
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Baskı Tarihi: 24.04.2012 | Kontrol Tarihi: 24.04.2012 | GBF kodu: J1-E

1/5

1) Ürün ve Şirket Tanımlaması
Ürün bilgisi : İki komponentli, geniş dilatasyon derzleri için kullanılan, poliüretan esaslı, yüksek elastikiyette,
   dökülebilir yalıtım dolgu macunu.

Ürün ticari ismi : CERMITHANE 2C

Şirket ünvanı : Koramic Yapı Kimyasalları
   Bozüyük O.S.B. 10. Cadde No: 3, Bozüyük 11300 Bilecik / TÜRKİYE
	 		Telefon:	0.228.314	63	00	•	Faks:	0.228.314	63	05

3) Muhtemel Tehlike Bilgisi
Komponent A
İnsan sağlığı açısından : Solunduğunda tahriş edicidir.
Güvenlik açısından : Ürün tamamen atmosferdeki nem ile polimerize olduğundan sağlam bir lastik malzeme gibidir, 
  herhangi bir zararı yoktur.

Komponent B
İnsan sağlığı açısından : Herhangi bir zararı yoktur.
Güvenlik açısından : Herhangi bir zararı yoktur.

4) İlk Yardım Önlemleri
Komponent A
Solunduğunda : Önemli uçucu madde içermez.
Ciltle temas halinde : Acil olarak alkol, su ve sabun ile yıkayınız. Hızlı bir şekilde çıkarılması mümkün olmazsa, tamamen 
  polimerize olduktan sonra çıkarın.
Gözle temas halinde : Sabun ve su ile hemen yıkayın. İnatçı belirtiler varsa tıbbi yardım alın.
Yutulduğunda : Kusturmayın. Ağızdan hiçbir şey vermeyin. Tıbbi destek alın.
Uyarılar : Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz ve mümkünse 
  etiketi gösterin.

Komponent B
Solunduğunda : Uçucu madde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır.
Ciltle temas halinde : Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Gözle temas halinde : Su ve sabun ile yıkayınız. İnatçı belirtiler varsa tıbbi yardım alın.
Yutulduğunda : Kusturmayın. Su içirin. Tıbbi destek alın.
Uyarılar : Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz ve mümkünse 
  etiketi gösterin.

2) Muhteviyat Bilgisi

CAS NO EC. No. İçerik Sınıflandırma

Komponent A:
 Residual momomer: Toluene-2,4-di-isocyanate

91-08-7 202-039-0 <%1
T+, Xi, R26, R36/37/38, R40, R42/43, 
R52,	R53,	S1/2,	S23,	S36/37,	S45,	S61

Komponent B:
 Organic solvents: Mixed xylene (o,p,m-xylene)

1330-20-7 215-535-7 %2 Xn,	Xi,	R10,	R20/21,	S2,	S25

Tanım: Komponent A : Poliüretan Polimer.
 Komponent B : Polyol karışımı.
 Nihai ürün : Herhangi bir zararı yoktur, çünkü A ve B iki bileşenin karıştırılmasından sonra, atmosferdeki nem ile 
   polimerize edilir ve son malzeme tamamen sağlam bir lastik malzeme halini alır.
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8) Maruziyet Sınırlaması ve Kişisel Koruyucu Donanım
Komponent A&B
Mühendislik kontrol önlemleri : Gerekli değildir.
Mesleki maruz kalma standartları : Yok 
Solunum sisteminin korunması : Gerekli değildir.
Ellerin korunması : Belirtilen şartları yok.
Gözlerin korunması : Belirtilen şartları yok.
Vücudun koruması : Belirtilen şartları yok.

7) Manipulasyon ve Depolama
Komponent A&B
Kullanım : Göz ve deri ile temastan kaçının.
Depolama : Orijinal ambalajında ağzı sıkıca bir şekilde, kuru bir yerde kapalı ve ateş kaynaklarından uzak tutun.
  Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 

5) Yangınla Mücadeleye Yönelik Önlemler
Komponent A
Yangın söndürme malzemesi : Kum, kuru söndürücüler, köpük ve karbon dioksit.
Söndürme aracı : -
Koruyucu ekipman : Eldiven ve koruyucu giysi.

Komponent B
Yangın söndürme malzemesi : Kum, kuru söndürme maddesi, karbondioksit, su jeti ya da sis ve alkol dayanıklı köpük.
Söndürme aracı : Basınçlı su.
Koruyucu ekipman : Eldiven, koruyucu giysi ve solunum cihazı

6) Gözetimsiz Serbest Kalmada Alınacak Önlemler
Komponent A
Kişisel koruma : Koruyucu giysi ve eldiven kullanın.
Çevresel koruma : Ürün tamamen atmosferdeki nem ile polimerize olduğundan sağlam bir lastik malzeme gibidir, 
  herhangi bir zararı yoktur.
Temizleme yöntemi : Yerel kurallara uygun olarak, uygun yakma için bir tank içine ürünü aktarın.

Komponent B
Kişisel önlemler : Koruyucu giysi ve eldiven kullanın.
Çevresel önlemler : Toprak ve su kirlenmesini engelleyin.
Temizleme yöntemi : Yerel kurallara uygun olarak, uygun yakma için bir tank içine ürünü aktarın.
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9) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Komponent A
Görünüm : Siyah renkde tiksotropik sıvı.
pH : -
Kaynama noktası (b.p.) : -
Erime noktası (e.n.) : -
Parlama noktası (F.P.) : -
Sislenim noktalı (cp% 1 w / w) : -
Bağıl yoğunluk (H20 = 1) :	 1,05,	20	°C	(DIN	51757).
Suda çözünürlük : Çözünmez.
Çözünür : Organik solventler
Viskozite : Kalın sıvı
İyonlaşma yön : -
Aktif katı madde içeriği yüzde :	min	%95	w	/	w.

Komponent B
Görünüm : Beyaz renkde tiksotropik sıvı.
Koku : Kokusuz.
pH : -
Kaynama noktası (b.p.) : -
Erime noktası (e.n.) : -
Parlama noktası (F.P.) : -
Sislenim noktalı (cp %1 w / w) : -
Bağıl yoğunluk (H20 = 1) :	 1,4	20	°C	(DIN	53217).
Suda çözünürlük : Çözünmez.
Çözünür : Organik solventler
Viskozite : Kalın sıvı
İyonlaşma yön : -
Aktif katı içeriği yüzde :	%95	w	/	w	arasındadır.

10) Stabilite ve Reaktivite
Komponent A
Kararlılık :	 30	°C	sıcaklıktaki	ve	nemli	olmayan	ortam	koşullarında	kapalı	kaplarda	saklanan
  ürünlerin raf ömrü minimum 12 aydır.
Kaçınılması gereken durumlar :	 Nem,	uzun	süreli	yüksek	sıcaklıkta	depolama	(>	30	°	C).
Kaçınılması gereken materyaller : -
Tehlikeli bozunma ürünleri : Normal kullanım koşulları altında hiçbiri beklenmez.

Komponent B
Kararlılık :	 30	°C	sıcaklıktaki	ve	nemli	olmayan	ortam	koşullarında	kapalı	kaplarda	saklanan
  ürünlerin raf ömrü minimum 12 aydır.
Kaçınılması gereken durumlar :	 Nem,	uzun	süreli	yüksek	sıcaklıkta	depolama	(>	30	°	C).
Kaçınılması gereken materyaller : -
Tehlikeli bozunma ürünleri : Normal kullanım koşulları altında hiçbiri beklenmez.
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13) Dispozisyona İlişkin Uyarılar
Bertaraf etme: Tüm bertaraf etme yöntemlerinin mevcut bölge ve şehir yasalarına ve düzenlemelerine uygun olması
  gerekir. Bu yasa ve düzenlemeler bölgeden bölgeye değişebilir. Atıkların mevcut yasalara uyumundan ve
  karakteristik özelliklerinden sadece ve sadece atık üreticisi sorumludur. 

12) Ökolojiye İlişkin Bilgiler
Komponent A
Bozulma : Ürün tamamen atmosferdeki nem ile polimerize olduğundan sağlam bir lastik malzeme gibidir, 
  herhangi bir bozulma meydana gelmez
Biyo-birikim : Ürün lastik gibidir.
Dayanıklılık / Ayrışma : -
Eko-toksisite : Ürün ağır metaller ve diğer zararlı maddeler içermez. 

Komponent B
Bozulma : Eğer ürün toprağa karışırsa, hareket eder ve yeraltı suları kontamine olabilir.
Biyo-birikim : Biyo-birikim yapmaz.
Dayanıklılık / Ayrışma : -
Eko-toksisite : Ürün ağır metaller ve diğer zararlı maddeler içermez. 

11) Toksikolojiye İlişkin Bilgiler
Komponent A
Gözde : Ciddi hasara neden olabilir.
Deri : Tahriş edici.
Solunum yollarında : Uçucu maddeler önemli değil.
Yutmada : Çok yüksek konsantrasyonlarda ciddi hasar meydana gelebilir. Geciktirmeden hemen hastaneye gidin.

Komponent B
Gözde : Tahrişe neden olabilir.
Deri : Tahriş edici değildir.
Solunum yollarında : Çok düşük konsantrasyonda uçucu madde içerdiğinden tahrişe neden olmaz. 
Yutmada : Çok yüksek konsantrasyonlarda ciddi hasar meydana gelebilir.
  Geciktirmeden hemen hastaneye gidin.

14) Nakliyeye İlişkin Bilgiler
Komponent  A&B
Nakli açısından tehlikeli madde sınıfına girmez.
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16) Diğer Bilgiler
Ürün Güvenlik bilgi formunda yer alan bilgiler en son bilgiler ve bulgular doğrultusunda verilmiştir. Ürünün bizim kontro-
lümüz ve bilgimiz dışında  başka amaçlarla ve şartlarda kullanılmasından doğacak herhangi direk ve/veya indirekt kayıp ve 
zararların sorumluluğunu taşımaz.

15) Kurallar
Komponent  A
EC Sınıflandırma : -
EC Sembol : Xn, İzosiyanat içerir   
EC Risk ibaresi : -
EC Güvenlik ibareleri : S2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
	 	 S24/25	 -	Göz	ve	cilt	temasından	kaçının.
  S26 - Gözle temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.
  S38 - Yetersiz havalandırma şartlarında uygun maske takın.
  S40 - Zemin temizliği için Xylole veya Aseton kullanımı.
  S46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

Komponent  B
Bu bileşen, kullanıcı için zararlı değildir.
Ayrıca	güvenlik	ibareleri	yukarıdaki	gibi	S-2-24/25-26-46	takip	etmek	tavsiye	edilir.


