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MADDE VE FİRMA TANITIMI 
 

1.1  Madde Hakkında Bilgiler 
Ticari Adı DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON 
Ürün Kodu/No 193157 

1.2  Kullanımı/Uygulama Alanı 
 Atık ve içme suyu arıtımında çöktürücü olarak, metallerde yüzey 

temizleyici olarak kullanılır. 
1.3 Üretici Firma: 
1.3.1 Üretici 

Firma Adı AK-KİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
www.akkim.com.tr  

Adresi Denizçalı Köyü, Taşköprü Mevkii, P.K. 39 77600 Yalova / TÜRKİYE 
Telefon 0 226 815 33 00 
Fax 0 226 353 25 39 

1.4  Güvenlik Bilgi Formu Hakkında Bilgi Veren 
 Ali Haydar KETİR -  Çevre Mühendisi 

Telefon +90 (226) 815 33 00 / 33304 
E-mail ali.ketir@akkim.com.tr 

1.5  Acil Hallerde Danışma 
Firma Danışma 0 226 815 33 00 
Acil Danışma  +90 216 518 0 945 (Msdsmarket) bilgi@msdsmarket.com  
Acil İlk Yardım Merkezi 112 
Zehir Danışma Merkezi 114 
İtfaiye 110 

 

2. BİLEŞİMİ/İÇERİK HAKKINDA BİLGİ 
 

2.1  Kimyasal Tanımlama 
2.1.1 Tarifi:  

Müstahzar- Demir-3-Klorür Solüsyon 
2.1.2 İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: 

MADDE VEYA BİLEŞİK EINECS NO CAS NO. İÇERİK % SINIFLANDIRMA 

Demir-3-klorür 231-729-4 7705-08-0 25-45 
 Xn; R22 

 Xi; R38- R41 

Su 231-791-2 7732-18-5 55-75 
Yerel yönetmelikler ve 67/548/EEC 
uyarınca tehlikeli olarak 
sınıflandırılmamıştır. 

2.1.3 Ek uyarılar:  
Konu ile ilgili risk tanım cümlelerinin tamamı 16. bölümde verilmektedir. 

 

3. TEHLİKELERİN TANIMLARI 
 

3.1 Sınıflandırma / Tehlike tanımı: 

Yerel yönetmelikler1 ve AB direktifi 99/45/EEC2 ve çerçevesinde sınıflandırılmıştır.   
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3.1.1  Tehlike Sınıflandırması  
· C; R34 
· Xn; R22  

3.1.2 Tehlike Sembolü/Tanımı 
· C- Aşındırıcı 

3.1.3 Tehlike Tanımları/uyarıları 
R22 Yutulması halinde zararlıdır. 
R34 Yanıklara neden olur. 

3.2   Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkileri 
Doğmamış çocuğa zarar verebilir. 

Gözde Maddenin göz ile doğrudan teması sonrasında kimyasal yanıklar 
oluşabilir. Buharları veya dumanları aşırı derecede tahriş edici olabilir. 
Göze uygulanması halinde şiddetli göz hasarına yol açar. 
Asit aşındırıcıların gözle doğrudan teması sonucunda ağrı, gözyaşı, ışığa 
karşı duyarlılık ve yanıklar meydana gelebilir. Epitel dokudaki hafif 
yanıklar genellikle çabuk ve tamamen iyileşir. Şiddetli yanıklar uzun süren 
ve geri dönüşü olmayan olası hasara yol açarlar. Yanığın görünüşü ilk 
temastan sonra birkaç hafta belirgin olmayabilir. Kornea er geç aşırı 
derecede opaklaşarak körlüğe sebep olabilir. 

Deride Ciltle teması halinde sağlığa zararlıdır. 
Açık kesikler, aşınmış veya tahriş olmuş cilt bu malzemeye maruz 
bırakılmamalıdır. 
Asitli aşındırıcılarla cilt teması, acı ve yanıklarla sonuçlanabilir; bunlar 
belirgin kenarlara sahip derin nitelikli olabilir ve yara dokusunun 
oluşumuyla yavaşça iyileşebilirler. 
Kesik, aşınma veya lezyonlar gibi yollarla kan dolaşımına girişi; zararlı 
etkilerle birlikte sistemik hasar oluşturabilir. 
Maddeyi kullanmadan önce cildi inceleyiniz ve herhangi bir harici 
yaralanmanın korunduğundan emin olunuz. 

Solunması Halinde Maddenin solunması bazı kişilerde boğaz ve akciğer tahrişine yol açabilir. 
Aşındırıcı asitler öksürük, tıkanma ve mukoz zarında hasar ile birlikte 
solunum yollarının tahrişine sebep olabilir. Baş dönmesi, baş ağrısı, mide 
bulantısı ve halsizlik olabilir. 
Hemen veya bir miktar süre geçtikten sonra akciğerlerde şişme meydana 
gelebilir; semptomları göğüs sıkışması, nefes darlığı, köpüklü balgam ve 
siyanoz (çoğunlukla kanda oksijen azalmasına bağlı, derinin ve mukozanın 
renginin morarması) şeklindedir. Oksijen yetersizliği, krizden sonraki 
saatlerde ölüme sebep olabilir. 
Yüksek derişimleri hava yollarının iltihaplanmasına ve ödem ile birlikte 
akciğerlerin sulu bir şekilde şişmesine neden olur. 

Yutulması Halinde Maddenin kazara ağız yoluyla alınımı zararlı olabilir; hayvanlar üzerinde 
yapılan deneyler, 150 gramdan daha az miktarın ağız yoluyla alınımının 
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 ölümcül olabileceğini veya kişinin sağlığında ciddi hasarlara yol 
açabileceğini göstermektedir. 
Maddenin, ağız yoluyla alınması müteakibinde ağız boşluğunda ve 
gastrointestinal kanalda kimyasal yanıklara yol açabilir. 
Asidik aşındırıcıların ağız yoluyla alınması, ağız ve çevresinde, boğaz ve 
yemek borusunda yanıklara yol açabilir. Anında ağrı, yutma ve 
konuşmada zorluklar da görülebilir. 
Epiglotun (gırtlak kapağı) şişmesi, nefes almayı zorlaştırabilir ve bu 
durum boğulma ile sonuçlanabilir. Daha şiddetli maruziyetler sonucunda 
kan kusma ve yoğun mukus (balgam), şok, anormal bir şekilde düşük kan 
basıncı, nabızda dalgalanma, yüzeysel solunum ve soğuk ve ıslak cilt, mide 
çeperinin iltihaplanması ve yemek borusu dokusunun yırtılması 
görülebilir. Müdahale edilmeyen şok vakası sonucunda böbrek yetmezliği 
oluşabilir. 
Şiddetli vakalar mide ve karın boşluğunda perforasyon (delinme) ile 
sonuçlanabilir ve bunun neticesinde enfeksiyon, rijidite ve ateş oluşabilir. 
Yemek borusu veya pilorik sfinkterde şiddetli daralma olabilir; bu durum 
hemen ya da haftalar ile yıllar arasında değişen bir gecikmeden sonra 
oluşabilir. Koma ve konvülsiyonlar olabilir ve müteakibinde karın 
boşluğu, böbrek ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle ölüm meydana gelebilir. 

Uzun Süreli etkiler Asitlere tekrarlı veya uzun süreli olarak maruziyet; dişlerde aşınma, ağız 
çeperinde şişme ve/veya ülser ile sonuçlanabilir. Öksürük ve akciğer 
dokusunda iltihaplanma ile birlikte hava yollarından akciğere kadar sıkça 
tahriş meydana gelir. Kronik maruziyet cilt veya konjunktivada iltihap 
meydana getirebilir. 
Demirin aşırı miktarda kronik olarak alınması karaciğer ve pankreas 
hasarı ile ilişkilendirilmektedir. Genetik mizacı, demir üzerinde kontrol 
yetersizliği sergileyen insanlar daha yüksek risk altındadır. Erkeklerde 
demir fazlası, şeker hastalığına, eklem iltihaplanmasına, karaciğer 
kanserine, kalp düzensizliklerine ve diğer organlarda problemlere sebep 
olabilir. 
İş ortamında ince dağılımlı tozların yüksek seviyelerine tekrarlı 
maruziyetler, pnömokonyoz olarak bilinen vakalara sebep olabilir, 
pnömokonyoz, etkisine bakılmaksızın solunumla alınan her türlü tozların 
akciğerde birikmesidir. Bu durum, partiküllerin önemli bir miktarının 0.5 
mikrondan (1/50,000 inch) daha küçük halde bulunduğunda durumda 
özellikle geçerlidir. Röntgen filminde akciğerde lekeler görülür. 
Pnömokonyoz semptomları progresif kuru öksürük, hareket edilmesinden 
sonra nefes darlığı, artan göğüs genişlemesi, halsizlik ve kilo kaybı 
şeklinde olabilir. Hastalık ilerledikçe öksürük iplik benzeri mukozaya yol 
açar, yaşam kapasitesi gitgide azalır ve nefes darlığı daha da ciddileşir. 
Pnömokonyoz, tozların akciğerde birikmesi ve bunların mevcudiyetinde 
meydana gelen doku reaksiyonudur. 
Ayrıca kollajenöz ve kollajenöz olmayan tipler olarak sınıflandırılmıştır. 
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 İyi huylu özellik gösteren kollajenöz olmayan pnömokonyoz, minimal 
stromal reaksiyon olarak tanımlanır, başlıca retikül lifleri ve bozulmamış 
alveoler yapıdan meydana gelir ve imkan dahilinde geri döndürülebilirdir. 
Astım benzeri belirtiler, maddeye maruziyet sona erdikten sonra aylarca 
hatta yıllarca devam edebilir. Bunun sebebi tahriş ediciliği yüksek bir 
maddenin yüksek dozlarına maruziyetten sonra oluşabilen reaktif havayolu 
difonksiyonu sendromu (RADS) olarak bilinen allerjik olmayan bir 
durumdur. RADS teşhisi için en önemli kriterler daha önce bir solunum 
yolu hastalığının bulunmaması ve atopik olmayan bireyde tahriş edici 
maddeye maruziyetten sonra dakikalar ve saatler içinde aniden inatçı 
astım belirtilerinin başlamasıdır. Metakolin yükleme testinde orta ve 
yüksek düzeyde bronşiyal hiperreaktivite ile birlikte spirometride tersinir 
bir hava akışı biçimi ve eozinofili olmadan asgari lenfatik inflamasyonun 
bulunmaması RADS teşhisi için kriterler arasındadır. Tahriş edici bir 
maddeyi solumayı takip eden RADS (veya astım) tahriş edici maddeye 
maruziyetin süresine ve derişimin ağırlığına bağlı olarak ortaya çıkan 
seyrek görülen bir bozukluktur. Diğer taraftan endüstriyel bronşit, tahriş 
edici maddenin yüksek derişimlerine maruziyet sonucu oluşur ve maruziyet 
sona erdiğinde tamamen kesilir. Bozukluk, nefes darlığı, öksürük ve mukus 
üretimi ile karakterize edilir. 
Malzeme solunum sisteminde tahrişe yol açabilir, ve akciğer 
fonksiyonunda azalma dahil akciğer hasarı ile sonuçlanabilir. 
Malzemeye uzun süreli veya tekrarlı bir şekilde maruz kalma cilt tahrişine 
neden olabilir; teması halinde ciltde kızarıklık, şişme, vezikül oluşumu, 
ciltte pul pul dökülme ve kalınlaşma oluşturabilir. 

3.3  Çevre Üzerindeki Etkileri 
Kaza durumunda  
(dökülme/sızıntı) 

Çevreye yayılması halinde gerekli önlemleri alınız ve yerel yönetmeliklere 
göre hareket ediniz.  

3.4   Sınıflandırma sistemi:  
Sınıflandırma, tehlikeli maddeler ve hazırlanışlarıyla ilgili mevcut AB ve Türkiye yerel 
yönetmelikleri ile uyumludur. 

3.5   Ek bilgiler:  
Ürün yerel yönetmelikler uyarınca bu belgede belirtilen esaslara göre etiketlenmiştir.  
Etiket bilgisi için 15. Bölüme bakınız. 
Toksikoloji bilgileri için 11. Bölüme bakınız. 

 

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 
 

4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımları. 

4.1.1 Genel uyarılar: 

4.1.2 Solunum:  
Eğer teneffüs edilmişse hasta temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuşsa suni 
teneffüs yaptırılmalıdır.  
Solumada güçlük varsa oksijen verilmelidir.  
Derhal doktor çağırarak müdahalede bulunulmalıdır. 
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4.1.3 Deri ile temas: 
Temas etme durumunda kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkarırken cilt bol su ile 15 
dakika süre ile yıkanmalıdır.  
Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 

4.1.4 Göz ile temas: 
 Göze temas etmesi durumunda derhal bol su ile 15 dakika süre ile yıkanmalıdır. 

4.1.5 Yutma:  
Eğer yutulmuşsa, kusturmaya çalışılmamalı ve bol miktarda su verilmelidir.  
Kendinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey verilmemelidir.  
Derhal tıbbi müdahalede bulunulması sağlanmalıdır. 

4.1.6 Doktor İçin Not:  
Belirtilere göre tedavi uygulayınız. 

 

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 
 

5.1 Genel bilgiler 
Ürün kendiliğinden alevlenir özellikte değildir, yanıcı değildir. 
Yangın/patlama halinde dumanını solumayınız. 

5.2  Uygun söndürücü maddeler: 
Su spreyi, Kuru kimyasallar, Karbon dioksit, Köpük gibi çevredeki koşullara uygun yangın 
söndürücü maddeler kullanılabilir. 

5.3  Maddenin, yanarken oluşturduğu özel tehlikeler: 
Yangın şartlarında toksik hidroklorik asit buharı yayar. 

5.4  Özel koruyucu donanım: 
Yangınla mücadele esnasında görevli personel pozitif basınçla çalışan tam yüz maskesi olarak 
kullanılan solunum cihazı ve yangınla mücadele kimyasal koruyucu giysisi giyilmelidir. 

5.5  Diğer bilgiler 
Risk altına girmeden ambalajlar yangın sahasından uzaklaştırılmalıdır. 
Yangın mahallindeki ambalajları su ile soğutunuz. 
Personeli güvenli alana çıkartın. 
Gereğinden fazla yangın söndürücü kullanarak çevreyi kirletmekten kaçının. 
Yangınla mücadele artıklarının kanalizasyona ve yer altı sularına ulaşmasına izin 
verilmemelidir. 

 

6. KAZA SONRASI YAYILMAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 
 

6.1   Kişisel güvenlik önlemleri/Personelin korunması: 
Maruziyet kontrolü ve 8.bölümde detayları açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız. 
Buğu ve buharlarının solunmasından kaçınılmalıdır. 
Göz, cilt ve elbiseyle temas etmesi önlenmelidir. 
Cilt ve gözlere temas etmesi halinde 30 dakika süre ile bol miktarda su ile yıkanmalıdır. 

6.2 Çevreyi koruyucu önlemler: 
Buharlarını azaltmak için su spreyi uygulanmalıdır.  
Alan tamamen temizlenene kadar girişi kısıtlayınız. 
Herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan kaçağı kesmeye çalışınız. 
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Uygun olmayan şekilde çevreye dökülmesi toprak ve su kirlenmesine neden olabilir. 
            Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. 

Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz 
yetkilileri bilgilendiriniz. 

6.3  Temizleme/Toplama/İmha yöntemleri: 
Yerel yönetmeliklere uygun hareket ediniz. 
Zararlı madde karışmış malzemeyi uygun bir konteynere yerleştiriniz ve madde 13'e göre 
tasfiye ediniz. 
Döküntü mümkün olduğunca temiz bir kaba alınmaya çalışılmalı, kalan kısım kireç ile 
nötralize edilmelidir.  
Kum veya yanıcı olmayan bir madde ile karıştırılan atık daha sonra ortadan kaldırılmak üzere 
bir ambalaja konulabilir.  
Kirlenen alan su ile yıkanarak temizlenmelidir.   

6.4  Ek uyarılar: 
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.  
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.  
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız. 

 

7. KULLANIM/ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 
 

7.1  Kullanım/Elleçleme:  
Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve 
işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’ de 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hareket edilmeli, işyerindeki 
çalışma usullerinin planlanmasına ve koordineli tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir. 
Güvenli kullanım için uyarılar: 
Kimyasalların kullanımı sırasında yutulmasını, göze ve cilde temasını önlemek için 
endüstriyel hijyen standartlarına uyulması zorunludur.  
Çalışma sonrasında ellerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız. 
İş yerinde iyi havalandırma olduğundan emin olunmalıdır.  
Uygulama alanında sigara içmek, yemek yemek ve herhangi bir şey içmek yasaklanmalıdır. 
Ortamdaki derişim kontrol edilmeden kapalı alanlara girmeyin. 
İş elbiselerini tekrar kullanmadan önce ayrı olarak yıkanması gerekir. 
Üreticinin depolama ve kullanma önerilerini dikkate alın. 
Nem ile temasını önleyiniz. 
Çevre için önlemler 
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. 
Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz ve 
yetkilileri bilgilendiriniz 
Boşluklarda ve çukurlarda birikmesini önleyin. 
Elle Taşıma için Özel Kurallar 
Madde ile doğrudan teması önleyin. 
Kişisel koruyucu teçhizat kullanın.  
Ortamın iyi havalandırıldığından emin olunuz. 
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Solunum, göz ve cilt ile temasından kaçının. 
Ateş oluşturabilecek kaynaklara yaklaşmayın, sigara içmeyin. 
Uyumlu olmayan oksitleyici malzemelerle temasından kaçınınız. 
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: 
Yangın ile mücadele ekipmanlarını hazır tutunuz.   

Ek Bilgiler 
Orijinal ambalajının zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alınız. 

7.2  Depolama: 
Depolarda ve ambalajlarda aranan özellikler: 
Uygun Kap: Alüminyum veya galvaniz kaplı kapları KULLANMAYINIZ. Astarlı metal kutu, 
Astarlı metal kova/kutu, plastik kova, poliliner varil kullanınız. Kombinasyon ambalajlar 
kullanılması ve iç ambalajın cam, porselen veya keramikten (camsı seramik) yapılmış olması 
halinde, arada iç ve dış ambalaja temas eden yeterli miktarda inert yastık malzeme 
bulunmalıdır, ancak dış ambalaj sıkıca geçen kalıba sahip plastik kutu ise ve içindeki 
maddeler plastik ile uyumsuzluk teşkil etmiyorsa buna gerek yoktur. 
Bütün kapları etiketlendirildiklerinden ve akıtmadıklarından emin olmak için düzenli olarak 
kontrol ediniz. 
Uyumlu olmayan oksitleyici malzemelerle temasından kaçınınız. 
Maddeyi orijinal ambalajında depolayınız. 
Kullanılmadıklarında kapları sızdırmaz şekilde muhafaza ediniz. 
Kapların fiziksel hasar görmesini engelleyin. 
Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. 
Depo kuru ve serin olmalıdır. 
İyi havalandırma sağlayınız. 
Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarılar:  
Oksitleyici sınıf maddeleriyle beraber depolamayınız. 
Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz.  
Açık ateş kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak tutun. 
Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun 
Depolama şartları ile daha fazla bilgi: 
Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli 
olarak yapılmalıdır. 
Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır 

 

8. MARUZ OLMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 
 

8.1  Mesleki Maruziyet Limitleri: 

Ürünü ait güncel mesleki maruziyet limit değerleri hakkında bilgi yoktur.  
Tavsiye edilen TLV'nin, çözünebilir demir tuzlarının aerosollerine veya dumanlarına maruz 
kalmaya bağlı solunum ve cilt tahrişi oluşma ihtimalini en aza indirdiği düşünülür.

 

8.2  Maruziyet Kontrolleri:  
Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılacak donanım ve uygun koruma 
yöntemleri 9.2.2004 tarihli ve 25368 sayılı “Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği” ne uygun olarak tanımlanmıştır. İlgili yönetmeliğe uygun kişisel 
koruyucu donanım kullanıldığından emin olunuz.  
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8.2.1 Teknik Sistem Tasarımı Hakkında Bilgi:  
Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma 
ortamının çok iyi havalandırıldığından ve temizlendiğinden emin olun. 
Kullanım alanını ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlayınız.  
Göz yıkama yerlerinin ve güvenlik duşlarının kolay ulaşabilir yerlerde olmasını sağlayınız. 
Bölüm 7’i inceleyiniz.  
Normal işletme şartları altında genel egzoz havalandırma yeterlidir. Bazı özel durumlarda 
lokal havalandırma gerekli olabilir. Aşırı maruziyet riski bulunduğunda, onaylı solunum 
cihazı kullanın. Bazı özel durumlarda hava beslemeli solunum cihazı gerekebilir. 
Yeterli koruma için cihazın doğru şekilde takılması gereklidir. Depo ve kapalı depolama 
bölgelerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. İşyerindeki işlemlerden oluşan hava 
kirleticileri değişik "kaçma" hızına sahiptir ve bu hız onları ortamdan uzaklaştırmak üzere 
dolaşan gerekli temiz havanın "yakalama hızını" belirler. 

Kirleticinin Cinsi Hava Hızı 
Çözücü, buharlar, yağ gidericiler vb’nin, 
tanktan buharlaşması (durağan havada) 

0.25- 0.5 m/s (50-100 f/dak.) 

Döküm işleri, kaplara kesintili dolum işleri, 
düşük hızlı taşıma bantlarında nakiller, kaynak, 
sprey yıkama, asit dumanıyla kaplama ve 
dekapaj işlerinden kaynaklanana aeresoller ve 
dumanlar (aktif oluşma bölgesine düşük hızda 
salınım) 

0.5- 1m/s (100- 200 f/dak.) 

Direkt sprey, dar mekanlarda sprey boyama, 
varil dolumu, konveyör dolumu, kırıcı tozları, 
gaz boşaltımı (hızlı hava hareketi bölgesinde 
aktif oluşma) 

1-2.5 m/s (200-500 f/dak.) 

Öğütme, aşındırıcı patlatma, yıkılma, yüksek hız 
tekerleği tarafından üretilen tozlar, (yüksek bir 
ilk hızla çok hızlı hava hareketi olan bölgeye 
bırakırlar.) 

2.5-10 m/s (500-2000 f/dak.) 

Aralığın alt sınırı Aralığın üst sınırı 
1:Oda hava akımları minimum veya yakalama 
için elverişli  

1:Karışık oda hava akımlarını bozmakta 

2:Düşük toksisiteye sahip veya sadece sıkıntı 
verici etkiye sahip 

2:Yüksek toksisisteye sahip kirleticiler 

3:Ara Sıra, düşük üretim kullanım 3: Yüksek üretim, yaygın 
4:Büyük çeker ocak veya hareket halinde büyük 
hava kütlesi 

4:Küçük çeker ocak- sadece yerel kontrol 

 

8.2.2   Kişisel koruyucu ekipman/donanım: 
8.2.2.1 Genel korunma ve hijyen önlemleri:  

Yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanın. 
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yeminden uzak tutunuz. 
Kirlenmiş, bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.  
Ellerinizi iş bitiminde ve işe ara verince yıkayınız. 
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Göz ve deri ile direkt temasından kaçının. 
Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yemeyin, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız. 

8.2.2.2 Solunum ile ilgili önlemler:   
Solunum cihazının sınıfı ve tipinin seçimi solunum bölgesindeki kirleticinin seviyesi 
ve kirleticinin kimyasal özelliklerine bağlıdır. Koruma Faktörleri de (maskenin 
dışındaki kirleticinin içindeki kirleticiye oranı olarak tanımlanır) önemlidir. 
Gerekli kişisel koruyucu donanımın tipini, maddenin yerel derişimi, miktarı ve kullanım 
şartları belirler. 

Solunum Bölgesi 
Seviyesi ppm (hacim) 

En fazla koruma 
faktörü 

Yarım Yüz Solunum 
cihazı 

Tam yüz solunum 
cihazı 

1000 10 AUS P - 
1000 50 - AUS P 
5000 50 Hava yolu* - 
5000 100 - 2 P 
10000 100 

100+ 
- 3 P 

Hava yolu** 
* Sürekli akış 
** Sürekli akış veya pozitif basınç ihtiyacı 

 

8.2.2.3 Ellerin Korunması:  
Kimyasal koruyucu eldiven (örneğin PVC) kullanınız.  
 

8.2.2.4 Gözlerin korunması:  
Tüm yüz korumalı kimyasal koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 
Kontak lensler özel bir tehlike oluşturabilirler, yumusak lensler tahriş edici 
malzemeleri emerler ve bütün lenslerde bu malzemeler depolanarak birikime neden 
olur. 

8.2.2.5 Vücudun korunması:  
PVC Apron koruyucu giysi giyiniz. 
Kimyasal koruyucu bot (örneğin kauçuk) kullanınız. 
Aşındırıcı sıvılarla çalışırken, dökülenlerin bottan içeri girmemesi için 
botun dışına sarkan iş tulumu veya pantolon giyin. 

8.2.3 Çevresel Maruziyet Kontrolleri:  
Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki hükümlülükler tam olarak 
yerine getirilmelidir. 

 

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 
 

9.1 Genel Bilgiler 
Görünüm (Atmosfer Sıcaklığı) Sıvı 
Renk Koyu kahverengi 
Koku Hafif asit kokulu 

9.2 Önemli Sağlık Güvenlik ve Çevre Bilgileri 
pH (200 g/)l @ 20 °C <2 
Kaynama Noktası (˚C) 760 mmHg 110 (%32 w/w solüsyonu) 
Parlama Noktası (PM Kapalı Kap)  ˚C 160 
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Alev Alma Sıcaklığı (˚C)(Katı/Gaz) Uygulama gerektirmez 
En düşük Patlama Limiti (%)@100 °C Bilgi yok 
En Yüksek Patlama Limiti (%) @160 °C Bilgi yok 
Patlayıcılık Özellikleri Uygulama gerektirmez 
Oksidasyon Özellikleri  Uygulama gerektirmez 
Yoğunluğu kg/l  Bilgi yok 
Bağıl Yoğunluk (kg/m3) @20°C 1430 (%40w/w solüsyonu) 
Viskozite cSt @40°C Bilgi yok 
Buhar Basıncı  (mmHg) @ 35°C 40 
Su içinde Çözünürlüğü (20° C g/l) Tamamen çözünür. 

9.3 Diğer Bilgiler 
Kendiliğinden Parlama Noktası (˚C)  Bilgi yok 
Erime Noktası (˚C) 760 mmHg -12 (%40w/w solüsyonu) 
Dağılım Katsayısı log Pow Bilgi yok 

Not: Yukarıdaki özellikler, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte ek-3 
Bölüm A’da öngörülen yöntemlere veya karşılaştırılabilir diğer bir yönteme göre belirlenmiştir. 
 

10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE 
 

10.1 Kimyasal Stabilitesi:  
Belirtilen kullanım ve depolama koşuları altında stabildir. 

10.2 Termik ayrışma / kaçınılması gereken durumlar (Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık, 
basınç, ışık, şok (çarpma) ve benzeri sakınılması gereken şartlarlar altında.):  

Yüksek ısıda yanma sonucu termik ayrışmaya uğrar. 
0-40 ˚C arasında depolanmalıdır. 

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar/Kaçınılması gereken malzemeler (Su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya 
tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel maddelerle.):  

Alkalin malzeme ile temas ısı açığa çıkarır. 
10.4 Tehlikeli ayrışım maddeleri:  

Bozunarak kararsız ürünlere dönüşme 
olasılığı. 

Bilgi yok 

Stabilizatörlere duyulan ihtiyaç ve 
stabilizatörlerin mevcudiyeti, 

Bilgi yok 

Zararlı ekzotermik tepkime olasılığı Alkalin malzeme ile temas ısı açığa çıkarır. 
Eğer varsa, fiziksel görünümündeki 

değişikliğin güvenlik açısından önemi 
Bilgi yok 

Su ile temas halinde, eğer varsa, oluşacak 
herhangi bir zararlı ayrışma ürünü, 

Bilgi yok 

Tehlikeli bozunma ürünleri 
Yüksek ısıda yanma sonucu toksik hidroklorik asit 
buharı yayar. 

Tehlikeli polimerizasyon ürünleri Tehlikeli polimerizasyon oluşturmaz. 
10.5 Uyumsuzluklar:  

Alkalin malzemeler 
 

11. TOKSİKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

11.1 Genel: 
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Normal kullanım koşullarında birincil maruziyet, deri ve göz ile temas yolu ile gerçekleşir. 
Bu bölümde verilen bilgi benzer maddelerin toksikolojik bilgilerine aittir. 

11.2 Akut Toksisitesi        

Madde veya Bileşik [CAS#] İÇERİK(%) 
LD50 Oral 
(Ağızdan) 

LD50 Dermal 
(Deri ile) 

LC50 Inhalasyon 
(Nefes ile) 

Demir-3-klorür [CAS#7705-08-0] >25-45 
450 mg/kg (Sıçan) 
895 mg/kg (Fare) 

- - 

11.3 Aşındırıcılık ve Tahriş etkisi (Korozivite ve İritasyon) 
Gözde Aşındırıcı ve tahriş edicidir. 
Deride Aşındırıcı ve tahriş edicidir. 

11.4 Kronik Toksisite (Kanserojenik, Mutajenik ve Üremeye Toksik Etkisi) : 

Kanserojenik Etki 
29 CFR 1910.1200 (Risk Bildirimi)’de belirtildiği gibi, bu ürünün, 
NTP3

 , IARC4
 veya OSHA5

 listelendiği sekliyle, kanserojen madde 
içeriği hakkında bilgi yoktur. 

Mutajenik Etkisi Mutajenik ters etki yaratan madde içeriği hakkında bilgi yoktur. 
Üremeye Toksisitesi Üremeye ters etki yaratan madde içeriği hakkında bilgi yoktur. 

11.5 Diğer Toksikolojik Etkileri: 
Alerjik Etki Bilinen bir alerjik reaksiyonu yoktur. 

Tekrarlanan Dozlardaki Etkisi 

Asitlere tekrarlı veya uzun süreli olarak maruziyet; dişlerde aşınma, 
ağız çeperinde şişme ve/veya ülser ile sonuçlanabilir. Öksürük ve 
akciğer dokusunda iltihaplanma ile birlikte hava yollarından 
akciğere kadar sıkça tahriş meydana gelir. Kronik maruziyet cilt veya 
konjunktivada iltihap meydana getirebilir. 
Demirin aşırı miktarda kronik olarak alınması karaciğer ve pankreas 
hasarı ile ilişkilendirilmektedir. Genetik mizacı, demir üzerinde 
kontrol yetersizliği sergileyen insanlar daha yüksek risk altındadır. 
Erkeklerde demir fazlası, şeker hastalığına, eklem iltihaplanmasına, 
karaciğer kanserine, kalp düzensizliklerine ve diğer organlarda 
problemlere sebep olabilir. 
İş ortamında ince dağılımlı tozların yüksek seviyelerine tekrarlı 
maruziyetler, pnömokonyoz olarak bilinen vakalara sebep olabilir, 
pnömokonyoz, etkisine bakılmaksızın solunumla alınan her türlü 
tozların akciğerde birikmesidir. Bu durum, partiküllerin önemli bir 
miktarının 0.5 mikrondan (1/50,000 inch) daha küçük halde 
bulunduğunda durumda özellikle geçerlidir. Röntgen filminde 
akciğerde lekeler görülür. Pnömokonyoz semptomları progresif kuru 
öksürük, hareket edilmesinden sonra nefes darlığı, artan göğüs 
genişlemesi, halsizlik ve kilo kaybı şeklinde olabilir. Hastalık 
ilerledikçe öksürük iplik benzeri mukozaya yol açar, yaşam kapasitesi 
gitgide azalır ve nefes darlığı daha da ciddileşir. 
Pnömokonyoz, tozların akciğerde birikmesi ve bunların 
mevcudiyetinde meydana gelen doku reaksiyonudur. Ayrıca 
kollajenöz ve kollajenöz olmayan tipler olarak sınıflandırılmıştır. İyi 
huylu özellik gösteren kollajenöz olmayan pnömokonyoz, minimal 
stromal reaksiyon olarak tanımlanır, başlıca retikül lifleri ve 
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bozulmamış alveoler yapıdan meydana gelir ve imkan dahilinde geri 
döndürülebilirdir. 
Astım benzeri belirtiler, maddeye maruziyet sona erdikten sonra 
aylarca hatta yıllarca devam edebilir. Bunun sebebi tahriş ediciliği 
yüksek bir maddenin yüksek dozlarına maruziyetten sonra oluşabilen 
reaktif havayolu difonksiyonu sendromu (RADS) olarak bilinen 
allerjik olmayan bir durumdur. RADS teşhisi için en önemli kriterler 
daha önce bir solunum yolu hastalığının bulunmaması ve atopik 
olmayan bireyde tahriş edici maddeye maruziyetten sonra dakikalar 
ve saatler içinde aniden inatçı astım belirtilerinin başlamasıdır. 
Metakolin yükleme testinde orta ve yüksek düzeyde bronşiyal 
hiperreaktivite ile birlikte spirometride tersinir bir hava akışı biçimi 
ve eozinofili olmadan asgari lenfatik inflamasyonun bulunmaması 
RADS teşhisi için kriterler arasındadır. Tahriş edici bir maddeyi 
solumayı takip eden RADS (veya astım) tahriş edici maddeye 
maruziyetin süresine ve derişimin ağırlığına bağlı olarak ortaya 
çıkan seyrek görülen bir bozukluktur. Diğer taraftan endüstriyel 
bronşit, tahriş edici maddenin yüksek derişimlerine maruziyet sonucu 
oluşur ve maruziyet sona erdiğinde tamamen kesilir. Bozukluk, nefes 
darlığı, öksürük ve mukus üretimi ile karakterize edilir. 
Malzeme solunum sisteminde tahrişe yol açabilir, ve akciğer 
fonksiyonunda azalma dahil akciğer hasarı ile sonuçlanabilir. 
Malzemeye uzun süreli veya tekrarlı bir şekilde maruz kalma cilt 
tahrişine neden olabilir; teması halinde ciltde kızarıklık, şişme, 
vezikül oluşumu, ciltte pul pul dökülme ve kalınlaşma oluşturabilir. 

Bayıltıcı Etki Bilinen bir bayıltıcı etkisi yoktur. 
Duyarlılık Yaratma 

(Sensitizasyon) 
Bilinen bir hassaslaştırıcı etkisi yoktur. 

Gelişimsel Toksikolojik Etkiler 
(Teratojenik etkisi) 

Bilgi yok 

Doğurganlık Bilgi yok 
11.6 Sağlık Üzerindeki etkileri: 

Gözle Temasında 

Maddenin göz ile doğrudan teması sonrasında kimyasal yanıklar 
oluşabilir. Buharları veya dumanları aşırı derecede tahriş edici 
olabilir. 
Göze uygulanması halinde şiddetli göz hasarına yol açar. 
Asit aşındırıcıların gözle doğrudan teması sonucunda ağrı, gözyaşı, 
ışığa karşı duyarlılık ve yanıklar meydana gelebilir. Epitel dokudaki 
hafif yanıklar genellikle çabuk ve tamamen iyileşir. Şiddetli yanıklar 
uzun süren ve geri dönüşü olmayan olası hasara yol açarlar. Yanığın 
görünüşü ilk temastan sonra birkaç hafta belirgin olmayabilir. 
Kornea er geç aşırı derecede opaklaşarak körlüğe sebep olabilir. 

Ciltle Temasında 
Ciltle teması halinde sağlığa zararlıdır. 
Açık kesikler, aşınmış veya tahriş olmuş cilt bu malzemeye maruz 
bırakılmamalıdır. 
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Asitli aşındırıcılarla cilt teması, acı ve yanıklarla sonuçlanabilir; 
bunlar belirgin kenarlara sahip derin nitelikli olabilir ve yara 
dokusunun oluşumuyla yavaşça iyileşebilirler. 
Kesik, aşınma veya lezyonlar gibi yollarla kan dolaşımına girişi; 
zararlı etkilerle birlikte sistemik hasar oluşturabilir. 
Maddeyi kullanmadan önce cildi inceleyiniz ve herhangi bir harici 
yaralanmanın korunduğundan emin olunuz. 

Solunması Halinde 

Maddenin solunması bazı kişilerde boğaz ve akciğer tahrişine yol 
açabilir. 
Aşındırıcı asitler öksürük, tıkanma ve mukoz zarında hasar ile birlikte 
solunum yollarının tahrişine sebep olabilir. Baş dönmesi, baş ağrısı, 
mide bulantısı ve halsizlik olabilir. 
Hemen veya bir miktar süre geçtikten sonra akciğerlerde şişme 
meydana gelebilir; semptomları göğüs sıkışması, nefes darlığı, 
köpüklü balgam ve siyanoz (çoğunlukla kanda oksijen azalmasına 
bağlı, derinin ve mukozanın renginin morarması) şeklindedir. Oksijen 
yetersizliği, krizden sonraki saatlerde ölüme sebep olabilir. 
Yüksek derişimleri hava yollarının iltihaplanmasına ve ödem ile 
birlikte akciğerlerin sulu bir şekilde şişmesine neden olur. 

Yutulması Halinde 

Maddenin kazara ağız yoluyla alınımı zararlı olabilir; hayvanlar 
üzerinde yapılan deneyler, 150 gramdan daha az miktarın ağız 
yoluyla alınımının ölümcül olabileceğini veya kişinin sağlığında ciddi 
hasarlara yol açabileceğini göstermektedir. 
Maddenin, ağız yoluyla alınması müteakibinde ağız boşluğunda ve 
gastrointestinal kanalda kimyasal yanıklara yol açabilir. 
Asidik aşındırıcıların ağız yoluyla alınması, ağız ve çevresinde, boğaz 
ve yemek borusunda yanıklara yol açabilir. Anında ağrı, yutma ve 
konuşmada zorluklar da görülebilir. 
Epiglotun (gırtlak kapağı) şişmesi, nefes almayı zorlaştırabilir ve bu 
durum boğulma ile sonuçlanabilir. Daha şiddetli maruziyetler 
sonucunda kan kusma ve yoğun mukus (balgam), şok, anormal bir 
şekilde düşük kan basıncı, nabızda dalgalanma, yüzeysel solunum ve 
soğuk ve ıslak cilt, mide çeperinin iltihaplanması ve yemek borusu 
dokusunun yırtılması görülebilir. Müdahale edilmeyen şok vakası 
sonucunda böbrek yetmezliği oluşabilir. 
Şiddetli vakalar mide ve karın boşluğunda perforasyon (delinme) ile 
sonuçlanabilir ve bunun neticesinde enfeksiyon, rijidite ve ateş 
oluşabilir. Yemek borusu veya pilorik sfinkterde şiddetli daralma 
olabilir; bu durum hemen ya da haftalar ile yıllar arasında değişen 
bir gecikmeden sonra oluşabilir. Koma ve konvülsiyonlar olabilir ve 
müteakibinde karın boşluğu, böbrek ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle 
ölüm meydana gelebilir. 

Hedef Organlar Mide, kan dolaşımı, karaciğer, pankreas, akciğer 

Tıbbi Semptomlar 
Mide bulantısı, ağrı, kusma, gözde kızarıklık, halsizlik, öksürük, kalp 
düzensizlikleri, nefes darlığı 
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Tıbbi Uyarılar Bilgi yok 
11.7 Ek Toksikolojik uyarılar:  

Toksikolojik sınıflandırması içerik bilgisi ve elde olan mevcut bilgilere dayanılarak 
yapılmıştır.  
EC ve yerel yönetmeliklere göre toksikolojik tehlike sınıflandırması: C- Aşındırıcı, Xn- Zararlı 

 

12. EKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

12.1 Ekotoksisite:  
Bu ürünün çevreye zararının değerlendirilmesi için ekotoksisite ile ilgili veriler özel olarak 
belirlenmemiştir.  
Bu bölümde verilen bilgi bileşenlerine ait bilgilerle ve benzer maddelerin ekotoksisitesine 
aittir. 

12.1.1 Akut toksisite:  
· Akut Balık Toksisitesi (LC50 96 Saat): Bilgi Yok 
· Akut Daphnia Toksisitesi(EC50 96 Saat): 15 mg/l 

· Akut Yosun Toksisitesi (IC50 72 Saat): 1 mg/l 

12.2 Hareketlilik (Mobilite) : 
Sıvı.  
Su tamamen çözünür. 
Demir-3-klorür solüsyonun mobilitesi yüksektir. 
Çevresel hareketliliği belirlerken, ürünün kimyasal ve fiziksel özelliklerini dikkate alınız 
(Bakınız 9. Bölüm) 

Yüzey Gerilimi:  Bilgi Yok 
Suyu Tehdit Sınıfı Bilgi Yok 
İçme Suyuna Etkisi Bilgi Yok 

Çevresel bilinen veya tahmin 
edilen dağılımı 

Bilgi Yok 

12.3 Doğada Parçalanabilirlik 
Bilgi yok 

12.4 Kalıcılık ve Bozunabilirlik: 
İlgili Çevresel Ortamda, 

Biyolojik Bozunma Potansiyeli 
Su/Toprak Kalıcılığı yüksektir. 
Hava da kalıcılığı hakkında bilgi yoktur. 

Oksidasyon Veya Hidroliz Gibi 
Diğer İşlemlerle Bozunabilirlik 

Potansiyeli 

Bilgi Yok 

 Bozunmaya İlişkin  
Yarılanma Ömrü 

Bilgi Yok 

Atık Su Arıtım Tesisleri 
Üzerindeki Etkisi 

Ürünün; mikro organizmaların faaliyetleri üzerinde baskılayıcı 
etkiye sahip olup olmadığı ile ilgili bilgi olmadığından, atık su 
arıtım tesisleri üzerindeki muhtemel etkisi bilinmemektedir. 

12.5 Biyobirikim Potansiyeli: 
Ürünün biyolojik ortamda 
(biota) birikme potansiyeli 

Biyolojik ortamda birikme potansiyeli düşüktür. 
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Ürünün besin yoluyla 
geçme potansiyeli 

Bilgi Yok 

Log Pow veya BCF değeri Bilgi Yok 
12.6 Diğer Ters Etkiler: 

Ozon Tabakasını İnceltme 
(Azaltma) Potansiyeli 

Bilgi Yok 

Fotokimyasal Ozon 
Üretme Potansiyeli 

Bilgi Yok 

Küresel Isıtma (Sera 
Etkisi) Potansiyeli 

Bilgi Yok 

Çevre Üzerindeki Diğer 
Olumsuz Etkileri 

Yoktur 

12.7 Ek Bilgi: 
Çevreye salınmasına izin vermeyin, kaza sonucu çevreye yayılıma karşı önlemler, nakliye ve 
atıkların bertarafına ilişkin bilgiler için 6, 7, 13, 14 ve 15 numaralı bölümleri inceleyiniz. 

 

13. BERTARAF BİLGİLERİ / İMHASI İLE İLGİLİ KONULAR 
 

13.1 Ürünle İlgili Genel Bertaraf Bilgisi:   
· Emilmiş malzemeyi lisansı olan uygun bir tesiste yakarak bertaraf ediniz.  
· Atıklar ve kullanılmış ambalajlar ilgili yönetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir.  
· Yer üstü ve yer altı sularına, içme suyu kaynaklarına, durgun ve akan sulara, 

kanalizasyona karışmasını engelleyiniz.  
13.2 Güvenli Bertaraf :  

· Ürün, nötralize olmuş atık, atık ürün, kontamine olmuş toprak 
yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.  

· Ürünün evsel atıklar ile birlikte atılmasına izin vermeyiniz. 
· Ürünün kanalizasyona ve yer altı sularına karıştırılması kesinlikle yasaktır.  
· Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber veriniz. 

13.3 Avrupa Atık Kataloğu ve Tehlikeli Atık Listesi Numarası:  
⋅ Atık kimlik numaraları / atık tanımlarının tahsisi EWC6 ’ye göre sanayi ve süreçlere 

özgü olacak şekilde yapılmalıdır. 
13.4 Temizlenmemiş Ambalajlar: 

⋅ İlgili yönetmeliklere uygun şekilde bertarafı sağlanmalıdır.  
13.5 Önerilen Temizleme Maddesi:  

· Kullanılmış ambalajın temizlenmesi işlemini lisanslı kurum veya kuruluşlara yaptırınız. 
13.6  Ek Bilgi:   

⋅ Atıklara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatlara bakınız. 
⋅ Ürüne ait atık yönetmelikleri kontrol etmeden bertaraf etmeyiniz. 
⋅ Güvenli elleçleme yöntemleri için 7. Bölümü inceleyiniz. 

 

14. TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

UN 2582 FERRİK KLORÜR ÇÖZELTİ 
 

  ADR7/RID8 ADNR9  IMDG10 ICAO11/IATA12 
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TAŞIMACILIK ŞEKLİ KARAYOLU NEHİR KANALI DENİZYOLU HAVAYOLU 
SİSTEME UYGUN SEVK İSMİ FERRİK KLORÜR ÇÖZELTİ 
UN/ID No. 2582 2582 2582 2582 

SEMBOL 

    
 SINIF 8 8 8 8 
PAKETLEME GRUBU III III III III 
SINIFLANDIRMA KODU -    
ETİKETLEME NO 8 8 8 8 
TEHLİKE TEŞHİS NO (HIN NO) 80    
EmS   F-A;S-B  
DENİZ KİRLETİCİLİĞİ   YOKTUR  
Taşıma/ Ek Bilgiler: Taşımacılık yönetmeliği gereğince sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflardaki tehlikeli maddeler için özel hüküm içermez.  
Küçük miktarların serbest bırakılması/dökülmesi ile ilgili düzenlemelerine dikkat edilmesi gerekir. 
 

15. HÜKÜMLER / YÖNETMELİK BİLGİSİ 
 

15.1 Etiketleme: 
Ürün; “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve 
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte” ve AB mevzuatında öngörülen usul ve esaslara göre 
Sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. 

15.2 Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:  
⋅ Demir-3-Klorür 
⋅ pH<2 

15.3 Tehlike Sembolü ve Tanımı: 
⋅ C- Aşındırıcı 

15.4 Risk İbareleri  
R22 Yutulması halinde zararlıdır. 
R34 Yanıklara neden olur. 

15.5 Güvenlik uyarıları:  
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 

S36/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. 
S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun 

(mümkünse etiketi gösterin). 
15.6 Ek Bilgiler: 

Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi 
olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri inceleyin. 
· Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve 

Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 
· Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve 

Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 
· Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve 

Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 
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· İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
· Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik 
· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
· Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
· Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 
· Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

 

16. DİĞER BİLGİLER 
 

16.1 Yasal Enstrümanlar:  
Bu doküman 91/155/EEC, 2001/58/EC, ISO 11014-1 uyarınca, 26 Aralık 2008 tarih ve 
27092 Mük. Sayılı “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi 
Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 
hazırlanmış ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman 
personel tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.  

16.2  Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan:  
Ali Haydar KETİR - Ak-Kim Kimya San. Ve Tic. A.Ş   
ali.ketir@akkim.com.tr  
Uzman Akreditasyonu No: TSE GBF-0855 28.07.2011 

16.2.1 İletişime geçilecek kişi:   
Sayın; Vedat Ateşoğlu - vatesoglu@akkim.com.tr   Ak-Kim Kimya San. Ve Tic. A.Ş 

16.3 Düzenleme Tarihi:  
13.02.2012 

16.4 Düzenleme No:  
1(İlk Düzenlemedir) 

16.5 Yapılan Düzenlemeler/Yorumları: 
 24 Aralık 2008 ve 27092 nolu yönetmeliğe göre düzenlenmiştir. 

16.6 Güvenlik Bilgi Formu No:  
193157 

16.7 R- Risk Düzenlemeleri (2. Bölümde Listelenen Hammaddelerin Risk Tanım Cümleleri)  
R22 Yutulması halinde zararlıdır. 
R38 Cildi tahriş eder. 
R41 Gözde ciddi hasar riski. 

16.8 Diğer Konular: 
· Ürünün güvenli kullanımına yönelik eğitim önerilerimiz için satış departmanımızla iletişime 

geçiniz. 
· Ürünün kullanımı hakkında önerilen sınırlamalar ve yasal zorunluluk olmayan tavsiyeler için 

satış departmanımızla iletişime geçiniz. 
· Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları; 

� Ürüne ait hammaddelerin üreticileri tarafından hazırlanmış güvenlik Bilgi Formu 
� “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının 

Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ”ve ekleri,  
� “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik” ve ekleri,   
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� “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik” ve ekleri,   

� UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri, 
� Diğer yardımcı kaynaklar. 

16.9 Ek Bilgi:  
· Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut tecrübe ve bilgi 

temel alınarak hazırlanmıştır. Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, 
taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır.  

· Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu 
maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste 
kullanılması halinde geçerli değildir. 

· Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız. 
· Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır.  
· Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün 

özelliklerinin güvencesini garanti etmez.  
· Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi 

tesis etmez. 
                                                           
1 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 Mük. Sayılı “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve 

Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 
2 99/45/EC – Avrupa Birliği Tehlikeli karışım ürünleri direktifi  
3 NTP: (National Toxicology Program) Ulusal Toksikoloji Programı  
4 IARC: (The International Agency for Research on Cancer) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı  
5 OSHA : (Occupational Safety and Health Association) İşçi sağlığı ve güvenliği derneği 
6 EWC : (European Waste Katalog) Avrupa Birliği Atık Kataloğu 
7 ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 
8 RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail 
9 ADNR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 
10 IMDG:  International Maritime Code for Dangerous Goods 
11 ICAO: International Civil Aviation Organization 
12 IATA: International Air Transport Association 


