GÜVENLİK BİLGİ FORMU
ÜRÜN ADI
. PRO-FLEX.M SONKAT BOYA
HAZIRLAMA TARİHİ : 01.04.2010
ÜRETİCİ FİRMA
: ARD SPOR MALZEMELERI İNS.SAN.TİC.LTD.STİ.
TEL/FAX
:+90216 621 09 66 / +90216 621 09 04
ACİL DURUMDA ARANILACAK TEL.:0537 247 46 42
ÜRÜN BİLEŞİMİ : Su ,dolgu,pigment , additive, silis ve latex emülsiyon reçine içeren
sonkat boyadır.
Tehlikelerin tanıtımı:
* Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
* Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
* Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edilmelidir.
* Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
* Yutulması halinde hemen doktora başvurun,etiketi gösterin.
* Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
İLKYARDIM TEDBİRLERİ
Göz ve cilt ile temas ederse: göz kapaklarını açarak en az 15 dakika su ile yıkayın,cildi bol
su ve sabunla yıkayın,gerekirse kimyasala bulaşmış giysileri çıkartın.
YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ:
* Parlama noktası , parlayıcı değildir.
* Uygun yangın söndürücüler: alkole dayanıklı köpük,CO2, tozlar, su sisi
* Kullanılmaması gereken yangın söndürücüleri : su jeti
* Yanma sonucu açığa çıkması muhtemel gazlarla ilgili önlem ve uyarılar: yangın
sonucunda yoğun,siyah duman oluşabilir.uygun solunum cihazı gerekebilir.ateşe maruz
kalan ambalajları su ile soğutun.
KAZA SONUCU ALINACAK TEDBİRLER;
Tutuşturucuları uzaklaştırın, alanı havalandırın. Buharların solunmasını engelleyin,gerekirse
insanları ortamdan uzaklaştırın.Zeminler kaygan olabilir,düşme tehlikesine karşı dikkatli
olun.
Dökülen malzemeyi yanmaz bir abzorban malzeme ile toplayın ( kum, toprak, vs…) ,yerel
yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmek üzere bir kaba koyun.Kanalizasyona veya su
kanallarına gitmesine izin vermeyin.

KULLANMA VE DEPOLAMA;
Ambalajı sıkıca kapalı tutun. Göz ve deriyle teması engelleyin. +5,-35 ºC deki kuru , iyi
havalandırmalı,direk güneş ışığından uzakta saklayın. Dondan koruyun.
KİŞİSEL KORUNMA;
Yeterli havalandırmayı sağlayın. Uzun süreli veya tekrarlı kullanım halinde Latex lastik
eldiven kullanın. Sıvı sıçramalarını önlemek üzere tasarlanmış güvenlik gözlükleri kullanın.
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER;
GÖRÜNÜŞ : Homojen boya
pH : 8,5-9,5
KATI İÇERİĞİ : 65-70
YOĞUNLUK : 1.5-1.6 gr/cm³
KARARLILIK VE REAKTİVİTE;
Önerilen saklama ve kullanma koşullarında kararlıdır.Malzemeyi kuvvetli asit ve alkalilerden
uzak tutun.Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında karbon monoksit, karbondioksit gibi tehlikeli
ayrışma ürünleri ortaya çıkabilir.
EKOLOJİK BİLGİ ;
Ürün %5’den daha az etil glikol içerir,etil glikol % 100 uçucudur.Bir gün içinde tamamen
atmosfere karışır.Bio birikim potansiyeli yoktur.
TAŞIMACILIK BİLGİSİ
AMBALAJ GRUBU : 3
KARAYOLU SINIFI : 3
TAŞIMACILIK ADI : SU BAZLI AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

