%26 CAN GÜBRESİ
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
R.G.13.12.2014 Tarih ve 29204 sayılı ve (EU)2015/830 direktifine uygun olarak hazırlanmıştır.
Yayın tarihi: 04.01.2012

Revizyon tarihi:

: 25.09.2018

Versiyon: 03

KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1.

Madde /Karışımın kimliği

Ticari adı
1.2.

: %26 CAN GÜBRESİ
Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2.1 Tanımlanmış Uygun Kullanımlar
EC Fertilizer
1.2.2 Tavsiye Edilmeyen Kullanımlar
Tanımlayıcı bilgi yok

1.3.

Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.
Ata Mahallesi Sanayi Caddesi No:6
Bursa - Türkiye
T +902245190070
info@gemlikgubre.com.tr - http://www.gemlikgubre.com.tr
1.4.

Acil durum telefon numarası

Ülke
Türkiye

Kuruluş/Şirket
Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı

Türkiye

Gemlik GübreSanayi A.Ş.

Adres
Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye
Çankaya
06590 Ankara

Ata Mahallesi Sanayi Caddesi No:6
Bursa - Türkiye

Acil durum numarası
114

+902245190070

Yorum
114 Numaralı telefon hattı
üzerinden halka ve sağlık
personeline zehirlenmelerle
ilgili olarak bilgilendirme
hizmeti sunulmaktadır.
Mesai Saatleri İçerisinde
(08:00-18:00)

KISIM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1.

Madde ve karışımın sınıflandırılması

11 Aralık 2013 tarih ve 28848 Mükerrer resmi gazetede yayınlanan “Maddelerin veKarışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA) ve EC No 1272/2008 CLP uyarınca sınıflandırma
Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 H319
H ifadelerinin tam metni: bkz. Kısım 16

2.2.

Etiket unsurları

11 Aralık 2013 tarih ve 28848 Mükerrer resmi gazetede yayınlanan “Maddelerin veKarışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA) ve EC No 1272/2008 CLP uyarınca etiketleme
Görüntülenecek ek etiket bilgisiGörüntülenecek ek sınıflandırma(lar)

Zararlılık işareti (SEA)

:

Uyarı kelimesi (SEA)

: Dikkat

Zararlılık İfadeleri (SEA)

: H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

Önlem İfadeleri (SEA)

: P264 - Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü, sabun ve su ile iyice yıkayın
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P305+P351+P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin
P337+P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın

GHS07

2.3.

Diğer zararlar

Sınıflandırmaya girmeyen diğer tehlikeler
Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile
çevre üzerindeki olumsuz etkileri
25/09/2018
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KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1.

Maddeler

Uygulanmaz
3.2.

Karışım

Adı

Madde /Karışımın kimliği

%

11 Aralık 2013 tarih ve 28848
Mükerrer resmi gazetede
yayınlanan “Maddelerin
veKarışımların
Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik” (SEA)
ve1272/2008 (CLP) AB
Yönetmeliği uyarınca
sınıflandırma

Amonyum nitrat

(CAS numarası) 6484-52-2
(EC numarası) 229-347-8
(REACH-No.) 01-2119490981-27-XXXX

< 80

Oksit. Katı 2, H272
Göz tahrişi 2, H319

Kireç Taşı Minerali

(CAS numarası) 471-34-1
(EC numarası) 207-439-9

> 20

Sınıflandırılmadı

H ifadelerinin tam metni: bkz. Kısım 16

KISIM 4: İlk yardım önlemleri
4.1.

İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri

:

Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Kazazedeyi hemen maruziyet
bölgesinden başka bir yere götürün. Solunum durmuşsa, suni solunma tatbik edin. Kazazedeyi
sıcak tutun ve dinlendirin. Hemen sağlık görevlisini çağırın. Kıyafetlerin kol ve yaka kısımlarını
gevşetin.

Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri

:

Cildi bol su ile yıkayın. Kazazedeyi maruziyet bölgesinden uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri
çıkarın.
Cildi hemen bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen
doktora başvurun.

Gözle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri

:

Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın.
Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. Kazazedeyi hemen maruziyet
bölgesinden başka bir yere götürün. Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce
çıkarılmalıdırlar. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika
durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora
başvurun.

Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri

:

Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın. Şuuru yerinde
olmayan bir kimseyi kesinlikle kusturtmayın ve bir sıvı içirmeyin. Ağzı iyice çalkalayın.
Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

4.2.

Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Gözle teması takiben semptomlar/etkiler
4.3.

: Göz tahrişi.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomatik olarak tedavi edin.

KISIM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1.

Yangın söndürücüler

Uygun söndürme maddeleri

Uygun olmayan söndürme
maddeleri
5.2.

Bu ürün alevlenmez, söndürücü olarak su kullanılmalıdır.

Kimyasal söndürücü, köpük, kum, buhar kullanılmamalıdır.

Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın halinde, tehlikeli ayrışma maddeleri

25/09/2018

:

: Tek başına yangına sebebiyet vermez. Yüksek sıcaklık altında (Yangın ortamında) termal
bozunmaya uğrar. Bozunma sonucunda toksik gazların oluşmasına sebep olur. (Karbon
monoksit (CO), Karbondioksit (CO2), Azot Oksitler (NOx) ve Amonyak (NH3)).
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5.3.

Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın anında korunma

: Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Yangın halinde bağımsız
solunum aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanın. Koruyucu yüz maskesi, koruyucu eldiven ve
güvenlik miğferi.

KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1.

Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

6.1.1.

Acil durum personeli olmayanlar için

Acil durum planları
6.1.2.

Acil durumda müdahale eden kişiler için

Koruyucu donanım
6.2.

: Dökülme alanını havalandırın. Cilt ve gözlerle temasından kaçının.

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

Çevresel önlemler

Toprak, yerüstü ve yeraltı sularının kirlenmesinden kaçının.
6.3.
Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Temizlik işlemleri

6.4.

: Ürünü mekanik olarak geri kazanın.Ürün kanalizasyon veya şehir sularına karışırsa yetkililere
haber verin. Küçük dökülmelerde, ürünü kuru, temiz ve kapalı bir kaba koyun. Etkilenen alanı
mekanik olarak temizleyin . Temizlikten sonra, kirlenmiş alanı bol su ile yıkayın.

Diğer bölümlere atıflar

Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 13.

KISIM 7: Elleçleme ve depolama
7.1.

Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli elleçleme için önlemler

: Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Kişisel
koruyucu ekipman kullanın. Döküntü halinde kaygan taban ve satıhlara dikkat edin. Nemden
korumak için açıkta bırakılmamalıdır. Elleçleme esnasında sigara içilmemeli, açık ateş
kullanılmamalıdır.

Hijyen ölçütleri

: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten
sonra daima ellerinizi yıkayın.

7.2.

Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Saklama koşulları

: İyi havalandırılan yerde depolayın. Soğuk tutun. Yanıcı malzemelerden, indirgen
maddelerden ve kuvvetli bazlardan uzakta depolanmalıdır. Elektrik aletleri, anahtar ve sigorta
kutusu gibi ekipmanlar mümkün olduğunca depo binasının dışına yerleştirilmelidir.

7.3.

Belirli son kullanımlar

Tamamlayıcı bilgi yok

KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1.

Kontrol parametreleri

Tamamlayıcı bilgi yok
8.2.

Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri

: Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın.

Kişisel koruyucu donanım

: Gaz maskesi. Emniyet gözlükleri. Eldivenler. Koruyucu kıyafetler.

25/09/2018
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Ellerin koruması

: Kimyasal koruyucu eldivenler kullanın Temastan sonra ellerinizi yıkayın. Uzun süreli temas
durumunda kimyasal eldiven (EN 374- 1,EN-374-2, EN-374-3, EN 388, EN 420, EN 346)
kullanılmalıdır.

Gözlerin koruması

: Kimyasal koruyucu gözlük veya yüz kalkanı Uygun koruyucu gözlük (EN 166) veya yüz siperi
kullanılmalıdır.

Deri ve vücudun korunması

: Uygun koruyucu kıyafet kullanın

Solunum yollarının koruması

: Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum ekipmanı giyin
Tozlarını solumaktan sakının. Uygun havalandırma sağlayın. Aşırı toz oluşumundan
sakınılmalıdır. Toz oluşumuna engel olun. Toz oluşumu durumunda uygun maske kullanın. Toz
konsantrasyonu yüksek durumlarda P2 tipi toz maskesi kullanılmalıdır. Gazlaşma varsa
duruma gore tam yüz gaz maskesi ya da tüplü maskeler kullanılmalıdır

Çevresel maruziyet kontrolleri

8.3.

: Çevreye verilmesinden kaçının. Döküntüler, kısa sürede süpürülmeli, temizlenmeli ve temiz bir
kap içerisine alınıp etiketlenmelidir. Talaş ve diğer yanıcı ya da organik maddelerle karışması
önlenmelidir. Kirliliğin türüne ve derecesine bağlı olarak ya gübre olarak kullanılır ya da
yetkilendirilmiş tesislerde bertaraf edilir. Kanalizasyona veya su kaynaklarına dökülmesinden
kaçının. Su kaynaklarına yönelik oluşan dökülmelerin ya da kontrol dışında gelişen deşarjların
olması halinde hemen ilgili çevre kurumuna ya da diğer uygun denetim merkezlerine
başvurulması gerekmektedir.

Diğer bileşenler için maruziyet sınır değerleri

KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1.

Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel hali

: Katı

Renk

: Beyaz – sari arası

Koku

: Kokusuz

Koku eşiği

: Mevcut veri yok

pH (100g/lt 20°C )

: 6 - 7.5

Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1)

: Mevcut veri yok

Erime / Donma noktası

: 169 - 170 °C

Kaynama noktası

: Mevcut veri yok

Parlama noktası

: Uygulanmaz

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı

: Uygulanmaz

Ayrışma sıcaklığı

: >= 210 °C

Alevlenirlik (katı, gaz)

: Alevlenmez

Buhar basıncı

: Mevcut veri yok

20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu

: Mevcut veri yok

Bağıl yoğunluk

: Uygulanmaz

Dökme Yoğunluğu

: 900-1100 kg/ m³

Çözünürlük

: Su içinde çözünür.

Log Pow

: Mevcut veri yok

Viskozite, kinematik

: Uygulanmaz

Viskozite, dinamik

: Mevcut veri yok

Patlayıcı özellikler

: Gübre patlamaya karşı yüksek direnç gösterir. Bu direnç kirlenme ve/veya yüksek sıcaklıkta
azalır. Basınçlı kaplarda (ÖRN: Tüp vb.) kuvvetli bir şekilde ısıtıldığında özellikle de 10.
Bölümde belirtilen maddeler ile kirlenmişse şiddetli reaksiyon verir veya patlar.

Oksitleyici özellikler

: Oksitleyici değildir

Patlayıcı sınırlar

: Uygulanmaz

9.2.

Diğer bilgiler

Tamamlayıcı bilgi yok
25/09/2018
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KISIM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1.

Tepkime

Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşulları altında reaktif 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

Termal bozunmayı önlemek için aşırı ısıtmadan kaçının. Direk güneş ışığından, ısıdan, alevden ve kıvılcımdan uzak tutun. Hidroskopik ürün olması
nedeniyle hava ile temasından kaçının.
10.5.
Uyumsuz malzemeler
Organik maddeler, Kuvvetli asitler, Kuvvetli bazlar, yanıcı maddeler, indirgen maddeler
10.6.
Zararlı bozunma ürünleri
Normal depolama ve kullanım koşullarında, hiçbir tehlikeli ayrışım ürününün oluşmaması gerekmektedir. Termal bozunma gerçekleştiğinde zehirli
azot oksitler (NOx) oluştururlar.

KISIM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1.

Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

: Sınıflandırılmadı

Cilt aşınması/tahrişi

: Sınıflandırılmadı

Ciddi göz hasarları/tahrişi

: Ciddi göz tahrişine yol açar.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

: Sınıflandırılmadı

Eşey hücre mutajenitesi

: Sınıflandırılmadı

Kanserojenite

: Sınıflandırılmadı

Üreme sistemi toksisitesi

: Sınıflandırılmadı

BHOT-tek maruz kalma

: Sınıflandırılmadı

BHOT-tekrarlı maruz kalma

: Sınıflandırılmadı

Aspirasyon zararı

: Sınıflandırılmadı

pH: 6 - 7.5
pH: 6 - 7.5

KISIM 12: Ekolojik bilgiler
12.1.

Toksisite

Ekoloji - genel

: Ürünün, sucul organizmalar için zararlı olduğu veya çevre için uzun vadeli olumsuz etkilere
sebep olduğu kabul edilmez.

Akut sucul toksisite

: Sınıflandırılmadı

Kronik sucul toksisite

: Sınıflandırılmadı

12.2.

Kalıcılık ve bozunabilirlik

Tamamlayıcı bilgi yok
12.3.

Biyobirikim potansiyeli

%26 CAN GÜBRESİ
Biyobirikim potansiyeli
12.4.

Toprakta hareketlilik

%26 CAN GÜBRESİ
Toprakta hareketlilik
12.5.

Tamamlayıcı bilgi yok

Tamamlayıcı bilgi yok

PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Tamamlayıcı bilgi yok
12.6.

Diğer olumsuz etkiler

Ozon

: Sınıflandırılmadı

Diğer olumsuz etkiler

: Tamamlayıcı bilgi yok

25/09/2018

TR - tr

5/7

%26 CAN GÜBRESİ
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik R.G.13.12.2014 Tarih ve 29204 sayılı ve
(EU)2015/830 direktifine uygun olarak hazırlanmıştır.

KISIM 13: Berteraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri

13.1.

Atık işleme yöntemleri

: Yerel/ulusal mevzuatlara uygun bir şekilde bertaraf edin.

KISIM 14: Taşımacılık bilgileri
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
UN Numarası
Ürün, nakliyesine ilişkin olarak, yürürlükte bulunan düzenlemelere göre tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmamaktadır
Uygun UN taşımacılık adı
Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

14.3.
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Uygulanmaz
Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

14.4.
Ambalajlama grubu
Uygulanmaz
Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Çevreye zararlıdır : Hayır

Çevreye zararlıdır : Hayır

Çevreye zararlıdır : Hayır

14.2.

14.5.
Çevresel zararlar
Çevreye zararlıdır : Hayır
Çevreye zararlıdır : Hayır
Denizi kirletici : Hayır

Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır
Kullanıcı için özel önlemler

14.6.

- Karayolu Taşımacılığı
Mevcut veri yok
- Deniz taşımacılığı
Mevcut veri yok
- Hava taşımacılığı
Mevcut veri yok
- İç sularda gemi nakliyesi
Mevcut veri yok
- Demiryolu taşımacılığı
Mevcut veri yok
MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

14.7.

Uygulanmaz

KISIM 15: Mevzuat bilgileri
15.1.

Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

15.1.1.

AB talimatları

Çevre Kanunu
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi

15.2.

Herhangi bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
15.3.

Ek Bilgiler

Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri
inceleyin.
•

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

•

Zararlı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

•

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında
Yönetmelik

•

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

•

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
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%26 CAN GÜBRESİ
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik R.G.13.12.2014 Tarih ve 29204 sayılı ve
(EU)2015/830 direktifine uygun olarak hazırlanmıştır.

•

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

•

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

KISIM 16: Diğer bilgiler
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni:
H ve EUH ifadelerinin tam metni:
Göz tahrişi 2
Oksit. Katı 2
H272
H319
Diğer bilgiler

Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2
Oksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 2
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici
Ciddi göz tahrişine yol açar
: Bu doküman Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.'den alınan bilgiler doğrultusunda 13 Aralık 2014 tarih
ve 29204 Sayılı “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında
Yönetmelik’’ çerçevesinde ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş MAVİ YEŞİL
DANIŞMANLIK akredite uzman personeli tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.
Uzman
:
Uzman Akreditasyon No :

Makbule Çetin (makbule@maviyesilkalite.com) (0224 246 40 84)
01.157.07

Belge Tarihi

:

12.06.2018

Geçerlilik Tarihi

:

12.06.2021

Geçerlilik Periyodu

:

3 YIL

. Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları;
•Ürüne ait üretici tarafından hazırlanmış güvenlik Bilgi Formu/Formları
•“Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve
ekleri,
•“Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik” ve ekleri
•“Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik” ve ekleri,
•İlgili diğer yerel yönetmelikler
•ADR, AND, RID, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri,
Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi
ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır. Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım,
işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır. Bu
bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde/karışım için geçerlidir ve
bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste
kullanılması halinde geçerli olmayabilir. Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate
alınız. Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun
güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez.
Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi
tesis etmez.

SDS Turkey Compliant
Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur
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