
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 
(EU Reg. 1907/2006/Annex II – (EU) No. 453/2010’a göre düzeltildi) 

 

TURBOTECT 927 
 

1. KİMYASALIN ŞİRKET TARAFINDAN TANIMLANMASI VE HAZIRLANMASI 
 

1.1  Ürün Kimliği : TURBOTECT 927   
1.2 Kullanım  : Endüstriyel kullanıma özel gaz türbin kompresörleri temizleme deterjanı 
1.3 Tedarikçi  : Turbotect Limited 
      CH-5401 Baden İsviçre 
      Tel : 41 (0)56 200 50 20 - Fax: 41 (0)56 200 50 22 
      E-mail / Web: turbotect@turbotect.com - www.turbotect.com  
1.4 Acil Durum Tel : 41(0)56 200 50 20 (çalışma saatleri)  
      Yetkili: johncopepcm@btinternet.com 
 
2. TEHLİKE SINIFLANDIRILMASI 
 
2.1 Karışımın sınıflandırılması : Bu karışım aşağıdaki tanıma göre tehlikeli olarak tanımlanmıştır. Directive 

1999/45/EC. 
 ZARARLI   : Kanserojen etkiye dair kısıtlı bulgu vardır.  
 TAHRİŞ EDİCİ  : Göz ve deriye tahriş edici etkisi mevcuttur. Buharı uyuşukluk ve baş dönmesine 

neden olabilir.  
 ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ : Su ortamındaki organizamalara toksik etkisi bulunmakta ve su ortamına uzun 

vadede ters etki oluşturmaktadır. 
 
2.2 Etiket Elemanları :  Xn Zararlı N Çevre için tehlikeli Tehlike İşaretleri: 
 

Risk Tanımı : R36/38. Göz ve deriyi tahriş edebilir. 
    R40. Kanserojen etkiye dair kısıtlı bulgu. 
    R51/53. Sudaki organizmalar için toksik, su ortamına  
    uzun vadede ters etki oluşturmaktadır. 
    R67. Buharı uyuşukluk ve baş dönmesine neden olabilir 
 
Güvenlik Tanımı : S26. Göze teması halinde, bol miktarda su ile durulayınız ve medikal yardım alınız.  
    S36/37/39.Uygun koruyucu kıyafetler giyiniz, gözler /yüz için gözlük 
    S57. Çevrenin kirlenmesini önlemek uygun önlemler alınmalıdır. 
    S62. Yutulması durumunda kusmaya çalışmayın: anında bir doktora başvurarak bu 
    formu ya da etiketi gösterin. 

2.3 Diğer zararlar :  Yoktur 
 
3. İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ / BİLEŞİM 
 
3.2 Patentli karşım, iyonik olmayan yüzey aktif maddeler, emülgatörler ve deiyonize su içinde hidrokarbon 

çözücüler içerir. 
 
 Zararlı içerik  CAS No. EINECS No. Kons. % Semboller R Tanımı 
 Solvent Nafta (Petrol) 64742-94-5 265-198-5 35 max.  Xn, N         R51/53,R65,R66,R67 

ağır aromatik 
Heksilen Glikol   000107-41-5 203-489-0 13 max. Xi  R36/38 
Nonilfenol Etoksilat  009016-45-9 500-024-6 11 max. Xn  R22,36/38,53 
(2-Methoxymethylethoxy) 34590-94-8 254-102-2 10 max. -  - 
propanol 
Naftalin    91-20-03 202-049-5 4  max.        Xn, N   R22,CarcCat3:R40,R50/53 
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TURBOTECT 927 

 
4. İLK-YARDIM ÖNLEMLERİ 

 
4.1  ilk yardım tanımları 
 
Deri ile temas : Kirlenmiş giysileri çıkarın. Bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer belirtiler artarsa doktora başvurun. 
Göz ile temas : Anında göz kapaklarını ayrı tutarak, göz yıkama solüsyonu yada temiz su ile en az 10 dakika  

    yıkayın, Anında doktora başvurun. 
Yutma  : Kusmaya ÇALIŞMAYIN. Eğer yuttuğunuzdan şüphelenirseniz, anında en yakın hastaneye  

    başvurun. Bu formu yada ürün tehlike etiketini gösterin. 
İçine çekme : Hastayı ortamdan uzaklaştırın, ılık bir ortamda dinlenmesini sağlayın. Eğer belirtiler artarsa,  

    doktora başvurun.  
  
4.2 Akut ve uzun vadede en önemli belirti ve etkiler  Göz ve derinin tahriş olması. Buharı uyuşukluk ve baş 

dönmesine sebep olabilir. 
 
4.3 Herhangi bir belirti oluştuğunda özel müdahele gerekmektedir hemen doktora başvurunuz: Semptomatik 

tedavi. 
 
5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ 
 
5.1  Yangin söndürme maddeleri: Yangın durumunda yangın köpüğü, karbon dioksit ya da kuru madde kullanın. 

Su ile müdahele etmeyin. 
 
5.2  Karışımdan doğan özel zararlar: Yanıcı sıvı. 
 
5.3  İtfaiye personeline tavsiye: Yangına maruz kalan kapları soğutmak ve personeli korumak için su spreyi 

kullanın. İtfaiye personeli tam korumalı kıyafet giymelidir. Yüzü tamamen kapatan S.B.C.A maske 
kullanılmalıdır. 

 
6. KAZA MÜDAHELE PROSEDÜRÜ 
 
6.1 Kişisel önlemler, korunma ekipmanları ve acil durum prosedürleri:  8. Kısımda belirtilen koruyUCU kıyafetleri 

giyiniz.  
 
6.2 Çevresel önlemler: Yerel yönetmeliklere uygun olarak tahliye edin.  Alıcı oratama kontrolsüz deşarjına karşı 

önlem alınmalıdır. 
 
6.3  Kapların temizlenmesi için metod ve metaryaller : Tüm yanıcı kaynakları ortadan kaldırın.Çevresel kirlenmeyi 

önlemek için uygun kap kullanın. Zemine veya kuma oluşacak dökülmeler giderilmelidir. 
 

7. KULLANIM VE DEPOLAMA 
 
7.1 Güvenli kullanım için önlemler: Yeterli havalandırma olmayan dar alanlarda kullanmayın. Tüm tutuşma 

kaynaklarını ortadan kaldırın. Isı, kıvılcım ve alevden uzak tutun. Dumanları ve sprey buharları solumaktan 
kaçının. Göz ve deri ile temasından kaçının. Statik elektrik ve kıvılcım oluşumu engellenmelidir. 

 
7.2 Güvenli saklama koşulları: Ürün kullanılmadığı zaman kirlenmesini önlemek için kapaklarını kapalı tutunuz. Isı, 

açık alev veya kuvvetli oksidanların yanında depolamayınız. Kapları yeterince havalandırılmış olan bir alanda 
tutunuz, ve bu alan direk güneş ışını ve hava koşullarından (yağmur, fırtına vb.) etkilenmiyor olmalıdır. 
Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda ürünü saklamayın. Kaplar veya konteyner astarları için, alaşımsız 
yumuşak veya paslanmaz çelik kullanın. Kap boyaları için çinko silikat, epoksi reçine kullanınız. Doğal, butil 
veya nitril plastiğe uzun süreli temastan kaçınınız. 
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7. KULLANIM VE DEPOLAMA 

 
7.3 Spesifik son kullanım: Endüstriyel kullanımda (SU3); Kapalı, sürekli proseste kontrollü olarak  maruz kalın. 

(PROC2); Kapalı sistemlerde maddeler endüstriyel olarak kullanılır. (ERC7); Yıkama ve temizlik ürünleri, 
Solvent bazlı ürünler de dahil (PC35). Bu karışım için herhangi bir maruz kalma senaryosu bulunmamaktadır. 

 
8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA 
 
8.1  Kontrol parametreleri: Bileşen Maddeleri ile işyeri maruz kalma limitleri. 
      LTEL,  8sa.TWA  STEL  Süre  Yetki 
Bileşen Maddeler   ppm mg/m3  ppm mg/m3 

Aromatik Hidrokarbon Solventler  500 -  -  -   UKHSE EH40/2005  
(C8-C10) buhar 
Heksilen glikol    25 123  25 123 15 min.  UKHSE EH40/2005 
(2-methoxymethylethoxy)Propanol 50 308  - -   UKHSE EH40/2005 
Naftalin    10 50  - -   EU 
 
Solvent nafta (petrol) ağır aromatik (EC No. 265-198-5): 
Olumsuz Etki Gözlenmeyen Doz (DNEL) – Uzun süreli deri ile temas 12.5 mg/kg/gün 
DNEL –Uzun süreli soluma ile 151 mg/m3 

 
8.2 Maruz Kalma Kontrolleri 
 Göz / yüz koruması ve eldiven gibi uygun koruyucu giysiler giyin. 
 Direkt temas veya sıçrama riski varsa koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Nitril kauçuk en uzun süreli koruma 

sağlar, sıvının eldivene nüfuz edebileceğini unutmayın. Sık değişim önerilir. EN 374 standartlarına göre 
üretilip, test edilmiş olması gerekmektedir. 

 
 Havalandırma yetersiz ise, solunum için gerekli hava havalandırıcılar ile sağlanmalıdır. Kapalı veya yetersiz 

havalandırılan mekanlarda, hava yolu ile gerekli koruma yöntemleri kullanılmalıdır. Hava filtreli solunum 
cihazlarının var olduğu durumlarda, organik gazlar ve buharlar (kaynama noktası 65 °C’nin üzerinde olan için) 

 EN405:2001standartlarına uygun bir maske ve filtre kombinasyonunu seçin. Maksenin tam oturduğundan 
emin olun ve filtresini sıkça değiştirin. 

 
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 
 
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler: 
 
Görünüm       : Şeffaf, soluk sarı renkli,sıvı 
Koku        : Hafif aromatik hidrokarbon 
Fiziksel durumdaki değişim  :Kaynama noktası : 177 °C 
       Akma noktası  : -18 °C 
Parlama noktası (Kapalı kapta)     : 85 °C  
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı     : Belirsiz 
Havada Yanabilirlik sınırları  LEL   : Belirsiz 
(havada ki %hacim)   UEL   : Belirsiz 
20 °C’deki buhar basıncı     : 0.1 kPa 
Akışkanlık (ASTM D 445) 27 °C’de    : 20 mPa.s 
Sudaki çözünürlük      : Karışabilir, bir emülsiyon oluşturur 
pH değeri       : 7.5 – 9 
25 °C’de bağıl yoğunluk      : 0.96 
 
9.2 Diğer bilgiler: Yukarıdaki veriler tipik değerlerdir ve bir spesifikasyon teşkil etmez. 
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10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE 

 
10.1 Reaktivite: Oksitleyici maddeler ile reaksiyona girer. 
 
10.2 Kimyasal kararlılık: Normal kullanımda ve önerilen saklama koşullarında kararlıdır. 
 
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılıkları: 10.1 dışında bilinen yok. 
 
10.4 Önlemek için koşullar: Uzun süreli aşırı ısıdan sakının.  Yüksek sıcaklıklar ve direk güneş ışınına maruz 

kalmamalı.  
 
10.5 Uyuşmayan malzemeler: Kuvvetli oksitleyici maddeler. 
 
10.6 Tehlikeli bozunma ürünleri: Uygun olmayan yakma; duman, karbonmonoksit, karbondioksit, aldehitler ve 

diğer hidrokarbon kalıntılarına neden olur. 
 
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 
 
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler: 
 
Akut Etkiler  
Soluma : Önerilen maruz kalma seviyelerinin üzerinde buhar konsantrasyonları üst solunum yollarında 

tahrişe, baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilir, anestezi ve diğer merkezi sinir sistemlerine 
etkileri olabilir.  

Yutma : Ağızda düşük akut toksik etkiye neden olur fakat ciğerlere nefes yoluyla girdiğinde akciğer 
rahatsızlıklarına neden olabilir. Solunum semptomları maruz kalındıktan saatler sonra başlayabilir. 

Ciltle temas : Cildi tahriş eder.  
Göz teması : Göz tahrişine neden olabilir. 
Kronik etkileri: Deneysel bir veri yok. Bileşenleri üzerinde kronik toksikolojik bilgilere dayanarak limitlerin altında  
muhafaza edilirse insanlar için kanserojen, mutajen veya üreme için toksisite risk unsuru düşüktür. 
 
Kronik etkileri 
Deneysel bir veri yok. Bileşenleri üzerinde kronik toksikolojik bilgilere dayanarak limitlerin altında  muhafaza 
edilirse insanlar için kanserojen, mutajen veya üreme için toksisite risk unsuru düşüktür. 
 
 
12. EKOLOJİK BİLGİLER 
 
Deneysel ekolojik veriler yok. Aşağıdakiler bileşen maddelerin ekolojik bilgilere dayanmaktadır. 
 
12.1 Toksisite: Suda yaşayan organizmalar için toksik olması beklenir. 
 
12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı: Ürünün biyolojik arıtma prosesleri ile giderilebileceği düşünüşüyor ve suda biyolojik 

bozulmaya dair kanıtlar bulunmaktadır.  
 
12.3 Bioakümülasyon potansiyeli: Ürünün biyolojik akümülasyon potansiyeli vardır. 
 
12.4 Topraktaki hareketliliği: veri yok. 
 
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları:Avrupa Birliği kriterlerine göre PBT/vPvB olarak sınıflandırılmaz. 
 
12.6 Diğer olumsuz etkiler: Bu ürün yüzeye yakın atmosferde ozon oluşumuna katkıda bulunabilir. 
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13. ATIK TEDBİRLERİ 

 
Atık tehlikeli atık olarak sınıflandırılır. Lisanslı firmalar aracılığı ile uygun depolama alanlarında bertaraf edilmelidir.  
 
13.1 Atık bertaraf methodları: Kullanımın sonucu ortaya çıkan ürün ve atık çevreye salınmamalıdır. Avrupa 
direktiflerine göre tehlikeli atık sınıfına uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun olarak 
bertaraf edilmelidir. Boş kaplar yanıcı veya patlayıcı buharlar içerebilir. Yakmayın. Boş kaplar geri dönüşüm veya 
bertaraf için onaylı bir atık sahasına gönderilmelidir. 
 
14. TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 
 
14.1 UN Sayısı: 3082   14.2 UN Uygun Transfer İsmi: TEHLİKLELİ MADDE,  
      SIVI, N.O.S. (aromatik petrol distilatı içerir) 
 
14.3 Nakliye tehlike sınıfları  Sınıf 9, Çeşitli tehlikeli ürünler 
      ADR/RID/ADN HIN: 90 
      ADR/RID/ADN Sınıflandırma Kodu: M6 
 
14.4 Paketleme grubu   : III 
14.5 Çevresel tehlikeler   : Tehlikeli madde/Deniz kirletici maddesi 
      (Maks. %40 oranında deniz kirletici maddesi içerir) 
 
14.6 Kullanıcı için özel önlemler  : EMS F-A, S-F  
      Acil durum hareketi 3Z  
      Tehlike No. (ADR) 90 
      Tünel Geçiş Kodu (E) 
 
14.7 Yığınlar halinde nakliye Marpol73/78’in Annex II’si ve IBC kodlarına uygun olarak:  Bilinmiyor 
 
15. MEVZUAT BİLGİLERİ 
 
15.1 Karışımlar için spesifik güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri / mevzuatı: Uygulanmaz. 
 
15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: bu karışım için tedarikçi tarafından hiçbir kimyasal güvenlik 

değerlendirmesi yapılmamıştır. 
 
 
15. DİĞER BİLGİLER 
 
Bu karışım için bir önceki güvenlik malzeme formunda revizyonlar yapılmıştır ve bunlar orijinal EU 
Reg.1907/2006/ANNEX II ‘e göredir. Tüm bölümlerde değişimler vardır. 
 
Risk ve Güvenlik tanımı (Bölüm 2’de belirtilmeyen: R22 yutulduğunda zararlı maddedir; R50/53 Sudaki 
organizmalar için toksik, su ortamına uzun vadede ters etki oluşturmaktadır.; R65 Zararlı: yutulduğu taktirde 
akciğerde hasara sebep olabilir; R66 maruziyetin tekrarlanması durumunda deride kuruluk ve çatlamalara neden 
olabilir. 
 
Mevzuat envanter uyumu: AVUSTRURALYA ENVANTERİ (AICS) , KANADA ENVANTERİ (DSL), ÇİN ENVANTERİ (IECS), 
EC ENVANTERİ (EINECS/ELINCS), JAPONYA ENVANTERİ (ENCS), KORE ENVANTERİ (ECL), FİLİPİNLER ENVANTERİ 
(PICCS), AMERİKA ENVANTERİ (TSCA) 
 
Bu belgede yer alan bilgi ve öneriler Turbotect’in engine deneyim ve güvenilirliğine bağlı olarak hazırlanmıştır. 
Turbotect oluşabilecek zararlardan, kazalardan ve kayıplardn sorumlu değildir. Kullanım için ticari olarak garanti 
verilmez. 
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