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        Güvenlik Bilgi Formu 
 

 

 
Ürün adı: D.E.R.* 671-X75 EPOKSİ REÇİNE Çıkarma tarihi: 2013/01/24 

Basım Tarihi : 06.09.2013  
 

 
Firmamız belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan, sizden GBF belgesini baştan sona 
okumanızı ve anlamanızı önermekte ve beklemektedir. Kullanım koşullarınız başka uygun metot veya 
davranışı gerektirmedikçe bu belgede tanımlanan önlemleri uygulamanızı bekliyoruz 

 

Ürün adı 
D.E.R.* 671-X75 EPOKSİ REÇİNE 

 
 

TanımlanmıĢ kullanımları 

Aşağıdaki tür uygulamalarda kullanılır. Otomotiv ile ilgili kaplamalar. Teneke kutu kaplamaları. 
Makaraya sarılı tellerin kaplamaları. İnşaat mühendisliği. Denizcilikle ilgili ve koruyucu kaplamalar. 

 

 

ġĠRKET TANIMI 
ATA KİMYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET  
LTD. ŞTİ. 
Keresteciler San. Sit. Adnan Menderes Blv. No:76 
Saray-Kazan/ANKARA 

 

Müşteri Bilgisi Numarası: 90 312 354 72 00 

ACĠL DURUM TELEFON NUMARASI 
 

Acil Durum Ġrtibatı : 90 312 354 72 00 

 

 

Parça, cüz, içerik Miktar Sınıflandırma CAS  # AT 

Reaksiyon ürünü: 
Bisfenol A- 
(epiklorohidrin); epoksi 
reçine (ortalama 
moleküler ağırlık 
numarası 700-1100) 

75,0  % Xi: R36/38; R43 25068-38-6 Polimer 

Ksilen 1,8 -   23,5 % R10; Xn: R20/21, R65; 
Xi: R36/37/38 

Etilbenzen 1,5 -   23,25 % F: R11; Xn: R20; Xn: 
R48/20; Xn: R65 

1330-20-7 215-535-7 

 
100-41-4 202-849-4 

 
 

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ġĠRKET TANITIMI 

2. TERKĠBĠ/TERKĠP MADDELERĠ  HAKKINDA BĠLGĠ 
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Alevlenebilir. 
Solunduğunda/ cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. 
Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar 
tehlikesi. Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriĢ eder. 
Cilt ile temasında hassasiyet oluĢturabilir. 

 
 
 

 

Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı 

 
Genel öneri: İlk yardımı üstlenenler kendi korunmalarına dikkat etmeli ve önerilen koruma giysilerini 
kullanmalıdır (kimyasallara direnci eldivenler, sıçramaya karşı korunma). Maruz kalma potansiyeli 
varsa, somut kişisel koruyucu ekipmanlar için Bölüm 8.e bakın. 
Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni soluma sağlayın. Nefes almada sıkıntı 
çekiyorsa, kalifiye personel tarafından oksijen verilmelidir. Bir doktor çağırın veya bir tıbbi tesise 
nakledin. 
Cilt ile temas: Malzemeyi derhal sabun ve bol su ile yıkayarak deri ile temasını kesin. Yıkama işlemi 
sırasında bulaşık giysileri ve ayakkabıları çıkartın. İritasyon devam ediyorsa tıbbi yardım isteyin. 
Giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Bulaşmışlıktan temizlenemeyecek ayakkabılar, kemerler ve 
saat kayışı gibi deri malzemeleri imha edin. 
Gözle temas: Gözleri suyla birkaç dakika boyunca iyice yıkayın. İlk 1-2 dakikadan sonra kontakt 
lensleri çıkarın ve gözleri birkaç dakika daha yıkamaya devam edin. Etkiler ortaya çıkarsa bir doktora, 
tercihen bir göz doktoruna başvurun. Uygun acil durum göz yıkama çeşmesi çalışma alanında 
bulunmalıdır. 
Yutmak: Kusturmayın. Derhal bir doktor çağırın ve/veya acil müdahalenin yapılacağı bir yere nakledin. 

 

En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 

İlk Yardım Önlemleri (yukarıda), Acil tıbbi müdahale belirtileri ve gereken özel tedavi (aşağıda) 
bölümlerinde verilen bilgilerin dışında, başka belirtiler ve etkiler olması beklenmez. 

 
Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) 
Hastanın yeterli ventilasyonu ve oksijenasyonu sağlanmalıdır. Yanma meydana gelmişse, yanan 
bölge temizlendikten sonra herhangi bir termal yanığı olarak tedavi edin. Striktüre yol açan doku 
tahribine neden olabilir. Lavaj yapılırsa, soluk borusu ve/veya yemek borusu kontrolü önerilir. Özel bir 
panzehir yok. Destekleyici bakım. Tedavi, hastanın reaksiyonlarına cevap olarak doktorun 
değerlendirmesine bağlıdır. 
Ciltle temas önceden mevcut dermatiti şiddetlendirebilir. 

 

 

 

Uygun yangın söndürme aracı 
Su sisi veya ince sprey. Kuru söndürücü madde. Karbondioksitli yangın söndürücüler. Köpük. 
Mümkünse, alkole dirençli köpükler (ATC tipi) tercih edilir. Genel amaçlı sentetik köpükler (sulu tabaka 
oluşturan köpükler AFFF dahil) veya protein köpükleri iş görebilir fakat çok daha az etkili bir şekilde. 
Özenli olarak uygulanmış bir su sisi yangın söndürmede battaniye olarak kullanılabilir. 
Kullanılmaması gereken söndürücü maddeler: Direkt su akımı kullanmayın. Doğrudan doğruya su 
akıtılması yangının söndürülmesinde etkili olmayabilir. 

 

3. MUHTEMEL RĠSKLER 

4. ĠLK YARDIM ÖNLEMLERĠ 

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERĠ 
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Madde veya karıĢımdan çıkan özel tehlikeler 

Yangın sonucu ortaya çıkan tehlikeli ürünler: Yangın sırasında, duman orijinal madde ve ayrıca 

tanımlanmamış zehirli ve/veya tahriş edici bileşimler ihtiva edebilir. Tehlikeli yangın yan ürünleri şunlar 
ve başka ürünler olabilir: Fenolik bileşikler. Karbon monoksit. Karbon dioksit. 
Beklenmedik Yangın ve Patlama Tehlikeleri: Sıcak sıvılara doğrudan doğruya su püskürtme 
uygulaması yapılırsa şiddetli buhar jenerasyonu veya patlama meydana gelebilir. Bütün ekipmanları 
elektriğe karşı topraklayın ve parçaları birbirleriyle irtibatlandırın. Bu ürünün alev alıcı karışımları 
kolayca tutuşur; statik deşarj bile tutuşturabilir. Buharlar havadan ağırdır; uzak mesafelere gidebilir ve 
alçak yerlerde birikebilir. Tutuşma ve/veya alev tepmesi meydana gelebilir. Oda sıcaklığında kapların 
buhar alanı içinde yanıcı karışımlar bulunabilir. Parlama noktasının üzerindeki sıcaklıklarda yanıcı 
yoğunlukta buhar oluşabilir; Bölüm 9'a bakınız. Yeterli oksijen olmadan yandığında, yoğun duman 
yayılır. 

 
Ġtfaiye için önlemler 

 
Yangın Söndürme Prosedürleri: Gerekli olmayan kişileri uzak tutun; tehlikeli bölgeyi izole edin ve 
bölgeye gereksiz girilmeleri önleyin. Rüzgara karşı durun. Gazların (dumanların) birikebileceği alçak 
alanlardan uzak durun. Yangının söndürülmesinde su etkili olmayabilir. Doğrudan su püskürtmesine 
başvurmayın; yangının yayılmasına neden olabilir. Ateşleme kaynaklarını yok edin. Tehlikesizce 
yapılabilecekse, kabı yangın alanının dışına çıkarın. Personeli korumak ve maddi hasarı en aza 
indirmek için yanan sıvılar su püskürtülerek hareket ettirilebilir. Özenli olarak uygulanmış bir su sisi 
yangın söndürmede battaniye olarak kullanılabilir. Mümkünse yangın suyunun akıntısını bir yerde 
toplayın. Akan yangın suyu bir yerde toplanmazsa çevreye zarar verebilir. Bu MSDS'deki Gazların 
'Kazayla Açığa Çıkmaya Karşı Önlemler' ve 'Ekolojik Bilgiler' bölümlerini gözden geçiriniz. 
Ġtfaiyeciler için Özel Koruyucu Ekipman: Ortamdan bağımsız fazla basınçlı solunum cihazı kullanın 
ve koruyucu yangın elbisesi giyin (yangın kaskı, pardösüsü, pantolonu, çizmesi ve neoprin yangın 
eldiveni dahil olmak üzere). Yangın söndürme işlemlerinde bu malzemeyle temastan kaçının. Temas 
olasılığı yüksekse, içinde hava beslemeli solunum cihazı bulunan, tam kapalı, kimyasallara dirençli 
itfaiye elbisesi giyin. Bu yoksa, içinde hava beslemeli solunum cihazı bulunan, tam kapalı, 
kimyasallara dirençli elbise giyin ve yangına uzaktan müdahale edin. Yangın sonrası (veya yangın 
olmaksızın) temizleme işlemleri sırasında kullanılacak olan koruyucu malzemeler için, bu güvenlik 
verileri rehberinin (SDS) ilgili bölümlerine bakın. 

 

 

KiĢisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri: Alanı tecrit edin. Gereksiz ve 
koruyucusu bulunmayan personelin alana girmesini önleyin. Personeli düşük seviyeli alanlardan uzak 
tutun. Malzemenin döküldüğü yerin gerisinde rüzgarı arkanıza alın. Alanı havalandırın. Bu alanda 
sigara içilmez. Yangın veya patlamayı önlemek için dökülmenin olduğu veya buharın çıktığı alanın 
cıvarındaki her türlü yangın kaynağını ortadan kaldırın. Buhar patlama tehlikesi, lağımlardan uzak 
tutunuz. Büyük miktarda dökülmeler için , halkı rüzgar yönünde patlama tehlikesine karşı uyarın. 
Alana yeniden girmeden önce yanıcı gaz detektörüyle kontrol edin. Kapların ve ekipmanların hepsini 
topraklayın; kaplar ve parçalar arasında elektrik bağlantılarını sağlayın. Uygun güvenlik cihazı 
kullanınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 8, Maruz kalmaya karşı Kontrol/Kişisel Korunma'ya bakınız. 
Daha başka önleyici tedbirler için Bölüm 7, Kullanım 'a bakınız. 

 
Çevresel tedbirler: Toprağa, hendeklere, kanalizasyona, drenaja, su yollarına ve/veya yeraltı suyuna 
girmesine izin vermeyin. 

 
Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler: Pompalama işlemini patlamayı önleyici 
cihazlarla gerçekleştirin. Söndürmek veya bastırmak için, varsa, köpük kullanın. Mümkünse dökülen 
malzemenin yayılması sınırlanmalıdır. Aşağıdaki gibi malzemelerle emdirin: Kum. Polipropilen lifli 
ürünler Polietilen lifli ürünler Uygun bir şekilde etiketlenmiş, uygun kaplar içinde toplayın. Katıntıyı 
sabun va sıcak suyla temizleyiın. Kalıntı çözücü maddeyle bertaraf edilir. Belirlenmiş çözücüler için 
tavsiye edilen maruz kalma kuralları ve emniyetli kullanım uygulamalarına riayet edilmediği durumlarda 
çözücülerin temizlikte kullanılması tavsiye edilmez. Kullanım bilgileri ve maruz kal Daha fazla bilgi için 
Bölüm 13, İmha ile ilgili görüşler kısmına bakın. 

6. KAZA SONRASI TEDBĠRLERĠ 
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Kullanma 
Genel Kullanım: Hayvanlar üzerindeki gözlemler karaciğer, böbrek ve idrar kesesi etkilerini 
kapsamaktadır. Ciltle uzun süreli veya tekrarlanan temasından kaçının. Göze ve cilde temas 
etmesinden kaçının. Buharı solumaktan kaçının. Yutmayın. Kapları kapalı tutunuz. Yeterli 
havalandırma sağlayın. Sonra iyice yıkanın. Ürünün transferi için hava veya oksijen kullanmayın. 
Kullanma ve depolama alanında sigara içilmez, açık alev veya tutuşmaya neden olacak maddeler 
yasaktır. Buharlar havadan ağırdır; uzak mesafelere gidebilir ve alçak yerlerde birikebilir. Tutuşma 
ve/veya alev tepmesi meydana gelebilir. Malzemenin taşınmasından veya kullanılmasından önce 
bütün kapları ve cihazları elektrikle eriterek yapıştırın ve topraklayın. Kaplar, boşaltılmış bile olsalar, 
buhar içerebilir. Boş kapların üzerinde veya yakınında delme, taşlama, kaynak veya bunlara benzer 
işlemler yapmayınız. İşlemin türüne göre kıvılcım çıkarmayan veya patlama korumalı teçhizat 
kullanımı gerekli olabilir. TEMAS KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA konularında 8. Bölümüne 
bakınız. Bu ürün zayıf bir elektrik iletkenidir ve bağlanmış veya topraklanmış ekipmanlarda bile 
elektrostatik şarj yüklenebilir. Yeterli şarj birikirse, yanıcı karışımlar tutuşabilir. Statik şarj birikmesine 
neden olabilecek elleçleme işlemleri arasında, sınırlı olmamakla birlikte, karıştırma, filtreleme, yüksek 
hızlarda pompalama, serperek doldurma, buğu veya sprey oluşturma, tank veya konteynır doldurma, 
tank temizleme, numune alma, ölçme, switch yükleme, vakumlu kamyon işlemleri vardır. 

 
Depolama 
Statik birikmesi, ısı, kıvılcım, alev gibi ateşleme kaynaklarını en aza indirin. Orijinal kabında 
saklayınız. Kullanılmadığı zaman kabı sıkıca kapalı tutun. 

Raf ömrü: içinde 
kullanın. 

Saklama sıcaklığı: 

24  Ay 2 - 43 °C 
 
 

8. MARUZĠYET ÖNLEMLERĠ VE KĠġĠSEL KORUNMA 

Maruziyet Sınırları    

Parça, cüz, içerik Liste Tip Değer 

Ksilen ACGIH 
ACGIH 

TWA 
STEL 

100 ppm  BEI 
150 ppm  BEI 

 EU IOELV TWA 221 mg/m3  50 ppm  CİLT 

 EU IOELV STEL 442 mg/m3  100 ppm  CİLT 

  TWA 221 mg/m3  50 ppm  CİLT 

  STEL 442 mg/m3  100 ppm  CİLT 

Etilbenzen ACGIH 
EU IOELV 

TWA 
TWA 

20 ppm  BEI 
442 mg/m3  100 ppm  CİLT 

 EU IOELV STEL 884 mg/m3  200 ppm  CİLT 

  TWA 442 mg/m3  100 ppm  CİLT 

  TWA 884 mg/m3  200 ppm  CİLT 

 

Maruz kalma kurallarının açıklamasının ardından gelen BEI notları, çeşitli maruz kalma yollarının 
tamamından gelen birikimin bir maddeye yükleyeceği yoğunluğun bir göstergesi olarak biyolojik 
gözlemlerin sonuçlarını değerlendirecek bir referans değere atıyor. 
Soluma yoluyla maruz kalma kurallarının ardından gelen bir "cilt" notu, ya buhar yoluyla temas ya da 
doğrudan cilt yoluyla temas nedeniyle maddenin mükoz membranlar ve gözler dahil ciltten emilmesi 
potansiyelini  belirtmektedir. 
Okuyucuyu tek maruz kalma yolunun solunum olmadığı ve dermal maruz kalmaları da en aza indirmek 
için tedbirlerin gözönüne alınması gerektiği konusunda uyarmak amaçlıdır. 

7. KULLANMA VE DEPOLAMA 
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KiĢisel Korunma 

Gözün/yüzün korunması: Yan siperlikli emniyet gözlükleri kullanın. Yan siperlikli emniyet gözlükleri 

EN 166 veya dengi bir standarda uygun olmalıdır. Buhara maruz kalma göz rahatsızlığına neden 
olursa, yüzü tamamen kapatan respiratör kullanın. 
Cildin korunması: Bu maddeyi geçirmeyen koruyucu elbise giyin. Yüz siperliği, eldiven, çizme, önlük 
veya tüm vücudu örten elbiseler gibi koruyucu malzemelerin seçimi işleme bağlıdır. 
Elin korunması: EN374 altında sınıflandırılmış kimyasal direnci olan eldivenler kullanın. Kimyasal 
maddelere ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler. Eldivende tercih edilen geçirimsiz 
malzemelere şunlar dahildir. polietilen, Etil vinil alkol laminat ("EVAL").  polivinil alkol, viton, Kabul 
edilebilir eldiven geçirmezlik malzemeleri şunları içerir: bütil kauçuk, neoprin, doğal kauçuk, PVC, 
nitril/bütadiyen kauçuk ("nitril" veya "NBR"). Uzun vadeli ve sık tekrarlanan temas durumunda, 
koruma sınıf 5 veya daha yüksek bir eldiven (EN 374'e göre penetrasyon süresi 240 dakikadan fazla) 
kullanılması tavsiye edilir. Sadece kısa süreli temas bekleniyorsa, koruma sınıfı 3 veya daha yüksek 
(EN 374'e göre, penetrasyon süresi 60 dakikadan fazla) bir eldiven kullanılması tavsiye edilir. 
DİKKAT: İşyerinde belirli uygulama ve kullanma süresi için belirli bir eldiven seçimi sırasında 
aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şunlara dikkat edilmelidir: Ellenebilecek diğer kimyasallar, 
fiziksel gereksinimler (kesilme/delinmeye karşı koruma, kişisel beceri, ısıya karşı koruma), eldivenin 
malzemesine karşı vücutta karşılaşılabilecek reaksiyonlar ile birlikte eldiven tedarikçisinin önerdiği 
talimat/şartname. 
Solunumun korunması: Maruz kalma sınırlarının veya kurallarının aşılma olasılığı varsa, solunum 
koruma cihazları kullanılmalıdır. Geçerli maruz kalma sınırları veya kuralları belirlenmemişse, onaylı 
bir solunum cihazı kullanın. Hava saflaştırıcı veya basınçlı besleme yapan cihaz arasında yapılacak 
seçim operasyonun özelliklerine ve malzemenin havadaki konsantrasyon potansiyeline bağlıdır. Acil 
durumlarda onaylanmış ortamdan bağımsız fazla başınçlı solunum cihazı kullanın. Kapalı veya 
havalandırmanın yeterli olmadığı yerlerde onaylanmış fazla basınçlı hava sağlayıcı respiratör kullanın. 
Aşağıdaki CE onaylı hava temizleyici respiratörü kullanın: Organik buhar kartuşu, A tipi (kaynama 
noktası >65 derece C). 
Yutmak: Kişisel hijyeninize dikkat edin. Çalışma alanında yiyecek tüketmeyin ve bulundurmayın. 
Sigara içmeden veya yiyecek yemeden önce ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. 

 

Teknik önlemler 
Havalandırma: Havadaki konsantrasyonu sınırlama koşullarının altında tutmak için mühendislik 
kontrol yöntemlerini kullanın. Geçerli maruz kalma limitleri veya kuralları verilmemişse, sadece yeterli 
havalandırmaya başvurun. Bazı işlemler için lokal hava emme cihazı gerekebilir. 

 

Görünüm 
Fiziksel  Durum sıvı 
Renk sarı 

Koku: aromalı 
Koku  EĢiği Elde test verileri yok. 
pH Elde test verileri yok. 
Erime  Noktası Geçersiz 
Donma  Noktası belirlenmemiş 
Kaynama Noktası (760 
mmHg) 
Parlama Noktası - Kapalı 
Kap 
BuharlaĢma Hızı (Butil 
Asetat = 1) 

138 °C Literatür (kslen). 

 
34 °C Pensky-Martens Kapalı Kap ASTM D 93 

 
Elde test verileri yok. 

Yanıcılık: (katı, gaz) Hayır 
Havada  Alev Alma Sınırları Daha aĢağı: 1,1 %(V) Literatür (kslen) Daha 

yukarı: 7,0 %(V) Literatür (kslen) 
Buhar  Basıncı 9,5 mmHg , 20 °C Literatür (kslen) 
Buhar Yoğunluğu (hava=1) 3,7 Literatür (kslen) 
Özgül Ağırlık (H2O  = 1) 1,09 - 1,10 Literatür 
Suda  çözünme çözünmez 

9. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER 
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Bölümleme katsayısı, n- 
oktanol/su (log Pow) 
Kendinden alev alma 
Sıcaklığı 

Bu ürün için veri bulunmamaktadır. Tek tek bileşenlerin verileri için 12. 
Bölüme bakınız. 
465 °C Literatür (kslen) 

AyrıĢma  Sıcaklığı Elde test verileri yok. 
Dinamik  Viskozite 7.500 - 11.500 mPa.s ASTM D445 
Kinematik  Viskozite Elde test verileri yok. 
Patlayıcı  özellikler uygun veri yoktur 
Oksitleyici  özellikler uygun veri yoktur 
Moleküler  Ağırlık Elde test verileri yok. 
Uçucu Organik BileĢenler Elde test verileri yok. 

 

 

Reaktivite 
Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir. 

 
Kimyasal stabilite 
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır Bkz. Depolama, Bölüm 7. 

 
Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 

Kendi başına oluşmaz. Ürünün bir libre (0.5 kg) ağırlıktan fazla kütleleri alifatik aminlerden biriyle 
temas ettiğinde geri dönüşümsüz polimerizasyon başlatır ve oldukça önemli ısı birikimine neden olur. 

 
Kaçınılması gereken durumlar: Yüksek sıcaklıklara maruz kalınması ürünün bozunmasına neden 
olabilir. Statik deşarjdan kaçının. 

 
UyuĢmaz Malzemeler: Oksidasyona neden olan malzemelerle temastan kaçının. Şunlarla temastan 
kaçının:  Asitler. Bazlar. Bilinçsizce aminlerle temasından kaçının. 

 

Tehlikeli ayrıĢma ürünleri 

Tehlikeli ayrışma ürünlerinin oluşması sıcaklığa, hava tedarikine ve diğer maddelerin varlığına bağlıdır. 
Epoksi reçinelerin kontrolsüz eksotermik reaksiyonu fenoller, karbon monoksit ve suyu açığa çıkarır. 

 

Akut zehirlilik 
Yutmak 
Tek dozlu oral zehirlilik, düşük olarak kabul edilir. Yutma mide-bağırsak kanalı tahrişine veya ülser 
oluşumuna neden olabilir. 
Ürün olarak. Tek dozlu oral LD50 tespit edilmemiştir. Parça(lar)a ait bilgilere dayalıdır Tahminen 
LD50, sıçan > 2.000 mg/kg 
Aspirasyon tehlikesi 
Fiziksel özelliklerine dayanarak, bir aspirasyon tehlikesi oluşturması olası değildir. 
Deri 
Tek bir kez uzun süreli maruz kalmanın, maddenin cilt tarafından zarar verecek miktarlarda absorbe 
edilmesi ile sonuçlanması muhtemel değildir. 
Ürün olarak. Deri LD50'si tespit edilmemiştir. Parça(lar)a ait bilgilere dayalıdır Tahminen LD50, 
tavşan  > 2.000 mg/kg 
Soluma 
Aşırı buhar konsantrasyonlarının oluşması mümkündür ve bir kez maruz kalma tehlikeli olabilir. 
Solunum yollarında tahrişe ve merkezi sinir sisteminde depresyona neden olabilir. Belirtiler, daha 
sonra koordinasyon bozukluğu ve bilinç kaybına kadar uzanabilen, başağrısı, baş dönmesi ve 
uyuşukluk şeklinde ortaya çıkabilir. 
(Çözücü(ler) için:  LC50, sıçan > 4.000 ppm 

10. KARARLILIK VE REAKTĠVĠTE 

11. TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER 
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Göz hasarı/tahriĢi 
Hafif göz tahrişine neden olabilir. Hafif geçici kornea tahribatına neden olabilir. Buharlar gözü tahriş 
edebilir. 

Cilt aĢınması/tahriĢi 
Uzun süreli maruz kalma cilt tahrişine neden olabilir. Tekrarlanan temas cilt yanığına neden olabilir. 
Belirtiler ağrı, ciddi bölgesel kızarıklık, şişme ve dokularda hasar şeklinde görülebilir. Buharlar cildi 
tahriş edebilir. Cildin kurumasına veya soyulmasına neden olabilir. 

HassaslaĢtırma 
Cilt 
Sunulan veriler aşağıda sayılan malzemeler içindir. Epoksi reçine. Kobaylarda denendiğinde alerjik 
deri reaksiyonlarına neden olmuştur. 
Solunumla ilgili 

İlgili veri bulunmamaktadır. 

Tekrarlanan Dozun Neden Olduğu Toksisite 
Parça(lar)a ait bilgilere dayalıdır Hayvanlarda, aşağıda sayılan organlarda etkiler görüldüğü 
raporlanmıştır: Kan . Böbrek Karaciğer . Akciğer. Ksilenin yüksek konsantrasyonlarına maruz 
kalındığında laboratuvar hayvanlarında işitme kaybına neden olduğu rapor edilmiştir; bu etkiler 
insanlarda rapor edilmemiştir. Etilbenzen üzerinde daha önceleri yapılmış bir soluma incelemesi her 
ne kadar malzemenin testisler üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu raporlamışsa da, yakınlarda 
yapılan daha kapsamlı incelemelerde bu etkiye rastlanmamıştır. 

Kronik Toksisite ve Karsinojenisite 
Etilbenzenin laboratuar hayvanlarında kansere neden olduğu görülmüştür. Ulusal Toksikoloji 
Programı dahilinde yapılan bir biyoesseyde ksilenin sıçan ve farelerde kanserojen olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Benzer epoksi reçine uzun süreli hayvan araştırmalarında kansere neden olmadı. 

GeliĢmeye Bağlı Toksisite 
Hamile farelere ağızdan verilen abartılı dozlarda ksilenin, farelerde sık rastlanan gelişme anormalliği 
olan, yarık damak deformasyonu sayısını artırdığı görülmüştür. Hayvanlarda yapılan soluma 
çalışmalarında ksilenin ceninde toksisite oluşturduğu, fakat doğum anomalilerine neden olmadığı 
izlenmiştir. Mevcut veriler, anneye toksisiteyi değerlendirmek için yetersizdir. Sunulan veriler aşağıda 
sayılan malzemeler içindir. Etilbenzen. Ancak anne için zehirli olan dozlarda laboratuvar 
hayvanlarında sakat doğumlara neden olmuştur. Anne için zehirli olmayan dozlarda, laboratuvar 
hayvanlarında fetüs için zehirli olduğu görülmüştür. 

Üreyen Toksisite 
Parça(lar)a ait bilgilere dayalıdır Ksilen: Hayvanlar üzerinde yapılan incelemelerde, üreme üzerinde 
etkisi olmadığı görülmüştür. 

Genetik Toksikoloji 
Bazı benzer reçineler in vitro testlerde genetik toksisite göstermekle birlikte diğerlerinde böyle bir 
durum görülmedi. Burada sunulan veriler aşağıdaki maddeler içindir Ksilen: Etilbenzen. Test 
tüpünde yapılan mutasyon meydana getirebilirlik testleri olumsuzdu. Test edilen bileşen(ler) için: 
Hayvanlarda yapılan mutasyon meydana getirebilirlik incelemeleri olumsuz olmuştur. 

 
 

Toksisite 
 

Bileşen için Veriler: Reaksiyon ürünü: Bisfenol A-(epiklorohidrin); epoksi reçine (ortalama 
moleküler ağırlık numarası 700-1100) 

Benzer malzemeler hakkındaki bilgilere dayanarak: Aküt toksisite beklenmemekle birlikte, 
fiziksel/mekanik yöntemler olumsuz etkilerle sonuçlanabilir. 

 

Bileşen için Veriler: Ksilen 

Malzeme suda yaşayan organizmalar için zehirlidir. (En duyarlı türlerde 1 ila 10 mg/L arasında 
LC50/EC50/IC50). 

 

Balıklarda ġiddetli ve Uzun Süreli Toksisite 
LC50, Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı), 96 h: 9,2 mg/l 
Suda YaĢayan Omurgasızlarda - ġiddetli Toksisite 
LC50, Daphnia magna (Defne), 48 h, ölümcüllük: 14,3 mg/l 
Suda YaĢayan Bitkilerde Toksisite 

 

12. EKOLOJĠK BĠLGĠLER 
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EbC50, Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun), biyomas büyümesinin önlenmesi, 72 h: 
3,2 - 4,9 mg/l 

Bileşen için Veriler: Etilbenzen 
Malzeme suda yaşayan organizmalar için zehirlidir. (En duyarlı türlerde 1 ila 10 mg/L arasında 
LC50/EC50/IC50). 

 

Balıklarda ġiddetli ve Uzun Süreli Toksisite 
LC50, Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı), semi-statik test, 96 h: 4,2 mg/l 
Suda YaĢayan Omurgasızlarda - ġiddetli Toksisite 
EC50, Daphnia magna (Defne), statik, 1 g, hareketsizleştirme: 2,2 mg/l 
Suda YaĢayan Bitkilerde Toksisite 

EC50, Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun), Büyümenin önlenmesi, 72 h: 3,6 - 4,6 
mg/l 
Mikroorganizmalarda Toksisite 
EC50; Bakteri, 16 h: > 12 mg/l 
Toprak Ġçinde YaĢayan Organizmalara Toksisite 
LC50, Eisenia fetida (toprak kurdu), 2 g: 0,047 mg/cm2 

 

Dayanıklılık ve Bozunma Niteliği 
 

Bileşen için Veriler: Reaksiyon ürünü: Bisfenol A-(epiklorohidrin); epoksi reçine (ortalama 
moleküler ağırlık numarası 700-1100) 

 

Suda çözünmeyen bu polimerik asitin çevrede etkisiz olması beklenir. Gün ışığına maruz 
kalma ile birlikte yüzeyde fotodegradasyon olması beklenir. Görülebilir biyogredasyon 
beklenmez. 

 

Bileşen için Veriler: Ksilen 
 

Malzemenin kolayca biyodegrade olması beklenmektedir. 
 

Bileşen için Veriler: Etilbenzen 
 

Madde kolayca biyoayrışır. Bu, OECD biyoayrışabilirlik testinde (testlerinde) kanıtlanmıştır. 
OECD Biyolojik Bozulma Testleri: 

Biyolojik  ayrıĢma Temas  Süresi Metot 10 Günlük Pencere 

100 % 6 g OECD 301E Test geçmek, geçer 

 
Biyolojik birikim potansiyeli 

 

Bileşen için Veriler: Reaksiyon ürünü: Bisfenol A-(epiklorohidrin); epoksi reçine (ortalama 
moleküler ağırlık numarası 700-1100) 

Biyoakümülasyon: İlgili veri bulunmamaktadır. 
Bileşen için Veriler: Ksilen 

Biyoakümülasyon: Biyolojik konsantrasyon potansiyeli azdır (BCF < 100 or Log Pow < 3). 
Bölümleme katsayısı, n-oktanol/su (log Pow): 3,12 Ölçülü 
Biyokonsantrasyon Faktörü (BCF): 15 - 21; Balık; Ölçülü 

Bileşen için Veriler: Etilbenzen 
Biyoakümülasyon: Biyolojik konsantrasyon potansiyeli azdır (BCF < 100 or Log Pow < 3). 
Bölümleme katsayısı, n-oktanol/su (log Pow): 3,15 Ölçülü 
Biyokonsantrasyon Faktörü (BCF): 15; Balık; Ölçülü 

 

Topraktaki  hareketliliği 
 

Bileşen için Veriler: Reaksiyon ürünü: Bisfenol A-(epiklorohidrin); epoksi reçine (ortalama 
moleküler ağırlık numarası 700-1100) 

Topraktaki hareketliliği: Kara ortamında, malzemenin toprakta kalması beklenir., Sulu 
ortamda, malzeme batacak ve çökeltilerin içinde kalacaktır. 
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Bileşen için Veriler: Ksilen 

Topraktaki hareketliliği: Topraktaki hareketlilik potansiyeli orta derecededir (Poc 150 ve 500 
arasında). 
Bölümleme katsıyısı, toprak organik karbon/su (Koc): 443 Tahminen 
Henry Kanunu Sabiti (H): 7,45E-03 atmosferde*m3/mol; 25 °C Tahminen 

Bileşen için Veriler: Etilbenzen 
Topraktaki hareketliliği: Topraktaki hareketlilik potansiyeli düşüktür (Poc 500 ve 2000 
arasında). 
Bölümleme katsıyısı, toprak organik karbon/su (Koc): 518 Tahminen 
Henry Kanunu Sabiti (H): 8,44E-03 atmosferde*m3/mol; 25 °C Ölçülü 

 
 

 

Avrupa Komisyonu (EC) Yönergesi 2008/98/EC'ye göre, kullanılmamış ve kirlenmemiş durumda elden 
çıkarıldığında, bu malzeme tehlikeli atık işlemine tabi tutulmalıdır. Elden çıkarma yöntemlerinin tamamı 
tehlikeli atıklar hakkında ulusal ve yöresel kanunlara ve belediye ve yerel idare tüzüklerine uygun 
olarak yapılmalıdır. Kullanılmış, kirlenmiş ve artakalan malzemeler için ayrıca ek değerlendirmeler 
yapılması gerekebilir. Kanalizasyona, yerüstüne veya herhangi bir suya boşaltmayın. 

 
 
 

KARAYOLU VE DEMĠRYOLU 
Uygun Sevkıyat Ġsmi: REÇİNE ÇÖZELTİSİ 
Tehlike Sınıfı: 3  Tanıtım numarası: UN1866  Ambalaj Grubu: PG III 

 

Sınıflandırma: F1 
Risk No.: 30 
Özel Hükümler: Özel prova. 640E 

 

Çevresel Tehlike: Hayır 

 

DENĠZ 
Uygun Sevkıyat Ġsmi: REÇİNE ÇÖZELTİSİ 
Tehlike Sınıfı: 3  Tanıtım numarası: UN1866  Ambalaj Grubu: PG III 
EMS Numarası: F-E,S-E 
Deniz kirleticisi.: Hayır 

 

HAVA 
Uygun Sevkıyat Ġsmi: REÇİNE ÇÖZELTİSİ 
Tehlike Sınıfı: 3  Tanıtım numarası: UN1866  Ambalaj Grubu: PG III 
Yük Ambalajı Talimatı: 366 
Yolcu Ambalajı Talimatı: 355 
Çevresel Tehlike: Hayır 

 

 
KARASAL SU YOLLARI 
Uygun Sevkıyat Ġsmi: REÇİNE ÇÖZELTİSİ 
Tehlike Sınıfı: 3  Tanıtım numarası: UN1866  Ambalaj Grubu: PG III 
Sınıflandırma: F1 
Risk No.: 30 
Özel Hükümler: Özel prova. 640E 

 

Çevresel Tehlike: Hayır

13. BERTARAF BĠLGĠLERĠ 

14. TAġIMACILIK BĠLGĠLERĠ 
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Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 
Yönetmeliğe (R.G. 25/12/2008 - 27092 Mük.) Göre Sınıflandırması ve Kullanıcı Etiketi Bilgileri: 

 

ABD Zehirli Maddelerin Kontrol Yasası 
40 CFR 720.30'a göre bu ürünün parçalarının tamamı TSCA stok listesinde bulundurulmakta veya 
TSCA stok listesinde bulundurulmak zorunluluğundan muaftır. 
Mevcut Ticari Kimyasal Maddelerle Ġlgili Avrupa Stok Listesi (EINECS) 
Bu ürünün içindekiler ya EINECS stok listesinde bulunmakta ya da stok listesi tutulmasından muaf 
tutulmuştur. 

 
 
Sınıflandırma ve Kullanıcı Etiketi Bilgileri 
Tehlike sembolü: 
Xn - Zararlı 
Risk ibareleri: 
R10 - Alevlenebilir. 
R20/21 - Solunduğunda/ cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. 
R48/20 - Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R36/37/38 - Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder. 
R43 - Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 

 

 
Güvenlik ibareleri: 

S16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.-Sigara içmeyin. 
S24/25 - Göz ve cilt ile temasından sakının. 
S28 - Cilde temas etmesi halinde derhal bol su ve sabun ile yıkayın.. 
S36/37/39 - Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. 
Ġçeriği 
Ģunlardan 
oluĢur: 

Reaksiyon ürünü: Bisfenol A-(epiklorohidrin); epoksi reçine (ortalama moleküler 
ağırlık numarası 700-1100) 
Ksilen 
Etilbenzen 
 
 

Açıklamalar. 
Reaksiyon ürünü: Bisfenol A-(epiklorohidrin); epoksi reçine (numara ortalaması 
moleküler ağırlık 700- 1100), CAS No. 025036-25-3 tarafından da tanımlanabilir.

15. MEVZUAT BĠLGĠLERĠ 
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BileĢim kısmındaki risk tanımlamaları 
R10 Alevlenebilir. 
R11 Kolay alevlenebilir. 
R20 Solunması halinde zararlıdır. 
R20/21 Solunduğunda/ cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. 
R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder. 
R36/38 Gözleri ve cildi tahriş eder. 
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 
R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. 
 
Revizyon 
Tanım Numarası 79660 / 0000 / Çıkarma tarihi 2013/01/24 / Uyarlama : 4.2 
En son uyarlama(lar) bu belge boyunca sol marjdaki çift sıra kalın çizgilerle belirlenmiştir. 

 

16. DĠĞER BĠLGĠLER 


