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Göre Düzenleme (AB) No 1272/2008 (CLP) 
 
 

 
BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 

 
1.1 Ürün adı 
 
Ürün ismi: TOLUEN  
Ticari ürün ismi: TOLUEN  
Sinonim(ler): Benzen, metil-; methacide; metan, fenil-; fenilmetan;  

Metilbenzen; metil-benzol; toluol 
Formül: C7H8  
Ürün tipi: Aromatik hidrokarbonlar, mono bileşenli madde 
CAS-No.: 108-88-3  
EC-No.: 203-625-9  
REACH Kayıt Numarası: 01-2119471310-51-0043 
 

 
1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen 

kullanımları 

 
Kullanım amacı: Solventler, sentez reaktif 

 
Tanımlanmış kullanımlar:  
Kimyasalların üretimi 
Dağıtımı  
Ara ürün  
Yapım ve konstrüksiyon preparasyonları  
Temizlik maddeleri  
Yakıt maddesi 
Kaplayıcılar  
Petrol ve gaz sahası sondaj  
Bağlayıcı ajan veya serbestleyici maddesi  
Laboratuvar kimyasal maddeleri  
Fonksiyonel sıvılar  
Polimer preparasyonları ve maddeleri 
Kimyasal maddelerin formülasyonu ve ambalajlanması 

 
Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Başka. 
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BÖLÜM 2. Tehlikelerin tanıtımı 

 

2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

 

Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) (CLP/GHS) 
 

Fiziksel tehlikeler:  
Flam. Liquid 2 H225: Sıvı ve buhar kolay tutşabilir. 
 

Sağlık için tehlikeli özellikler:  
Skin Irritation, Cat. 2; H315: Cilt tahrişlerine neden olmaktadır.  
Aspiration Toxicity, Cat. 1; H304: Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül 
olabilir.  
Toxic to reproduction, Cat. 2; H361: Fertiliteyi muhtemelen etkileyebilir veya anne 
karnındaki çocuğa zarar verebilir.  
Spesifik etkiler: Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı. 

 

Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet), Cat. 3, Single Exp. 3; H336: Uyuklama 
ve sersemlik yapabilir. Etkilenen organlar: Merkezi sinir sistemi. Maruziyet yolu: İnhalasyon 

 

Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlayıcı maruziyet), Cat. 2; Merkezi sinir sistemi (CNS); 
H373: Uzun veya tekrarlayıcı maruziyette organlara zarar verebilir. Etkilenen organlar: 
Merkezi sinir sistemi. 
 

Sınıflandırması (67/548/AET veya 1999/45/AT) 
 
F; R11 Kolay alevlenebilir.  
R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.  
Xn; R65 Sağlığa zararlı; Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Xn; 

R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 

Xi; R38 Cildi tahriş eder.  
Repr. Cat. 3; R63 Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı. 
 

 

2.2 Etiket elemanları 

 

Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) (CLP) 
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Tehlike piktogramları: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sinyal Kelime: Tehlike 
 

Tehlike Açıklamaları:  
H225: Sıvı ve buhar kolay tutşabilir. H315: 

Cilt tahrişlerine neden olmaktadır. 

H304: Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir.  
H361: Fertiliteyi muhtemelen etkileyebilir veya anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.  
H336: Uyuklama ve sersemlik yapabilir.  
H373: Uzun veya tekrarlayıcı maruziyette organlara zarar verebilir. 

 

Önlem Açıklamaları:  
P210: Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara 
içmeyin. P243: Elektrostatik yüklenmeye karşı tedbirler alınmalı.  
P260: Toz/duman/gaz/sis/buhar/aerosol'ü solumayın.  
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz koruması/yüz koruması kullanın. 
P301+P310: YUTMA DURUMUNDA: Derhal ZEHİRLENME DANIŞMA MERKEZİNİ 
veya doktoru arayın. 
P331: Kusturmayın.  
P308+P313: Maruziyet veya etkilenmede: Tıbbi tavsiye/tıbbi yardım alın. 

 

2.3 Diğer tehlikeler 
 

Bu madde, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmak için gerekli kriterlere uymamaktadır. 
Buharlar havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilirler.  
Bu madde dışarı akmakla veya karıştırmakla elektrostatik olarak yüklenebilmekte ve 
statik deşarj ile tutuşabilmektedir. 

 

 

BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi 
 

Maddesi / Preparatın 
 

Formül: C7H8  
Moleküler ağırlık: 92.14 g/mol 

 
          

Konsantrasyon 

 
 EU                

 

Maddesi 

  

CAS-No. 

  

EC-No. 

 

  

 

Sınıflandır 

  

GHS Sınıflandırma 

 

          
      %      
           

ma 
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Toluen 108-88-3 203-625-9 100 F; R11, Flam. Liq. 2 H225 

    Xi; R38 Skin Irrit. 2 H315 

REACH Kayıt    Xn; R65 Asp. Tox. 1 H304 
Numarası: 01-    Repr.Cat. Repr. Tox. 2  H361d 
2119471310-51-0043    3; R63 STOT SE 3 H336 

    Xn; R48/20 STOT RE 2 H373 
    R67   

 

 

Bu ürün, normal veya makul bir şekilde önceden görülebilen kullanım şartlarında açığa çıkacak  
tehlikeli maddeler ve preparasyonlar içermemektedir. 

 

Çalışma yeri limit değeri / Biyolojik sınır değerler: Bakınız bölüm 8. 
 

Bu bölümdeki R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız. Bu bölümde adı geçen H-
Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 

 

 

BÖLÜM 4. Ġlk yardım önlemleri 
 

4.1 Tehlike direktifleri  
Sıvı ve buhar ileri derecede tutuşabilir.  
Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi (Aspirasyon).  
Cilt tahrişlerine neden olmaktadır.  
Uyuklama ve sersemlik yapabilir.  
Uzun veya tekrarlayıcı maruziyette organlara zarar verebilir.  
Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı. 

 
4.2 Genel öneri  
Maruziyeti engellemeye yönelik ürünle ilgili tedbirler: Sadece yetkili personel girebilir. 
Eğitim bilgileri.  
İlk yardım uygulayan kişi: Kendi korumanıza dikkat edin! Göz ve cilt ile temasından 
sakının. Uygun solunum koruması kullanın.  
Kazazedeyi tehlike alanından uzaklaştırın.  
Tüm kontamine giysileri derhal çıkarınız. Kaza olduğunda veya iyi hissetmediğinizde derhal 
tıbbi yardım alın (mümkünse bu etiketi gösterin). 

 
4.3 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

 
Solunum sonrası:  
Kazazedeyi gözetimsiz bırakmayın. Etkilenen kişileri temiz havaya çıkarın, sıcak ve sakin 
kalmalarını sağlayın. Derhal tıbbi yardım alın. Solunum zorluğunda oksijen verin. Ağız-ağıza 
veya ağız-buruna şeklinde suni solunum uygulamayın. Ambu veya solunum cihazı kullanın. 
Bilinç kaybında stabil yan pozisyonuna getirip tıbbi tavsiye alın. Düzensiz solunumda veya 
solunum durmasında suni solunum yapılmalıdır. 

 

Cilt temasından sonra:  
Ko Tüm kontamine giysileri derhal çıkarınız. Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi 
hemen çıkarın ve su ve sabun miktarda ile hemen yıkayın (15 min). Devam eden 
şikayetlerde doktora gidin. 

 

Göz temasından sonra: 
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Ürün göze temas ettiğinde derhal göz kapaklarını açıp suyla en az 5 dakika yıkayınız. 
Hemen sonra göz doktoruna danışın. Var olan lensleri mümkün oldukça uzaklaştırın. 
Çalkalamaya devam edin. Zarar görmemiş gözü koruyun. Semptomların ortaya çıkmasında 
veya şüpheli durumlarda tıbbi yardım alınız. 
 

Yuttuktan sonra:  
Kusturmayın. Kusarken dikkat: Aspirasyon riski! Derhal doktor tavsiyesi/doktor yardımı alın. 
Derhal ağzınızı çalkalayın ve arkasından bol su için. Asla süt veya yağ vermeyin. bilinci 
kapalı bir kişiye veya krampları olan birine asla ağızdan birşey vermeyin. 
 

4.4 Doktorlar için bilgiler  
Cilt tahrişlerine neden olmaktadır. Semptomlar: Eritem (kızarıklık), şişme. Uzun 
süreli/tekrarlayıcı deri teması sonucu yağ miktarı azalabilmekte ve dermatit 
gelişebilmektedir. İnhalasyondan sonra, semptomlar: Öksürük, dispne, solunum zorlukları, 
merkezi sinir sisteminin depresyonu (geri dönüşümlü).  
Yuttuktan sonra: Mide-barsak traktüsünde emilimi azaltmak için aktif kömür verin (240mL 
su, 30g mide-barsak; dozu: 25-100g). Gerektiğinde mide yıkaması.  
Antidot verilmesi: hiçbiri. İlk yardım, dekontaminasyon, semptomatik tedavi. ZEHİRLENME  
DANIŞMA MERKEZİNİ. 
 

 

BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri 
 

5.1 Söndürme ortamı 
 
Uygun yangın söndürücüler:  
Büyük yangınlarda: Su sisi, sprey su, köpük. Emniyet açısından uygunsuz söndürme ajanları:  
Yüksek güçlü su püskürtme jeti. 

 

Küçük yangınlarda: Kuru söndürücü madde, karbondioksit (CO2), kuru kum, alkole dayanıklı 

köpük. 

 
Uygun olamayan söndürme maddeleri: Yüksek güçlü su püskürtme jeti. 

 

5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler 
 
Karbonmonoksit (CO), karbondioksit (CO2), yanmamış hidrokarbonlar (duman). 
 

5.3 Ġtfaiye için tavsiyeler 
 
Buharlar havadan daha ağırdır, zemine yakın yayılırlar. Uzak mesafeden dahi tekrar tutuşma 

mümkün. Kişilerin korunması için ve kapların soğutulması için tehlike bölgesinde jet püskürtme 

kullanın. Söndürme suyunun kanalizasyona veya sulara karışmasını engelleyin. Patlama 

tehlikesi. 
 

5.4 Yangınla mücadelede özel koruyucu ekipmanlar 
 
Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı ve kimyasal maddelere karşı koruma  
giysisi giyin. 
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Başka: Kontamine söndürme suyunu ayrı olarak toplayın. Resmi talimatlara uygun atık 

giderilmesi. 
 
 

 

BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılma önlemleri 
 

6.1 Prevansiyon 
 
Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın. Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - 

Sigara içmeyin. 

 
6.2 Kişisel önlemler ve korunma araçları  
Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. Kritik 

noktalarda yeterli havalandırma ve nokta aspirasyonu sağlayın. Tüm tutuşma kaynaklarını 

uzaklaştırın. Ürünün buharları havadan daha ağırdır ve yerde, çukurlarda, kanallarda ve 

bodrumlarda yüksek konsantrasyonlarda birikebilmektedir. Patlama tehlikesi nedeniyle 

buharların bodrum, kanalizasyon ve çukurlara sızmasını engelleyin. 

 
6.3 Çevresel önlemler  
Yer: Eğer tehlikeye girmeden mümkünse sızıntıyı durdurun ve sızan materyalı toplayın. 

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. Yeraltına/topraklara ulaşmasını 

engelleyiniz. 

 
Su: Eğer tehlikeye girmeden mümkünse sızıntıyı durdurun ve sızan materyalı toplayın. Gaz 

kaçağında veya sulara, toprağa veya kanalizasyona karıştığında ilgili makamlara haber 

verilmelidir. 

 
6.4 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler  
Yer: Sızıntıları derhal giderin. Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, 

üniversel bağlayıcı) ile absorbe edin. Mekanik olarak uzaklaşıtırın ve uygun kaplarda 

atık giderilmesine götürün. Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi. 

 

Su: Alevlenme noktası: Oda sıcaklığından 10°C daha yüksek: Yüzeysel yayılmayı engelleyin 

(örn. Set çekme veya yağ bariyerleri). Su yüzeyinden uzaklaştırın (örn. Süzün, emin). 

Alevlenme noktası: Oda sıcaklığından 10°C daha düşük: Yüzeysel yayılmayı engelleyin (örn. 

Set çekme veya yağ bariyerleri). Buharlaşmaya bırakın. Uzman kararı. 

 
6.5 Ġlave bilgiler 
 
Ürün dir: Kolay alevlenebilir. Buharlar havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilirler. Sadece 
kıvılcım oluşturmayan aletler kullanın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Korumasız kişileri 
uzak tutun. Rüzgarın geldiği tarafta kalın. Kritik noktalarda yeterli havalandırma ve nokta 
aspirasyonu sağlayın. 

 

6.6 Diğer bölümlere referans  
Bakınız bölüm 1: Acil durum telefonu 
Bakınız bölüm 8: Kişisel koruyucu ekipma. 
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Bakınız bölüm 13: Atık giderilmesi bilgileri 

 

BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama 
 

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler 
 

Kullanıcılar için güvenlik bilgileri:  
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Ürünün buharları havadan daha ağırdır ve yerde,  
çukurlarda, kanallarda ve bodrumlarda yüksek konsantrasyonlarda birikebilmektedir. 
 

Yangından ve patlamadan korunmaya yönelik bilgiler: 
 
Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin. 
Kapların, cihazların, pompaların ve emme tertibatlarının topraklanmış olmalarını sağlayın. 
 
Ürün dir: static accumulator. Elektrostatik yüklenmeye karşı tedbirler alınmalı. Isıdan uzak 
tutun. Den (dan) uzak tutun: Oksidan madde, kuvvetli. Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır. 
Özellikle boş kaplar. Kapalı mekanların gaz bölmelerinde özellikle sıcağın etkisiyle tutuşabilen 
solventlerin buharları birikebilmektedir. Alev tepmesine dikkat edin. Dikkat edin: Ulusal 
talimatlar. 

 

Taşıma bilgileri: 
 
Kritik noktalarda yeterli havalandırma ve nokta aspirasyonu sağlayın. Kabı ve doldurulacak 
olan tesisi topraklayın. Kabı basınçla boşaltmayın. Temizlik işleri / muayene ve bakım: 
donanımlı ve kalifiye personel. Ulusal yasalar dikkate alınmalıdır! Yapmayın: basınç, kesme, 
kaynak, lehim, lehim, matkap ve eziyet. 

 

Koruma ve hijyen tedbirleri: 
 
Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. Resmi talimatlara uygun atık 
giderilmesi. 
 

 

7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları 

 

Teknik tedbirler: 
 
Kapalı mekanların gaz bölmelerinde özellikle sıcağın etkisiyle tutuşabilen solventlerin 

buharları birikebilmektedir. Ateş veya yanıcı kaynaklar bu nedenle yaklaştırılmamalıdır. Zemin 

sızdırmaz olmalı, eklemeli ve emici olmamalıdır. Kapların, cihazların, pompaların ve emme 

tertibatlarının topraklanmış olmalarını sağlayın. 

 
Depolama şartları: 
 
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin. Kabı serin ve iyi havalanan bir yerde 

muhafaza ediniz. Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin. 

Dik tutun. Etiketi olun. 
 

Birlikte depolanmaması gerekenler: 
 
Oksidan madde, kuvvetli 
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Ambalaj materyalleri: 
 
Uygun materyal için Kap: çelik, arıtılmış çelik. Sadece orijinal kaplarında muhafaza 

edin/depolayın. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin. 

 
7.3 Özel son kullanım(lar): 
 

 

BÖLÜM 8. Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma 
 

8.1 Kontrol parametreleri 

 

Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımından önce teknik önlemler ve uygun çalışma 

yöntemlerinin uygulanması önceliklidir. Kritik noktalarda yeterli havalandırma ve 

nokta aspirasyonu sağlayın. 
 
Mesleki pozlama kontrolü: 
 

Maddesi Çalışma yeri limit değerleri 
  

Toluen OSHA-PEL 200 ppm (TWA), 300 ppm (CEIL) 

 TLV-ACGIH 20 ppm (TWA) 

 REL-NIOSH 100 ppm (TWA), 150 ppm (STEL) 

 MAK-GER 190 mg/m
3
 (TWA) 

 

 

Derived No Effect Level (DNEL) 
 

Maruziyet frekansı Maruziyet DNEL işçi DNEL Tüketici 

 yolu   
    

uzun vadeli - sistemik etkiler Oral N/A 8.1 mg/kg bw/day 

uzun vadeli - sistemik etkiler Dermal 384 mg/kg bw/day 226 mg/kg bw/day 

uzun vadeli - sistemik etkiler Inhalatif 192 mg/m³ (8h) 56.5 mg/m³ (24h) 
 

 

8.2 Maruziyet kontrolleri 

 

Mühendislik önlemleri 
 
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Patlamaya karşı korunmalı tesisler, aparatlar, 

aspiratörler, cihazlar vs kullanın. 
 
Kişisel korunma önlemleri  
Solunum sisteminin korunması: Teknik olarak aspirasyon veya havalandırma tedbirleri 

mümkün olmadığında veya yetersiz kaldıklarında solunum koruyucusu taşınmalıdır. Sadece 

CE-işaretli ve dört rakkamlı test numarasına sahip solunum koruma cihazları kullanılmalıdır. 

Koruyucu solunum filtresi sınıfı, ürünü kullanırken oluşabilecek maksimal zararlı madde (gaz/ 

buhar/ aerosol/ partikül) konsantrasyonuna ayarlanmalıdır. Konsantrasyon aşıldığında 



 
 
 
 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 
 

TOLUEN 
 

 

03/2014, Versiyon 04 
 

Sayfa 9/15  
izolasyon cihazı kullanılmalıdır! Uygun solunum koruma cihazı: Filtre: organik gazları / 

buharları, kaynama noktası / kaynama bölgesi: > 65°C  
Dikkat edin: Zaman sınırlamaları giyiyor 

 

Kontrol veya gözlem işlemleri (inhalasyon): Tavsiye 

 

Göz koruması: Koruyucu gözlük kullanın. 

 

Vücut koruması  
Ellerin korunması: Koruyucu eldiven kullanın. Uygun materyal: 

Arasıra temas için taşıma süresi (sıçramalar): Nitril kauçuk (NBR). 

Uzun süreli (devamlı): Viton.  
Kimyasal maddelere karşı koruyucu eldivenlerin tasarım seçimi, tehlikeli maddelerin 

konsantrasyon ve miktarına bağlı olarak iş yerine özel yapılmalıdır. Yukarıda söz edilen 

koruyucu eldivenlerin kimyasallara karşı direncini belirlemek için eldiven imalatçısına 

danışmak tavsiye edilmektedir. Tüm kontamine giysileri derhal çıkarınız. 

 

Vücut koruması: Sadece uygun, rahat oturan ve temiz olan koruyucu giysiler giyin. Kimyasal 

maddelere dayanıklı emniyet eldivenleri. Koruyucu gözlük / maske kullanın. 
 
Koruma ve hijyen tedbirleri: İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, burnunuzu  
çekmeyin. Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. Kullanılmış çalışma giysileri 

çalışma ortamının dışında giyilmemelidir. İş giysilerini ayrı muhafaza edin. 
 
Çevre maruziyetinin sıırlanması ve denetlenmesi  
Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. Yeraltına/topraklara ulaşmasını 

engelleyiniz. Atmosfere emisyonu önlenmelidir. Tavsiye: atık gaz temizleme filtresi, teknik 

tedbirler. 
 

 

BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler 
 

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi 

 

Molar kütle: 92.14  
Görünüm: sıvı, renksiz  
Koku: örneğin benzen  
Koku Eşiği: bu bilgi mevcut değildir  
pH: bu bilgi mevcut değildir 
Erime noktası: -95 °C  
Kaynama noktası: 110.6 °C  
Parlama noktası: 4.4 °C  
Buharlaşma oranı: bu bilgi mevcut değildir  
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz): bu bilgi mevcut değildir  
Buhar basıncı: 0.448 PSI (3088.9Pa) 21.1°C 

0.599 PSI (4130.0Pa) 26.6°C 
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Nispi buhar yoğunluğu (air=1): bu bilgi mevcut değildir  
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 480 °C 
Bozunma sıcaklığı: bu bilgi mevcut değildir  
Patlayıcılık özellikleri: bu bilgi mevcut değildir  
Oksitleyici özellikler: bu bilgi mevcut değildir  
Su içinde çözünürlüğü: 573-587 mg/l, 25°C  
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su): 2.73 

Nispi yoğunluk: 0.866 g/cm
3
, 20°C 

Viskozite: 0.56 mPa s, 25 ºC  
Yüzey gerilimi: bu bilgi mevcut değildir 
 

 

BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime 
 

10.1 Kimyasal stabilite 

 

Ürün depolama ve taşıma esnasında normal koşullar (sıcaklık, basınç) altında kararlıdır. 
 

10.2 Kaçınılması gereken durumlar 

 

Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içmeyin. 
 

10.3 Uymayan malzemeler 

 

Oksidan madde, kuvvetli 
 

10.4 Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri 

 

Yangında oluşabilecekler: Piroliz ürünleri, toksik; karbonmonoksit, karbondioksit, 

hidrokarbonlar, aldehitleri, kurum 

 
10.5 Tehlikeli polimerizasyon 

 

anlamsız / kullanılabilir değil 
 
 

 

BÖLÜM 11. Toksikoloji bilgisi 
 

11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi 

 

Akut toksisite (oral, inhalatif, dermal): alçak. 
 

Testi  Tür Dozu 
    

LD50, oral Sıçan  >5000 mg/kg bw 

LC50, inhalatif Tavşan  > 5000 mg/kg bw 

LD50, dermal Sıçan  >20 mg/L; 4h 
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Cilt tahrişi / yakıcı: Tahriş edici. 

 

Göz tahrişi: Hafif tahriş edici. 

 

Solunum yollarında tahriş edici etki: Tahriş edici değildir. 

 

Deri hassasiyeti: Hassaslaştırıcı değildir. 

 

Mutajeniti: negatif. 
 

Karsinojenite:  
ACGIH Group A4: negatif 
IARC 3: negatif  
GHS / CLP: negatif 
 

Reprodüksiyon toksisitesi: Evet.  Sınıflandırması:  Toxic  to  reproduction,  Cat.  2;  H361:  
Fertiliteyi muhtemelen etkileyebilir veya anne karnındaki çocuğa zarar verebilir. Spesifik etkiler:  
Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı. Hayvan deneylerinden reprodüksiyona toksik  
etkiler gösteren bulgular elde edilmiştir. 
 

Ġnhalasyon - tekrarlayıcı maruziyet: Evet. Sınıflandırması: Spesifik hedef organ toksisitesi  
(tekrarlayıcı maruziyet), Cat. 2; Merkezi sinir sistemi (CNS); H373: Uzun veya tekrarlayıcı  
maruziyette organlara zarar verebilir. Etkilenen organlar: Merkezi sinir sistemi. 
 

Başka: Kullanılabilir veriler yok 
 
 

 

BÖLÜM 12. Ekoloji bilgisi 
 

12.1 Zehirlilik 

 

Akut toksisite 

 

Akut balık toksisitesi: LC50 (96h) 5.5 mg/L (Oncorhynchus kisutch) 
Akut defne toksisitesi: LC50 (2d): 3.78 mg/L (Ceriodaphnia dubia)  
Yosun toksisitesi: EC50 (3h): 134 mg/L (Chlorella vulgaris, Chlamydomonas 

angulosa) 
 

Kronik toksisite 
 

Balık toksisitesi: EC10/LC10 veya NOEC: 1.4 mg/L 
Defne toksisitesi: EC10/LC10 veya NOEC: 0.74 mg/L  
Yosun toksisitesi: EC10/LC10 veya NOEC: 10 mg/L 
 

 

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik  
Ürün biyolojik olarak yıkılabilir. 
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12.3 Biyobirikim potansiyeli  
Biyoakümülasyon potansiyelini gösteren bir bulgu yoktur. 
 

12.4 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları 
 
Bu madde, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmak için gerekli kriterlere uymamaktadır. 
 

12.5 Diğer ters etkiler 
 
Bilgi bulunmamaktadır. 
 

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri 
 

13.1 Atık arıtma yöntemleri 

 

Çevreye sızması engellenmelidir. Yeraltına/topraklara ulaşmasını engelleyiniz. Kanalizasyona 

veya sulara sızmasına izin vermeyin. Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi. 

 
Uygun atık giderilmesi/Ürün: Yerel talimatları dikkate alarak özel bir atık yakma tesisine 

verin. Kayıtlı atık giderme şirketine teslim edin. 

 
13.2 Ambalaj 

 

Uygun atık giderilmesi/Ambalaj: Kontamine ambalajlar tamamen boşaltılmalıdır. Anlamlı 

artıklar kalmaktdır. Kayıtlı atık giderme şirketine teslim edin. Resmi talimatlara uygun atık 

giderilmesi. 
 
 

 

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi 
 

14.1 Kara taşımacılığı (ADR/RID) 
 
UN numarası: 1294  
Uygun yükleme ismi: TOLUENE 

Sınıf: 3  
Ambalaj grubu: II  
ADR/RID-Labels: 3  
Hazchem kodu: 3YE 

 

14.2 Ġç sularda taşımacılık (AND(R)) 
 
UN numarası: 1294 
Uygun yükleme ismi: TOLUENE 

Sınıf: 3 
Klasifikasyon kodu: F1 
Ambalaj grubu: II 
Tehlike pusulası: 3 

14.3 Deniz taşımacılığı (IMDG) 

UN numarası: 1294 
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Uygun yükleme ismi: TOLUENE  
Kimyasal isim: TOLUENE 

Sınıf: 3  
Ambalaj grubu: II  
EmS No.: F-E, S-D  
Tehlike pusulası: 3  
Environmental Hazard: no 
 
 
14.4 Hava transportu (ICAO/IATA) 
 
UN numarası: 1294  
Uygun yükleme ismi: TOLUENE  
Kimyasal isim: TOLUENE 

Sınıf: 3  
Ambalaj grubu: II  
Tehlike pusulası: 3 
 
 
14.5 MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı 

Ġlgili değil 
 
Pollution category: Y  
Ship Type: 3  
Proper shipping name: Toluene 
 

 

BÖLÜM 15. Mevzuat Bilgisi 
 

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar 

 

Talimatı 67/548/AET ve 1999/45/AT  
Düzenleme (AB) No.1907/2006 (REACH)  
Düzenleme (AB) No.1272/2008 (CLP)  
COMMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 
 

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

 

Bu madde için bir madde güvenlik değerlendirilmesi yapıldı. 
 
 

 

BÖLÜM 16. Diğer bilgiler 
 

2. ve 3. bölüm altındaki R-Ġbarelerinin tam metni:  
R11 - Kolay alevlenebilir.  
R38 - Cildi tahriş eder.  
R48/20 - Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar 
tehlikesi. R63 - Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı.  
R65 - Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. 
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R67 - Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. 
 

S-cümleleri:  
S02 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.  
S36/37 - Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.  
S62 - Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya 
etiketi gösterin. 
 

2. ve 3. bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni:  
H225 - Sıvı ve buhar kolay tutşabilir.  
H304 - Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir.  
H315 - Cilt tahrişlerine neden olmaktadır.  
H336 - Uyuklama ve sersemlik yapabilir.  
H361 - Fertiliteyi muhtemelen etkileyebilir veya anne karnındaki çocuğa zarar verebilir. 
H373 - Uzun veya tekrarlayıcı maruziyette organlara zarar verebilir. 
 

P-bildirimleri:  
P202: Kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın. 
P210: Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara 
içmeyin. P243: Elektrostatik yüklenmeye karşı tedbirler alınmalı.  
P260: Toz/duman/gaz/sis/buhar/aerosol'ü solumayın.  
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz koruması/yüz koruması kullanın. 
P301+P310: YUTMA DURUMUNDA: Derhal ZEHİRLENME DANIŞMA MERKEZİNİ 
veya doktoru arayın. 
P331: Kusturmayın.  
P303+P361+P353 - CİLT İLE TEMASTA (veya saç ile): Tüm kirlenmiş, bulaşılmış 
giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla yıkayın/duş alın.  
P304+P340 - İNHALASYONDA: Temiz havaya çıkarın ve solunumu rahatlatan bir 
pozisyonda dinlendirin.  
P308+P313: Maruziyet veya etkilenmede: Tıbbi tavsiye/tıbbi yardım alın. 
 

Eğitim tavsiyesi: Kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın. 

 

Önerilen kısıtlama: - 

 

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar: 
 

ACGIH- American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
OSHA- Occupational Safety and Health Administration  
NTP- National Toxicology program 
IARC- International Agency for Research on Cancer  
ND- Not Determined  
N/A- Not available  
R-phrases- Risk phrases  
S-phrases- Safety phrases 
H-statements – Hazard statements  
P-statements – Precautionary statements 
 

 

Versiyon: 4 
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Basım tarihi: 20/03/2014 
 
 

 

Bu veri formunun bilgileri baskı sırasındaki bilgi düzeyimizi yansıtmaktadırlar. Bilgiler, bu emniyet veri 

formunda adı geçen ürünün emniyetli bir şekilde depolanması, işlemi, transportu ve atılımına yönelik 

yardımlar vermek içindir. Bu bilgiler başka ürünler için kullanılamaz. Ürün başka materyallerle 

karıştırıldığında veya işlendiğinde, bu emniyet veri formunun bilgileri yeni ürüne basitçe aktarılamazdır. 


