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Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi

1.1. Ürün belirleyici

Ürün ismi: LEATHER SOAP

Ürün kodu: IC10

1.2. Madde veya karisim ile ilgili geçerli kullanim alanlari ve kullanilmasi tavsiye edilen durumlar

1.3. Güvenlik bilgi metni üzerindeki tedarikçi bilgileri

Sirket ismi: ValetPRO Ltd

Unit 4

Deanland Business Park

Deanland Road

Golden Cross

BN27 3RP

United Kingdom

Tel: 01892 277001

Email: info@valetpro.co.uk

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil durumlarda kullanilabilecek telefon numarasi: 01892 277001

 (yalnizca is saatleri)

Bölüm 2: Tehlike tanimlamalari

2.1. Madde veya karisim siniflandirmasi

Siniflandirmasi (DSD/DPD): Ürünün DSD/DPD altinda siniflandirmasi yoktur.

2.2. Etiket bilesenleri

Etiket bilesenleri: Bu ürünün etiket ögeleri yoktur.

2.3. Diger tehlikeler

PBT: Bu madde bir PBT/vPvB maddesi olarak tanimlanmamistir.

Bölüm 3: Bilesim / içerik hakkinda bilgi

3.2. Karisimlar

Zararli içerikler:
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ALCOHOL ETHOXYLATE

EINECS CAS Siniflandirmasi (DSD/DPD) Siniflandirmasi (CLP) Yüzde

  - 68439-45-2 Xn: R22; Xi: R41 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 0.1-1%

PEG-6-CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES

  -   - Xi: R36 Eye Irrit. 2: H319 0.1-1%

Bölüm 4: Ilk yardim önlemleri

4.1. Ilk yardim önlemleri ile ilgili açiklamalar

Deri temasi: Cilde yapismadigi takdirde derhal tüm kirlenmis/kontamine elbiseyi ve ayakkabiyi 

çikariniz. Derhal sabun ve bol miktarda su ile yikayiniz. 

Göz temasi: Gözlerinizi 15 dakika akan su ile yikayiniz. Get medical attention immediately. 

Agiz yoluyla alma: Agzini suyla çalkalayiniz. Kusmaya çalismayin. Bilinç açiksa derhal bir buçuk litre su 

içiriniz. Doktora basvurunuz. 

Solunum: Ancak kendi güvenliginiz saglandiginda maruz olan kisiyi tehlike bölgesinden 

uzaklastiriniz. 

4.2. Hem akut hem de geciken en önemli semptom ve etkiler

Deri temasi: Temas yüzeyinde olasi tahris ve kizariklik. 

Göz temasi: Agri ve kizariklik olusmasi mümkündür. Asiri derecede gözyasi akmasina neden olabilir. 

Siddetli agrilar olusabilir. Görme bulaniklasabilir. Kalici hasarlara neden olabilir. 

Yutma, agizdan alma: Agiz ve bogazin olasi yaralanmasi ve kizarikligi. Mide bulantisi ve mide agrilari olusabilir. 

Solunum: Olasi gicik öksürügü ve gögüste sikisma. 

Gecikmeli / aninda etkiler: Aninda etkiler, kisa süre maruz kaldiktan sonra ortaya çikar. 

4.3. Hizli Tibbi müdahale gerektiren durum isaretleri ve gerekli görülen özel tedavi

Aninda / özel muamele: Tesiste göz yikama ekipmani bulunmalidir. 

Bölüm 5: Yanginla mücadele önlemleri

5.1. Yangin söndürücü madde

Yangin söndürme aletleri: Yangin söndürme önlemlerini yangin çevresiyle koordine ediniz. Tanklari/kaplari 

püskürtme suyla sogutunuz. 

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan özel tehlikeler

Maruz kalma tehlikeleri: Yanma sirasinda zehirli gazlar / dumanlar yayar. 

5.3. Itfaiyeciler için öneriler

Itfaiyeciler için öneriler: Havalandirmadan bagimsiz solunum koruma aletleri kullaniniz. Gözler veya cildin 

temasini önlemek için koruyucu kiyafetler giyiniz. 

Bölüm 6: Kazara serbest birakma durumu ile ilgili önlemler
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6.1. Kisisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kisisel tedbirler: Kisisel koruyucu donanim için 8. bölüme bakiniz. Kontamine alani isaretlerle sinirlayip 

yetkisiz kisilerin erisimini engelleyiniz. Önlemleri sadece uygun koruyucu kiyafetlerle 

aliniz - Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümüne bakiniz. Sizintilari önlemek için sizinti 

yapan kaplari sizintinin oldugu yer yukari gelecek sekilde koyunuz. 

6.2. Çevresel önlemler

Çevresel tedbirler: Kanalizasyona veya derelere akitmayiniz. Yikintinin etrafina set çekiniz. 

6.3. Sinirlama ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Temizlik için metodlar: Kuru toprak veya kumla absorbe ediniz. Uygun bir metodla atmak için kapatilabilir, 

etiketli bir kurtarma konteynerine aktariniz. 

6.4. Diger bölümler ile ilgili referans

Diger bölümler ile ilgili referans: Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakiniz. Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne 

bakiniz. 

Bölüm 7: Kullanim ve depolama

7.1. Güvenli kullanim için önlemler

Tasima: Madde ile dogrudan temastan kaçininiz. Yeterli havalandirmayi saglayiniz. Havada sis 

olusumu ve yayilmasindan kaçininiz. 

7.2. Uyumsuzluk kosullarini da içeren güvenli depolama kosullari

Depolama kosullari: Soguk ve iyi havalandirarak depolayiniz. Kabi sikica kapali olarak saklayiniz. 

Uygun paketleme: Sadece orijinal kabi içinde saklayiniz. 

7.3. Özel nihai kullanim(lar)

Özel nihai kullanim(lar): Mevcut degil. 

Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri / kisisel koruma

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki maruziyet limitleri: Mevcut degil.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik ölçütleri: Yeterli havalandirmayi saglayiniz. 

Solunum sisteminin korunmasi: Solunum korumasi gerekmez. 

Ellerin korunmasi: Koruyucu eldivenler. 

Gözlerin korunmasi: Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri. Göz yikama solüsyonunu önceden temin ediniz. 

Deri korumasi: Koruyucu kiyafet. 

Çevre: Genel kanalizasyona veya etrafindaki çevreye girmesini önleyin. 

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
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9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgiler

Form: Sivi 

Renk: Renksiz 

Koku: Mild leather 

Göreli yogunluk: 1.00 pH: 8.5

9.2. Diger bilgiler

Diger bilgiler: Mevcut degil.

Bölüm 10: Stabilite ve reaktivite

10.1. Reaktivite

Reaktivite: Önerilen tasima ve depolama sartlarinda istikrarlidir. 

10.2. Kimyasal stabilite

Kimyasal stabilite: Normal kosullar altinda istikrarlidir. 

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasiligi

Tehlikeli reaksiyonlar: Normal tasima veya depolama sartlarinda tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez. 

Asagida listelenen sartlar veya malzemelere maruz kalma durumunda dekompozisyon 

meydana gelebilir. 

10.4. Önleme kosullari

Sakinilmasi gereken durumlar: Asiri isi. 

10.5. Uyumsuz malzemeler

Kaçinilmasi gereken materyaller: Güçlü oksitleyici maddeler. Güçlü asitler. Strong alkalis. 

10.6. Tehlikeli dekompozisyon (ayristirma) ürünleri

Zararli bozunma ürünleri: Yanma sirasinda zehirli gazlar / dumanlar yayar. 

Bölüm 11: Toksikolojik bilgi

11.1. Toksikolojik etkiler ile ilgili bilgi

Zehirlilik: Mevcut degil.

Semptomlar / maruz kalma yollari

Deri temasi: Temas yüzeyinde olasi tahris ve kizariklik. 

Göz temasi: Agri ve kizariklik olusmasi mümkündür. Asiri derecede gözyasi akmasina neden olabilir. 

Siddetli agrilar olusabilir. Görme bulaniklasabilir. Kalici hasarlara neden olabilir. 

Yutma, agizdan alma: Agiz ve bogazin olasi yaralanmasi ve kizarikligi. Mide bulantisi ve mide agrilari olusabilir. 

Solunum: Olasi gicik öksürügü ve gögüste sikisma. 

Gecikmeli / aninda etkiler: Aninda etkiler, kisa süre maruz kaldiktan sonra ortaya çikar. 
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Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Ekotoksisite: Mevcut degil.

12.2. Devamlilik ve parçalanabilirlik

Sürüp giderlik / çözünebilirlik: The surfactants contained within the product comply with the biodegradability criteria as 

laid down in Regulation (EC) No 648/2004. 

12.3. Biyoakümülatif potansiyel

Biyoakümülasyon potansiyeli: Biyoakümülasyon potansiyeli yoktur. 

12.4. Topraktaki mobilite

Mobilite: Toprakta kolayca absorbe edilir. 

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuçlari

PBT tanimi: Bu madde bir PBT/vPvB maddesi olarak tanimlanmamistir.

12.6. Diger yan etkiler

Diger etkiler: Not classed as Hazardous to the Environment but release to the environment should be 

avoided. 

Bölüm 13: Atik imha faktörleri

13.1. Atik isleme yöntemleri

Atik imhasi: Uygun konteynira aktarma ve uzman bir atik sirketi tarafindan alinma isleminin 

organizasyonu. 

Paketleme atik imhasi: Atik imhasini özel atik toplama sirketi ile gerçeklestiriniz. 

Not: Kullanici, atik imhasi için ilave edilen yerel veya ulusal yönetmeliklerin mevcudiyeti 

konusunda ikaz edilir. 

Bölüm 14: Tasima bilgileri

Tasima sinifi: Bu ürün, tasima için siniflandirilmamistir.

Bölüm 15: Düzenleyici bilgiler

15.1. Bu maddeye veya karisima özgü güvenlik, saglik ve çevre düzenlemeleri

Özel yönetmelikler: Uygulanamaz. 

15.2. Kimyasal Güvenlik Degerlendirmesi

Kim. güvenlik degerlendirmesi: Tedarikçi madde veya karsim üzerinde kimyasal güvenlik degerlendirmesi 

uygulamamistir. 

Bölüm 16: Diger bilgiler
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Diger bilgiler

Diger bilgiler: Bu Güvenlik Bilgi Formu, 453/2010 direktifine uygun olarak hazirlanmistir.

Bu Güvenlik Bilgi Formu, (EC) 1272/2008 direktifine uygun olarak hazirlanmistir.

B2/3'de belirtilen cümleleri: H302: Yutulmasi halinde sagliga zararlidir.

H318: Agir göz hasarlarina neden olur.

H319: Agir göz tahrisine neden olur.

R22: Yutulmasi halinde sagliga zararlidir.

R36: Gözleri tahris eder.

R41: Ciddi göz hasarlari tehlikesi.

Bilginin gizliliginin gerekleri: Yukarida verilen bilgilerin dogru olduguna inanilmaktadir ancak her türlü olasiligi 

kapsamaz ve yalnizca bir kilavuz olarak degerlendirilmelidir. 

[son sayfa]


