
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) 
No1907/2006. göre (REACH)
yeniden düzenleme 30.09.2013   (TR) Versiyon 1.1
WSW SC M1

© Weller sayfa 1/7

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

1.1. Ürün tanımlayıcı

Ticari ürün ismi WSW SC M1

1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Tanımlanmış kullanımlar

kullanım kategorileri [SU]
Lehim malzemeleri

1.3. Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçinin ayrıntıları

Tedarikçi Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Str. 2, DE-74354 Besigheim-Ottmarsheim
posta kutusu 1351, DE-74351 Besigheim-Ottmarsheim
Telefon :   +49 7143 580 0, Telefaks :   +49 7143  580 108
Internet :   www.weller-tools.com

1.4. Acil telefon numarası

Üretici Nihon Almit Co. Ltd.
Almit Building 2-14-2, Yayoicho, Nakano-ku, JP-164 Tokyo 
164-8666
Telefon :  00981 333792277

E-Mail :  tokyo2@almit.co.jp
Internet :  www.almit.com

1.4. Acil telefon numarası

Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 2: Olası tehlikeler

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

67/548/AET veya 1999/45/AB talimatına göre sınıflandırma

R42/43
R cümleleri
42/43 Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir.

2.2. Etiket elemanları
1272/2008 [CLP/GHS] sayılı AB direktifi uyarınca işaretleme

GHS07 GHS08

http://www.weller-tools.com
http://www.almit.com
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Sinyal kelimesi
Tehlikeler

Sağlık tehlikeleri için direktifler
H317 Alerjik deri rekasiyonlarına neden olabilir.
H334 Solunduğunda alerji, astma benzeri semptomlar veya solunum şikayetlerine neden 

olabilir.

güvenlik talimatları

Prevansiyon
P261 Toz/duman/gaz/buğu/buhar/aerosol inhalasyonundan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz koruması/yüz koruması kullanın.
P285 Yetersiz havalanma durumunda solunum koruması kullanın.

Cevap
P302 + P352 CİLT İLE TEMASTA: Bol su ve sabun ile yıkayın.
P304 + P341 İNHALASYONDA: Solunum şikayetleri varlığında temiz havaya çıkarın ve solnumu 

rahatlatan bir pozisyonda dinlendirin.
P333 + P313 Cilt reaksiyonlarında veya döküntülerinde: Tıbbi tavsiye/tıbbi yardım alın.

Depolama
P403 + P235 İyi havalanan bir yerde serin olarak muhafaza edin.

Tamamlayıcı tehlike işaretleri (AB)

Sağlık için tehlikeli özellikler
Tekrarlayıcı temas gevrek ve çatlaklı cilde neden olur.

2.3. Diğer tehlikeler
Olası zararlı fiziksel-kimyasal etki(ler)
Ürünün buharları havadan daha ağırdır ve yerde, çukurlarda, kanallarda ve bodrumlarda yüksek 
konsantrasyonlarda birikebilmektedir.

İnsan üzerinde olası zararlı etkileri ve olası semptomlar
Uzun süreli/tekrarlayıcı deri teması sonucu yağ miktarı azalabilmekte ve dermatit gelişebilmektedir.
Hassas kişilerde sensibilizasyona neden olabilir.
Tozun solunması sonucu solunum yolları tahriş olabilir.

Başka zararlı etkiler
Deri sensibilizasyonu, astma, alerji, kronik veya nüks eden solunum yolları hastalıkları olan kişilere bu 
preparasyonun kullanıldığı işler verilmemelidir.
İşleme sırasında oluşan buharlar solunum yollarını, deri ve gözleri tahriş eder.

İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

! BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler

3.1. Maddeler
kullanılabilir değilkullanılabilir değil

3.2. Karışımlar
Tehlikeli içerik maddeleri

CAS No. AB No. Tanım [ağırlık 
%]

67/548/AET uyarınca sınıflandırma

8050-09-7 232-475-7 colophony 2,3 - 3,7 R43
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BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri

4.1. İlk yardım tedbirleri
Genel bilgiler
Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.
Alerjik belirtilerde, özellikle solunum sistemine ait olanlarda, derhal doktora başvurun.

inhalasyondan sonra
Kişiyi temiz havaya çıkarın ve sakin durmasını sağlayın.
Buharlar yoğun olarak solunduğunda derhal bir doktora başvurun.

Deri teması sonrası
Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
Cilt tahrişinin devam etmesi halinde bir doktora başvurun.

Göz temasından sonra
Gözlerle teması halinde bol miktarda suyla iyice yıkayın. Şikâyetler devam ettiğinde doktora başvurun.

yuttuktan sonra
Ağzı yıkayın ve bol miktarda su için.
Hastanın şuuru açıksa istifraya zorlayın, doktor çağırın.

4.2. Önemli akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler
Bilgi bulunmamaktadır.

4.3. Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele tedbirleri

5.1. Söndürme maddesi
Uygun söndürme maddeleri
Söndürme önlemlerini çevre yangınına göre uyarlayın.
Köpük
Kuru söndürücü madde
Söndürme tozu
Karbondioksit
kum

Uygun olmayan söndürme maddesi
Su

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Yangın halinde tehlikeli gazlar oluşabilir.
Karbonmonoksit (CO)
Karbondioksit (CO2)

5.3. Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler
Yangınla mücadelede özel koruyucu ekipmanlar
Yangın veya piroliz gazlarının etkisi altında söndürme, kurtarma ve toplama çalışmaları sadece solunumu 
koruyucu ağır maskelerle yapılmalıdır.
Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın.

Diğer bilgiler
Yangın artık maddeleri ve kontamine söndürme suları yerel resmî talimatlar doğrultusunda imha edilmelidir.
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BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanı kullanın.
Buhar/toz/aerosol etki ettiğinde solunum maskesi kullanın.
Gazın özellikle tabanda (havadan ağırdır) ve rüzgâr yönünde yayılmasını dikkate alın.

6.2. Çevre koruma tedbirleri
Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.
Kanalizasyona/yer üstü/yer altı sulara karışmasına engel olun.
Yeraltına/topraklara ulaşmasını engelleyiniz.

6.3. Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler
Uygun kaplar içinde geri dönüşümünü veya imhasını sağlayın.
İlave bilgiler
Güvenli kullanım hakkında bilgi için bkz. Bölüm 7.
Kişisel koruyucu ekipmana ilişkin bilgi için bkz. Bölüm 8.
İmha hakkında bilgi için bkz. Bölüm 13.

6.4. Diğer bölümlere gönderme
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 7: Kullanım ve depolama

7.1. Güvenli kullanım için koruma tedbirleri
Güvenli kullanım için bilgiler
Odanın iyi havalandırılmasını sağlayın. Gerekirse çalışma yerinde emici tertibat kullanın.
Sadece iyi havalandırılan mekânlarda kullanın.

Genel koruyucu önlemler
Göz ve cilt ile temasından sakının.
Gazları/Buharları/Aerosolleri solumayın.

Hijyen önlemleri
Çalışırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin, sigara ve enfiye kullanmayın.
Gıda ve yem maddelerinden uzak tutun.
İş sonunda ve molalardan önce ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.

Yangından ve patlamadan korunmaya yönelik bilgiler
Ürün yanmaz.

7.2. Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla güvenli depolama şartları
Depolama yerleri ve kaplara yönelik beklentiler
Depo yerlerini iyi havalandırın.
Sadece orijinal kaplarında muhafaza edin.

Birlikte depolama bilgileri
Gıda maddeleriyle birlikte depolamayın.
Serin, iyi havalandırılan bir yerde asit veya çözeltilerden uzak saklayın.

Depolama koşullarına ilişkin ek bilgiler
Serin, iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Raf ömrü hakkında bilgiler
Depolama süresi: 24 ay.
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7.3. Spesifik nihai kullanımlar
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi/ Kişisel koruyucu ekipman

8.1. Kontrol parametreleri
Bilgi bulunmamaktadır.

8.2. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi
Solunum koruması
Emişin yetersiz olduğu durumlarda veya uzun süreli etki halinde solunumu koruyucu maske kullanın.
Bağımsız solunumu koruyucu cihaz (izolasyon cihazı)

El koruması
PVC eldiven
Neopren eldiven

Göz koruması
Sıkı kavrayan koruma gözlüğü

Vücut koruması
koruyucu giysi:

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler
Şekil
katı

Boya
gümüş-gri

Koku
kokusuz

Sağlık ve çevre koruması ve günvenlikle ilgili önemli bilgiler

Değer Sıcaklık : Yöntem Yorum

Erime aralığı 227 °C

Alevlenme noktası yok

Tutuşma ısısı yok

Buhar basıncı < 0,1 mbar 20 °C

Rölatif yoğunluk 7,3 g/cm3 20 °C

Buhar yoğunluğu 6 20 °C

Suda çözülürlük çözünmez

Vizkosite belirlenmemiş

Patlayıcı özellikler
yok

9.2. Diğer bilgiler
Bilgi bulunmamaktadır.
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BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite

10.1. Reaktivite
Bilgi bulunmamaktadır.

10.2. Kimyasal stabilite
Bilgi bulunmamaktadır.

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Bilgi bulunmamaktadır.

10.4. Kaçınılması gereken şartlar:
belirlenmemiş

10.5. Bağdaşmayan malzemeler
Kaçınılması gereken maddeler
Asitler ve sert oksidasyon maddeleriyle reaksiyon gösterir.

10.6. Tehlikeli ayrışma maddeleri
Karbon monoksit ve karbon dioksit
zehirli metal bileşikleri
tahriş edici gazlar/buharlar

BÖLÜM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler

11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler

Akut toksisite/Tahriş edici etki / Duyarlılaştırma

Değer/Değerlendirme tür Yöntem Yorum

Ciltte tahriş 
edici etkisi

tahriş edici

Gözlerde tahriş 
edici etkisi

tahriş edici

Duyarlaştırma 
deri teması 
sonrası

duyarlaştırıcı

BÖLÜM 12: Çevreyle ilgili veriler

12.1. Toksisite
Bilgi bulunmamaktadır.Bilgi bulunmamaktadır.

12.2. Eliminasyon bilgileri
Eliminasyon 
derecesi

Analiz yöntemi Yöntem Değerlendirme

Biyolojik 
indirgenebilirlik

kolay indirgenebilir değildir

12.3. Biyoakümülasyon potansiyelini
Ürünün kıvamı nedeniyle çevreye dispersif yayılması mümkün değildir. Bu nedenle, şu an mevcut bilgilere 
göre negatif ekolojik etkiler beklenmemektedir.
12.4. Toprakta mobilite
Bilgi bulunmamaktadır.



Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) 
No1907/2006. göre (REACH)
yeniden düzenleme 30.09.2013   (TR) Versiyon 1.1
WSW SC M1

© Weller sayfa 7/7

Bilgi bulunmamaktadır.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
Bilgi bulunmamaktadır.Bilgi bulunmamaktadır.

12.6. Başka zararlı etkiler

Genel bilgiler
Ürün doğal sulara, kanalizasyona ya da arıtma tesislerine karışmamalıdır.

BÖLÜM 13: Atık giderilmesi bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri
Ürün için öneri
Atıkları uygun, işaretlenmiş ve kapatılabilir kaplarda ayrı ayrı toplayın.
Yerel resmî talimatları dikkate alarak imha edin.

Ambalaj için öneri
Kontamine ambalajlar en iyi şekilde boşaltılmalıdır. Ardından, uygun şekilde temizlendikten sonra tekrar 
kullanıma sunulabilirler.
Temizlenmesi mümkün olmayan ambalajlar madde gibi imha edilmelidir.

BÖLÜM 14: Taşıma bilgileri

Nakliyeye ilişkin ek bilgiler
Nakliye yönetmeliklerine göre tehlikeli madde sayılmaz - ADR/RID (GGVSEB), IMDG (GGV Deniz), ICAO/
IATA-DGR.

Kullanıcı için özel güvenlik önlemleri
Bilgi bulunmamaktadır.

MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 15: Hükümler

15.1. Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat
Bilgi bulunmamaktadır.

15.2. Madde güvenlik değerlendirilmesi
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Önerilen kullanım ve kısıtlamalar
Kimyasallara ilişkin mevcut ulusal ve yerel yasalar dikkate alınmalıdır.

Daha fazla bilgi
Veriler, günümüz itibarıyla mevcut bilgilerimize dayanmakta olup, ürünü alınması gereken güvenlik 
önlemleri bakımından tanıtmaya yarar. Veriler, tarif edilen ürünün özelliklerine dair garanti niteliğinde değildir.

Bölüm 3'te belirtilen R (risk) ve H (tehlike) cümleciklerinin metni (karışım için sınıflandırma değildir!)

R 43 Cilt ile temasında alerji yapabilir.


