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BÖLÜM 2
TEHLİKE TANIMI

BÖLÜM 1
MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / TAAHHÜT TANIMI

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
1.1 Ürün Tanımı
Ürün adı:

STARJET

1.2 İlgili madde veya karışımın tanımı ve tavsiye edilen kullanımı

CE 1999/45/CE Talimat ve CE N.1272/2008 (CLP) yönetmeliğine göre karışımın
sınıflandılırması - tehlikesiz olarak sınıflandırılmıştır.
2.2 Tanımlamalar

CE 1999/45
Garnet, kumlama uygulamarında aşındırıcı olarak;
aşındırıcı TALİMATI:
Madde/Karışımın
kağıtlarda ve diğer aşındırıcı materyallerde aşındırıcı ajan olarak,
kullanımı:
sujeti kesim makinelerinde, yeni nesil su filtrelerinde filtre ajanı
olarak kullanılır.
CE YÖNETMELİĞİ
N. 1272/2008 (CLP
1.3 Teknik bilgi dosyası sağlayıcı bilgileri
Sağlayıcı:

VEXTA MADENCİLİK İTHALAT VE İHRACAT DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1472 Sk No:44 D:6 Alsancak - 35220 İzmir/Türkiye

TEHLİKE SEMBOLLERİ

-

RİSK TABLOLARI (R UYARILARI)

-

ÖNLEM TABLOLARI (S UYARILARI)

-

TEHLİKELİ İMGESİ

-

UYARI:

-

TEHLİKELİ TABLOLARI (H UYARILARI)

-

ÖNLEM TABLOLARI (P UYARILARI)

-

2.3 Diğer Tehlikeler (sınıflandırma için belirleyici faktör olmıyanlar)
1.4 Acil telefon numarası
Acil telefon
(çalışma saatleri)

0090 (0)232 4631213

Tozun solunum yoluyla alınmasından dolayı burun ve boğazda öksürmeye ve tahrişe neden
olabilmesine rağmen, ürünün kendisi esasen insan sağlığına herhangi bir zarar
vermemektedir; ve solunum yollarında zamanla birikmesi durumunda kronik bronşit ve
pnömokonyoza yol açabilir.
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BÖLÜM 4
İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

BÖLÜM 3
İÇERİK / BİLEŞENLER HAKKINDA BİLGİLER
STARJET doğal Almandin(Fe3Al2(SiO4)3 kimyasal formüllü neo silikat) ve diğer
mineral içerikleri sıfıra yakın olan karışımdır

4.1 İlk yardım önlemleri tanımı
GÖZE TEMAS:

Gözünüzü bol su ile yıkayın. Olumsuz belirtilerde doktorunuza
başvurunuz.

CİLDE TEMAS:

Etkilenen bölgeyi su ile yıkayınız.

MİNERALOJİK BİLEŞİMİ::
İSİM

% İÇERİK (p/p)

Almandite

97

Ilmenit

<1

Diğer Mineraller

<2

SOLUMA:

Ürünün belli miktarda solunması durumunda, kişiyi temiz havalı açık
ortama çıkartın. Olumsuz belirtilerde doktorunuza başvurunuz.

YUTMA:

Beklenen kullanımı göz önüne alındığında, ürünün yutulması
istenilmeyen bir olaydır; Bir şekilde yutma gerçekleşirse ağzınızı

OKSİDE OLARAK KİMYASAL BİLEŞİM %:
EC İSMİ
SİLİKON OKSİT (SiO2)
olan:
Kristal Silika (Kuvars)
Kristal Silika (Kuvars) - Solunabilir kesim

çalkalayın ve su için. Olumsuz belirtilerde doktorunuza başvurunuz.
EC
CAS
% CONCENTRATION
NUMARASI NUMARASI
(p/p)
4.2 Önemli semptom ve etkilerde, akut ve gecikmelerde
231-545-4
7631-86-9
35
Tozun solunması öksürmeye, boğazda ve burunda tahrişe neden olabilir; Solunum yollarında birikmesi
zamanla kronik bronşit ve pnömokonyoza neden olabilir.
238-878-4 14808-60-7
< 0.07*
238-878-4

14808-60-7

< 0.1**

215-721-8
1345-25-1
33
DEMİR OKSİT (FeO)
215-691-6
1344-28-1
23
ALİMİNYUM OKSİT (Al2O3)
215-171-9
1309-48-4
7
MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
215-138-9
1305-78-8
1
KALSİYUM OKSİT (CaO)
215-695-8
1344-43-0
1
MANGANEZ OKSİT (MnO)
*
X-ray diraktometresiyle belirlenmiş olan ; Kuvars tespit limiti: 0.07%
**
X-ray şığının kırılmasıyla belirlenmiş olan - SweRFcs IMA 2012 methoduna göre analiz ;
Kristal silika tespit limiti : 0.1 %

Tozun göze direk teması gözde sulanmaya ve kızarıklığa neden olabilir.
Uzun süreli ve tekrarlanan cilde temaslar kızarıklığa ve kuruluğa neden olabilir.

BÖLÜM 5
YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
5.1 Ürünün söndürülmesi
Ürün yanmaz veya yanıcı değildir. Yanan veya yangından etkilenen malzemelere uygun
yangın söndürme methodlarını uygulayınız.
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BÖLÜM 6
KAZAYLA DÖKÜLME İLE MÜCADELE ÖNLEMLERİ
Kazayla dökülmesi halinde ürünü uygun mekanik vasıtalar ile tozumamasına özen göstererek
toplayın; kuru süpürmeden kaçınınız; alanı su ile yıkayınız. Mümküse geri dönüştürün ve/
veya tekrar kullanın. Atık imhası genel /ulusal /yerel mevzuatlara uygun olmalıdır.

BÖLÜM 7
TAŞIMA VE DEPOLAMA

BÖLÜM 8
MARUZİYET KONTROLÜ / BİREYSEL KORUMA
8.1 Kontrol parametreleri
Atıl tozlar için mesleki maruziyet limitleri :
TLV - TWA ( ACGIH ) : 3 mg / m3 solunabilir parçacıklar
TLV - TWA ( ACGIH ) : 10 mg / m3 solunabilir parçacıklar
Maddenin ölçümü çalışma ortamında standart yöntemlerle yapılmalıdır ( Örneğin, UNI EN
689 : 1997 işyeri atmosferleri- Limit değerlerini ve ölçüm stratejisini karşılaştırmak için
kimyasal maddelerin solunma ile maruz kalma gösterge çizelgesi; EN 482 : 2006 işyeri
atmosferleri- Kimyasal maddelerin ölçümü için uygulanan prosedürler için genel şartlar )
veya yokluğunda uygun yöntemlerle yapılmalıdır.

7.1 Güvenli taşıma için önlemler
Toza maruz kalmayı minimize etmek için önleyici ve koruyucu tedbirleri alarak ürüne
müdahele ediniz. ( Mesela ürünün dağılmasını önleyen teknikleri kullanınız; yeterince
çekme ve toplama sistemlerini hazırlayınız, kişisel koruyucu donanım malzemelerini
kullanınız, iyi bir endüstriyel hijyen ortamı oluşturunuz ) .

7.2 Güvenli saklama koşulları, tüm olası uyumsuzlukları içeren
Ürünün oda sıcaklığı ile 50 ° C arasında hava akımından ve nemden korunan bir ortamda
saklanması tavsiye edilir.

8.2 Maruziyet kontrolü
Çalışma alanında maruz kalmayı kontrol etmek için alınan uygun teknik önlemler işveren
tarafından yürütülen risk analizlerinin sonuçlarına göre seçilmelidir ve uygulanmalıdır, özel
çalışma koşulları ile ilgili olarak ( Ulusal ve uluslararası belirtilen güvenlik standartlarına
uygun olarak, işveren ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumluluğu sağlamalıdır ). Eğer
kullanımda olan genel ve kollektif önleme tedbirlerinin değerlendirme sonuçları riskin
azalması için yeterli olmadığını göstermesi durumunda ve karışıma maruz kalmayı herhangi
başka yöntemlerde önlemeyi mümkün kılmıyorsa, UNI / EN teknik standartlarına uygun
yeterli kişisel koruyucu donanımları benimsemek zorunludur.
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8.2.1 Uygun teknik kontroller

BÖLÜM 9
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Havaya dağılan tozu minimize ediniz; muhafazalı-kapalı alanlarda ürünü uygulayınız,
iyi bir işyeri havandırması sağlayınız; yeterli hava/toz emme sistemleri sağlaynız.
8.2.2 Bireysel koruma önlemleri, kişisel koruma cihazları
GÖZLERİN KORUNMASI:

ELLERİN VE VÜCUDUN
KORUNMASI:

SOLUNUMLA İLGİLİ
ÖNLEMLER:

Eğer koruma önlemleri göze temas riskini düşürmek
için yeterli değilse koruyucu gözlük ( UNI EN 166
standartlarına uygun ) takınız
Uzun süreli veya tekrarlanan cilde temeaslarda,
koruyucu kauçuk eldivenler veya diğer
materyallerden yapılmış çalışma sürecine uygun
( UNI EN 374 standartlarına uygun ) koruyucu
eldivenler ve uygun iş elbiseleri giyilmelidir.

Toz oluşumu uygun havalandırma sistemleri ile
yeterince yönetilemiyorsa, solunum koruyucu
ekipman giymek zorunludur, mesela filtreli tam yüz
maskeleri , filtreli yarım yüz maskeleri veya (UNI
EN 149 , 140 veya 136 standartlarına uygun) acil
solunum cihazları.

Fiziksel Durumu:

katı, granülize

Renk:

koyu kırmızı,
kahrengimsi kırmızı

Koku:

Kokusuz

Suda Çözünürlüğü:

< 1%

Özgül Ağırlığı:

4,1 g/cm3

#8/12 ile 120 mesh arası
(US ölçü birimi)

Sertlik:

7,5/8,0 (Mohs çizelgesi)

Elektiriksel iletkenlik:
Yanıcılık:

Çözünmez

Güçlü asitte
çözünürlüğü:

Tane boyutu:

Oksitlenme özellikleri:
Erime noktası:

BÖLÜM 10
KARARLILIK/TEPKİME
10.1 Tepkime
Ürün kararlı ve durağandır.
10.2 Kimyasal stabilite
Ürün normal sıcaklık ve basınç koşullarında stabildir.

< 250 μS/cm
yanmaz
Oksitlenmez
1315 °C
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10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
Normal taşıma ve depolama koşulları altında tehlikeli reaksiyonlar meydana
gelmiyecektir.

BÖLÜM 12
ÇEVRESEL BİLGİLER
Karışım çevreye toksik etki bırakmaz.
Ürünün inorganik yapısı vardır, biyolojik bozulma ve birikme eğilimi göstermez.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Bilinmiyor
BÖLÜM 13
BERTARAF ÖNERİLERİ

10.5 Uyumsuz malzemeler
Bilinmiyor

Mümkünse tekrar işleyip kullanın. Doğaya bırakmayınız. Atık berterafı yürürlükteki
tüm yönetmeliklere uygun olmalıdır.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri
Zararlı bozunma ürünleri oluşumu beklenmiyor.
BÖLÜM 11
ZEHİRLENME BİLGİLERİ
STARJET almandinin (Fe3Al2(SiO4)3 formüllü neo silikat mineral ) doğal
karışımıdır.
Ürün insan sağlığı için doğal bir tehlike teşkil etmez, fakat tozun solunması
öksürüğe ,burun ve boğazda tahrişe neden olabilir; solunum yollarında zamanla
birikmesi durumunda kronik bronşit ve pnömokonyoza yol açabilir Tozun göze direk
teması gözde sulanmaya ve kızarıklığa neden olabilir . Uzun süreli ve tekrarlanan
cilde temaslar kızarıklığa ve kuruluğa neden olabilir .

BÖLÜM 14
TAŞIMA BİLGİSİ
Bu ürün taşıma için herhangi bir sınıflandırma gerektirmez.

BÖLÜM 15
DÜZENLEYİCİ BİLGİ

15.1 Madde ve karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar
Ürüne özgü düzenlemeler/kanunlar bulunmamaktadır.
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BÖLÜM 16
DİĞER BİLGİLER

K U L L A N I C I N I N

D İ K K A T İ N E :

05/01/2016 TARİHLİ İKİNCİ BASKI
BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR:
Hatırlatıcı not (Ocak 2014) Kristal silikanın ( ince fraksiyon ) sınıflandırılması ve
etiketlenmesi– IMA Europe
http://www.crystallinesilica.eu
KISALTMALAR:
- ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists
( American Resmi Endüstriyel Hijyenistler Konferansı )
- IMA : European Industrial Minerals Association ( Avrupa Endüstriyel Mineraller
Derneği)
- SweRFcs : Size Weighted Respirable Fraction of Crystalline Silica ( Boyut Ağırlıklı
Solunabilir Kristal Slika katsayısı)
-TLV - TWA : TLV - TWA ( 8 satlik ölçüm değerleri ortalamalarının limit değerleri)
( Threshold Limit Value - 8 - hour Time Weighted Averages ) : Günlük 8 saat ve
haftalık 40 saat geleneksel çalışma saatlerine uyulduğu öngörülür, bu çalışma saatleri
ile bütün çalışanların herhangi bir yan etki olmaksızın maruz kalıcaklarına
inanılmaktadır.

Bu belge ürünümüzün doğru kullanımı için kılavuz vazifesi
yürütmektedir. Nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgi alınması
istisnası dışında, ürün listede belirtilen amaçlar dışında
kullanılmamalıdır. Karışımın bu dökümanda belirtilen kurallara
uymayan herhangi bir kullanımı veya ürünün başka herhangi bir
ürünle karıştırılarak kullanımı veya herhangi başka bir uygulama
yalnızca kullanıcının sorumluluğunda olucaktır. Belgedeki bilgiler
bir beyan, satılabilirlik garantisi, özel bir amaca uygunluk veya
kalite olarak düşünülmemelidir.

