
 
1-ŞİRKET/İRTİBAT 

 

FİRMA ADI:ADOLİN BOYA 

ADRES       :FEVZİPAŞA MAH. E-5 KARAYOLU ÜZERİ NO:42  

                     34586 DEĞİRMENKÖY-SİLİVRİ/İSTANBUL 

TEL/FAX   :(0212) 735 38 24 pbx / (0212) 735 38 28  

 

2-KİMYASAL BİLEŞİMİ/VARSA BİLEŞİMİNDEKİ TEHLİKELİ VE SAĞLIĞA ZARARLI MADDELER 

HAKKINDA BİLGİ 

 

CAS No          EC NO                 Kimyasalın Adı         İÇERİK %           SEMBOL           R.No’su 

 

85-44-9          201-607-5            Ftalik Anhidrit              2-6                         Xn                   22-37/38-41-42/43 

 64742-88-7   265-191-7            White Spirite                15-19                     Xn                    65 

R ibarelerinin açıklamaları için 16. bölüme bakınız. 

 

3-TEHLİKE TANIMI 

Zararlı ,kolay alevlenebilir.Solunduğunda,cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.,gözleri tahriş eder. 

 

4-İLK YARDIM TEDBİRLERİ 

GENEL 

Herhangi bir şüpheye düşüldüğünde veya hastalık belirtileri görüldüğünde doktora başvurun.Baygın kişiye 

ağızdan bir şey vermeyin. 

TENEFFÜS EDİLİRSE 

Temiz havaya çıkartın.Sıcak ve rahat tutun.Solunum düzensiz veya durmuş ise solunum cihazına bağlayın. 

GÖZLE TEMAS EDERSE 

Temiz hava ve bol su ile en az 10 dakika yıkayın.Göz kapaklarının içine su gitmesini sağlayın.Doktora başvurun. 

CİLDE TEMAS EDERSE 

Üzerine madde bulaşan giysiyi çıkartın.Deriyi bol su ve sabunla yıkayın.Solvent veya tiner kullanmayın. 

YUTULURSA 

Kaza ile yutulursa hemen sağlık kuruluşuna gidin.Yutan kişi rahat tutulmalı,kusturulmalı. 

 

5-YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ 

Yangın Söndürme Aletleri:Yangın Tüpü,yangın söndürme için uygun koruyucu aletler. 

Uygun Yangın Söndürme Malzemeleri:Köpük,karbon di oksit,tozlar. 

Kullanılmayacaklar:Su jeti. 

Yangın Söndürme İçin Özel Koruyucu Ekipman:Yangın eldiveni,yangın koruyucu elbise,yangın 

battaniyesi,uygun solunum cihazı. 

Öneriler:Yangın alanındaki kapalı kapları su ile soğutun.Yangın söndürmede kullanılan maddelerin su kaynak ve 

giderlerine gitmesine izin vermeyin. 

 

 

 

 

 

 

   GÜVENLİK BİLGİ FORMU 
              DOKÜMAN KODU:07/7.5.1 MSD 02.003 

                      YAYIN TARİHİ:15/12/2003 

         REVİZYON NO/TARİH:02/07-05-2006 

                              SAYFA NO:1/3 

91/155/EEC sayılı Komisyon Direktifi’ni ikinci defa tadil eden,27 Temmuz 2001 tarihli ve 2001/58/EC 

sayılı Komisyon Direktifi’ne göre ‘Güvenlik Bilgi Formları’ hazırlanmıştır. 

 

ÜRÜN ADI:SÜPER SENTETİK BEYAZ ASTAR 

KULLANILDIĞI YERLER:Binaların iç ve dış cephelerinde,beton sıva ve briket,ahşap ve metal gibi 

yüzeylerin korunmasında güvenle kullanılabilir.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER 

Kişisel Tedbirler:Alev kaynağından uzaklaştırın,göz ve cilt ile temasından sakının,yeterli hava akımı 

sağlayın.Buharları solumaktan sakının. 

Çevresel Tedbirler:Suya,toprağa ve kanalizasyona sızmasını önleyin. 

Temizlik İçin Yöntemler:Döküntüleri; kum,toprak,süzme toprağı gibi tutuşmayan emici maddeler kullanarak 

toplayın ve bir kap içinde biriktirin.Su ve kaynak giderlerine dökmeyin.Solvent kullanmadan deterjanla 

temizleyin. 

 

7-KULLANMA VE DEPOLAMA 

KULLANIM İÇİN: 

Buharları havadan ağırdır ve zemine yayılır.Buharları hava ile patlayıcı karışım oluşturabilir.Hava ile buhar 

karışımının patlayıcı veya yanıcı orana ulaşmasına izin vermeyin.Buhar konsantrasyonunun patlama limitlerinin 

üstüne çıkmasından sakının.Ek olarak ürünün kullanıldığı alanda çıplak ışık ve tutuşturucu kaynak 

bulunmamalıdır.Elektrikli aletler standartlara uygun şekilde korunmalıdır. 

Karışım elektrostatiklenebilir.Bir kaptan diğerine aktarırken topraklama yapılmalıdır.Çalışanlar antistatik 

ayakkabı ve giysi giymelidir. 

DEPOLAMA İÇİN 

Etiket üzerindeki bilgileri inceleyip,23±20C’de kuru,iyi havalandırmalı,doğrudan güneş ışığı olmayan yerlerde 

depolayın.Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.Okside edici maddelerden kuvvetli baz ve asitlerden uzak 

tutun.Sigara içmeyin.Yetkisiz kişilerin depoya girişini engelleyin.Açılmış ambaljları dikkatle sıkıca kapatıp 

dökülmeyi önleyecek şekilde yerleştirin. 

 

8-MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 

Yeterli havalandırma sağlanmalıdır.Yeterli havalandırma olmayan yerlerde solunum cihazı kullanılmalıdır. 

Kişisel Korunma; 

Solunum Sisteminin Korunması:Havada yüksek oranda bulunuyorsa çalışanlar uygun maske kullanmalı. 

Ellerin Korunması:Uzun zaman temas oluyorsa nitril veya neporene eldiven kullanmalı.Kısa süreli temas 

oluyorsa PVC eldivenler kullanmalı.Temas edilmeden önce koruyucu krem kullanmalı. 

Gözlerin Korunması:Kapalı,solventlere dayanıklı koruyucu gözlük kullanmalı. 

Deri ve Vücudun Korunması:Doğal liften veya yüksek ısıya dayanıklı sentetik liften yapılmış antiseptik elbise 

giyilmelidir.Temas halinde vücut yıkanmalıdır. 

 

9-FİZİLSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER: 

Görünüş                        :Sıvı 

Renk                              :Beyaz 

Parlama Noktası            :420C 

Yoğunluk                       :1,56±0,02 ( gr/cm3 ) 

Viskozite                        :95±5 ( KU ) 

Solid                                :78±2 ( % ) 

Parlaklık                         :4-10 ( Gloss ) 

Çözücü solvent ve oranı :White Spirite %9-11 

 

10-STABİLİTE VE RAKTİVİTE 

Önerilen depolama şartlarında stabildir.Yüksek ısıya maruz kalırsa karbon monoksit ve karbon dioksit gibi 

zararlı bozulmalar olabilir.Ekzotermik reaksiyonların olmaması için oksitleyici madde ,kuvvetli asit ve bazlardan 

uzak tutulmalıdır. 

   GÜVENLİK BİLGİ FORMU 
              DOKÜMAN KODU:07/7.5.1 MSD 02.003 

                      YAYIN TARİHİ:15/12/2003 

         REVİZYON NO/TARİH:02/07-05-2006 

                              SAYFA NO:2/3 

91/155/EEC sayılı Komisyon Direktifi’ni ikinci defa tadil eden,27 Temmuz 2001 tarihli ve 2001/58/EC 

sayılı Komisyon Direktifi’ne göre ‘Güvenlik Bilgi Formları’ hazırlanmıştır. 

 

ÜRÜN ADI:SÜPER SENTETİK BEYAZ ASTAR 

KULLANILDIĞI YERLER:Binaların iç ve dış cephelerinde,beton sıva ve briket,ahşap ve metal gibi 

yüzeylerin korunmasında güvenle kullanılabilir.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-TOKSİKOLOJİ BİLGİLER 

Havada yüksek oranda bulunduğunda solunum sistemini ,böbrek ,karaciğer ve merkezi sinir sistemini etkiler. 

Belirtiler:Baş ağrısı,yorgunluk,kas zayıflığı,sersemlik,aşırı durumda bayılma olabilir.Devamlı temasta derideki 

yağı alır ve döküntü yapar.Gözlere sıçraması halinde tahriş eder. 

 

12-EKOLOJİK BİLGİLER 

Bu konuda bu ürüne ait yeterli bilgi yoktur.Ürün,su kaynak ve giderlere dökülmemelidir. 

 

13-BERTARAF BİLGİLERİ 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne(22387) göre yok edilir. 

 

14-TAŞIMACILIK HAKKINDA BİLGİLER 

UN Numarası            :1263 

ADR Sınıfı               :Sınıf 3  

RID Sınıfı                 :Sınıf 3  

IMDG Sınıfı              :Sınıf 3,3  

ICAO/IATA Sınıfı   :Sınıf 3 

Ulaşım Belge Adı     :SÜPER SENTETİK ASTAR 

 

15-MEVZUAT BİLGİSİ 

Sembol ve tehlike sınıfı-Xn(zararlı) 

R-Tehlike Uyarıları 

R10           : (Alevlenebilir) 

R20/22      :(Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.) 

S-Güvenlik Uyarıları 

S2     :(Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun.)   

S3/7/9    :(Kabı,serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.) 

S16     :(Tutuşturucu  kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyin.) 

S51    :(Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.) 

 

16-DİĞER BİLGİLER 

2. bölümdeki R ibarelerinin açıklamaları: 

R22            :Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. 

R37/38        :Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. 

R41             :Ciddi göz hasarları tehlikesi 

R42/43       :Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir. 

R65             :Zararlı:Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.  

Güvenlik Bilgiler dökümanında yer alan bilgiler bu günkü bilgimiz kadarı ile doğrudur.Ürünün kullanım şartları 

bizim kontrolümüz ve bizim bilgimiz dışında olduğu için bu bilgilerin firmamızın bilmediği şartlarda 

kullanılmasından doğacak herhangi direkt ve/veya indirekt kayıp veya zararların sorumluluğunu taşımaz.  
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ÜRÜN ADI:SÜPER SENTETİK BEYAZ ASTAR 

KULLANILDIĞI YERLER:Binaların iç ve dış cephelerinde,beton sıva ve briket,ahşap ve metal gibi 

yüzeylerin korunmasında güvenle kullanılabilir.  
 


