PTFE Additive Powder
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1. MADDENIN/KARIÞIMIN VE ÞIRKETIN/DAÐITICININ KIMLIÐI
1.1. Madde /Karýþýmýn kimliði
Madde/Müstahzarýn
Tanýtýlmasý Eþ anlamlýlar
Kimyevi formülü Diðer
tanýmlama araçlarý
CAS Numarasý

PTFE Additive Powder
INOLUB™ T100, 200, 300 SERIES. R 600, 700, 800 SERIES

(C2F4)x
Veri Yok
9002-84-0*

1.2. Madde veya karýþýmýn belirlenmiþ kullanýmlarý ve tavsiye edilmeyen kullanýmlarý
Ýlgili belirlenmiþ kullaným
yerleri

Addtive

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Tescilli þirket adý

Adres

Gujarat Fluorochemicals Ltd.
12/A, GIDC Dahej Industrial Estate India

Telefon

+91-2641-618333

Faks

+91-2641-618012

Websitesi

www.inolub.com

E-posta

inolub@gfl.co.in

1.4. Acil durum telefon numarasý
Þirket / Teþkilat
Acil Tel
Diðer acil telefon numaralarý

Gujarat Fluorochemicals ltd

+91-2641-618080-81
Veri Yok

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI
2.1. Madde ve karýþýmýn sýnýflandýrýlmasý
Direktifi uyarýnca
sýnýflandýrma

[1]

Uygulanamaz

Zararlýlýk iþaretleri

Uygulanamaz

[CLP]

2.2. Etiket unsurlarý

UYARI KELIMESI

UYGULANAMAZ

Zararlýlýk ifadeleri
Uygulanamaz

ÖNLEM IFADELERI: Tedbir
Uygulanamaz

ÖNLEM IFADELERI: Müdahale
Uygulanamaz

ÖNLEM IFADELERI: Depolama
Uygulanamaz

ÖNLEM IFADELERI: Bertaraf
Uygulanamaz

3. BILEÞIMI/ÝÇINDEKILER HAKKINDA BILGI
3.1. Maddeler
CAS No

% [aðýrlýk]

Ýsim

Direktifi uyarýnca sýnýflandýrma [CLP]

9002-84-0

>99.9

polytetrafluoroethylene

Uygulanamaz

Kitabe:

1. Chemwatch göre sýnýflandýrýlmýþ; 2. EC Direktifi 1272/2008 çekilir Sýnýflandýrma - Ek VI; 3. C & L çekilen Sýnýflandýrma; *
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3.2. Karýþýmlar
Maddelerin bileþimi için yukarýdaki bölümüne bakýn

4. ÝLK YARDIM ÖNLEMLERI
4.1. Ýlk yardým önlemlerinin açýklamasý

Göze Temas

Cilt Temasý

Eðer cilt ya da saçlarla temas ederse:
Akan su ile cilt ve saçlarý yýkayýn (ve mümkünse sabun kullanýn).
Tahriþ görülmesi durumunda týbbi yardým alýn.
Gözle temas ettiðinde eðer derhal yýkamazsanýz, kornea hasarýna neden olabilir. Dikkatli oftalmolojik deðerlendirme tavsiye edilir ve yerel
kortikosteroid olasýlýðý göz önünde bulundurulmalýdýr.
Midenin boþaltýlmasýyla sistemik etkiler doðurabilecek mide yýkama ya da kusturma gibi yöntemlerden kaçýnýlmalýdýr.
Kolay olmasada bir ihtimal var. Gaz oluþumu nedeniyle ortaya çýkan þiddetli gerilmelerin azaltýlmasý için nazogastrik ya da orogastrik tüpler
gerekmektedir.
Fisher Scientific Güvenlik Bilgi Formu
Yanýklar oluþmasý halinde:
Yanýða derhal daldýrarak veya doymuþ temiz bir bez ile sararak soðuk su uygulayýn.
Yanan alanlarýn üzerinden giysileri ÇIKARTMAYIN VEYA KESMEYIN. Deriye yapýþmýþ giysileri ÇEKIP ÇIKARMAYIN, çünkü bu daha fazla
yaralanmaya neden olur.
Su toplanmýþ yerleri PATLATMAYIN veya katýlaþmýþ maddeleri UZAKLAÞTIRMAYIN.
Enfeksiyonu önlemek ve acýyý azaltmak için yarayý hýzlýca giysi veya temiz bezle kapatýn.
Geniþ yanýklar için çarþaflar, havlular veya yastýk kýlýflarý idealdir; gözler, burun ve aðýz için boþluk býrakýn.
Yanýða hiçbir durumda merhem, yað, tereyaðý, vb.UYGULAMAYIN.
Kiþinin bilinci yerindeyse az miktarlarda su verilebilir.
Hiçbir durumda alkol verilmemelidir.
Sakinleþtirin.
Kiþiyi sýcak ve yatýþ pozisyonunda tutarak þoka karþý tedavi uygulayýn.
Týbbi yardým arayýn ve týbbi personele yaralanmanýn sebebini, boyutlarýný ve hastanýn ne kadar zamanda ulaþacaðýný önceden bildirin.

solunum
Aðýz yoluyla
alýným

Týbbi yardým alýn.
Duman ya da yanan ürünler solunursa, kirli ortamdan hemen çýkýn.
Týbbi yardým alýn.

4.3. Týbbi müdahale ve özel tedavi gereði için ilk iþaretler
Semptomatik tedavi uygulayýn (belirtilere göre tedavi edin).

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERI
5.1. Yangýn söndürücüler
Köpük.
Kuru kimyasal toz.
BCF (Düzenlemelerin izin verdiði yerlerde).
Karbon dioksit.

5.2. Madde veya karýþýmdan kaynaklanan özel zararlar
Kullanýlmamasý
Gereken
Söndürme Maddeleri

Oksitleyici maddeler ile (örn. nitratlar, oksitleyici asitler, camaþýr suyu, yuzme havuzu kloru gibi) kirlenmesinden kaçýnýn, tutuþma ortaya
çýkabilir.

5.3. Yangýn söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangýnla Mücadele

Ýtfaiyeyi ara, konumu ve tehlikenin niteliðini bildir.
Solunum cihazý ve koruyucu eldiven kullan.
Her türlü imkaný kullanarak dökülen maddenin drenaj veya su þebekesine sýzmasýna engel ol.
Suyu çok ince sprey olarak yangýný kontrol etmek için kullanýn ve yakýn alaný serinletin.
Bu katýlar yanabilirdirler fakat alevi etrafa güçlükle yayarlar.
Tozlarý havayla karýþarak patlayýcý karýþým meydana getirebileceðinden özellikle kapalý veya havalandýrýlmamýþ alanlarda toz ve özellikle toz
bulutu oluþumundan ve yangýn ile patlamaya sebep olabilecek alev veya kývýlcým gibi tutuþturucu kaynak bulunmasýndan kaçýnýn.
Katýlarýn ince bir þekilde öðütülmesi sýrasýnda oluþan katý tozlarý özel bir tehlike oluþturur; birikmiþ ince tozlar hýzlý ve þiddetli bir þekilde yanabilir.
Kuru tozlar pnömatik olarak taþýnmalarý, dökülmeleri ve egzoz borularýnda taþýnmalarý sýrasýnda türbülans sayesinde eloktrostatik olarak yüklenirler.

Yanma ürünleri içerir:

,
karbon monoksit (CO)
Yangin/Patlama Tehlikesi

,
karbon dioksit (CO2)

,
hidrojen florür(HF)

,
tipik olarak organik malzemelerin yandýðý diðer ýsýl bozunma ürünleri
Continued...

Chemwatch: 9-553968

Page 3 of 7

Kaçýncý Düzenleme Olduðu: 2.2

Yeni Düzenleme Tarihi: 22/06/2018
Tarihi Yazdýr: 22/08/2018

PTFE Additive Powder

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARªI ÖNLEMLER
6.1. Kiþisel önlemler, koruyucu donaným ve acil durum prosedürleri
Bölüm 8'ye bakýnýz.

6.2. Çevresel önlemler
Bölüm 12'ye bakýnýz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Tüm dökülenler acilen temizlenmelidir.
Cilt ve gözlerle temasýndan kaçýnýn.
Sýzdýrmaz eldivenler ve güvenlik gözlükleri kullanýn.
Kuru yöntemlerle temizleyin ve toz oluþturmaktan kaçýnýn.

Az Miktardaki Döküntüler

Tüm personeli boþalt ve rüzgara karþý hareket et.
Ýtfaiyeyi ara, konumu ve tehlikenin niteliðini bildir.

BÜYÜK DÖKÜLMELER

Koruyucu donaným ve toza karþý solunum cihazý kullanarak kiþisel temasý kontrol altýnda tutun.

Dökülen maddenin drenaj, kanalizasyon veya su þebekesine sýzmasýna engel ol.
Kiþisel Koruyucu Donaným tavsiye MSDS 8. Bölüm'de yer almaktadýr.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli kullaným

Gereksiz olan tüm kiþisel temaslarý sýnýrlandýrýn.
Maruz kalma potansiyeli varsa, koruyucu kýyafetler giyin.
Ýyi havalandýrýlmýþ bir yerde kullanýn.
Uyumlu olmayan malzemeler ile temasýndan kaçýnýn.
Üreticinin depolama ve kullanma tavsiyelerini izleyiniz.

Diðer Bilgiler

7.2. Uyuþmazlýklarý da içeren güvenli depolama için koþullar

Uygun kap

DEPOLAMA UYUMSUZLUÐU

Astarlý metal kutu, Astarlý metal kova/kutu
Plastik kova
Polyliner varil
Üreticinin tavsiyesine göre paketleyiniz.
Bütün kaplarýn açýk bir biçimde etiketlendirilmiþ olmalarýný ve sýzýntý bulunmadýðýný kontrol ediniz.

Su, yiyecek, yem ve tohum kirlenmelerini engelleyin.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERI/KIªISEL KORUNMA
8.1. Kontrol parametreleri
MESLEKI MARUZIYET LIMITLERI (OEL)
ÝÇERÝK VERÝSÝ
Veri Yok
ACIL SINIRLARI
Ýçerik

Malzeme ismi

TEEL-1

TEEL-2

TEEL-3

polytetrafluoroethylene

Polytetrafluoroethylene

12 mg/m3

130 mg/m3

790 mg/m3

Ýçerik

orijinal IDLH

revize IDLH

polytetrafluoroethylene

Veri Yok

Veri Yok

8.2. Maruz kalma kontrolleri
Mühendislik kontrolleri, tehlikeyi ortadan kaldýrmak ya da iþçi ile tehlikenin arasýna set kurmak için yapýlýr. Ýyi tasarlanmýþ mühendislik kontrolleri,
iþçileri korumasý yönünden oldukça verimlidir ve bu üst düzey korumayý saðlamak için iþçi etkileþimlerinden tipik olarak baðýmsýzdýr.
Uygun mühendislik denetimleri

Mühendislik kontrollerinin temel türleri:
Çalýþma faaliyetlerini deðiþtiren proses kontrolleri ya da proses riski azaltmak amacýyla yapýlýr.
Çalýþma ortamýna stratejik olarak hava “ekleyip” hava “boþaltan”, iþçileri ve havalandýrma sistemini “fiziksel” tehlikelerden uzak tutan
emisyon kaynaðýnýn muhafazasý ve / veya izole edilmesi saðlanýr.

Kiþisel Koruma

Göz ve yüz koruma

Yan siperleri olan koyurucu gözlükler
Kimyasal gözlük.Kontakt lensler özel bir tehlike taþýrlar; yumuþak lensler tahriþ edici malzemeleri emebilir ve depolanmalarýna neden olabilir.
Lenslerin takýlmasý ya da kullanýmý ile ilgili kýsýtlamalarý içeren yazýlý haldeki döküman, her bir çalýþma ortamý ile her bir görev için ayrý ayrý
oluþturulmalýdýr. Bu dökümanda, lenslerin emiþ güçleri, kullanýlan kimyasallarýn sýnýflarýna göre yüzeyde tutunabilme özellikleri ve çeiþitli
yaralanma örnekleri verilmelidir.
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El korumaya bakýnýz aþaðýda
Eldiven tipinin uygunluðu ve dayanýklýlýðý kullaným biçimine baðlýdýr. Aþaðýda sýralanan faktörler eldiven seçiminde önem taþýmaktadýr:

Temasýn sýklýðý ve süresi,
Eldivenin imal edildiði materyalin kimyasal dayanýklýlýðý,
Eldivenin kalýnlýðý ve,
Kullanýmdaki esnekliði

Eller / ayaklar koruma

Vücut koruma

Diðer korumaya bakýnýz aþaðýda
Küçük miktarlarý kullanýlýrken özel ekipman gerekmez.

Diðer koruma

AKSÝ
TAKDÝRDE:

Ýþ tulumu.
Koruyucu krem.Göz yýkama ünitesi.

Solunum koruma
Tip A-P Yeterli kapasitede Filtre (AS / NZS 1716 standartlarýn ve 1715, EN 143:2000 ve 149:2001, ANSI Z88 ya da ulusal eþdeðeri)
Mühendislik kontrolleri ile yönetimsel kontrollerin maruziyetleri yeterli düzeyde önleyemediði durumlarda, solunum cihazlarý gerekebilir.
Solunum korumasýyla ilgili yöntemleri kullanmaya karar vermek için, toksisite bilgisi, maruziyet ölçüm deðerleri, maruziyet sýklýðý ve iþçinin maruz kalma ihtimali gibi meslekle
alakalý incelemeler yapýlmaldýr. Ayrýca korucu ekipman nedeniyle, ýsýl gerilme ya da tehlikelere neden olan yüksek termal yüklemelerin ortaya çýkmadýðýndan emin olun.
(güçlendirilmiþ, pozitif akýþ tam yüz aparatý bir seçenek olabilir).
Yayýnlanan mesleki maruziyet limitleri, eðer mevcutsa, seçilmiþ olan solunum koruma programýnýn yeterliliðini belirlemede oldukça yararlý olacaktýr. Bunlar hükümetin
zorunlu kýldýðý ya da satýcýnýn önerdiði limitler olabilir.
Tam bir solunum koruma programýnýn parçasý olarak doðru seçilmiþ ve denenmiþ olan sertifikalý maskeler, partiküllerin solunmasýna karþý iþçilerin korunmasýna yardýmcý olacaktýr.

Havadaki toz miktarýnýn çok arttýðý durumlarda, uygun bir pozitif akýþ maskesi kullanýn.
Toz oluþumunu önlemeye çalýþýn.

9. FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLER
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkýnda bilgi
Görünüþ
Fiziksel Durum
Koku

katý
Veri Yok

Nispi yoðunluk (Water = 1)
Daðýlým katsayýsý n-oktanol /
su
Kendiliðinden Tutuþma

2.140-2.20
Veri Yok

Koku eþiði

Veri Yok

pH (verildiði gibi)

Veri Yok

bozunma sýcaklýðý

Veri Yok

Erime noktasý / donma noktasý
(° C)

Veri Yok

Viskozite

Veri Yok

320-342

Molekül Aðýrlýðý (g/mol)

Veri Yok

Baþlangýç kaynama noktasý ve
kaynama aralýðý (° C)

Sýcaklýðý (°C)

Veri Yok

Parlama Noktasý (°C)

Veri Yok

Tat

Veri Yok

Buharlaþma Hýzý

Veri Yok

Patlayýcý özellikler

Veri Yok

Alevlenebilirlik

Veri Yok

Oksitleme özellikleri

Veri Yok

Yüzey Gerilimi (dyn/cm or

Üst Patlama Sýnýrý (%)

Veri Yok

Alt Patlama Sýnýrý (%)

Veri Yok

Uçucu Bileþen (hacim%)

Veri Yok

Buhar basýncý

Veri Yok

Gaz grup

Veri Yok

bir çözelti olarak pH (1%)

Veri Yok

VOC g/L

Veri Yok

Suda çözünürlüðü (g/L)
Buhar yoðunluðu (Air = 1)

karýþtýrýlamaz

mN/m)

Veri Yok

Uygulanamaz

10. KARARLILIK VE TEPKIME
10.1. Tepkime

7 Bölüme bakýnýz.
Yükseltilmiþ sýcaklýklarda polimerizasyon meydana gelebilir.
Polimerizasyon beraberinde ekzotermik ýsý oluþumunu da getirebilir.

10.2. Kimyasal kararlýlýk

Proses, daha hýzlý polimerizasyona neden olan ýsýtmadan dolayý kendi kendine hýzlanmaktadýr.

Ekzoterm, keskin, zehirli ve tutuþabilir buhar oluþumu ile kaynamaya neden olabilir.
10.3. Zararlý tepkime olasýlýðý
10.4. Kaçýnýlmasý gereken

durumlar
10.5. Kaçýnýlmasý gereken

maddeler
10.6. Zararlý bozunma ürünleri

7 Bölüme bakýnýz.
7 Bölüme bakýnýz.
7 Bölüme bakýnýz.
Bölüm 5'e bakýnýz.

11. TOKSIKOLOJIK BILGILER
11.1. Toksik etkiler hakkýnda bilgi
Malzemenin ters saðlýk etkileri veya solunum sisteminde tahriþ meydana getirdiði düþünülmemektedir (hayvan modelleri kullanýlan Avrupa Komisyonu
Solunmuþ

direktiflerindeki sýnýflandýrmaya göre). Yine de malzeme ile çalýþýrken uygun hijyen tedbirlerinin alýnmasý için, maruziyetin asgari seviyede tutulmasý ve
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çalýþma ortamýnda uygun kontrol tedbirlerinin alýnmasý gerekir.

Malzemenin kazayla yutulmasý, kiþinin saðlýðýna zarar verebilir.
Yüksek molekül aðýrlýðýna sahip malzeme; tek defalýk akut maruziyette, az bir deðiþiklikle/emilimle gastrointestinal kanaldan geçmesi
beklenir. Katý malzemenin bazen besleyici sistem içinde birikimi, rahatsýzlýða yol açan bezoar(konkrement) oluþumu ile
sonuçlanabilir.

Aðýz yoluyla
alýným

Malzemenin temas neticesinde ters saðlýk etkileri veya cilt tahriþi meydana getirdiði düþünülmemektedir (hayvan modelleri kullanýlan
Avrupa Komisyonu direktiflerindeki sýnýflandýrmaya göre). Yine de malzeme ile çalýþýrken uygun hijyen tedbirlerinin alýnmasý için,
maruziyetin asgari seviyede tutulmasý ve çalýþma ortamýnda uygun eldivenlerin kullanýlmasý gerekir.

Cilt Temasý

Açýk kesikler, aþýnmýþ veya tahriþ olmuþ cilt bu malzemeye maruz býrakýlmamalýdýr.

Kesik, aþýnma veya lezyonlar gibi yollarla kan dolaþýmýna giriþi; zararlý etkilerle birlikte sistemik hasar oluþturabilir. Malzemeyi
kullanmadan önce cildi inceleyiniz ve herhangi bir harici yaralanmanýn uygun bir þekilde korunduðundan emin olunuz.

Göz

Kronik

PTFE Additive Powder

polytetrafluoroethylene

Malzeme her ne kadar tahriþ edici olarak düþünülmese de (Avrupa Komisyonu direktiflerinde sýnýflandýrýldýðý gibi), gözle doðrudan temasý
gözyaþý veya konjunktival kýzarýklýk (rüzgar yanýðýna benzer þekilde) olarak tanýmlanan geçici rahatsýzlýklara sebep olabilir. Aþýnamya
yönelik hafif bir zarar da verebilir. Malzeme belirli kiþilerde tepki uyandýrarak yabancý cisim iltihabý üretebilir.
Ürüne uzun süreli maruz kalma durumunda, saðlýkla ilgili kronik etkiler oluþturduðu düþünülmemektedir (hayvan modellerini kullanan
Avrupa Birliði Direktiflerine göre tasnif edilmiþ): yine de maruziyetin minimize edilmesi gerekmektedir.
Bu malzeme, az endiþe edici olarak düþünülen önemli miktarda polimer içerir. Bunlar molekül aðýrlýðý 1000 - 10000 arasýnda olanlar,
molekül aðýrlýðý 1000'in altýnda olup %25'den daha düþük moleküle sahip olanlar, molekül aðýrlýðý 500'ün altýnda olup %10'dan daha
düþük moleküle sahip olanlar, veya molekül aðýrlýðý ortalama olarak 10000'in üzerinde olanlar þeklinde sýnýflandýrýlýr.
Polimerin ihtiva ettiði fonksiyonel gruplar ise risk kategorileriyle sýnýflandýrýlýr. Polimerin ''az endiþe verici'' olarak sýnýflandýrýlmasý,
kimyasal ile ilgili tehlikelerin olmadýðý anlamýna gelmez.

TOKSÝSÝTE

TAHRÝÞ

Veri Yok

Veri Yok

TOKSÝSÝTE
Aðýz yoluyla (sýçan) LD50: 1250 mg/kg

Kitabe:

POLYTETRAFLUOROETHYLENE

TAHRÝÞ

[2]

Veri Yok

1 Avrupa ECHA Kayýtlý Maddelerin elde Deðer - Akut toksisite 2 Üreticinin SDS elde * Deðer Aksi belirtilmedikçe RTECS- Kimyasal
Maddelerin Toksik Etkileri Kayýtlarý'ndan elde edilen veriler

Bu madde IARC tarafýndan Grup 3: Ýnsanlara Karþý Kanserojen Olarak Sýnýflandýrýlamaz þeklinde sýnýflandýrýlmýþtýr. Hayvanlarla
yapýlan deneylerde elde edilen kanserojen olduðuna iliþkin kanýtlar yetersiz veya sýnýrlýdýr.

Akut toksisite

Kanserojenlik

Deri tahriþi / korozyonu

üreme

Ciddi göz hasarý / tahriþi

STOT - tek maruz kalma
STOT - tekrarlanan maruz
kalma

Solunum veya deri hassasiyeti

Mutajenlik

Aspirasyon tehlikesi
Kitabe:

– Eldeki veriler ancak sýnýflandýrma için kriterleri doldurmak eðil
– Sýnýflandýrma kullanýlabilir hale getirmek için gerekli veri
– Sýnýflandýrma yapmak için veri mevcut deðildir

12. EKOLOJIK BILGILER
12.1. Toksisite
SON
PTFE Additive Powder

NOKTA
Veri Yok
SON

polytetrafluoroethylene

NOKTA
Veri Yok

Kitabe:

TEST SÜRESI (SAATLER)

TÜR

DEÐER

KAYNAK

Veri Yok

Veri Yok

Veri Yok

Veri Yok

TEST SÜRESI (SAATLER)

TÜR

DEÐER

KAYNAK

Veri Yok

Veri Yok

Veri Yok

Veri Yok

Çýkarýlmýþ 1. IUCLID (Uluslararasý Tekdüzen Kimyasal Bilgi Veritabaný)’ndan Çekilen Toksiklik Verileri 2. Avrupa ECHA (Avrupa Kimyasallar
Ajansý)’nda Kayýtlý Maddeler – Ekotoksilojik Bilgiler – Akuatik Toksiklik 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) – Akuatik Toksiklik Verileri (Tahmini)
4. US EPA, Ecotox veritabaný – Akuatik Toksiklik Verileri 5. ECETOC (Kimyasal Ekotoksiloji ve Toksiloji Avrupa Merkezi)’nden Çekilen
Akuatik Tehlike Deðerlendirme Verileri 6. NITE (Japonya Ulusal Teknoloji ve Deðerlendirme Enstitüsü) – Biyoyoðunlaþma Verileri 7. METI
(Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlýðý) – Biyoyoðunlaþma Verileri 8. Tedarikçi Verileri

12.2. Kalýcýlýk ve bozunabilirlik
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PTFE Additive Powder

Ýçerik

Kararlýlýk: Su / Toprak

Kalýcýlýk: Hava

polytetrafluoroethylene

YÜKSEK

YÜKSEK

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Ýçerik

Biyolojik birikme

polytetrafluoroethylene

AZ/DÜÞÜK (LogKOW = 1.2142)

12.4. Toprakta hareketlilik
Ýçerik

Hareketlilik

polytetrafluoroethylene

AZ/DÜÞÜK (KOC = 106.8)

13. BERTARAF ETME BILGILERI
13.1. Atýk iþleme yöntemleri
Yýkama suyunun ya da proses ekipmanlarýnýn kanalizasyona ulaþmasýna ÝZÝN VERMEYÝN.
Bertaraf etmeden önce tasfiye etmek için yýkama suyunun toplanmasý gerekebilir.

Ürün / Ambalaj imhasý

Bertaraf iþlemleri yerel kanun ve yönetmeliklere tabi olabilir, bu sebeple bunlarý her zaman göz önünde bulundurmalýsýnýz.

Herhangi bir þüphe durumunda yetkililerle temasa geçin.

14. TAÞIMACILIK BILGILERI
Etiketler Gereklidir
Denizi Kirleten

hayýr

Kara taþýmacýlýðý (ADR): BM TEHLÝKELÝ MADDELERÝN TAÞINMASI SÖZLEÞMESÝ ALTINDA DÜZENLENMEMÝÞ
Hava Taþýmacýlýðý (ICAO-IATA / DGR): BM TEHLÝKELÝ MADDELERÝN TAÞINMASI SÖZLEÞMESÝ ALTINDA DÜZENLENMEMÝÞ
Denizde Taþýma (IMDG-Code / GGVSee): BM TEHLÝKELÝ MADDELERÝN TAÞINMASI SÖZLEÞMESÝ ALTINDA DÜZENLENMEMÝÞ
Ýç sularda gemi nakliyatý (ADN): BM TEHLÝKELÝ MADDELERÝN TAÞINMASI SÖZLEÞMESÝ ALTINDA DÜZENLENMEMÝÞ
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taþýmacýlýk
Uygulanamaz

15. MEVZUAT BILGILERI
15.1. Madde veya karýþýma özgü güvenlik, saðlýk ve çevre mevzuatý
POLYTETRAFLUOROETHYLENE(9002-84-0) ..AÞAÐIDAKI YASAL LISTEDE BULUNMUÞTUR
Avrupa Gümrük Kimyasal Maddeler ECICS (Ýngilizce) Envanteri

Kanser Araþtýrmalarý Uluslararasý Ajansý (IARC) - IARC Monograflarda göre
sýnýflandýrýlmýþ Acenteleri

Ulusal Envanter Durumu
Ulusal Envanteri

Durum

Avustralya - AICS

Y

Kanada - DSL

Y

Kanada - NDSL

N (polytetrafluoroethylene)

Çin - IECSC

Y

Avrupa - EINEC / ELINCS / NLP

N (polytetrafluoroethylene)

Japonya - ENCS

Y

Kor - KECI

Y

Yeni Zelanda - NZIoC

Y

Filipinler - PICCS

Y

ABD - TSCA

Y

Kitabe:

Y = All ingredients are on the inventory
N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets)

16. DIÐER BILGILER
Revizyon Tarihi

22/06/2018

baþlangýç tarihi

22/06/2018

Diðer bilgiler
SDS, kaza iletiþim aracýdýr (Hazard Communication tool ) ve risk deðerlendirmesinin desteklenmesinde kullanýlmalýdýr. Ýþ yerinde veya diðer yerlerde, bildirilen Kazalarýn Risk
olup olmadýklarýný bir çok faktör belirler. Riskler, maruz kalýnma olasýlýklarýna / senaryolarýna (Exposure Scenarios) göre belirlenmelidir. Kullanýmýn ölçeði, sýklýðý ve güncel
veya mevcut mühendislik kontrolleri dikkate alýnmak zorundadýr.
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Kiþisel Koruyucu Ekipmanlar konusunda ayrýntýlý konsültasyon için aþaðýdaki EU CEN standartlarýna bakýnýz.

EN 166 Kiþisel göz korumasý.
EN 340 Koruyucu elbiseler.
EN 374 Kýmyasal maddelere ve mikroorganizmalara karþý koruyucu.

Tanýmlar ve kýsaltmalar
AuthorITe tarafýndan üretildi, Chemwatch'dan.

end of SDS

