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GÜVENLIK BILGI FORMU

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

Madde/preparat kimliği Husqvarna 2-Stroke Oil LS

Maddenin/karışımın kullanımı
2-Zamanlı yağ.

Sürüm # 02

Yayınlanma tarihi 16-Kasım-2012

Revizyon tarihi 18-Aralık-2012

CAS # Karişimi

Ürün kodu 544 45 02-01 (0,1L.), 544 45 02-02 (1L.), 544 45 02-03 (4L.), 544 45 02-04 (10L.) 

Üretici Firma Bilgileri Husqvarna AB
Drottninggatan 2
sds.info@husqvarna.se
036-14  65 00
+1-760-476-3961
(Access code 333721)
 

2. TEHLİKELERİN TANIMI

Bu müstahzar, 1999/45/EEC yönetmeliğine ve onun değişikliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır.

Fiziksel tehlikeler Fiziksel tehlike olarak sınıflandırılmaz.

Sağlık tehlikeleri Sağlık tehlikesi olarak sınıflandırılmaz.

Çevreye olan tehlikeleri Çevresel tehlike olarak sınıflandırılmaz.

Özel tehlikeler Deriyi tehriş edici olabilir. Doğrudan temas ettiğinde gözde tahrişe neden olabilir. Mekanik işlem
sırasında ya da yükseltilmiş sıcaklıklarda solunum yolunu tahriş edici buharlar ya da yağlı buğular
meydana getirebilir. Buharlar uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Yağın buğusuna uzun
süre maruz kalınması, kronik enflamasyon gibi pulmoner hastalığa yol açabilir. Kullanılmış
yağlarla uzun süreli ve tekrarlanan temas halinde, dermatit ve cilt kanseri gibi ağır deri hastalıkları
ortaya çıkabilir. 

Belli başll semptomlar Kızarıklığa ve ağrıya neden olabilir. Deri yağının yok olması. Dermatitis, deride yanma. Doğrudan
temas ettiğinde gözde tahrişe neden olabilir. Sindirilmesi tahrişe ve kırıklığa neden olabilir.
Buharlar uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Yüksek konsantrasyonlarda,
buğular/buharlar boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe yol açabilir. 

Bileşenleri CAS # Yüzde EC-No. Sınıflandırma

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

- > 40Yüksek seviyede rafine edilmiş
maden yağı (DMSO-ekstresi < %3
IP 346) 

64742-47-8 15 - <20Distilatlar (Petrol), hidro ile
muamele edilmiş hafif 

265-149-8 Xn;R65, R66

Polimer < 5Poliolefin fenol R52/53

Bileşim yorumu Tüm (R) Cümlecikleri İçin Tam Metin 16. Bölümde Verilmiştir. İçerik madde gaz olmadığı sürece,
tüm konsantrasyonlar yüzde ağırlık cinsindendir. Gaz konsantrasyonları yüzde hacim cinsindendir.

 

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Soluma Açık havaya çıkartın. Eger nefes almak zor ise, oksijen verin. Semptomlar belirirse ve devam
ederse, bir doktora başvurun. 

Deriyle temas Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Sabun ev suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam
edin. Egzantem, yara veya diger deri sorunlari: Doktara basvurunuz ve özel kullanma talimatlarini
beraberinizde götürünüz. Eğer deri altında yüksek basınç meydana geldiğinde daima tıbbi yardım
isteyin. 
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Gözlerle temas Hemen üzerine en az 15 dakika devamlı bol su akıtın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz
kapaklarını iyice açın. Tahriş devam ederse bu talimatları yanınıza alıp su akıtmaya devam
ederek hastaneye götürün. 

Yutma Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz. ASLA KUSTURMAYIN. Kusma
halinde başını alçak tutun ki midedekiler akciğerlere girmesin. Derhal tıbbi yardım alın. 

Genel öneri Sağlık personelinin ilgili malzeme(ler)den haberdar olduğundan ve kendilerini korumaları için
gerekli önlemleri aldığından emin olun. 

Doktor icin uyarılar Genel destekleyici önlemleri alın ve semtomatik olarak işleyin. Üründen akan damlacıklar mideye
inerken veya kusarken solunarak akciğerlere geçecek olursa ciddi kimyasal akciğer yangısına
sebep olabilir. Bulguların ortaya çıkması gecikebilir. YÜKSEK BASINÇ CİLT ENJEKSİYONU:  Bu
tür yaralanmaların tedavisi için doktorlar lokal prosedürleri bilmelidir; kesilme, sulama, nekrotik
dokunun alınması ve yaralı kısımdaki elbiselerin alınması. 

5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Uygun yangın söndürme
malzemesi

Köpük. Kuru toz. Karbon dioksit (CO2). Su sisi. 

Güvenlik nedeniyle
kullanılmaması gereken yangın
söndürme aletleri

Yangını söndürmek için su fışkırtmayın, yangını yayar. 

Alışılmadık yangın ve patlama
tehlikeleri

Isıtma, patlayıcı buhar/hava karışımları oluşturabilecek buhar üretebilir. Madde su yüzeyinde
yüzebilir ve su yüzeyindeyken tekrar tutuşabilir. 

Özel tehlikeler Isıtılma ve yangın halinde tahriş edici buharlar oluşabilir. 

Yangın söndürenler için özel
koruyucu ekipmanlar

Yangın çıkması halinde kendi kendine solunum yapabilen aparat kullanılmalı ve tam koruyucu
giysiler giyilmelidir. Yangına karşı mücadelede solunumu koruyucu aygıtın seçilmesi: İş yerindeki
yangına karşı genel tedbirlere uyun. 

Yangın söndürme
ekipmanları/talimatları

Herhangi bir tehlike olmadan yapılması mümkünse kabı, yangın alanından çıkarın. Açılmamış
kapları soğutmak üzere su spreyi kullanılabilinir. Alevlere maruz kalmış kapları, yangın sönene
kadar suyla soğutun. 

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

Kısıtlama prosedürleri Tutuşturma kaynaklarını başka yere götürün. Herhangi bir riski yoksa malzemenin akışını
durdurun. Mümkün olduğunda saçılan madde için bir kuyu açın. 

Kişisel güvenlik önlemleri Bütün tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın (yakın alanda sigara içilmez, ani parlak ışıklar,
kıvılcımlar ya da alevler olmamalı). Döküntü halinde kaygan taban ve satıhlara dikkat edin.
Buğusunu ya da buharını solumaktan kaçının. Göz ve cilt ile temasından sakının. Bu güvenlik bilgi
formunun 8ci bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. 

Çevreyi koruma önlemleri Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona,
lağıma veya su yollarına girmemelidir. Çevre yöneticisi serbest kalan her türlü büyük miktardaki
maddelerden haberdar edilmelidir. 

Temizlik için metodlar Büyük saçılmalar: Ürünü emdirmek için vermikülit, kum ya da toprak gibi yanıcı-olmayan bir
madde kullanın ve daha sonra imha etmek için bir kaba yerleştirin. Bölgeyi sabun ve suyla yıkayın.

Küçük saçılmalar: Döküntüyü yanıcı olmayan, emici bir maddeye emdirin. Artakalan kirleri
temizlemek için yüzeyi iyice temizleyin.

Kazara dökülen sıvıyı asla tekrar kullanım için asla orjinal kabına geri koymayınız. Çöplerin
bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın. 

7. KULLANIM VE DEPOLAMA

Elleçleme Isıtma, patlayıcı buhar/hava karışımları oluşturabilecek buhar üretebilir. Statik elektrik kıvılcım
çıkmaması için konteyneri toprağa bağlayarak teçhizatı nakledin. Sadece iyi havalandırılmış
yerlerde kullanın. Buğu yada buharlarının solunmasına mani olun. Deri, göz ve giysilere
dokunmayınız. Bu güvenlik bilgi formunun 8ci bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin.
Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş giysileri yıkayın. Yüzeylerin kaygan hale gelme
potansiyelinden haberdar olun. Kullanma sırasında birşey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
İyi kimyasal sağlığa dikkat ediniz. 

Depolama Ateş, kıvılcım ve ısı kaynaklarından uzakta tutun. Kabı sıkıca kapalı tutun. Serin, kuru ve iyi
havalandırılmış yerde saklayın. Geçimsiz maddelerden uzakta saklayın. Kilitleyerek saklayın. 

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

Önerilen gözlemleme usülleri

Ek Maruz Kalma Verileri İçindeki maddelere ilişkin maruz kalma sınırları not edilmiş değildir. 

Mühendislik ölçütleri Yeterli havalandırma yapılmasını sağlayın ve buharların solunma riskini en aza indirgeyin.
Patlamaya dayanıklı özel ekipmanlar kullanınız. Bol su ve göz yikama sisesine ulasmak kolay
olmalidir. 
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Kişisel koruyucu ekipmanlar

Solunum koruyucu Yetersiz havalandirma veya yag sisi solunma tehlikesi olan hallende (A2/P2 tipi) universal filtrel
solunum cihazi kullanilabilir. Kapalı yerlerde havalı maske kullanın. Yerel denetçiden öğüt
vermesini isteyin. 

Elleri koruma Koruyucu eldiven kullanın. Nitril eldiven tavsiye olunur, ancak dikkat edin, sıvı eldivenden içeriye
sızabilir. Sık sık eldiven değiştirilmesi tavsiye olunur.ık sıkıisd Uygun eldiven, eldiven dağıtıcısı
tarafından tavsiye olunabilir. 

Gözleri koruma Temas tehlikesi: Yanlarında kalkan olan güvenlik gözlükleri takın (ya da koruyucu gözlükler). 

Deri ve vücudun
korunması

Deriyle tekrarlanan veya uzun süreli teması önleyecek uygun giysiyi giyin. 

Çevreye yayılma kontrolleri Tüm büyük döküntüler hakkında çevre sorumlusu bilgilendirilecektir. 

Sağlık tedbirleri Maddeyi kullandıktan sonra ellerin yıkanması ve madde ile çalışırken yemek yememek, su
içmemek ve/veya sigara içmemek  gibi iyi personel hijyen önlemlerin alındığından daima emin
olun.  Iş giysilerini (önlükleri) rutin olarak yıkayarak kirliliklerden temizleyin. Temizlenmesi
mümkün olmayan kirlilik bulaşmış ayakkabıları atın. Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip
içmeyiniz. Tekrar kullanmadan önce kirlenen elbiseleri yıkayın. Kisisel giysilerle is giysileri
birbirinden ayri tutulacaktir. 

Kontrol parametreleri Standart kontrol prosedürlere uyun. 

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüş Mavi sıvı.

Maddenin hali Sıvı.

Biçim Sıvı.

Renk Mavi.

Koku Organik çözücüler.

Koku eşiği Bilgi yok.

pH Bilgi yok.

Kaynama noktası Bilgi yok.

Parlama noktası > 75 °C (> 167 °F) (ASTM D 92)

Havadaki tutuşabilirlik limitleri,
yüksek, hacimsel %

Bilgi yok.

Havadaki tutuşabilirlik limitleri,
düşük, hacimsel %

Bilgi yok.

Buhar basıncı Bilgi yok.

Bağıl yoğunluk 0,867 (15 °C) (ASTM D 4052)

Çözünürlük (Su) Göz ardı edilebilir.

Bölme katsayısı (n-oktanol/su) Log Kow: >3 (Tahmin edilmiş).

Viskozite 48 mm2/s (40 °C) (ASTM D 445)

Buhar yoğunluğu Bilgi yok.

Buharlaşma oranı Bilgi yok.

Erime noktası/Donma noktası Bilgi yok.

Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı

Bilgi yok.

Diğer bilgiler

Patlayıcı özellikler Bilgi yok.

Yanabilirlik (katı, gaz) Geçerli değil

Okside edici nitelikler Oksitleyici değil.

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

Sakınılması gereken durumlar Isı, kıvılcımlar, alevler, artmış sıcaklıklar. Geçimsiz maddelerle temas. 

Tehlikeli ayrışma ürünleri Isıtılma ve yangın halinde tahriş edici buharlar oluşabilir. Karbon oksitler. 

Kaçınılması gereken
materyaller

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler. 

Tehlikeli polimerizasyon Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez. 
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11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Akut zehirlilik Tahriş edicidir ve mide ağrısı, kusma, ishal ve bulantıya  yol açabilir. İnsan kanıtı ürünün çok
düşük akut oral, dermal ya da inhalasyon toksisitesine sahip olduğunu göstermektedir. Bununla
beraber, sıvı halde ciğerlere kaçtığı takdirde ciddi yaralanmaya yol açabilir ve yüksek seviyelerde
buharına uzun süre maruz kalınması halinde şiddetli merkezi sinir sistemi depresyonu meydana
gelebilir.

Maruz kalma yolları Göz teması. Yutma, ağızdan alma. Solunum. Deri teması. 

Toksikolojik bilgi Maddeye ya da akrışıma mesleki olarak maruz kalınması ters etkilere yol açabilir.

Kronik zehirlenme Uzun süreli temas halinde derinin kurumasına neden olabilir. Uzun süre ya da tekrarlanarak
maruz kalınması solunum yolunda tahrişe neden olanilir.

Duyarlaştırma Veri yok

Karsinojenisite Sınıflandırılmış değildir.

Mutagenlik Ürünün veya herhangi bir bileşeninin %0.1'den daha fazla mutajenik veya genotoksik olduğunu
gösteren hazırda herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

Teratojenisite (gelişimsel
sakatlıklara neden olabilirlik)

Veri yok

Üreme Veri yok

Epidemioloji Daha önceden var olan deri hastalığı maruz kalındığında kötüleşebilir.

Nörotoksisite Veri yok

Lokal etkiler Deriyi tehriş edici olabilir. Uzun süreli temas halinde derinin kurumasına neden olabilir. Gözle
doğrudan teması geçici olarak tahrişe neden olabilr. Buharlar uyuşukluğa ve baş dönmesine
neden olabilir. Yüksek buğu konsantrasyonları solunum yolunda tahrişe neden olabilir.

Semptomlar ve hedef organlar Kızarıklığa ve ağrıya neden olabilir. Deri yağının yok olması. Dermatitis, deride yanma. Doğrudan
temas ettiğinde gözde tahrişe neden olabilir. Sindirilmesi tahrişe ve kırıklığa neden olabilir.
Buharlar uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Yüksek konsantrasyonlarda,
buğular/buharlar boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe yol açabilir.

Maruz kalmayla ağırlaşan
mevcut hastalıklar

Daha önceden mevcut deri rahatsızlıkları ya da göz hastalıkları ya da solunum fonksiyonu bozuk
olan kişiler maddenin etkilerine daha fazla maruz kalabilir.

Ek bilgi Kullanılmış yağlarla uzun süreli ve tekrarlanan temas halinde, dermatit ve cilt kanseri gibi ağır deri
hastalıkları ortaya çıkabilir.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Ekotoksidite Sudaki organizmalar için zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

Sürüp giderlik / çözünebilirlik Yavaş biyolojik bozunmaya uğraması beklenmektedir. 

Biyolojik birikim Üründe, biyolojik birikme potansiyeli olan maddeler vardır. 

Oynaklık Ürün suyla karışmaz ve su yüzeyinde yayılır. 

Diğer ters etkiler Yagin dökülmesi genelde çevre için tehlikelidir.

13. BERTARAF BİLGİLERİ

Atma talimatları Uygulanabilir tüm yasal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin. Atığını ve kabını tehlikeli atık
olarak bertaraf edin/ettirin. 

Kalıntı atıkları / kullanılmamış
ürünler

Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boş kaplar ya da kovanlarda bazı ürün kalıntıları kalmış
olabilir. Bu madde ve kabı güvenli bir şekilde imha edilmelidir (bakınız: İmha etme talimatları). 

Kirlenmis ambalaj Boş kaplar geri dönüşüm veya atım için onaylı bir atık yerine götürülmelidir. 

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

ADR

Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir.

IATA

Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir.

IMDG

Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir.

15. MEVZUAT BİLGİSİ
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16. DİĞER BİLGİLER

R-fazlarla ilgili anlatým bölüm 2
ve 'dedir

R52/53 Sudaki organizmalar için zararlýdýr, su ortamýnda uzun süreli olumsuz etkilere neden
olabilir.
R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerlerde hasara neden olabilir.
R66 Tekrarlanan maruz kalma halinde deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. 

Tavsiye edilen kullanım şekli 2-Zamanlı yağ.

Tavsiye edilen koşullar Sağlayıcının önerilerine göre kullanın. 

Bibliyografya HSDB® - Tehlikeli Maddelerle İlgili Veri Bankası
Kimyasal Maddelerin Toksik Etkileri Kayıt Defteri (RTECS)
ESIS (European chemical Substances Information System) Kimyasallar Avrupa Bilgi Sistemi.
 

Reddetme Bu sayfada yer alan bilgiler şu an mevcut olan en ileri bilgi ve tecrübelere dayanılarak yazılmıştır. 

…...tarafından hazırlanmıştır. Husqvarna AB
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