyallerle karistirildiginda veya islendiginde, bu emniyet veri
formunun bilgileri yeni ürüne basitçe aktarylamazdyr.

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