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1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ 

Ürün adı 

Ticari ismi : DESMOPAN DP 3690AU 

Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen 
durumlar 

Kullanımı : Kalıplanmış plastik mal üretimi 
 

Güvenlik veri sayfasını sağlayan tedarikçi detayları:  
Bayer MaterialScience AG 
BMS-IO-S&T-PSRA-PSI Product Safety 
51368 Leverkusen, Germany 
 
Tel.: +49 214 30 25026 
Fax: +49 214 30 9650035 
Email: productsafety@bayerbms.com 
Acil durum telefon numarası: +49 214 30 99300 (Emergency Bayer) 
Address in Turkey: 
BAYER TURK KIMYA SAN. LTD.STI 
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. 
No: 53 34770 Umraniye ISTANBUL 
Tel : +90(216) 528 37 53   Fax : +90(216) 645 37 53 
 

 
 
2. TEHLİKE TANIMLAMA 

Maddenin veya karışımın sınıflandırması 

Sınıflandırma (1272/2008/EC):  
 
(EC) No. 1272/2008 Yönetmeliğine göre zararlı madde veya karışım değildir. 
 

Sınıflandırması (2006/121/EEC, 1999/45/EC):  
 
EC Direktifleri 2006/121/EC veya 1999/45/EC’ye göre bir sınıflandırması yoktur.  

Etiket öğeleri 

 
Etiketleme  (1272/2008/EG): 
(EC) No. 1272/2008 Yönetmeliğine göre zararlı madde veya karışım değildir. 
 

Etiketleme (2006/121/EEC, 1999/45/EC):  

EC Direktifleri 2006/121/EC veya 1999/45/EC’ye göre etiketleme gerekli değildir. 
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3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER 

Ürün tipi: Karışım 
 
Termoplastik poliüretan 
 

 
 
4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ 

İlk yardım önlemlerinin açıklaması 

Deriyle teması halinde: SICAK ERİYİKLE TEMAS: Hemen bol suyla soğutunuz. Deri üzerinde 
kabuk tutmuş ürünü ne yolarak ne de solvent yardımıyla çıkarmaya çalışmayınız. Olası yanıklar 
ve deri tedavisi için, hemen doktora başvurunuz.  

Verilen bilgiler ürünün oda sıcaklığındaki kullanımı içindir. Deriyle teması halinde etkilenen 
bölgeyi bol su ve sabunla yıkayınız.  

 
 
5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ 

Uygun yangın söndürme aracı: Su, Köpük, Kuru kimyasal 
 

Maddeden veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler:  

Yanma karbon monoksit, karbon dioksit, azot oksitler ve iz miktarda hidrojen siyanür açığa 
çıkarır. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.  

İtfaiyeciler için öneri:  

İtfaiyeciler kendinden solumalı solunum aleti takmalıdırlar.  

Kontamine olmuş yangın söndürme sularının toprağa, yeraltı ve yer üstü sularına karışmasını 
önleyiniz.  

 
 
6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER 

Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri: Koruma kıyafetleri giyiniz 
(8.bölüme bakınız). Granüller - kayma tehlikesi! Uygun bir havalandırma sağlayınız/dışarı atımlı 
havalandırma. İzni olmayan kişileri uzak tutunuz.  

Çevreyle ilgili önlemler: Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.  

Bulundurma ve temizleme yöntemleri ve malzemeleri: Mekanik taşıma aletleri kullanınız. Toz 
oluşmamasına dikkat ediniz. Uygun bir atık kabı içine küreyiniz.  
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Diğer bölüm referansları: Atma önlemleri hakkında daha fazla bilgi için 13.bölüme bakınız.  

 
 
7. TAŞIMA VE DEPOLAMA 

Güvenli kullanım için önlemler:  

Yeni tamburları açarken, granülleri kuruturken ve malzemeyi işlerken uygun havalandırma 
gerekirse etkin dışarı atım sistemi sağlanmalıdır. Önerilen işlem şartları altında az miktarda 
emisyon olabilir.  

İyi havalandırma sağlanır ve/veya bölgesel egzoz sistemleri kullanılırsa, 8. Bölümde bakınız 
İşyeri Maruz Kalma Limit(ler)inin aşılmaması gerekir. Etkin bir dışarı atımlı havalandırmayla toz 
alınmalıdır.  

Yiyecek, içecek ve tütün ürünlerinden uzak tutunuz. Aralardan ve iş çıkışından önce el ve 
yüzünüzü yıkayınız. Çalışma giysilerinizi ayrı bir yerde tutunuz. Kontamine olmuş kıyafetleri 
değiştiriniz.  

Olası uyumsuzlukları da kapsayan güvenli saklama koşulları:  

Kabı iyice kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin.  

VCI depolama sınıfı (VCI = Alman Kimya Endüstrisi Birliği): 11  
Depolama sıcaklığı: < 40 °C 
 
 

 
 
8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA 

 
Bu ürünü işlerken aşağıda adı geçen maddelerin düzenlemelerine uyulmalıdır, özellikle de işlem 
yüksek sıcaklıkta gerçekleşiyorsa. Deneyimlerimize göre, buharın açığa çıktığı noktalarda temiz 
hava sağlanması ve dışarı atımlı havalandırma aşağıda belirtilen tolerans limitlerine uyulmasını 
sağlamaktadır.  

Kontrol parametreleri 
 
Madde CAS-No. Esaslar Tip: Değer İşyeri 

Tavan 
Sınır 
Değeri 
(CLV) 

Notlar 

Tetrahydrofuran 
 

109-99-9 
 

EU ELV TWA  
 

50 ppm 
150 
mg/m³ 

 
 

 

Tetrahydrofuran 
 

109-99-9 
 

EU ELV STEL  
 

100 ppm 
300 
mg/m³ 

 
 

 

Tetrahydrofuran 
 

109-99-9 
 

EU ELV Deri  
 

  
 

Deri tarafından emilmesi 
olasıdır 
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Tetrahydrofuran 
 

109-99-9 
 

TR MAK TWA  
 

200 ppm 
590 
mg/m³ 

 
 

 

Maruziyet kontrolü 

Solunumun korunması:  
Toz oluşması halinde, EN 143'e uygun P1 parçacık filtreli solunum aleti kullanınız.  
 
Ellerin korunması:  
Koruyucu eldivenlerle kullanıma uygun malzemeler; EN 374: 
Polivinil klorür - PVC: Kalınlık >=0,5mm 
Kirlenmiş ve/veya zarar görmüş eldivenler değiştirilmelidir.  
 
Gözlerin korunması:  
Koruyucu gözlük / maske kullanın.  
 
Deri ve vücudun korunması:  
Uygun koruyucu giysi giyin.  
 
Daha kapsamlı koruma önlemleri:  
Toz/buharını solumayınız. Yağlı deri.  

 
 
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi 

Görünüm: granüler yapıya sahip 
Renk: renge göre değişik 

Koku: neredeyse kokusuz 
pH: uygulanamaz   

Yumuşama noktası: > 120 °C    

Tutuşabilirlik veya patlama 
alt/üst sınır değerleri: 

uygulanamaz   

Buhar basıncı: uygulanamaz     
Yoğunluk: ca. 1,2 g/cm³  

Kütle yoğunluğu: 500 - 700 kg/m3  

Su çözünürlüğü: pratikte çözünmez  
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: uygulanamaz   

Tutuşma sıcaklığı: > 210 °C   

Viskozite, dinamik: uygulanamaz     
 
 
10. KARARLILIK VE TEPKENLİK 

Kimyasal stabilite: Bozunma 230 °C'de başlar.  
 
Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı: Hiçbir tehlikeli reaksiyon gözlemlenmemiştir.  
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Tehlikeli ayrışma ürünleri: Başlıca CO, CO2 ve nitrojen oksitler olmak üzere, için için  ve tam 
olmayan yanmalar zehirli gaz karışımlarına yol açar.  
 

 
 
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 

Variller ilk kez açıldığında ve ürün yüksek sıcaklıklara (örn. kurutma veya işlem sırasında) maruz 
kalırsa az miktarlarda izosiyanatlar açığa çıkabilir. Esasen diizopropilfenil izosiyanat söz 
konusudur.  

Önerilen işlem sıcaklığının aşılması açığa çıkan izosiyanat buharının kayda değer derecede 
artmasına neden olur.  

Aşırı maruz kalmak konsantrasyona bağlı solunum yolu tahrişi ve/veya izosiyanatlar tarafından 
hassasiyete neden olur (sonradan ortaya çıkan solunum güçlüğü, öksürük, astım olasıdır) Aşırı 
hassassiyeti olan kişiler düşük konsantrasyonlardaki izosiyanatla bile bu etkilerden şikayetçi 
olabilir.  

Risk tahmini için kıyaslanabilir bir ürünün verileri:  

Akut toksisite LD50 oral, Sıçan: > 5000 mg/kg  

LD50 subkütan akut toksisitesi, sıçan: > 5000 mg/kg  

Primer cilt iritasyonu, tavşan: tahriş edici değil  

Primer mukoza iritasyonu, tavşan: tahriş edici değil  

Magnusson/Kligmann’a göre cilt hassasiyeti (maksimuma çıkma testi): Gine domuzları üzerinde 
hassasiyeti yaptığı ispatlanmamıştır  

Bu ürünü işlerken aşağıda adı geçen maddelerin düzenlemelerine uyulmalıdır, özellikle de işlem 
yüksek sıcaklıkta gerçekleşiyorsa.  

Madde CAS-No. R -cümlesi/ R-cümleleri 
İzosiyanat (tümü, -
NCO şeklinde) 

 R42 Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir.  

 
Diizopropil 
fenilizosiyanat 

28178-42-9 R26 Solunması halinde çok toksiktir.  

  R34 Yanıklara neden olur.  
  R22 Yutulması halinde zararlıdır.  
  R42 Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir.  
 
Tetrahydrofuran 109-99-9 R36/37 Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir.  
 
 







 
 

 
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 
1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 

<####>112000011542 

DESMOPAN DP 3690AU  
Versiyon 1.0 Revize Edildiği Tarih 16.07.2012 Basım Tarihi 17.07.2012> 

 

 
6/7 BMS_SDS_TR / TR 

 

 
İlave bilgi:  
Deneyimlerimize ve bilgilere göre ürün düzgün kullanıldığı takdirde sağlığa zararlı etkilere sahip 
değildir.  
 

 
12. EKOLOJİK BİLGİLER 

Ürünün ekotoksikoloji çalışmaları mevcut değildir.  

Su yolları, atık su veya toprağa karışmasını önleyiniz.  

Risk tahmini için kıyaslanabilir bir ürünün verileri:  

 

Ekotoksikoloji ile ilgili diğer notlar: 
Ürün atık suyun AOX değerine (DIN 38409) katılmaz.  
 
Ekotoksikoloji bilgilerine dayanarak, madde balıklara ve daphniaya zararsız olarak 
sınıflandırılabilinir.  
 

 
 
13. ATIK TEDBİRLERİ 

Uygulanabilir uluslararası, ulusal ve yerel kanun, düzenleme ve tüzüklerine uygun şekilde atınız. 
AB içinde atmak için, Avrupa Atık Kataloğundaki (EWC) uygun kod kullanılmalıdır.  
 
 
Atık uygulama yöntemleri  
Konteynerler mümkün olan en iyi şekilde boşaltıktan sonra (örn. dökme, kazıma veya kurumaya 
bırakarak), kimya sanayi mevcut geri alım şemasına uygun çerçevede kurulmuş uygun bir 
toplama noktasına gönderilebilinir. Konteynerler ulusal kanun ve çevresel düzenlemelere uygun 
olarak geri dönüştürülmelidir.  
 
Ürün, mekanik geri dönüşüme uygundur. Uygun işlemin ardından, söz konusu ürün yeniden 
eritilebilir ve kalıplı üretilen yeni parçalar elde edilmesi amacıyla yeniden işlenebilir. Mekanik geri 
dönüşüm, yalnızca malzeme uygun biçimde seçildiğinde ve türüne göre dikkatle ayrıldığında 
gerçekleştirilebilir.  
 
 
 

 
 
14. TAŞIMA BİLGİLERİ 

 

ADR/RID Tehlikeli mal değildir 
 

ADN Tehlikeli mal değildir 

Bu sınıflandırma verileri, tanker ile taşımada geçerli değildir. Gerekirse, üreticiden ek bilgi talep 
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edilebilir. 
 

IATA Tehlikeli mal değildir 
 

IMDG Tehlikeli mal değildir 
 
Kullanıcı için özel tedbirler : Tehlikeli değildir kargo. 

hafif koku. Kuru tutunuz. 
Yiyeceklerden ayrı uzak tutunuz. 
 

 
 
15. DÜZENLEME BİLGİLERİ 

Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/yasal düzenlemeler 

Su kirliliğine sebep olan sınıf (Almanya): nw suyu kirletmez 
(Su için Zararlı Maddelerin hakkındaki Direktifinin 1.Ekine göre) 
 

 
 
16. DİĞER BİLGİLER 

 
Ek bilgi 

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli 
bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve 
tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu 
sayılamaz. Bu bilgiler, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle 
karıştırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir 
dokümanda belirtilmemişse. 

 






