
Güvenlik bilgi formu Soğutma sıvısı KF 23E 

TR (AT) 1907/2006 numaralı düzenleme uyarınca Ürün no.: 099-000530-SIC15 

 

 

 

EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 ● D-56271 Mündersbach 
Fon +49 2680 181-0 ● Fax +49 2680 181-244 
www.ewm-group.com ● info@ewm-group.com 

Durum:03.08.2021 Sayfa: 1 / 13 

© 2021 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! 
 

 
Değişik lik yapma hakkı saklıdır! Durum (AT) 1907/2006 numaralı düzenleme uyarınca Sayfa TR Ürün no. 

 
 

1 Şirket maddelerinin veya karışımlarının tanımı 

Ticari isim 

Soğutma sıvısı KF 23E 

Maddenin / bileşimin kullanılması 

İlgili EWM kaynak sistemleri için buzlanmayı önleyici madde 

Üretici / Tedarikçi 

EWM AG 

Cadde 

Dr. Günter Henle Str. 8 

Uluslararası işaret / Posta kodu / Yer 

D – 56271 Mündersbach 

Teknik bilgiler ile ilgili iletişim noktası 

Kullanım tekniği (Tel. +49 (0) 2680/ 181-318 

Telefon / faks / E-posta 

+49 (0)2680/ 181-335  / +49 (0)2680/ 181-244 / E-posta: qm@ewm.de 

Acil durum danışma 

+90 (312) 433 70 01 

National Poison Control Center and Toxicology Dept. Refik Saydam Hygiene Center Cemal Gürsel Cad. 

No. 18 Sihhiye 06100 Ankara 
 

 
 

2 Olası tehlikeler  

KF 23E karışımının düzenleme (AT) No. 1272/2008 uyarınca sınıflandırılması 

Tehlikeli maddeler: Etanol (etil alkol) (indeks no: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Sinyal kelimesi: Dikkat 

Uyarı sembolü GHS02 

 

Alevlenebilir sıvı, Kategori 3 (alv. alabilir sıvı 3) 

H226 sıvı ve buhar alev alabilir 

KF 23E karışımının kurulun 67/548/EWG direktifi uyarınca sınıflandırılması: 

Tehlike sembolü: Belirtilmemiştir 

Tehlikeli maddeler: Etanol (etil alkol) (CAS: 64-17-5) 

2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırmaları 
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2.2 İşaretleme elementleri 

KF 23E ambalajının düzenleme (AT) No. 1272/2008 uyarınca sınıflandırılması 

Tehlikeli maddeler: Etanol (etil alkol) (indeks no.: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Sinyal kelimesi: Dikkat 

Uyarı sembolü GHS02 

 

Tehlike hakkında standart cümleler 

H226 Sıvı ve buhar alev alabilir 

Güvenli kullanım ile ilgili öneriler 

P210 Sıcaktan / kıvılcımlardan / açık alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içmeyin. 

P233 Ambalajı sızdırmaz bir biçimde kapalı tutun. 

P243 Elektrostatik yüklenmelere karşı önlemleri alın. 

P280 Koruyucu eldivenler / koruyucu giysiler / koruyucu gözlük / yüz maskesi takın. 

Güvenli kullanım ile ilgili öneriler - tepki 

P303 + P361 + P353 Cilt (veya saç ile temas durumunda: Kirlenmiş bütün giysi parçalarını derhal 

çıkarın). Cildi su ile yıkayın / duş alın. 

Güvenli kullanım ile ilgili öneriler - depolama 

P403 + P235 İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Serin olarak saklayın. 
 

2.3 Diğer tehlikeler 

Sağlık üzerindeki olumsuz etkiler: 

Lokal olarak cilt ve mukoza üzerinde tahriş edici etki yaratır. Cildin yağını alması durumunda enfeksiyon 

riskini artıran çatlak oluşumları söz konusu olabilir. Göz ile temas durumunda hasar mümkün. Buharları 

konsantrasyonuna ve maruz kalma süresine bağlı olarak narkotik etki yaratabilir. Baş ağrısının, ateş his-

sinin, gözlerde basıncın (mide alanında da basınç olabilir) eşlik ettiği sarhoşluk duygusu zehirlenme işare-

tidir, yorgunluk ve uyku hali görülür. 
 

Çevre üzerindeki tehlikeli etkiler: 

Bir ortamda serbest kalması durumunda hızla buharlaşır (özellikle yüksek sıcaklıklarda). Buharlar ha-

vadan daha ağırdır ve alan içerisinde serbest kaldıkları noktadan çok uzaklara dağılabilir. Hava ile pat-

layıcı bir karışım oluşturur. Sıvı su ile sınırsız bir şekilde karışabilmektedir. Ciddi miktarların suya 

karışması durumunda su yüzeyi üzerinde patlayıcı bir alkol ve hava karışımı oluşabilir. 
 

Fiziksel ve kimyasal özellikler açısından bakıldığında en ciddi olumsuz etkiler: 

Bu karışım tutuşabilir olarak sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. Hava ile temas durumunda tutuşabilir / pat-

layıcı karışımlar oluşabilir. Buharlar havadan daha ağırdır, zeminin hemen üzerinde birikirler. Olası 

ateşleme noktalarına ulaşıp patlayabilirler. 
 

 
 

3 Bileşim / bileşenler ile ilgili bilgiler  

Kimyasal özellikler 

Etanol sulu çözeltide doğasını kaybeder 
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İçerikteki tehlikeli maddeler 

ETANOL; AT- No.: 200-578-6; CAS- No.: 64-17-5, indeks numarası 603-002-00-5 

Oran: < %24, eş anlamlılar: Etil alkol, etanol 

2-metil-1-propanol; AT-No.: 201-148-0; CAS NO.: 78-83-1, indeks numarası 603-108-00-1 

Pay: yakl. %0,45, eş anlamlılar: İzobutanol, 2-metil propan-1-ol, izo-butanol, izobutil alkol 

SU; AT-No. 231-791-2; CAS- NO. 7732-18-5 

Oran: yakl. % 76 

Sınıflandırma: yok 
 

Saf etanolün düzenleme (AT) No. 1272/2008 uyarınca sınıflandırılması 

Sinyal kelimesi: Tehlike 

Uyarı sembolü GHS02 

 

Alevlenebilir sıvı, Kategori 2 (alv. alabilir sıvı 2) 

H225 sıvı ve buhar alev alabilir 

İzobutanolün düzenleme (AT) No. 1272/2008 uyarınca sınıflandırılması 

Sinyal kelimesi: Tehlike 

Uyarı sembolü GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Alevlenebilir sıvı, Kategori 3 (alv. alabilir sıvı 3) 

Ağır göz yaralanmaları, kategori 1 (Eye Dam. 1) 

Ciltte tahriş etkisi, Kategori 2 (cilt tahrş. 2) 

Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kez maruz 

kalma), Kategori 3 (STOT SE 3) 

H226 sıvı ve buhar alev alabilir 

H318 Ağır göz yaralanmalarına yol açar 

H315 Cilt tahrişlerine yol açar 

H335+H336 Solunum yollarını tahriş edebilir. 

Uyku haline veya sersemliğe yol açabilir. 
 
 

Karışım, karışımın toplam sınıflandırması üzerinde etki yaratmayan başka içerik maddeleri içerir. 
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4 İlk yardım önlemleri  

4.1 İlk yardım önlemlerinin tarif edilmesi: 

Genel bilgiler: 

Ürünle kirletilmiş olan giysileri derhal uzaklaştırın. 

Soluduktan sonra 

Temiz havaya çıkın 

Şikayetlerin devam etmesi durumunda doktora başvurun. 

Bilinç kaybında bekleme ve nakil stabil yan yatış pozisyonunda. 

Cilt ile temastan sonra 

derhal su ve sabun ile yıkayın ve iyice durulayın. 

Ciltteki tahriş devam ettiği takdirde doktora başvurun. 

Gözle temastan sonra 

Gözlerinizi birkaç dakika boyunca göz kapakları açık iken akan suyun altında yıkayın. 

Şikayetlerin devam etmesi durumunda doktora başvurun. 

Yuttuktan sonra 

Ağzınızı çalkalayın ve yeterli miktarda su için. 

Şikayetlerin devam etmesi durumunda doktora başvurun. 

Doktor için öneriler 

Aşağıdaki semptomlar görülebilir: 

Baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, bilinç kaybı, mide bulantısı 
 

 
 

5 Yangınla mücadele ile ilgili önlemler 

Yangın sınıfı B: sıvı veya sıvılaşan maddeler, uygun söndürme maddeleri 

CO2, söndürme tozu veya su ışını. 

Büyük çaplı yangınlara su ışını ya da alkol içeren köpük ile müdahale edin. 

Maddeden, yanması sonucunda oluşan ürünlerden veya oluşan gazlardan kaynaklanan özel 

tehlikeler 

Isınması veya bir yangın durumunda zehirli gazların oluşması mümkündür. (örn. karbon monoksit) 

Özel koruyucu ekipman: 

Ortam havasına bağlı solunum maskesi kullanın. Tam koruyucu giysi giyin. 
 

 
 

6 İstem dışı serbest bırakma ile ilgili önlemler 

İnsanlarla ilgili olarak alınacak önlemler 

Solunum maskesi takın, koruyucu giysi giyin. Koruması olmayan kişileri uzak tutun. 

Çevreye yönelik koruyucu önlemler  

Kanalizasyon ve toprağa karışmasını önleyin. Su kaynaklarına veya kanalizasyona büyük miktarda 

karışması durumunda ilgili resmi birimleri haberdar edin. 

Temizleme / toplama işlemleri 

Sıvı bağlayıcı malzeme ile (kum, çakıl, asit bağlayıcı, üniversal bağlayıcı, talaş tozu) sıvının emilmesini 

sağlayın. 

Kirletilmiş malzemeyi atık olarak madde 13'e uygun olarak imha edin. Yeterli havalandırma sağlayın. 
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7 Kullanım ve depolama 

Güvenli kullanım ile ilgili öneriler 

Ambalajı sızdırmaz bir biçimde kapalı tutun. 

Çalışma yerinde iyi bir havalandırma / emiş sağlayın. Aerosol oluşumunu önleyin. 

Yangın ve patlama korumasına yönelik öneriler 

Ateş kaynaklarını uzak tutun - sigara içmeyin. 

Elektrostatik yüklenmeye karşı önlemleri alın. 

Depolama koşulları ile ilgili bilgiler 

Depolama sıcaklığı: Oda sıcaklığı, 25 °C'nin üzerinde depolamayın. 

Sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun. 

Depolama alanları ve kaplar ile ilgili gereklilikler 

Daima orijinal yapısına uyan kaplarda muhafaza edin. Serin bir yerde depolayın. 

Birlikte depolama uyarıları 

Asitler ile birlikte depolamayın. Oksidasyon maddelerinden ayrı olarak saklayın. 

VCI-depolama sınıfı: 3 

Belirli kullanım 

Endüstriyel kullanım için antifriz 
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8 Maruz kalma/kişisel korunma donanımlarının sınırı ve kontrolü 

Çalışma yeri sınır değerleri (ÇYSD) Almanya 

Teknik tesislerin yapılandırılması ile ilgili ek öneriler: 

Mümkün olduğunca emişi olan kapalı sistem dahilinde kullanın. Büyük miktarların açık olarak işlenmesi 

veya aerosollerin oluşması durumunda sadece yerel emiş ve gerekli ise solunum maskesi ile çalışın. 

ETANOL; AT- No.: 200-578-6; CAS- No.: 64-17-5 

Spesifikasyon: TRGS 900 – çalışma yeri sınır değerleri (D) (Versiyon 02.07.2013) 

Değer: 500 ppm /  1000 mg/m3 

Uç sınırlaması: 2 – maks. 2-kat ÇYSD- aşım vardiyada 4 kez 1 saatliğine 

Meyveye zarar verici: ÇYSD'nin ve biyolojik sınır değerin (BSD) uygulandığı durumlarda 

meyveye zarar verme riskinden endişe edilmesi gerekmeyen Y maddeleri. 

2-Metil-1-propanol (İZOBUTANOL); AT- No.: 201-148-0; CAS NO.: 78-83-1 

Spesifikasyon: TRGS 900 – çalışma yeri sınır değerleri (D) (Versiyon 02.07.2013) 

Değer: 100 ml /  310 mg/m3 

Uç sınırlaması: 1– maks. 1kat ÇYSD- aşım süresi vardiyada 4 kez, 15 dakika,  

aralık 1 saat 

Meyveye zarar verici: ÇYSD'nin ve biyolojik sınır değerin (BSD) uygulandığı durumlarda 

meyveye zarar verme riskinden endişe edilmesi gerekmeyen C maddeleri. 

Kişisel koruyucu donanım  

Genel koruma ve hijyen önlemleri:  

Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Molalardan ve işi bırakmadan önce ellerinizi yıkayın. 

Gazları ve buharları/aerosolleri solumayın. Gözler ve cilt ile temas etmesini önleyin. 

Çalışma sırasında yiyecek ve içecek tüketmeyin. 

Solunum maskesi: 

Yetersiz havalandırma durumunda solunum maskesi. Filtre A 

Ellerin korunması: 

DIN EN 374 uyarınca üretilmiş eldivenler kullanın (eldiven üreticisine danışın). Eldiven kullanımı güvenlik 

nedeniyle (örneğin döner makinelerde çalışma) mümkün değilse: Cilt koruyucu krem kullanın. Cilt koru-

yucu kremin türünü işletme doktoru ile belirleyin. 

Not: 220 nolu duyuru ve REACH-V karşısında eldiven malzemesi ile ilgili bilgi yeterli değildir. Kırılma 

süreleri sadece eldiven türüne değil üretim yöntemine de bağlıdır. Bu nedenle eldiven üreticisinden 

alınacak danışmanlık hizmeti önemlidir. 

En çok polikloropren - CR (0,5 mm) nitril kauçuk/nitril lateks - NBR (0,35 mm), bütil kauçuk - bütil (0,5 

mm) veya fluor kauçuk - FKM (0,4 mm) eldivenler uygundur. Bozulma, şiddetli şişme veya düşük kırılma 

süreleri nedeniyle aşağıdaki eldiven malzemeleri uygun değildir: Doğal kauçuk / doğal lateks - NR, poli 

vinil klorür - PVC 

Göz koruması: 

AT 166:2001 uyarınca sıkıcı saran koruyucu gözlük kullanın 

Vücudun korunması: 

Çözücü maddeye dayanıklı koruyucu elbise 
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9 Fiziksel ve kimyasal özellikler  

Genel görünüm 

Şekil: sıvı 

Renk:  renksiz 

Koku: alkol kokusu 

Güvenlik açısından önemli veriler 

Patlama tehlikesi: 

Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama riski bulunan buhar/hava karışımlarının oluşması 

mümkündür. 

Patlama alt sınırları: 3,9 Vol % (Etanol) 

Patlama üst sınırları: 20,5 Vol % (Etanol) 

Buhar basıncı: belirlenmemiş 

Yoğunluk: (20 °C) 0,960 g/ cm³ 

Suda çözünürlük: tamamen karışabilir 

pH-değeri: belirlenmemiş 

Kaynama noktası: yakl. 85 °C (1013 mbar) 

Tutuşma noktası: yakl. 39 °C  

Yanma noktası: yakl. 570 °C 

 

Diğer bilgiler 

İletkenlik < 25 S 

Ergime noktası / ergime noktası aralığı yakl. -10 °C 

 

Diğer fiziksel - kimyasal veriler araştırılmamıştır. 
 

 
 

10 Stabilite ve reaktivite  

Kaçınılması gereken koşullar 

Açık alev ile temas, sıcak yüzeyler ile temas, patlama sınırlarında konsantrasyon oluşumu 

Kaçınılması gereken maddeler 

Alüminyum, asit klorürler, ciddi oksidasyon - ve azaltıcı maddeler, alkali metaller, toprak alkali metaller, 

peroksitler.  

Tehlikeli çözünme ürünleri 

Termik çözünme durumunda karbonmonoksit ve karbondioksit 

Kurallara uygun kullanımda çözünme yoktur. 
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11 Toksikoloji ile ilgili bilgiler  

Ürün ile ilgili bilgiler: 

İnsanda toksikolojik tecrübeler: bakınız böl. 2.3 

Akut toksisite: Ürün için hayvanlar üzerinde deneyler yapılmamıştır. İçerdiği maddelerin hayvansal deney-

lerinden şu sonuçlar elde edilmektedir:  

LD50 (fare, oral): > 20 g/kg 

Üreticinin tecrübesine göre işaretleme haricinde tehlikeler beklenmemektedir 

İçerik maddeleri ile ilgili bilgiler 

Saf etanol: 

Ana alma yolları: Mesleki maruz kalma durumunda esasen solunum döngüsü üzerinden, ancak sınırlı o-

randa cilt üzerinden de mümkündür. Sindirim sisteminde etanol pratikte %100 oranında absorbe 

edilmektedir. 

 

Sindirim ve dışarıya atma: 

Çözünen etanol organizmada ağırlıklı olarak sulu bileşenlere ayrılır. Kan-beyin bariyerini ve plasentayı 

aşar. Çözünen dozun %90'ı karaciğerde metabolize edilir, kalanı değişmeden böbrek üzerinden veya so-

lunum yoluyla dışarı atılır. 

 

Akut toksisite:  

Toksik etkiler: bakınız böl. 2.3 

Tek seferlik maruz kalmada hayvan deneyleri: 

LD50 (oral, fare) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (solunum ile, fare): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Karsinojenite: 

Büyük miktarda etanolün form alkol içeren içeceklerle uzun süreli olarak alınması insanda ağız ve boğaz 

bölgesinde, gırtlakta, yemek borusunda, karaciğerde ve göğüs bezinde ve bağırsaklarda tümörler in o-

luşmasına neden olabilir. Mesleki alanda kanser riski ihmal edilebilir olarak görülmektedir. 

b) Mutajenite: 

Hayvan deneylerinde etanolün mutajen etkileri açıkça kanıtlanmıştır, ancak buradaki dozajlar belirgin 

ölçüde toksit alanda yer almaktaydı. Mesleki alanda kalıtımı değiştiren potansiyel, ihmal edilebilir olarak 

görülmektedir. 

c) Tekrarlanabilir toksisite: 

MAK değerine / BAT değerine uyulması durumunda kalıtımın zarar görmesi riskinden korkulması gerek-

mez. Kalıtıma zarar veren bir etki (alkol embriyopatisi) oral olarak yüksek dozların alınmasından sonra 

açık bir şekilde kanıtlanmıştır. Bu etkilerin ortaya çıktığı anne kanındaki etanol konsantrasyonları ise 

mesleki açıdan geçerli olan konsantrasyon alanındaki solunum maruziyeti ile ulaşılamayan bir seviyede 

yer almaktadır.  

d) Hassaslaştırma: 

Hassaslaştırma ile ilgili bilgiler mevcut değildir. 

e) Karzinojenite: 

Kanserojenite ile ilgili bilgiler mevcut değildir. 

f) Mutajenite: 

Yeterli bilgi mevcut değildir (mikrobiyolojik testler negatif veya sorgulanması gereken sonuçlar vermiştir). 

g) Tekrarlanabilir toksisite: 

MAK değerine / BAT değerine uyulması durumunda kalıtımın zarar görmesi riskinden korkulması gerek-

mez. 

Diğer bilgiler: Yok 
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12 Ekotosite ile ilgili bilgiler 

Ürün zayıf bir su tehdidine sahiptir (WGK 1). 

Ürün ile ilgili başka bilgi yoktur. 

Saf içerik maddeleri için aşağıdaki veriler mevcuttur: 

Saf etanol: 

Ekotoksik etiler: Biyolojik olarak kolay çözülebilir. Bir biyo akümülasyon beklenmemektedir. Havada hızlı 

abiyotik çözünme. Yüksek konsantrasyonlarda su organizmalarına (insana olduğu gibi) zarar verici etkileri 

bulunmaktadır. Kurallara uygun kullanımda arıtma tesislerinde arızalar beklenmemektedir. Ayrıca bakınız 

böl. 2.3 

Ekotoksik veriler: 

Balık toksisitesi:   

Balıklar:   42 - 14200 mg/ l / 96h; ortalama değer:  11000 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l / 48 h [Merck] 

Kabuklu hayvanlar: LC50:1030 - 1190 mg/ l / 48h; ortalama değer: 1110 mg / l / 48h [GESTIS] 

Su piresi toksistesi:  Su piresi:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268 - 14221 mg/l / 48 h [Merck] 

Bakteri toksistesi: Pseudomonas putida:EC5:   6500 mg/l / 16 h [Merck] 

Yosun toksisitesi:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l / 7 d [Merck] 

Protozorlar:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l / 72 h [Merck] 

Diğer bilgiler (tümü [Merck]): 

BSB5:   0,93 - 1,67 g/g 

CSB:   1,99 g/g 

ThSB:   2,10 g/g 

Biyolojik çözünürlük: %94 biyolojik olarak kolay çözünebilir (OECD-kontrol direktifi 301E) 

Dağılım log P(o/w):  - 0,32 (bir biyo akümülasyon beklenmemektedir.) 

WGK:   1 (hafif bir su tehdidi var) VwVwS Ek. 1 İşaret No. 96 

PTB özelliklerini belirleme sonucu 

PBT ve vPvB olarak sınıflandırılmamıştır. 

Diğer zararlı etkiler 

Veri bulunmamaktadır 

Saf 2 metil-1-propanol: 

Ekotoksik etkiler:  

Biyolojik olarak kolay çözülebilir. Bir biyo akümülasyon beklenmemektedir.  Yüksek konsantrasyonlarda 

su organizmalarına zarar verici etkileri bulunmaktadır. Kurallara uygun kullanımda arıtma tesislerinde 

arızalar beklenmemektedir. 

Ekotoksik veriler: 

Balık toksisitesi:   

Balıklar:   1330 - 2030 mg/ l / 96h; ortalama değer: 1510 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Pimephalis promelas:LC50: 1430 mg/ l / 96 h [Merck] 

Kabuklu hayvanlar:  LC50: LC50:3720 - 20700 mg/ l / 48h; ortalama değer: 9280 mg / l / 48h [GESTIS] 

Su piresi toksistesi: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l / 48h[Merck]  

Bakteri toksistesi:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l / 15 dak  

(Microtox-Test) [Merck] 

Yosun toksisitesi:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l / 48h Merck] 

Protozorlar:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l / 72 h [Merck] 

Diğer bilgiler (tümü [Merck]): 

BSB:   ThSB'nin %64'ü / 5d 

CSB:  ThSB'nin %100'ü   
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ThSB:   2060 g/g 

Biyolojik çözünürlük:  %99 / 14d: biyolojik olarak kolay çözünebilir (modifiye OECD tarama testi) 

Dağılım log P(o/w):  - 0,79 (25 °C deneysel) (bir biyo akümülasyon beklenmemektedir.) 

WGK: 1 (hafif bir su tehdidi var) VwVwS Ek 2 İşaret No. 131 
 

13 Bertaraf etme ile ilgili öneriler 

Ürün: 

Kullanım, resmi kurumların talimatlarına uygun olmalıdır. 

Tam atık anahtarının imha eden firma ile konuşulması tavsiye edilir. 

Atık anahtarı, atık dizini düzenlemesi uyarınca (AVV) 

14 06 03* 

Atık adı: diğer çözücü maddeler ve çözücü madde karışımları 

Ürüne bulaşmış atıklar (örn. emici malzemeler): atık anahtarı: 15 02 03 

Atık adı: Emici malzemeler ve filtre malzemeleri, silme bezleri ve koruyucu elbise, istisna: 

15 02 02* tabi olanlar 

(atık anahtarı ve tanımları AVV uyarınca) 

Temizlenmiş veya tamamen boşaltılmış ambalajlar 

Kirletilmemiş ve temizlenmiş ambalajlar geri dönüşüme aktarılabilir. Tavsiye edilen temizlik maddesi: Su. 

a) Plastik ambalajlar: 

Atık anahtarı: 15 01 02 atık tanımı: Plastik ambalajlar  

b) Metal ambalajlar:  

Atık anahtarı: 15 01 04 

Atık tanımı: Metalden ambalajlar (atık anahtarı ve tanımı AVV'ye uygun olarak). 
 

14 Taşıma ile ilgili bilgiler  

Kara nakliyesi ARD / RID 

Sınıflandırma 

Sınıf: yok Tehlike numarası: yok 

UN Numarası: yok Sınıflandırma kodu: yok 

Mal tanımı 

yok 

Tehlike tetikleyici 

yok 

Paketleme 

Paketleme grubu: yok 

Tehlike kağıdı: yok 

Açıklama: 

Etil alkolun 24 hac.% alkol'e kadar olan sulu çözeltileri talimatlara tabi değildir  
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Deniz nakliyesi IMDG / GGVSee  

Sınıflandırma 

IMDG kodu: yok EmS: yok 

UN Numarası: yok Deniz kirletici: yok 

Mal tanımı 

yok 

Tehlike tetikleyici 

yok 

Paketleme 

Paketleme grubu: yok 

Tehlike kağıdı: yok 

Açıklama: 

Etil alkolun 24 hac.% alkol'e kadar olan sulu çözeltileri talimatlara tabi değildir 
 

Hava nakliyesi ICAO - TI ve IATA-DGR 

Sınıflandırma 

Sınıf: yok 

UN Numarası: yok 

Mal tanımı 

yok 

Tehlike tetikleyici 

yok 

Paketleme 

Paketleme grubu: yok 

Tehlike kağıdı: yok 

Açıklama: 

Etil alkolun 24 hac.% alkol'e kadar olan sulu çözeltileri talimatlara tabi değildir 
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15 Yasal talimatlar  

Madde veya karışım ile ilgili hukuki talimatlar 

Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun 16 Aralık 2008 tarihli (AT) 12728/2008 nolu maddelerin 

sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi hakkındaki düzenlemesi ve (AT) 1907/006 nolu düzenle-

menin değişikliği, Komisyonun (AB) 453/2010 nolu düzenlemesi, Avrupa Parlamentosunun ve Komisyo-

nunun (AT) nolu ve kimyasal maddelerin kayıt altına alınması, onaylanması ve sınırlandırılması hakkınd-

aki düzenlemesinin değişikliği (REACH) kanunu No 258/2000 Slg. kamu sağlığının korunması hakkındaki 

düzenlemenin daha sonraki talimatların yönetim düzenlemesi No. 361/2007 Slg. iş sağlığı koşullarının 

belirlenmesi hakkındaki düzenleme. Kanun No. 356/2003 Slg. kimyasal maddeler ve bunların hazırlan-

masının sonraki kanunlardaki düzenlemesi. 

Güvenlik değerlendirmesi 

Bu bileşime sahip olan maddeler ile ilgili güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. 

Ulusal düzenlemeler, Almanya 

Su tehlike sınıfı 

Sınıf (WGK): 1 hafif derecede su üzerinde olumsuz etki tehlikesi (öz sınıflandırma) 

Teknik talimat hava (TT - hava) 

Rak. 5.2.5:   Organik maddeler, toz şeklindeki maddeler hariç: 

maks. kütle konsantrasyonu: 50 mg/m3 veya maksimum kütle akımı: 

0,50 kg/h (toplam karbon olarak hesaplanmıştır) 

Arıza durumu düzenlemesi (12. BImSchV) 

Ek I - No. 7b:   Miktar eşiği: Madde 1 : 5.000.000 kg;  

Madde 2 : 50.000.000 kg  

Çözücü madde düzenlemesi (31. BImSchV) 

VOC payı < %24,5 

Diğer talimatlar, kısıtlamalar ve yasaklar: 

Gençlik çalışma koruma kanununa göre (94/33/EG) faaliyet sınırlamalarını dikkate alın. 

Bilgi formu BG-kimya: BGI 621: Çözücü madde 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (zehirli atık sorumluluk kanunu) 

Sahip olduğumuz bilgiye dayanarak bu ürünün bu kanun uyarınca bildirilmesi zorunlu olan kapsamlar da-

hilinde kimyasal maddeler içermediğini beyan ederiz. 

US Toxic Substances Control Act (zehirli maddeler gözetim kanunu) 

Bu ürünün bütün içerikleri ya TSCA envanterinde (tehlikeli madde envanteri) kayıtlıdır, ya 40 CFR 720.30 

uyarınca TSCA envanteri gerekliliklerinden muaftır veya PMN Polimer istisnası 40 CFR 723 250'ye 

uygundur. 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Avrupa zehirli 

maddeler dizini) 

Bu ürünü oluşturan içerikler Avrupa zehirli maddeler dizininde yer almakta veya bu dizinin getirdiği gere-

kliliklerden muaf durumdadır. 
 

16 Diğer bilgiler  

Bu güvenlik bilgi föyünün 2. bölümünde belirtilmiş olan H cümlelerinin (tam metin) listesi 

H cümlelerinin tam metni 2. ve 3. bölümlerde yer almaktadır. 

Veri föyünü hazırlayan birim 

Bölüm QM (kalite yönetimi) (Telefon +49 (0) 2680 / 1810 
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Bu güvenlik veri föyünde yer alan bilgiler sadece belirtilmiş olan ürünü ilgilendirmektedir ve mevcut bilgi 

ve tecrübelerimize dayanmaktadır. Tanımlanan ürünün özellikleri hakkında bir garanti vermemektedir. Bu 

ürün ile ilgili beklenmedik etki veya özellikler görüldüğünde güvenlik veri föyü olmasına rağmen eğitimli 

uzman kişilere danışılmalıdır. Mevcut olan kanunlara uygun kullanım, kullanıcının sorumluluğundadır. 

Bunlar tanımlanan ürünün özellikleri hakkında bir garanti vermemektedir.  
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