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! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

1.1. Ürün tanımlayıcı

Ticari ürün ismi Easy-Mix PE-PP 45 Sertleştirici
Code-Nr. 106602

1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar
Önerilen kullanım amacı/amaçları
2 komponentli konstrüksiyon yapıştırıcısı Aktivatör komponenti

1.3. Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçinin ayrıntıları

Tedarikçi WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255, DE-48157 Münster
Telefon +49(0)251 / 9322 - 0, Telefaks +49(0)251 / 9322 - 244
E-Mail : msds@weicon.de
Internet : www.weicon.de

Bilgi veren bölüm Produktsicherheit / Product-Safety-Department
Telefon +49(0)251 / 9322 - 0
Telefaks +49(0)251 / 9322 - 244
E-posta (uzman kişi):
msds@weicon.de

1.4. Acil telefon numarası

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi / Tel: 114 (24 Saat) 
Tehlikeli Kimyasal Danişma Hattı - (24h):  Tel: ++90 212 375 
5231 (Türkçe, İngilizce) 
Nakliye Danişma Hattı - Türkiye (24h): Tel: ++90 212 375 
5231 (Türkçe, İngilizce)

Üretici WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255, DE-48157 Münster

1.4. Acil telefon numarası

GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h):  
Tel: ++49 69 222 25285 (Deutsch, Englisch)

BÖLÜM 2: Olası tehlikeler
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
 1272/2008 sayılı direktif (AB) uyarınca sınıflandırma [CLP/GHS]

Tehlike sınıfı ve tehlike kategorisi Tehlike direktifleri Sınıflandırma yöntemi

Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
Muta. 2 H341

Tehlike direktifleri
H302 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
H317 Alerjik deri rekasiyonlarına neden olabilir.
H318 Gözlere ciddi zarar vermektedir.
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H334 Solunduğunda alerji, astma benzeri semptomlar veya solunum şikayetlerine neden olabilir.
H341 Muhtemelen genetik defektlere neden olabilir (maruziyet yolunu bildirin, eğer başka bir maruziyet 

şekliyle aynı tehlikenin oluşmadığı kesin bir şekilde belirlendiyse).

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

GHS05 GHS07 GHS08

Sinyal kelimesi
Tehlikeler

Tehlike direktifleri
H302 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
H317 Alerjik deri rekasiyonlarına neden olabilir.
H318 Gözlere ciddi zarar vermektedir.
H334 Solunduğunda alerji, astma benzeri semptomlar veya solunum şikayetlerine neden olabilir.
H341 Muhtemelen genetik defektlere neden olabilir (maruziyet yolunu bildirin, eğer başka bir maruziyet 

şekliyle aynı tehlikenin oluşmadığı kesin bir şekilde belirlendiyse).

güvenlik talimatları
P102 Çocuklardan uzak tutunuz.

P201 Kullanmadan önce özel talimatları tedarik edin.
P202 Kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın.
P261 Buhar/aerosol inhalasyonundan kaçının.
P264 Kullanım sonrası eller iyicene yıkayın.
P270 Kullanım sırasında yemeyin, içecek veya sigara içmeyin.
P272 Kontamine iş elbisesini iş yerinin dışında giymeyin.
P280 Koruyucu eldiven/göz koruması kullanın.
P281 Öngörülen kişisel koruyucu ekipmanı kullanın.
P285 Yetersiz havalanma durumunda solunum koruması kullanın.

P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Rahatsızlık halinde ZEHİR BİLGİ MERKEZİ'ni/doktoru arayın.
P302 + P352 CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su/sabunla yıkayın.
P304 + P341 İNHALASYONDA: Solunum şikayetleri varlığında temiz havaya çıkarın ve solnumu rahatlatan bir 

pozisyonda dinlendirin.
P305 + P351 + 
P338

GÖZLER İLE TEMASTA: Bir kaç dakika su ile nazikçe yıkayın. Mümkün olduğunca lensleri 
uzaklaştırın. Yıkamaya devam edin.

P308 + P313 Maruziyet veya etkilenmede: Tıbbi tavsiye/tıbbi yardım alın.
P310 Derhal ZEHİR BİLGİ MERKEZİ'ni/doktoru arayın.
P330 Ağızı çalkalayın.
P333 + P313 Cilt reaksiyonlarında veya döküntülerinde: Tıbbi tavsiye/tıbbi yardım alın.
P342 + P311 Solunum yolları semptomlarında: ZEHİR BİLGİ MERKEZİ'ne/doktora başvurun.
P363 Kontamine elbiseleri tekrar giyimeden yıkayın.

P405 Kilit altında muhafaza edin.

P501 İçeriğin/Kabın sorunlu atık olarak imha edilmesini sağlayın.

Etiketlenmeyi gereken tehlikeyi belirleyici bileşen(ler)
2-Etil-2-[[3-(2-metilaziridin-1-yl)propionil]metil]propan-1,3-diilbis(2-metilaziridin-1-propionat), Hexaethyl-mu[kappa-N-kappa-
N'-(1,6-hexandiamin)]dibor
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Tamamlayıcı tehlike işaretleri (AB)
Karışımın yüzde 54 kadarı bilinmeyen oral toksisiteli bir veya birden fazla bileşenden oluşur.

Karışımın %99 kadarı doğal su için bilinmeyen tehlike içeren bileşenden oluşur.

2.3. Diğer tehlikeler
Tozun solunması sonucu solunum yolları tahriş olabilir.

PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
Karışımdaki maddeler, REACH, Ek XIII uyarınca tehlikeli PBT/vPvB kriterlerine uymamaktadır.

BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler
3.1. Maddeler
kullanılabilir değil

3.2. Karışımlar
Tarif
Çeşitli etken maddelerden oluşan karışım

Tehlikeli içerik maddeleri
CAS No. AB No. Tanım [ağırlık 

%]
1272/2008 sayılı direktif (AB) uyarınca 
sınıflandırma [CLP/GHS]

64265-57-2 264-763-3 2-Etil-2-[[3-(2-metilaziridin-1-yl)propionil]
metil]propan-1,3-diilbis(2-metilaziridin-1-
propionat)

15 - 40 Acute Tox. 2, H330 / Eye Dam. 1, H318 / Resp.
Sens. 1, H334 / Skin Sens. 1, H317 / Muta. 2, 
H341

13463-67-7 236-675-5 titanium-dioxide 0,1 - 1
223674-50-8 426-100-8 Hexaethyl-mu[kappa-N-kappa-N'-(1,6-

Hexaethyl-mu[kappa-N-kappa-N'-(1,6-
hexandiamin)]dibor

10 - 30 Acute Tox. 4, H302 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin 
Sens. 1, H317

BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri

4.1. İlk yardım tedbirleri
Genel bilgiler
Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.

inhalasyondan sonra
Temiz hava sağlayın.
Şikâyetler belirdiğinde doktor tedavisine yönlendirin.

Deri teması sonrası
Ciltle teması halinde su ve sabunla yıkayın.
Cilt tahrişinin devam etmesi halinde bir doktora başvurun.

Göz temasından sonra
Gözlerle teması halinde 15 dakika boyunca akan suyla yıkayın. Uzman doktor tarafından muayene edilmek üzere 
hastaneye sevk edin.

yuttuktan sonra
Derhal tıbbi yardım alın.
Ağzı bol suyla iyice çalkalayın.

4.2. Önemli akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler
Doktor için açıklamalar / olası semptomlar
kusma
Solunum zorlukları
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Baş ağrısı
Alerjik belirtiler
Bulantı

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
alkole dayanıklı köpük
Kuru söndürücü madde
Karbondioksit
Su sisi

Uygun olmayan söndürme maddesi
Yüksek güçlü su püskürtme jeti

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Yangın halinde tehlikeli gazlar oluşabilir.
Nitrojen oksitleri (NOx)
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
Tehlike altındaki kapları su püskürterek soğutun.
Kontamine yangın söndürme suyunu ayrı toplayın. Kanalizasyona akıtılması yasaktır.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil
Yeterli havalandırma sağlayın.
Kişisel koruyucu ekipmanı kullanın.
Ateşleme kaynaklarını uzak tutun.
Buhar/toz/aerosol etki ettiğinde solunum maskesi kullanın.

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

6.3. Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler
Sıvı bağlayıcı maddelerle (örneğin kum, talaş, üniversal bağlayıcı madde) toplayın.
Toplanan malzemeyi usulüne uygun imha edin.

İlave bilgiler
Sızdıran kutuları ayırın ve usulüne uygun imha edin.
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6.4. Diğer bölümlere gönderme
Güvenli kullanım: bakınız bölüm 7
Atılım: bakınız bölüm 13
Kişisel koruyucu ekipman: bakınız bölüm 8

BÖLÜM 7: Kullanım ve depolama

7.1. Güvenli kullanım için koruma tedbirleri
Güvenli kullanım için bilgiler
Toz oluşumunu ve toz yığılmalarını önleyin.
Aerosol oluşumunu önleyin.
Odanın iyi havalandırılmasını sağlayın. Gerekirse çalışma yerinde emici tertibat kullanın.
Kapları dikkatle açın ve kullanın!

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

Hijyen önlemleri
Ürünle ıslanmış temizlik bezlerini pantolonlarınızın ceplerinde taşımayın.
Çalışma esnasında sigara içmeyin, yemek yemeyin ve içecek içmeyin.
Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.
İyi havalandırılan mekânlarda çalışın.
Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı.

Yangından ve patlamadan korunmaya yönelik bilgiler
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin.
Elektrostatik yüklenmeye karşı önlemler alın.
İşletmesel yangından korunma kurallarına uyulması gerekir.

7.2. Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla güvenli depolama şartları
Depolama yerleri ve kaplara yönelik beklentiler
Orijinal ambalajında sızdırmayacak şekilde saklayın.

Birlikte depolama bilgileri
Asitlerle veya çözeltilerle birlikte depolamayın.
Yem maddeleriyle birlikte depolamayın.
Gıda maddeleriyle birlikte depolamayın.
Oksidasyon maddeleriyle birlikte depolamayın.

Depolama koşullarına ilişkin ek bilgiler
Kabı sıkı kapalı tutarak serin ve iyi havalanan bir yerde muhafaza ediniz.
Direkt güneş ışınlarına karşı koruyun.
Isınma/aşırı ısınmaya karşı koruyun.

7.3. Spesifik nihai kullanımlar
Belirli kullanımda öneri(ler)
Bakınız bölüm 1.2

BÖLÜM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi/ Kişisel koruyucu ekipman

8.1. Kontrol parametreleri
DNEL-/PNEC değerleri
DNEL işçi
CAS No. Çalışma maddesi Değer tip Yorum

13463-67-7 titanium-dioxide 10 mg/m3 DNEL Uzun süreli inhalatif (sistemik)
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PNEC
CAS No. Çalışma maddesi Değer tip Yorum

13463-67-7 titanium-dioxide 100 mg/kg PNEC çöktürme, tatlı su

0,127 mg/l PNEC Sular, tatlı su

1 mg/l PNEC Sular, deniz suyu

100 mg/l PNEC arıtma tesisleri (STP)

1000 mg/kg PNEC çöktürme, tatlı su

İlave bilgiler
Ulusal ve yerel yasal düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

8.2. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi
Solunum koruması
Emişin yetersiz olduğu durumlarda veya uzun süreli etki halinde solunumu koruyucu maske kullanın.
Kısa süreli filtre cihazı, filtre A2/P2, aksi takdirde çevre havasından bağımsız solunumu koruyucu cihaz.

El koruması
Yukarıda söz edilen koruyucu eldivenlerin kimyasallara karşı direncini belirlemek için eldiven imalatçısına danışmak 
tavsiye edilmektedir.
Eldiven malzemesine ilişkin bilgiler [tür/tip, kalınlık, penetrasyon süresi/taşıma süresi, ıslanma]: Nitril, 0,4 mm, 60 dk., 
480 dk. örn. KCL firmasının "Camatril Profi" ürünü; E-posta: Vertrieb@kcl.de
Kimyasallara karşı koruyucu eldivenlerin modeli, tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak çalışma 
yerine uygun seçilmelidir.

Göz koruması
Sıkı kavrayan koruma gözlüğü

Diğer korunma tedbirleri
Koruyucu iş kıyafeti

Uygun teknik kontrol tesisleri
Odanın iyi havalandırılmasını sağlayın. Gerekirse çalışma yerinde emici tertibat kullanın.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler
Görünüş
macunumsu

Boya
beyaz

Koku
yumuşak

Koku eşiği
belirlenmemiş

Sağlık ve çevre koruması ve günvenlikle ilgili önemli bilgiler
Değer Sıcaklık : Yöntem Yorum

pH değeri kullanılabilir 
değil

Kaynama noktası > 181 °C 101 kPa

Erime noktası kullanılabilir 
değil

Alevlenme noktası > 93 °C closed cup
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Değer Sıcaklık : Yöntem Yorum

Buharlaşma hızı kullanılabilir 
değil

Tutuşabilirlik (Katı) kullanılabilir 
değil

Tutuşabilirlik (Gaz) kullanılabilir 
değil

Tutuşma ısısı belirlenmemiş

Kendi kendini tutuşturma 
ısısı

Ürün kendiliğinden 
tutuşmaz.

alt patlama sınırı kullanılabilir 
değil

Üst patlama sınırı kullanılabilir 
değil

Buhar basıncı belirlenmemiş

Rölatif yoğunluk ca. 1,1 g/ml 20 °C

Buhar yoğunluğu belirlenmemiş

Suda çözülürlük < 10 Gew-% 20 °C az ölçüde çözülür

Çözülürlük / Diğerleri belirlenmemiş

Distribüsyon katsayısı n-
oktanol/su (log P O/W)

belirlenmemiş

Ayrışma ısısı belirlenmemiş

Vizkosite 35 - 65 Pa*s 23 °C

Çözücü madde içerigi 65 g/l EPA, 24A

Yangını teşvik edici özellikler
Bilgi bulunmamaktadır.

Patlayıcı özellikler
Bilgi bulunmamaktadır.

9.2. Diğer bilgiler
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite

10.1. Reaktivite
Bilgi bulunmamaktadır.

10.2. Kimyasal stabilite
Bilgi bulunmamaktadır.
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10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Sert asitler ve alkalilerle reaksiyon gösterir.
Sert oksidasyon maddeleriyle reaksiyon gösterir.
Aminlerle reaksiyon gösterir.

10.4. Kaçınılması gereken şartlar:
Isıyı uzak tutun.

10.5. Bağdaşmayan malzemeler
Kaçınılması gereken maddeler
alkali (alkali çözelti),  konsantre
Aminler
Asit, konsantre
Oksidan madde, kuvvetli

10.6. Tehlikeli ayrışma maddeleri
Gazlar/buharlar, tahriş edici
Karbonmonoksit
Karbondioksit
Aldehitler

Termik ayrışma

Yorum Usulüne uygun kullanıldığında ayrışım göstermez.

BÖLÜM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler

11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler

Akut toksisite/Tahriş edici etki / Duyarlılaştırma

Değer/Değerlendirme tür Yöntem Yorum

LD50 akut oral 300 - 2000 mg/kg ATE

LD50 akut dermal > 3000 mg/kg Tavşan CAS: 64265-57-2

LC50 akut inhalatif 0,252 mg/l (4 h) Sıçan CAS: 64265-57-2

Ciltte tahriş edici 
etkisi

tahriş edici etkisi azdır - 
işaretlenmeye tabi değildir

Gözlerde tahriş 
edici etkisi

Ciddi göz hasarları 
tehlikesi.

Duyarlaştırma deri 
teması sonrası

duyarlaştırıcı

Solunum yollarını 
duyarlılaştırma

duyarlaştırıcı

Subakut toksisite - Kanserojenite

Değer tür Yöntem Değerlendirme

Mutajeniti İn vivo genotoksisite bakımından 
uyarılar mevcuttur.
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Değer tür Yöntem Değerlendirme

Reprodüksiyon 
toksisitesi

Hayvan deneylerinde üremeye 
yönelik toksik etkiler gösteren 
bulgular gözlenmedi.

Kanserojenite Uzun vadeli deneylerden kanserojen 
etkisi hakkında bilgi edinilmemiştir.

Pratikten gelen tecrübeler
Yutulduğunda zararlıdır.
Yutulması halinde bulantı ve ishale sebep olabilir.
Solunması halinde alerji yapabilir.
Cilt ile temasında alerji yapabilir.
Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Mukoza zarlarını tahriş eder.

Genel yorumlar
Ürün, kimyasallarda olması gereken olağan dikkatle kullanılmalıdır.
Daha başka tehlikeli özellikler istisna edilemez.
Ürün kontrol edilmemiştir. İfadede her bir komponentin özelliklerinden yola çıkılmıştır.

BÖLÜM 12: Çevreyle ilgili veriler
12.1. Toksisite

Ekotoksik etkiler
Değer tür Yöntem Değerlendirme

Balık LC50 > 240 mg/l (96 h) Cyprinodon varicgatus CAS: 13463-67-7

Defne EC 50 > 100 mg/l (48 h) Daphnia magna CAS: 13463-67-7

12.2. Eliminasyon bilgileri
Eliminasyon 
derecesi

Analiz yöntemi Yöntem Değerlendirme

Biyolojik 
indirgenebilirlik

biyolojik yoldan zor indirgenebilir

12.3. Biyoakümülasyon potansiyelini
Ürün kontrol edilmemiştir. Ürünün kıvamı ve suda çözülürlüğünün düşük olması nedeniyle biyolojik kullanıma girmesi 
olası değildir.

12.4. Toprakta mobilite
Bilgi bulunmamaktadır.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
Karışımdaki maddeler, REACH, Ek XIII uyarınca tehlikeli PBT/vPvB kriterlerine uymamaktadır.

12.6. Başka zararlı etkiler
Genel bilgiler
Ürünün kontrolsüz bir şekilde çevreye sızmasına izin vermeyin.
Ürün yer altı sularına veya yer üstü sularına karışmamalıdır.
Ürün doğal sulara, kanalizasyona ya da arıtma tesislerine karışmamalıdır.
Ürünün ekotoksik etkisi kontrol edilmemiştir. Bu konuya ilişkin ifade, yayınlarda yer alan bilgilere dayanmaktadır.
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BÖLÜM 13: Atık giderilmesi bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri
Atık kodu Atık adı
08 04 09* waste adhesives and sealants containing organic solvents or other hazardous 

substances
20 01 27* paint, inks, adhesives and resins containing hazardous substances

Yıldız (*) ile işaretli atıklar, 2008/98/AB sayılı Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği'ne göre tehlikeli atık sayılır.

Ürün için öneri
Yerel resmî talimatları dikkate alarak imha edin.
Tehlikeli atık olarak imha edin.

Ambalaj için öneri
Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.

Genel bilgiler
Atık madde kodları/Atık madde tanımları, Avrupa Atık Madde Kataloğu (EAKV) uyarınca branşa ve prosese göre 
belirlenmelidir.

BÖLÜM 14: Taşıma bilgileri
ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. UN no. - - -

14.2. UN proper shipping 
name

- - -

14.3. Sınıf(lar) - - -

14.4. Ambalaj grubu - - -

14.5. Çevre tehlikeleri - - -

14.6. Kullanıcı için özel güvenlik önlemleri
Bilgi bulunmamaktadır.

14.7. MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması
kullanılabilir değil

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

BÖLÜM 15: Hükümler

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

VOC direktifi
VOC değeri 65 g/L   

15.2. Madde güvenlik değerlendirilmesi
Bu preparasyondaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır.
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BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Önerilen kullanım ve kısıtlamalar
Kimyasallara ilişkin mevcut ulusal ve yerel yasalar dikkate alınmalıdır.
Sadece endüstriyel kullanım için.

Daha fazla bilgi
Ulusal özel düzenlemeler her kullanıcı tarafından sorumluluğu kendisine ait olmak üzere uygulanmalıdır!
Veriler, günümüz itibarıyla mevcut bilgilerimize dayanmakta olup, ürünü alınması gereken güvenlik önlemleri 
bakımından tanıtmaya yarar. Veriler, tarif edilen ürünün özelliklerine dair garanti niteliğinde değildir.
Lütfen ek bilgiyi dikkate alın! --  Güvenlik bilgi formlarımız yürürlükte olan AB direktiflerine uygun olarak, tehlikeli 
maddeler ve kimyasallarla çalışmaya yönelik özel ulusal yönetmelikler dikkate ALINMAKSIZIN hazırlanmıştır.

Değişiklik bilgileri: "!" = Veriler bir önceki versiyona göre değiştirilmiştir. Önceki versiyon: 8.6

H302 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
H317 Alerjik deri rekasiyonlarına neden olabilir.
H318 Gözlere ciddi zarar vermektedir.
H319 Gözlerde ciddi tahrişe neden olmaktadır.
H330 Solunduğunda hayati tehlike.
H334 Solunduğunda alerji, astma benzeri semptomlar veya solunum şikayetlerine neden olabilir.
H341 Muhtemelen genetik defektlere neden olabilir (maruziyet yolunu bildirin, eğer başka bir maruziyet şekliyle aynı 

tehlikenin oluşmadığı kesin bir şekilde belirlendiyse).


