
Yeni düzenleme tarihi 3.06.2021
Hazırlama tarihi  8.07.2019
GBF No AEROSOL - DST147

Kaçıncı düzenleme olduğu 7

Kısım I
GÜVENLİK BİLGİ FORMU

General Purpose Economy Dust Remover
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin

Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmiştir

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün adı General Purpose Economy Dust Remover

Ürün numarası MCC-DST147

CAS numarası 68476-85-7

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş kullanımlar Temizleme ajanı.

Tavsiye edilmeyen kullanımlar Sadece endüstriyel alanlarda kullanım içindir.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi MICROCARE EUROPE BVBA
VEKESTRAAT 29 B11
INDUSTRIEZONE  ’T SAS
1910 KAMPENHOUT, Belgium
Phone +32.2.251.95.05
Fax +32.2.400.96.39
EuroSales@MicroCare.com

Üretici MICROCARE U.K. LTD
SEVEN HILLS BUSINESS CENTRE
SOUTH STREET, MORLEY
LEEDS, WEST YORKSHIRE, UK LS27 8AT
Tel:  +44 (0) 113 3609019
mcceurope@microcare.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası INFOTRAC 00-800-113-9023 (TURKEY)
1-352-323-3500 (from anywhere in the world)

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma T.C. 28848
Fiziksel zararlar Alev.Aerosol 1 - H222, H229

Sağlık zararları Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Çevresel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

2.2. Etiket unsurları
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Zararlılık işareti

Uyarı kelimesi Tehlike

Zararlılık İfadeleri H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
H229 Basınçlı kap: ısıtılırsa patlayabilir.

Önlem ifadeleri P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P251 Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P377 Gaz sızıntısına bağlı yangın: Sızıntı güvenli olarak durdurulmadan söndürmeyin.
P381 Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.
P403 İyi havalandırılan yerde depolayın.
P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P501 İçeriği/ kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

İlave etiket bilgileri P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
EUH210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.
RCH001a Sadece endüstriyel alanlarda kullanım için.

2.3. Diğer zararlar

Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermez.

BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

3.2. Karışımlar

Petrol gazları, sıvılaştırılmış 60-100%

CAS numarası: 68476-85-7 EC numarası: 270-704-2

Sınıflandırma
Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Zararlılık ifadelerinin tam metni Bölüm16’da verilmiştir.

İçerik notları CAS 68476-85-7 Petrol gazları - madde% 0.1'den az w / w 1,3
Bütadien, Muta ile ilgili tam uyumlaştırılmış sınıflandırma. 1B H340 ve Carc. 1A H350
Uygulanmaz.

Composition

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel bilgi Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Bilinci
yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun
gerçekleşebilmesini sağlayın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın.

2/11



Yeni düzenleme tarihi 3.06.2021
Hazırlama tarihi  8.07.2019
GBF No AEROSOL - DST147

Kaçıncı düzenleme olduğu 7

Kısım I
GÜVENLİK BİLGİ FORMU

General Purpose Economy Dust Remover
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin

Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun
ve dinlendirin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye
oksijen verilebilir.

Yutma Kusturmaya çalışmayın. Ağzı suyla iyice çalkalayın. Bol miktarda su içirin. Özel tavsiye için
doktora danışın.

Cilt teması Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın.

Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15
dakika yıkamaya devam edin. Özel tavsiye için doktora danışın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Genel bilgi Tanımlanan belirtilerin şiddeti maruziyetin konsantrasyonuna ve süresine bağlı olarak
değişebilir.

Soluma Buharlar baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısına neden olabilir. Solunum
zorluğu.

Yutma Bu ürünün fiziksel özellikleri nedeniyle, yutulma riski çok düşüktür.

Cilt teması Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.

Göz teması Uzun süreli temas halinde ciddi göz ve doku hasarlarına neden olur.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler Alkole dirençli köpük, karbondioksit, kuru toz veya su sisi ile söndürün.

Uygun olmayan söndürücü
maddeler

Yangını dağıtma ihtimaline karşı, yangını söndürmek için su jeti kullanmayın.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Özel zararlar Kaplar, içinde aşırı basınç oluşması nedeniyle ısıtıldığında şiddetli bir şekilde patlayabilir.
Aerosol kutuların parçalanması halinde, basınçlı içeriğin ve itici gazın hızla sızması nedeniyle
dikkat edilmelidir.

Zararlı yanma ürünleri Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Zararlı gazlar veya buharlar.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme sırasında
alınması gereken koruyucu
önlemler

Yangın gazlarını veya buharlarını solumaktan kaçının. Alanı boşaltın. Isıya maruz kalmış
kapları su spreyi ile soğutun ve herhangi bir risk bulunmuyorsa, bu kapları yangın alanından
başka bir yere götürün. Alevlere maruz kalan kapları, yangın sönene kadar suyla soğutun.
Akan yangın söndürme suyunu, kanalizasyon ve su yollarına girişini sınırlayarak ve
engelleyerek kontrol altına altın. Suyun kirlenme tehlikesi varsa, ilgili makamlara haber verin.

Yangın söndürme ekipleri için
özel koruyucu ekipman

Pozitif basınçlı kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı ve uygun koruyucu giysi
giyin. Avrupa standardı EN469'a uygun olan itfaiyeci kıyafetleri (kasklar, koruyucu botlar ve
eldivenler dahil) kimyasal kazalar için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır.
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BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler Kaplar, içinde aşırı basınç oluşması nedeniyle ısıtıldığında şiddetli bir şekilde patlayabilir.
Uygun eğitim olmadan veya kişisel tehlike içeren herhangi bir harekette bulunulmamalıdır.
Gerekli olmayan ve korunmasız kişileri döküntüden uzak tutun. Bu Güvenlik Bilgi Formunun 8.
Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Güvenli bir şekilde elleçleme için Güvenlik
Bilgi Formunda yazılı tedbirleri alın. Bir döküntüyle uğraştıktan sonra kendinizi iyice arındırın.
Dökülen malzemeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. Alanı boşaltın. Ürün, yangın
riskini artırır ve yanmayı hızlandırabilir. Yeterli havalandırma sağlayın. Döküntünün yanında
sigara içmeyin, ateş, kıvılcım veya diğer tutuşturucu kaynaklardan birini kullanmayın.
Kirlenmiş olan giysileri hemen çıkarın. Hava kirliliği kabul edilir düzeyin üstünde ise
onaylanmış bir solunum cihazı kullanın.

6.2. Çevresel önlemler

Çevresel önlemler Kanalizasyona veya su kaynaklarına veya toprağa dökülmesinden kaçının. Döküntüyü kum,
toprak veya diğer uygun yanıcı olmayan bir malzeme ile kontrol altına alın.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Döküntü temizleme yöntemleri Eldiven, koruyucu gözlük/yüz siperi, solunum aygıtı, çizme, giysi veya önlük gibi uygun
koruyucu ekipman kullanın. Patlama tehlikesi nedeniyle, malzemenin kapalı alanlara
girmesine izin vermeyin. Tüm tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın. Döküntünün yanında
sigara içmeyin, ateş, kıvılcım veya diğer tutuşturucu kaynaklardan birini kullanmayın. Yeterli
havalandırma sağlayın. Bir döküntüyle uğraştıktan sonra kendinizi iyice arındırın. Atıkların
bertaraf edilmesi için 13. Bölüme bakın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Diğer bölümlere atıflar Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. Bölüme bakın.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kullanım tedbirleri Sadece endüstriyel alanlarda kullanım içindir. Üreticinin önerilerini okuyun ve takip edin. Bu
Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Buharları
solumaktan ve cilt ile gözlerle temastan sakının. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden
uzak tutun. – Sigara içilmez. Aerosol kapları, yüksek ısıya veya direkt güneş ışığına maruz
bırakmaktan kaçının. Yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Koruyucu ekipman olmadan kırılmış
paketleri elleçlemeyin. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

Genel mesleki hijyenle ilgili
tavsiyeler

Cildin kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden
kullanmadan önce yıkayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara
içmeyin. Her vardiya sonunda ve yemekten, sigara içmeden ve tuvalete gitmeden önce
ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
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Depolama tedbirleri Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutun. Sadece orjinal kabında, serin ve iyi
havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kapları dik bir şekilde tutun. Kapları hasardan
koruyun. Güneş ışığından koruyun. Isı kaynaklarının yakınında depolamayın ve yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın. 50 °C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Depolama sınıfı Kimyasal depolama.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Belirli son kullanım(lar) Bu ürün için tanımlanmış kullanımlar Bölüm 1.2'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri
Mesleki maruziyet limitleri
Petrol gazları, sıvılaştırılmış

Uzun süreli maruziyet limiti (8-saat TWA): WEL 1000 ppm 1750 mg/m³
Kısa süreli maruziyet limiti (15-dakika): WEL 1250 ppm 2180 mg/m³
WEL = Workplace Exposure Limit.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Koruyucu donanım

      

Uygun mühendislik kontrolleri Yeterli havalandırma sağlayın. Ürün, kapalı bir alanda yeterli havalandırma olmadan
elleçlenmemelidir. Maruziyeti en aza indirmek için operatörlerin eğitilmesini sağlayın.

Göz/Yüz korunması Risk değerlendirmesi gözlerle temas ihtimalini belirtiyorsa, onaylanmış bir standart ile uyumlu
göz koruyucusu kullanılmalıdır. Risk değerlendirmeniz, daha yüksek seviyede bir korumanın
gerekli olduğunu belirtmedikçe, şu korunma yöntemleri kullanılmalıdır: Yüze sıkıca oturan
güvenlik gözlükleri.

Ellerin korunması Risk değerlendirmesi, ciltle temasın mümkün olduğunu belirtiyorsa, onaylı bir standart ile
uyumlu, kimyasala dirençli, su geçirmez eldivenler kullanılmalıdır. Eldiven üreticisinin belirttiği
verilere göre, eldivenlerin koruyucu özelliklerini devam ettirdiğini kullanım boyunca kontrol
edin ve herhangi bir bozulma tespit edildiğinde, eldivenleri en kısa sürede değiştirin.

Diğer cilt ve vücut koruması Tekrarlanan veya uzun süreli cilt temasını önlemek için uygun giysi giyin.

Sağlık tedbirleri Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

Solunum sisteminin
korunması

Risk değerlendirmesi, havada kirliliğin solunması ihtimalini gösteriyorsa, onaylı bir standart ile
uyumlu solunum koruması kullanılmalıdır. Solunum sistemini koruyucu tüm ekipmanların
kullanım amacına uygunluğundan ve 'CE' işaretli olduğundan emin olun.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm Aerosol.
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Renk Renksiz.

Koku Kokusuz.

Koku eşiği Uygun değil.

pH Uygulanamaz.

Erime noktası/donma noktası Uygun değil.

Başlangıç kaynama noktası ve
kaynama aralığı

-40 to -2°C @ 1013 hPa

Parlama noktası < -60°C

Buharlaşma hızı Uygun değil.

Buharlaşma faktörü Uygun değil.

Alevlenirlik (katı, gaz) Çok kolay alevlenir.

Üst/Alt alevlenirlik veya
patlayıcı limitleri

Alt alevlenirlik/patlama limiti: 1.4 %(V) Üst alevlenirlik/patlama limiti: 10.9 %(V)

Buhar basıncı 590-1760 kPa @ 45°C

Buhar yoğunluğu 1.5

Bağıl yoğunluk 500 - 510 kg/m3 @ 15°C

Hacimsel yoğunluk Uygun değil.

Çözünürlük (ler) Uygun değil.

Dağılım katsayısı Uygun değil.

Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı

365°C

Bozunma sıcaklığı Uygun değil.

Viskozite Uygun değil.

Patlayıcı özellikler Uygun değil.

Alev etkisi altında kalmak
sureti ile patlayıcı

Uygun değil.

Oksitleyici özellikler Uygun değil.

Global Warming Potential
(GWP)

Not available.

Surface tension

9.2. Diğer bilgiler

Diğer bilgiler Uygun değil.
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Kırılma indeksi Uygun değil.

Parçacık büyüklüğü Uygun değil.

Moleküler ağırlığı Uygun değil.

Uçuculuk Uygun değil.

Doygunluk konsantrasyonu Uygun değil.

Kritik sıcaklık Uygun değil.

Uçucu organik bileşik Ürün 100 % bir maksimum VOC (uçucu organik bileşik) içerir.

Heat of vaporization (at boiling
point), cal/g (Btu/lb)

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Tepkime Bu ürünle ilgili, bilinen herhangi bir reaktif tehlike yoktur.

10.2. Kimyasal kararlılık

Kararlılık Normal ortam sıcaklıklarında kararlıdır. Öngörülen depolama şartları altında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkime olasılığı Normal depolama ve kullanım koşulları altında, tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez. Şu
maddeler, ürünle kuvvetli reaksiyon gösterebilirler: Oksitleyici maddeler.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar Aerosol kapları, yüksek ısıya veya direkt güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının. Basınçlı
kap: ısıtıldığında patlayabilir.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler Kuvvetli oksitleyici maddeler.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri Tavsiye edilen şartlara uygun olarak kullanıldığında ve depolandığında bozunma olmaz.
Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Kürleşme sırasında zararlı buharlar serbest
kalabilirler.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite - oral
Özet Mevcut özel test verisi yoktur.

Akut toksisite - dermal
Özet Mevcut özel test verisi yoktur.

Akut toksisite - soluma
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Akut toksisite soluma (LC₅₀
buharlar mg/l)

20,0

Türler Sıçan

Cilt aşınması/tahrişi
Özet Mevcut özel test verisi yoktur.

Ciddi göz hasarı/tahrişi
Özet Mevcut özel test verisi yoktur.

Solunum yolları hassaslaşması
Özet Mevcut özel test verisi yoktur.

Cilt hassaslaşması
Özet Mevcut özel test verisi yoktur.

Eşey hücre mutajenitesi
Özet CAS 68476-85-7 Petrol gazları - madde% 0.1'den az w / w 1,3

Bütadien, Muta ile ilgili tam uyumlaştırılmış sınıflandırma. 1B H340 ve Carc. 1A H350
Uygulanmaz.

Kanserojenite
Özet Bu ürünün hiçbir bileşeni IARC tarafından insan kanserojeni olduğu muhtemel, mümkün veya

onaylanmış olarak tanımlanan %0.1 ' den büyük veya eşit seviyelerde bulunmaz.

Üreme sistemi toksisitesi
Özet Üreme toksik olarak bilinen herhangi bir madde içermez.

Belirli hedef organ toksisitesi-tek maruz kalma
Özet Aşırı maruziyet durumunda, organik çözücüler merkezi sinir sistemini zayıflatır, baş

dönmesine ve zehirlenmeye, çok yüksek konsantrasyonlar halinde bilinç kaybına ve ölüme
sebep olabilir.

Belirli hedef organ toksisitesi -tekrarlı maruz kalma
Özet Tekrarlanan maruziyet sonrasında, özel hedef organ toksik madde olarak sınıflandırılmaz.

Aspirasyon zararı
Özet Mevcut özel test verisi yoktur.

Genel bilgi Tanımlanan belirtilerin şiddeti maruziyetin konsantrasyonuna ve süresine bağlı olarak
değişebilir.

Soluma Sprey sisi solunum yollarında tahrişe neden olabilir.

Yutma Bu ürünün fiziksel özellikleri nedeniyle, yutulma riski çok düşüktür.

Cilt ile temas Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

Göz ile temas Gözleri hafif bir şekilde tahriş edebilir.
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Temas yolları Soluma Cilt ve/veya göz teması.

Hedef organlar Bilinen herhangi bir belirli hedef organ yoktur.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Toksisite Sucul toksisite oluşması olasılığı yoktur. Ürünün fiziksel doğasından dolayı bir zararlılık
oluşturduğuna inanılmamaktadır.

Akut sucul toksisite
Özet Uygun değil.

Kronik sucul toksisite
Özet Uygun değil.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık ve bozunabilirlik Kolayca biyolojik olarak bozunması beklenir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim potansiyeli Biyobirikim beklenmez.

Dağılım katsayısı Uygun değil.

12.4. Toprakta hareketlilik

Hareketlilik Ürün, tüm yüzeylerden kolaylıkla buharlaşabilen uçucu organik bileşikler (VOC) içerir.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT ve vPvB
değerlendirmesinin sonuçları

Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermez.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Diğer olumsuz etkiler Bilinmiyor.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Genel bilgi Atıklar, kontrollü atık olarak arıtılmalıdır. Gaz/buhar birikimi tehlikeli olabileceğinden, yetersiz
havalandırılmış alanlara deşarj etmeyiniz.

Atık işleme yöntemleri Atıkları, yerel Atık Bertaraf Mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak, lisanslı bir atık bertaraf
tesisinde bertaraf edin.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

14.1. UN numarası

UN No. (ADR/RID) 1950

UN No. (IMDG) 1950
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UN No. (ICAO) 1950

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Uygun sevkiyat adı (ADR/RID) UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, LIMITED QUANTITY

Uygun sevkiyat adı (IMDG) UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, LIMITED QUANTITY

Uygun sevkiyat adı (ICAO) UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, LIMITED QUANTITY

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

ADR/RID sınıfı 2.1

ADR/RID sınıflandırma kodu 5F

IMDG sınıfı 2.1

ICAO sınıfı/bölümü 2.1

14.4. Ambalajlama grubu

ADR/RID ambalajlama grubu None

IMDG ambalajlama grubu None

ICAO ambalajlama grubu None

14.5. Çevresel zararlar

Çevre açısından zararlı/deniz kirletici
Hayır.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal mevzuat The Aerosol Dispensers Regulations 2009 (SI 2009 No. 2824).

Rehber Workplace Exposure Limits EH40.
Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37.

Kimyasal güvenlik
değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi uygulaması yoktur.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Yeni düzenleme tarihi 3.06.2021

Kaçıncı düzenleme olduğu 7

Hazırlama tarihi 8.07.2019

GBF No AEROSOL - DST147
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Zararlılık ifadelerinin tümü H220 Çok kolay alevlenir gaz.
H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
H229 Basınçlı kap: ısıtılırsa patlayabilir.
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