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BÖLÜM 1: MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 

ÜRÜN ADI  LAUNDRY LC 408 
 
KULLANIM                            Sıvı Enzim & Yardımcı Yıkama Maddesi 
 
ÜRETİCİ/TEDARİKÇİ                   LABOORY KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ȘTİ  

                                                    İkitelli OSB Mah. Metal İș Sanayi Sitesi 18. Blok No:10/10  
                                                     Bașakșehir / İstanbul.  Tel: +90 212 697 60 73 (pbx) /  
                                                     Fax: +90 212 548 98 78 www.laboory.com 
 
 
ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ             ENDEKS KİMYA A.Ş   
                                                               Adnan Kahveci Mah. Davutpaşa Cad. No:17  Beylikdüzü/İSTANBUL Tel:                                 
                                                               0212      856 13 66 pbx Faks: 0212 856 13 70  E-posta:  
                                                               info@endekskimya.com, Web    Adresi: www.endekskimya.com 
 

 
BAŞVURULACAK KİŞİ   Lokman ÇOLAK 
ACİL DURUM TELEFONU  Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114                           

ENDEKS KİMYA A.Ş. 0090 212 856 13 66 
 

BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI 

 

2.1. maddenin veya karışımın sınıflandırılması  
 
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  Kategori 2 
  
2.2. ETİKET UNSURLARI 
 

  
 

Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.  

Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.   

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.   

Cildinizi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız.  

Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danıșma Merkezi (UZEM)’nin 114 notelefonunu veya Acil Sağlık 

Hizmetleri’nin 112 no’lu telefonunu arayınız.  

Proteaz ve organik asitler içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 

. P102 Çocukların erișemeyeceği yerde saklayın.  

P 264+ P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi  ile iyice yıkayın.  

P280 Göz koruyucu kullanın. P305+P351 +338  EĞER GÖZLERE KAÇMIȘSA: Birkaç dakika suyla dikkatle 

çalkalayın.  

P337+P313 Göz tahriși kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.  

 

2.2 TEHLİKE İŞARETİ 

mailto:info@endekskimya.com
http://www.endekskimya.com/
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UYARI KELİMESİ : DİKKAT 

 
 
 
DİĞER ZARARLAR  
Uygun olarak kullanıldığında yoktur.  
BÖLÜM 3: BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 

İsim EC No. CAS No İçerik(%) Sınıflandırma * 

enzyme - 9014-01-1 <%5 H318 , H334, H335 , H317 

TEA-dodecyl benzene sulfonate - 27323-41-7 %5-%15 H302,H318 

Boric Acid 233-139-2 10043-35-3 <%5 (±2)                      - 

 
H İfadelerinin tamamı  16. Bölüm’de diğer bilgiler başlığı altında yer almaktadır. 
 
BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 
 
4.1 İlk yardım önlemlerin tanımı 
Göz ile temas 
Ara ara alt ve üst göz kapaklarını kaldırarak bol miktarda su ile yıkayın.   Kontrol edin ve kontak lensleri çıkarın.  
Yıkamaya en az 15 dakika devam edin.  Tıbbi yardım alın. 
Soluma 
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve nefes alabilmesi için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes almıyorsa, nefesler 
düzensizse veya solunum yolları tıkanırsa, eğitimli bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini 
sağlayın.  Bilinç kaybı olursa, düzgün bir pozisyona yerleştirin ve hemen tıbbi yardım isteyin.  Hava giriş yolunu 
açık tutun.  Yaka, kravat, kemer veya kuşak gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin.  Eğer sağlık ile ilgili ters etkiler 
meydana gelirse yada şiddetli ise, tıbbi yardım alın. 
 
Cilt teması 
Ürün bulaşan cildi, bol miktarda akan su ile yıkayın.  Ürün bulaşan giysileri ve ayakkabıları çıkartın.  Yeniden 
kullanmadan önce giysileri yıkayın.  Ayakkabıları yeniden kullanmadan önce iyice temizleyin.  Belirtiler 
oluştuğunda tıbbi yardım alın. 
 
Yutma 
 
Ağızı suyla çalkalayarak yıkayın.  Varsa takma dişleri çıkarın.  Madde yutulduysa ve maruz kalan kişide bilinç 
kaybı yoksa, içmesi için az miktarda su verin.  Kusma tehlikeli olabileceğinden, maruz kalan kişi kendini kötü 
hissederse durun.  Tıbbi personel tarafından yönlendirilmedikçe kusturmaya çalışmayın.  Kusma meydana 
gelirse, kusmuğun akciğerlere kaçmaması için başı aşağıda tutun.  Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan 
bir şey vermeyin.  Bilinç kaybı olursa, düzgün bir pozisyona yerleştirin ve hemen tıbbi yardım isteyin.  Hava giriş 
yolunu açık tutun. Yaka, kravat, kemer veya kuşak gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin.  Kazazedeyi temiz 
havaya çıkarın ve nefes alabilmesi için rahat bir pozisyonda tutun.  Eğer sağlık ile ilgili ters etkiler meydana 
gelirse yada şiddetli ise, tıbbi yardım alın. 
 
4.2 İlk yardım görevlilerinin korunması 
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Kişisel risk içeren veya gerekli eğitim alınmadan herhangi bir işlem yapılmamalıdır. Ortamda duman olduğundan 
şüphelendiğiniz durumlarda, kurtarma görevlisi uygun bir maske veya komple solunum aracı kullanmalıdır. 
4.3 Herhangi bir acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli olan tıbbi tedavi 
 
Doktor için notlar                       Belirtilere uygun tedavi uygulayın.  Büyük miktarda yutulduğu veya solunduğu 
takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa geçin. 
 
Özel tedavi  Özel bir tedavi gerekmez. 
BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 
 
SÖNDÜRME GEREÇLERİ 
 
Yangın durumunda, püskürme su (sis), köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit kullanın. 
 
ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ 
 
Kaçak suların lağımlara ve su yollarına akmasını önleyin. Suyu kontrol altında tutmak için bir set çekin. 
 
FEVKALADE YANGIN & PATLAMA TEHLİKELERİ 
 
Bilinmiyor. 
 
YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER 
Yangına karşı mücadelede solunumu koruyucu aygıtın seçilmesi: İş yerindeki yangına karşı genel tedbirlere 
uyun. 
BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri 

Acil durum ekibinde olmayan personel için 
Kişisel risk içeren veya gerekli eğitim alınmadan herhangi bir işlem yapılmamalıdır. Görevli olmayan ve 
korunmasız personelin girmesini engelleyin.  Dökülen malzemeye dokunmaktan veya üzerinde yürümekten 
kaçınmaya çalışın.  Buhar ve buğularını solumaktan sakının.  Yeterli havalandırma sağlayın.  Havalandırma 
yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın.  Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın 
Acil durumda cevap verenler için 
Dökülen maddeyle uğraşırken özel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen 
her türlü bilgiyi dikkate alın.  Ayrıca "Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin" ile ilgili bilgiye bakınız. 
6.2 Çevresel önlemler 
Dökülen ürünün çevreye yayılmasını,toprak ve su kaynaklarına ve kanalizasyona akmasını önleyin.  Ürün, 
çevresel kirlenmeye neden olduğunda (lağımlar, su yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin. 
6.3 Sınırlama ve temizleme ile ilgili yöntemler ve maddeler 
Dökülme : 
Risk yoksa sızıntıyı durdurun.  Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın.  Salınıma rüzgarı arkaya 
alarak yaklaşmak.  Kanalizasyona, su sistemine, bodrum katlarına veya kapalı alanlara sızmasını önleyin  
Dökülen maddeleri bir sıvı atık işleme tesisine yıkayarak akıtın yada aşağıda tanımlandığı gibi devam edin. 
Döküntüyü kum, toprak, vermikulit veya diatome toprak gibi yanıcı olmayan uygun emici madde ile toplayarak 
uygun atık kabına aktarın ve geçerli yönetmeliklere göre bertaraf edin. (Bkz: Bölüm 13)  Sağlayıcının vermiş 
olduğu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ya da çevreye zararlı olarak 
sınıflandırılan ve dolayısıyla bu bölümde bildirilmesi gereken içerik maddeler yada katkı maddeleri 
bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA  
7.1 Güvenli kullanımla ilgili koşullar 
Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8).  Yutmayın.  Göz, cilt ve giysilerle temasından sakının.  
Buhar ve buğularını solumaktan sakının.  Orijinal kabında veya uyumlu maddeden yapılmış bir onaylı alternatif 
ambalajda muhafaza edin, kullanılmadığında kabın ağzını sıkıca kapalı tutun. 
 
Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiye 
Çalışanlar yemek yemeden, içecek veya sigara içmeden  önce ellerini ve yüzlerini yıkamalıdır. Ayrıca hijyen 
önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. 
 
7.2 Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama ile ilgili koşullar 
Belirtilen sıcaklıklar arasında depolayın: 5 - 40°C (41 - 104°F).  Lokal yönetmeliklere uygun olarak depolayın.  
Orijinal ambalajında, direkt güneş ışığından korunmalı, kuru serin ve iyi havalandırlılmış bir alanda uyumsuz 
olduğu maddelerden uzakta (Bkz: Bölüm 10) , yiyecek ve içeceklerden ayrı depolayın.   Ambalajı kullanım anına 
kadar ağzı sıkıca kapalı ve mühürlü tutun.  Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı 
ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın.  Bulaşma ve birikme 
yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap kullanın. 
 
BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 
 

8.2 Maruz kalma kontrolleri 

Uygun mühendislik kontrolleri 

zel havalandırma gerekmez.  İyi bir genel havalandırma çalışanların havadaki 
kirleticilere maruziyetini kontrol için yeterli olmalıdır.  Bu ürün patlama sınırlarına sahip maddeler içeriyorsa, 

muhafaza altına alma, yerel emmeli havalandırma veya çalışanların tavsiye edilen yasal sınırlar altında maruz 

kalmasını sağlamak için diğer mühendislik kontrolleri ile ilgili işlemleri uygulayın. 

 

Hijyen önlemleri    

Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvaleti kullanmadan önce ve 

çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın.  Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak 

için uygun teknikler kullanılır.  Yeniden kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın.  Göz yıkama istasyonlarının ve 

acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın. 

Göz/yüz koruma (EN 166)    Önerilen : Koruyucu  gözlük. 

 

Ellerin korunması                       
 1-4 saat (çalışma süresi): butil kauçuk ,   nitril kauçuk 
 

 

Vücudun korunması (EN 14605)  

 Vücut için personel koruyucu ekipman, gerçekleştirilmekte olan göreve ve mevcut risklere dayanarak 

seçilmelidir ve bu ürün kullanılmadan önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır. 

 

 

Diğer cilt koruması 

 

Uygun ayakkabılar ve ek cilt koruma önlemleri, gerçekleştirilmekte olan göreve ve mevcut risklere dayanarak 

seçilmelidir ve bu ürünler kullanılmadan önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır. 
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olunum sisteminin korunması  
 

 

Bir risk durumu ortaya çıktığında, onaylanmış bir standart ile uyumlu, uygun şekilde takılmış, hava temizleyici 

veya hava veren solunum aygıtı kullanın.  Maske seçimi, bilinen veya tahmin edilen maruz kalma düzeyleri, 

ürünün zararları ve seçilen maskenin güvenli çalışma sınırları temelinde yapılmalıdır. 

 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

 

Havalandırma ya da çalışma prosesi ekipmanı ile ilgili emisyonların çevresel 
koruma yönetmelikleri gereksinimlere uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir.  Bazı durumlarda, 

söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirgemek için proses ekipmana duman sıyırıcılar, filtreler 

uygulanmalı yada mühendislikle ilgili değişiklikler yapılmalıdır. 

 

BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

GÖRÜNÜŞ      Kıvamsız sıvı 

RENK       Renksiz 

KOKU       kokusuz 

HACİM YOĞUNLUĞU     1,00-1,05  g/ ml 

pH DEĞERİ,%100                      7,00-9,00 

VİZKOZİTE     uygulanmaz  

Parlama noktası                                                 > 100°C 

BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME  
10.1. Reaktivite      
Belirlenen amaç için kullanıldığında yoktur.  
 
10.2. Kimyasal kararlılık  
Normal sıcaklık ve basınç koşulları altında kararlıdır.  
 
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı  
Reaksiyon verdiği veya uyumsuz olduğu maddeler: organik maddeler. 
Reaksiyon vermediği ,uyumlu olduğu maddeler: metaller, asitler, alkaliler ve nem. 
 
10.4. Kaçınılması gereken durumlar  
Spesifikasyonlara uygun olarak kullanıldığında bozunma yoktur.  
 
10.5. Birlikte depolanmaması gereken malzemeler   
Uygun olarak kullanıldığında yoktur.  
 
10.6. Zararlı bozunma ürünleri   
Spesifikasyonlara uygun olarak kullanıldığında bozunma yoktur.  
 
 BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER  
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BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİLER 
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BÖLÜM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ 
 
GENEL BİLGİLER 
Atıklarla uğraşıldığında, ürünün kendisiyle uğraşılırken alınacak güvenlik tedbirleri göz önünde 
bulundurulacaktır. 
BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ (Ürün ) 
Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir.  Boş konteynerler veya 
astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin.  Büyük 
miktarlardaki atık ürün kalıntılarının atık su kanalında imha edilmemesi gerekmektedir,  ancak uygun bir atık 
işleme tesisinde işlenmeleri mümkündür.  Fazla miktardaki  

                                 ve geri-dönüşümsüz ürünleri ruhsatlı bir atık madde firmasına bertaraf ettirin.   
 

Bu ürünün, çözeltilerinin  ve yan ürünlerinin bertarafı her zaman çevre korunmasına, atık bertarafı   
mevzuatlarına ve bölgesel lokal otoritelerin gereksinimlerine uygun yapılmalıdır.Dökülen ürünün çevreye 
yayılmasını,toprak ve su kaynaklarına ve kanalizasyona akmasını önleyin.  
 
Bertaraf yöntemleri    (ambalaj) 
Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir.  Atığın ambalajı geri 
dönüştürülmelidir. 
 
Özel tedbirler 
Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin.  İçi temizlenmemiş ya da çalkalanmamış boş kapları 
kullanırken dikkatli olunmalıdır.  Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir.  Dökülen 
ürünün çevreye yayılmasını,toprak ve su kaynaklarına ve kanalizasyona akmasını önleyin. 

 
 
                                     BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ 

 Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID). 
Nakliyat için ikaz işareti gerekli değildir. 
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BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ 
31.ekim.2013 tarih  ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanan  deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey 
aktif maddeler hakkındaki tebliğe göre içerik bilgileri ; 
 
Ürün Bileșimi: % 5 -15 noniyonik aktif madde, < %5 Organik asit, Enzim.. 
 

 
BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER 
 
Kısaltmalar ve eş anlamlılar    
                                                                                                                                                                       
                                                       ADN/ADNR = Tehlikeli yüklerin iç su yollarında uluslararası 
                                                       taşınması   hakkındakiAvrupa Koşulları  
ADR = Tehlikeli yüklerin uluslararası karayollarında taşınması hakkındaki Avrupa Sözleşmesi  
ATE = Öngörülen akut toksisite  
BCF = Biyobirikim faktörü  
CLP = Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğü *Tüzük (AB) No. 1272/2008+  
DNEL = Türetilmiş etki olmayan seviye  
DPD = Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi (1999/45/EC)  
EC = Avrupa Komisyonu  
EUH ifadesi = CLP-Özel Tehlike İfadesi  
IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği  
IBC = Orta-boy hacimli Konteynır  
IMDG = Uluslararası Denizcilikte Tehlikeli Yükler  
LogPow = oktanol/su dağılım katsayısının 10 tabanlı logaritması  
MARPOL 73/78 = Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğini Önleme Sözleşmesi, 1973 1978 Protokolüyle 
değiştirilmiş hali ("Marpol" = deniz kirlenmesi)  MML = Mesleki Maruziyet Limiti  
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik  
PNEC = Öngörülen etki yapmayacak konsantrasyon  
REACH = Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkındaki Tüzük *Tüzük (AB) No. 
1907/2006]  
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RID = Tehlikeli Yüklerin Uluslararası Demiryolu ile Taşınması hakkındaki Tüzük REACH # = REACH Kayıt Numarası  
                                                        vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli 
 
 
H İFADELERİ TAM METİN ; 
 
 
H302                                 Yutulması halinde zararlıdır. 
H315                                 Deri tahrişine neden olur. 
H317                                 Deride alerjik reaksiyona neden olabilir. 
H318                                 Ciddi göz hasarına neden olur. 
H334                                 Solunması halinde alerji veya astım belirtilerine veya 
solunum zorluğuna neden olabilir. 
H335                                 Solunum sistemi tahrişine neden olabilir. 
Acute Tox. 4, H302           AKUT TOKSİSİTE: AĞIZ - Kategori 4  
Eye Dam. 1, H318             CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 1  
Eye Irrit. 2, H319               CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2  
Resp. Sens. 1, H334         SOLUNUM YOLLARINI HASSASLAŞTIRICI - Kategori 1 Skin Irrit. 2, H315              DERİ 
AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2  
Skin Sens. 1, H317           DERİ HASSASİYETİ - Kategori 1  
STOT SE 3, H335             ÖZEL HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ (TEK MARUZİYET) 
[Solunum yolu tahrişi+  - Kategori 3 
 

DÜZENLEYEN :LOKMAN ÇOLAK  
TSE sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı. 
GBF NO:1657 
 
 
 
 

ÇEKİNCE 
Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir 

bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati 
dâhilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği 

yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu 
konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur. 


