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1 Madde / hazırlık ve firma adı

· Ürün hakkında bilgiler

· Ticari adı: TYTAN Professional
B1 Fire-Ratarding Pu-Gun-Foam

· Mal numarası:F-004
· Maddenin Kullanımı / HazırlanmasıĐnşaat kimyası

· Üretici / Teslimatı yapan:
SELENA GROUP
www.selenafm.com, info@selenam.com

TURKEY:
POLYFOAM Yalıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
ĐSTANBUL – TÜRKĐYE
Tel: +90 212 236 60 33 Fax: +90 212 236 01 87
www.polyfoam.com.tr, info@polyfoam.com.tr

· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:info@polyfoam.com.tr
· Acil hallerde danışma: Tel: +90 212 236 60 33

2 Muhtemel tehlikeler

· Tehlike tanımı:

Xn Sağlığa zararlıdır
F+ Aşırı derecede kolay tutuşabilir

· Đnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları:
Havadan daha ağır olan yanıcı gaz; yüzeyi ve oda zeminini kaplayabilir. Köpük deriye ve diğer yüzeylere
kolaylıkla yapışabilir.
Üründe en son yayımlanmış "Avrupa Birliğ inde Hazırlama Malzemeleri Genel Sıralandırma
Talimatnamesinin" Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur.
Dikkat kap basınç altındadır.
R 12 Çok kolay tutuşabilir
R 20 Teneffüs edildiğinde sağlığa zararlıdır
R 36/37/38 Gözleri, solunum organlarını ve cildi tahriş eder
R 42/43 Teneffüs yoluyla ve cilde temasıyla duyarlılığın artması olasılığı mevcuttur
Đzosiyanatlar ihtiva eder. Üreticinin ikazlarını dikkate alınız.
Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50°C 'ı aşan ısılarda (örneğin ampullerden) koruyunuz.
Kullandıktan sonra da zor kullanarak açmayınız ya da yakmayınız.
Alevin içine ya da kızgın bir cisimin üzerine sıkmayınız. Ateşleyici cisimlerden uzak tutunuz - Sigara
içmeyiniz.
15,0 Ağırlık yüzdesi tutuşucu unsurlar ihtiva eder.
Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

· Klasifikasyon sistemi:
Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca
verilen bilgilerle takviye edilmiştir.

3 Bileşim / Bileşenleri hakkında bilgiler

· Kimyevi tanımlama
· Tarifi: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.

· Đhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
CAS: 9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues

Xn, Xi; R 20-36/37/38-42/43
%< 26,0
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CAS: 101-68-8
EINECS: 202-966-0

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
Xn, Xi; R 20-36/37/38-42/43

%< 20,0

CAS: 115-10-6
EINECS: 204-065-8

dimethyl ether
F+; R 12

%< 10,0

CAS: 5873-54-1
EINECS: 227-534-9

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
Xn, Xi; R 20-36/37/38-42/43

%< 1,5

· Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

4 Đlk yardım önlemleri

· Teneffüs ettikten sonra:
Bolca temiz hava alması sağlanarak her ihtimale karşı doktora başvurulmalıdır.
Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.

· Cilde temas ettikten sonra:
Sertleşmemiş köpük kalıntıları doğal konsantre etanol benzeri solventler kullanılarak temizlenebilir (göz ile
temasından kaçınınız). Sertleşmiş köpük, sabunla yıkanır ve bol su ile durulanarak çıkartılır. Tahriş
gözlenirse, tahriş olan yere krem uygulanır.

· Gözlere temas ettikten sonra:
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Sikâyetlerin devam
etmesi halinde doktora başvurunuz.

· Yuttuktan sonra:
Ağzını çalkalayınız ve bolca su içiriniz.
Kusmasını sağlamayınız, derhal doktor çağrınız.

5 Yangın söndürme önlemleri

· Elverişli söndürücü maddeler:
Karbon diyoksit
Söndürme tozu
Köpük
Su perdesi
Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.

· Maddenin, yanarken oluşturduğu maddelerin ya da oluşan gazların yarattığı özel tehlikeler:
Patlayıcı gaz-hava bileşimleri oluşturabilir.
Aşırı ısınma ya da yangın hallerinde zehirli gazlar oluşturabilir.

· Özel koruyucu teçhizat:
Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.
Komple koruyucu elbise giyiniz.
Nefes koruyucu alet takınız.

6 Đstenmeden çözülerek yayılmalarda alınacak önlemler

· Kişisel güvenlik önlemleri:
Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız.
Kişisel koruyucu giyim giyiniz.
Çıkan aerosolleri solumayın.
Yeterli havalandırma sağlayınız.

· Çevreyi koruyucu önlemler:
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.

(Devamı sayfa 3 'da)
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· Temizleme/Toplama yöntemleri:
Kürleşmemiş köpük kolayça yapışır, bu yüzden dikkatlice temizleyin. Köpük kalıntılarını acilen bir parça bez
ve konsantre etanol benzeri solvent kullanarak temizleyin. Kürleşmiş köpük mekanik yollarla çıkarılabilir ve
parlatılabilir.
Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.
Yeterli havalandırma sağlayınız.

· Ek uyarılar: Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

7 Kullanım ve depolama

· Kullanım:
· Güvenli çalışma için uyarılar:
Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.
Kapları açarken, taşırken ya da yere bırakırken dikkatli davranınız.

· Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:
Alevin içine ya da kızgın bir cisimin üzerine sıkmayınız.
Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız.
Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50 °C 'dan yüksek ısılardan (örneğin ampullerin ısısından)
koruyunuz. Kullandıktan sonra da zor kullanarak açmayınız ve yakma yınız.

· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:
Serin bir yerde muhafaza ediniz.
Basınçlı gaz kutularının muhafazası ile ilgili resmi yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

· Birarada depolama ile ilgili uyarılar:
Asitlerle birarada muhafaza etmeyiniz.
Alkaliklerle birarada muhafaza etmeyiniz.
Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
Gıda maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.

· Depolama şartları ile ilgili di ğer bilgiler:
Kullanılmamış tenekeleri dik olarak saklayın.
Dondan koruyunuz.
+ 5°C to + 30°C arasında saklayın.
Bir yere kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.

8 Kimyevi madde buharları tesiri altında kalınmasının sınırlandırılması ve kişisel
koruyucu teçhizat

· Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

· Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
PEL (USA)
REL (USA)

TLV (USA)

Kısa zaman değeri: C 0,2 mg/m³, C 0,02 ppm
Kısa zaman değeri: C 0,2* mg/m³, C 0,02* ppm
Uzun zaman değeri: 0,05 mg/m³, 0,005 ppm
*10-min
0,051 mg/m³, 0,005 ppm

115-10-6 dimethyl ether
IOELV (EU)
WEEL (USA)

1920 mg/m³, 1000 ppm
1000 ppm

· Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
(Devamı sayfa 4 'da)
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· Kişisel koruyucu teçhizat:
· Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.

· Nefes koruyucu önlemler:
Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da
uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız.

· Elleri koruyucu:

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.
Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün / hazırlanmış madde / kimyasal karışım için lâzım olan eldiven
imalatında kullanılması gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır.
Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve
bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

· Eldiven malzemesi
PVC 'den eldivenler
Lastik eldivenler
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate
alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin
birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile
her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.

· Gözleri koruyucu:

Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük

· Vücut koruyucu:Koruyucu iş giyimi

9 Fiziksel ve kimyevi özellikler

· Genel bilgiler

Biçim: Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvı
Süratle kürleşen köpük aerosol tenekeden itici gaz ile çıkar.

Renk: Gri
Koku: Karekteristik

· Durum değişikli ği
Erime ısısı / Erime ısı alanı: Belirlenmemiştir.
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:Belirlenmemiştir.

· Alev alma ısısı: 0°C (dla propelantów)

· Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan
Buhar/Hava karışımlarının oluşması mümkündür.

· Patlama sınırları:
Alt: 1,5 Vol %

(Devamı sayfa 5 'da)
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Üst: 11,0 Vol %

· Buhar basıncı 20°C'de: > 500 kPa (in can)

· Yoğunluk 20°C'de: 1,2 g/cm³

· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla: Çözülmez.

Su ile reaksiyona girer

10 Stabilite ve reaktivite

· Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:
Usulüne uygun muhafaza edildiğinde ve kullanıldığında ayrışma olmaz.

· Kaçınılması gereken maddeler:
Aktif hidrojen içeren malzemelerle ve su ile kuvvetli bir şekilde reaksiyona girer.

· Tehlikeli reaksiyonlarTehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
· Tehlikeli ayrışım maddeleri:Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

11 Toksikoloji ile ilgili bilgiler

· Akut toksisite:
· Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)
101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
Ağızdan LD50 2200 mg/kg (mouse)

· Asli tahriş edici etkisi:
· ciltte: Cildi ve sümüksel zarı tahriş edici tesiri vardır.
· gözde:Tahriş edici tesiri vardır.
· Duyarlılık yaratma:
Teneffüs etme yoluyla duyarlılığı arttırabilir.
Cilde temasla duyarlılığı arttırabilir.

· Ek toksikolojik uyarılar:
Ürün, AT 'nin hazırlanan maddeler için Genel tasnif yönetmeliklerinin hesaplama yönteminin en son geçerli
metnine göre aşağıda belirtilen tehlikelere haizdir:
Sağlığa zararlıdır
Tahriş edicidir

· Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:
· Duyarlılık Teneffüs yoluyla ve cilde temasıyla duyarlılığın artması olasılığı mevcuttur

12 PBT-özellikleri

· Ayrılma ile ilgili bilgiler (Kalıcılık ve indirgenebilirlilik): Bakterilerle ayrışmaz.
· Değişik çevre kesimlerinde durumu:
· Devingenlik ve biyoakümülasyon potansiyeli:Organizmalar içinde zenginleşmez
· Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona
ulaşmasını " önleyiniz.

 TR
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13 Tasfiyesi ile ilgili uyarılar

· Ürün:
· Tavsiye:Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

· Temizlenmemiş ambalajlar:
· Tavsiye:Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

14 Nakliye ile ilgili bilgiler

· Karada nakliye ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle taşınması ile ilgili uluslararası anlaşma
- sınır ötesi / yurtiçi):

· ADR/RID - sınıfı: 2   5F Yoğunlaştırılmış, sıvı hale getirilmiş ya da basınç altında çözülmüş olan
gazlar

· Kemler (tehlike) sayısı:23
· BM - numarası: 1950
· Ambalaj gurubu: - 
· Tehlike pusulası: 2.1
· Malın tanımı: 1950 AEROSOLS

· Denizde gemi nakliyatı ĐMDG:

· ĐMDG - sınıfı: 2.1
· BM - numarası: 1950
· Label 2.1
· Ambalaj gurubu: - 
· EMS - numarası: F-D,S-U
· Marine pollutant: Hayır
· Doğru teknik ismi: AEROSOLS

· Hava nakliyatı ĐCAO-TĐ ve ĐATA-DGR:

· ĐCAO/ĐATA - sınıfı: 2.1
· BM/ID numarası: 1950
· Label 2.1
· Ambalaj gurubu: - 
· Doğru teknik ismi: AEROSOLS, flammable

15 Hükümler

· AET direktiflerine göre işaretlendirme:
Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir.

(Devamı sayfa 7 'da)
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· Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı:

Xn Sağlığa zararlıdır
F+ Aşırı derecede kolay tutuşabilir

· Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:
diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate

· Riziko uyarıları:
12 Çok kolay tutuşabilir
20 Teneffüs edildiğinde sağlığa zararlıdır
36/37/38 Gözleri, solunum organlarını ve cildi tahriş eder
42/43 Teneffüs yoluyla ve cilde temasıyla duyarlılığın artması olasılığı mevcuttur

· Güvenlik uyarıları:
16 Ateşleyici kaynaklardan uzak tutunuz - Sigara içmeyiniz
23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz
36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız
46 Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz)
51 Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız
63 Teneffüs edelmesi suretiyle (solunum yoluyla) oluşan kazalarda: Kazazede kişiyi temiz havaya

çıkarıp hareket etmemesini sağlayınız

· Belirli karı şımların özel şekilde işaretlenmesi:
Đzosiyanatlar ihtiva eder. Üreticinin ikazlarını dikkate alınız.
Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50°C 'ı aşan ısılarda (örneğin ampullerden) koruyunuz.
Kullandıktan sonra da zor kullanarak açmayınız ya da yakmayınız.
Alevin içine ya da kızgın bir cisimin üzerine sıkmayınız. Ateşleyici cisimlerden uzak tutunuz - Sigara
içmeyiniz.
15,0 Ağırlık yüzdesi tutuşucu unsurlar ihtiva eder.
Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

16 Diğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler
ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

· Önemli R terkipleri
12 Çok kolay tutuşabilir
20 Teneffüs edildiğinde sağlığa zararlıdır
36/37/38 Gözleri, solunum organlarını ve cildi tahriş eder
42/43 Teneffüs yoluyla ve cilde temasıyla duyarlılığın artması olasılığı mevcuttur

· Kullanımda yapılması tavsiye edilen kısıtlamalar
Yapı malzemelerinin montajında ve yalıtımında kullanılır. Kapı ve pencere montajları mekanik bağlantılar
olmadan yapılamaz. Kullanmadan önce teneke sıcaklığını oda sıcaklığına getirin.Tenekeyi çok iyi çalkalayın.
Adaptörü veya tabancayı  valfe vidalayın. Uygulama esnasında tenekenin alt kısmı yukarı gelmelidir. Sprey
hacmini adaptör veya tabanca üzerindeki tetiği kullanma şekliniz ile belirleyebilirsiniz.  Teneke içerisindeki
köpük boşaltıldıktan sonra hacmi artar. Kürleşmemiş köpük kalıntılarını temizleyici kullanarak temizleyin. (
Kürleşmiş köpük yalnızca mekanik yollarla çıkarılabilir.) Kürleşme tamamlandıktan sonra köpüğü UV
ışınlarından koruyun. Düşük sıcaklıklarda köpük daha az kabarır ve daha yavaş sertleşir.
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