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1 Madde / hazırlık ve firma adı

· Ürün hakkında bilgiler

· Ticari adı: Spray paint Chrome Effekt TF

· Mal numarası: 106293
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Vernik

· Üretici / Teslimatı yapan:
MOTIP DUPLI GmbH
Kurt Vogelsang Strasse 6
D-74855 Haßmersheim
Tel.: +49/6266/75-0

· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: Abteilung Produktsicherheit
· Acil hallerde danışma:

Tel.:+49 6266-75-310
Fax  +49 6266-75-362

2 Bileşim / Bileşenleri hakkında bilgiler

· Kimyevi tanımlama
· Tarifi: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.
· İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:

CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7

Xylol Xn; R 10-20/21-38 %25-50

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7

Butan F+; R 12 %25-50

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9

Propan F+; R 12 %10-25

EINECS: 231-072-3 Aluminiumpulver (phlegmatisiert) R 10-15 %≤  2,5
· Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

3 Muhtemel tehlikeler

· Tehlike tanımı:

Xn Sağlığa zararlıdır
F+ Aşırı derecede kolay tutuşabilir

· İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları:
Üründe en son yayımlanmış "Avrupa Birliğinde Hazırlama Malzemeleri Genel Sıralandırma
Talimatnamesinin" Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur.
Dikkat kap basınç altındadır.
R 12 Çok kolay tutuşabilir
R 20/21 Teneffüs edildiğinde ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır.
R 38 Cildi tahriş eder
Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50°C 'ı aşan ısılarda (örneğin ampullerden) koruyunuz.
Kullandıktan sonra da zor kullanarak açmayınız ya da yakmayınız.
80,4 Ağırlık yüzdesi tutuşucu unsurlar ihtiva eder.
Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
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· Klasifikasyon sistemi:
Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca
verilen bilgilerle takviye edilmiştir.

4 İlk yardım önlemleri

· Genel uyarılar:
Zehirlenme belirtileri birçok saat sonra başgösterebilir. Bu nedenle doktor kontrolu bir kazadan en az 48
saat sonrasına kadar sürdürülmelidir.

· Teneffüs ettikten sonra:
Temiz hava alması sağlanmalı, gerekirse nefes yardımı yapılmalı, sıcak tutulmalı. Şikâyetlerin devamı
halinde doktora başvurulmalıdır.
Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.

· Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.
· Gözlere temas ettikten sonra:

Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.
· Yuttuktan sonra: Bolca su içiniz ve temiz hava alınız. Derhal doktor çağrınız.

5 Yangın söndürme önlemleri

· Elverişli söndürücü maddeler: CO2, kum, söndürme tozu. Su kullanmayınız.
· Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler:

Su
Sıkma su

· Özel koruyucu teçhizat: Nefes koruyucu alet takınız.

6 İstenmeden çözülerek yayılmalarda alınacak önlemler

· Kişisel güvenlik önlemleri: Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
· Çevreyi koruyucu önlemler:

Kanalizasyona ve sulara karışmasını önleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

· Temizleme/Toplama yöntemleri:
Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
Su ya da sulu temizlik maddeleriyle yıkamayınız.

7 Kullanım ve depolama

· Kullanım:
· Güvenli çalışma için uyarılar:

Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.
Kapları açarken, taşırken ya da yere bırakırken dikkatli davranınız.

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

· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:

Serin bir yerde muhafaza ediniz.
Basınçlı gaz kutularının muhafazası ile ilgili resmi yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

· Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.
· Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:

Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.
Kabı hava kaçırmayacak şekilde kapatmayınız.

(Devamı sayfa 3 'da)
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İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.
Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.

8 Kimyevi madde buharları tesiri altında kalınmasının sınırlandırılması ve kişisel
koruyucu teçhizat

· Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

· 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.

· 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.
Gazları/Buharları/Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvıları teneffüs etmeyiniz.
Cildinize 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:

Koruyucu eldivenler

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.

· 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:

Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük

9 Fiziksel ve kimyevi özellikler

· Genel bilgiler

Biçim: Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvı
Renk: Ürün adına göre
Koku: Karakteristik

· Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı: Belirlenmemiştir.
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Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı: Uygulanamaz, çünkü gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvı.

· Alev alma ısısı: Uygulanamaz, çünkü gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvı.

· Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

· Patlama tehlikesi: Kullanılırken patlayabilme özelliğine sahip/kolay tutuşabilir buhar/
hava karışımlarının oluşması mümkündür

· Patlama sınırları:
Alt: 1,1 Vol %
Üst: 10,9 Vol %

· Buhar basıncı 20°C'de: 8300 hPa

· Yoğunluk 20°C'de: 0,94829 g/cm³

· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla: Karıştırılamaz ya da düşük ölçüde karıştırılabilir.

· Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde: %79,6

· Katı madde oranı: %20,4

10 Stabilite ve reaktivite

· Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
· Tehlikeli reaksiyonlar Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
· Tehlikeli ayrışım maddeleri: Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

11 Toksikoloji ile ilgili bilgiler

· Akut toksisite:
· Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)

1330-20-7 Xylol
Ağızdan LD50 4300 mg/kg (rat)
Ciltten LD50 2000 mg/kg (rabbit)

· Asli tahriş edici etkisi:
· ciltte: Cildi ve sümüksel zarı tahriş edici tesiri vardır.
· gözde: Tahriş edici tesiri yoktur.
· Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır.
· Ek toksikolojik uyarılar:

Ürün, AT 'nin hazırlanan maddeler için Genel tasnif yönetmeliklerinin hesaplama yönteminin en son geçerli
metnine göre aşağıda belirtilen tehlikelere haizdir:
Sağlığa zararlıdır
Tahriş edicidir

12 Ökoloji ile ilgili bilgiler

· Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 3 (): suyu çok tehdit edicidir
Az miktarlarda olsa bile yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
En cüzi miktarların bile yeraltına akması halinde içme suyunu tehdit eder.
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13 Tasfiyesi ile ilgili uyarılar

· Ürün:
· Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

· Temizlenmemiş ambalajlar:
· Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

14 Nakliye ile ilgili bilgiler

· Karada nakliye ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle taşınması ile ilgili uluslararası anlaşma
- sınır ötesi / yurtiçi):

· ADR/RID - sınıfı: 2   5F Yoğunlaştırılmış, sıvı hale getirilmiş ya da basınç altında çözülmüş olan
gazlar

· Kemler (tehlike) sayısı: 23
· BM - numarası: 1950
· Ambalaj gurubu: - 
· Tehlike pusulası 2.1
· Malın tanımı: 1950 AEROSOLS

· Denizde gemi nakliyatı İMDG:

· İMDG - sınıfı: 2.1
· BM - numarası: 1950
· Label 2.1
· Ambalaj gurubu: - 
· EMS - numarası: F-D,S-U
· Marine pollutant: Hayır
· Doğru teknik ismi: AEROSOLS

· Hava nakliyatı İCAO-Tİ ve İATA-DGR:

· İCAO/İATA - sınıfı: 2.1
· BM/ID numarası: 1950
· Label 2.1
· Ambalaj gurubu: - 
· Doğru teknik ismi: AEROSOLS, flammable

15 Hükümler

· AET direktiflerine göre işaretlendirme:
Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir.
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· Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı:

Xn Sağlığa zararlıdır
F+ Aşırı derecede kolay tutuşabilir

· Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:
Xylol

· Riziko uyarıları:
12 Çok kolay tutuşabilir
20/21 Teneffüs edildiğinde ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır.
38 Cildi tahriş eder

· Güvenlik uyarıları:
2 Çocukların eline geçmemelidir
9 Kabı iyi havalanan bir yerde muhafaza ediniz
13 Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz
16 Ateşleyici kaynaklardan uzak tutunuz - Sigara içmeyiniz
23 Aerosol 'u teneffüs etmeyiniz
25 Gözlere temas etmesini önleyiniz
29/56 Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız.
33 Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız
36/37 Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu giyim kullanınız
43 Söndürmek için kum, karbon diyoksit ya da toz söndürücü kullanınız, su kullanmayınız
46 Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz)
51 Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız
52 Meskenlerde ve dinlenme odalarında geniş alanlı olarak kullanmayınız
60 Bu madde ve kabı tehlikeli atık olarak tasfiye edilmelidir
64 Yutma halinde ağızı suyla çalkayınıiz (yalnız kazazede kişinin şuuru açıksa)

· Belirli karışımların özel şekilde işaretlenmesi:
Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50°C 'ı aşan ısılarda (örneğin ampullerden) koruyunuz.
Kullandıktan sonra da zor kullanarak açmayınız ya da yakmayınız.
80,4 Ağırlık yüzdesi tutuşucu unsurlar ihtiva eder.
Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

· Ulusal hükümler:

· Teknik talimatname hava:
Sınıf % olarak oran
NK 79,6

· Suyu tehdit sınıfı: Suyu tehdit sınıfı 3 (): suyu çok tehdit edicidir.

16 Diğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler
ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

· Önemli R terkipleri
10 Tutuşabilir
12 Çok kolay tutuşabilir
15 Suyla reaksiyon gösterir ve çok kolay tutuşabilir gazlar oluşturur
20/21 Teneffüs edildiğinde ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır.
38 Cildi tahriş eder

· Başvurulacak kişi ya da yer: Anwendungstechnik
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