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KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1. Madde /Karışımın kimliği
Ürün formu : Karışım
Ürün adı : TIMASOL 15-30-15
Ürün kodu : TIMASOL153015
Ürün türü : Gübre
Ürün grubu : Ticari ürün

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2.1. Tanımlanmış uygun kullanımlar
Ana kullanım kategorisi : Mesleki kullanım
Maddenin/karışımın kullanımı : Ziraat
Fonksiyon veya kullanım kategorisi : Gübreler

 

1.2.2. Tavsiye edilmeyen kullanımlar
Tamamlayıcı bilgi yok
 

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Distribütör
Timac Agro Avrasya Ziraat San.ve Tic. A.Ş.
Yavuz Sk. Yavuz Mutlu Plaza
No: 1 K: 3 Kavacık
34810 Beykoz/İstanbul - TURKEY
T +90 216 331 10 31 - F +90 216 404 10 68
info@tr.timacagro.com - http://www.tr.timacagro.com/

İmalatçı
TIMAC Agro Italia S.p.A.
Stada Montodine-Gombito
Località Cà Nova
26010 RIPALTA ARPINA CR - ITALIA
T +39(0)373.669.111
info-fds@roullier.com

 

1.4. Acil durum telefon numarası

Ülke Kuruluş/Şirket Adres Acil durum numarası Yorum
Europe/Middle-
East/Africa

3E  +1-760-476-3961
(Access code : 333021)

(24/7)

KISIM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırmaKarışım/Maddeler: SDS EU 2015: (AB) 2015/830 düzenlemesine göre  (REACH Ek 
II)
Cilt aşınması/tahrişi, Zararlılık Kategorisi 1A H314 

H ifadelerinin tam metni: bkz. Kısım 16

 

Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri
Tamamlayıcı bilgi yok

2.2. Etiket unsurları

1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme Görüntülenecek ek etiket bilgisiGörüntülenecek ek sınıflandırma(lar) 
Zararlılık işareti (CLP) :

GHS05

Uyarı kelimesi (CLP) : Tehlike
Zararlılık İfadesi (CLP) : H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar
Önlem İfadeleri (CLP) : P260 - toz solumayın

P280 - Koruma eldiveni/ koruyucu giysi/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız yüz koruyucu, 
koruyucu eldivenler, koruyucu kıyafet
P303+P361+P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi 
hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 - GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve 
kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz.
P310 - Zehir Merkezi derhal arayınız
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2.3. Diğer zararlar
Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin PBT ölçütlerine uygun değildir
Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin vPvB ölçütlerine uygun değildir

KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1. Maddeler
Uygulanamaz

3.2. Karışım

Adı Madde /Karışımın kimliği % 1272/2008 [CLP] AB 
yönetmeliği uyarınca 
sınıflandırma

Potasyum nitrat (CAS numarası) 7757-79-1
(EC numarası) 231-818-8
(REACH No) 01-2119488224-35

20 - 40 Ox. Sol. 3, H272

urea phosphate (CAS numarası) 4861-19-2
(EC numarası) 225-464-3
(REACH No) 01-2119489460-34

10 - 20 Skin Corr. 1B, H314

H ifadelerinin tam metni: bkz. Kısım 16
 

KISIM 4: İlk yardım önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel ilkyardım müdahaleleri : Hasarı en aza indirmek için acil tedavi şarttır. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi 

tavsiye/müdahale alınız.
Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri : Kazara teneffüs edilmesi halinde temiz havaya çıkarın. Olumsuz etki ortaya çıkarsa tıbbi 

yardım alın.
Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım 
müdahaleleri

: En küçük temas durumunda dahi derhal kontamine elbiseyi çıkarın. Cildi hafif sabun ve suyla 
iyice yıkayın. Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alın.

Gözle temas etmesi halinde ilkyardım 
müdahaleleri

: Derhal, göz kapaklarının altı dahil, bol su ile yıkayın (20 dakika boyunca). Varsa ve kolay 
çıkarılabiliyorlarsa, lenslerinizi çıkarın. Durulamaya devam edin. Semptomlar hemen 
gözlenmese bile, derhal bir göz uzmanına danışın. Eğer mümkünse ona bu formu gösterin. 
Aksi takdirde ona ambalaj veya etiketi gösterin.

Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri : Yutulması halinde ağzı su ile çalkalayın (yalnızca kişinin bilinci yerindeyse). Baygın: yeterli 
hava yolu ve solunum devamlılığı sağlayın. Etkilenen kişiyi yan yatırın. Hemen ZEHİR 
MERKEZİ veya doktora başvurunuz. Kusmaya zorlamayın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Semptomlar/etkiler : (bakınız bölüm(ler)): 2.1/2.3).

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Semptomatik olarak tedavi edin.

KISIM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1. Yangın söndürücüler
Uygun söndürme maddeleri : su, karbondioksit (CO2), toz ve köpük. Çevreleyen yangın için uygun söndürücü aracı kullanın.
Uygun olmayan söndürücü maddeler : Bilinen yok.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın halinde, tehlikeli ayrışma maddeleri : Yanması veya termal bozunması (piroliz) halinde açığa çıkarır: Sülfür oksitler. Fosfor oksitler. 

zehirli ve aşındırıcı buharlar. Amonyak.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangınla mücadele tedbirleri : Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlayın. Yanıcı maddelerden uzak tutun.
Yangınla mücadele tedbirleri : Yangına makul bir mesafeden normal önlemler alarak müdahale edin.
Yangın anında korunma : Yangın alanına, solunum koruma tertibatı dahil uygun koruyucu ekipman olmadan girmeyin. 

Komple koruyucu kıyafet. EN 469. Bağımsız solunum aparatı.
Diğer bilgiler : Yangınla mücadele sonucu akıntının kanalizasyon şebekesi veya akarsulara karışmasına 

müsaade etmeyin.

KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Genel tedbirler : Tüm yanma kaynaklarını ortadan kaldırın. Alanı boşaltın.
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6.1.1. Acil durum personeli olmayanlar için
Acil durum planları : Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Tozunu solumayın. Gereksiz personeli tahliye 

edin. Tehlike bölgesini işaretleyin. Dökülme alanını mekanik olarak havalandırın. Rüzgarı 
arkanıza alın. Yalnızca uygun koruyucu ekipmen ile donatılmış nitelikli personel müdahale 
edebilir.

6.1.2. Acil durumda müdahale eden kişiler için
Koruyucu donanım : Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için bakınız 

bölüm 8: "Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma".
Acil durum planları : Alanı havalandırın. Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Hendek kazın ve dökülmeyi kontrol altına 

alın.

6.2. Çevresel önlemler
Kanalizasyon ve şehir sularına karışmasını önleyin. Ürün kanalizasyon veya şehir sularına karışırsa yetkililere haber verin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Sınırlama için : Döküntüleri toplayın.
Temizlik işlemleri : Derhal süpürerek veya vakumlayarak temizleyin. Toz oluşumunu en aza indirin. Ürünü toplayın 

ve uygun etiketlenmiş ayrı bir kaba yerleştirin.
Diğer bilgiler : Malzeme veya katı artıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar
Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 8: "Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma". Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 13.

KISIM 7: Elleçleme ve depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için önlemler : Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Tozunu solumayın. Kişisel koruyucu ekipman 

kullanın. Cilt, gözler ve giysilerle temasından kaçının. Herhangi bir potansiyel maruz kalma 
durumunda, ilgili bölgede acil durum göz yıkama çeşmeleri ve güvenlik duşları bulunmalıdır.

Hijyen ölçütleri : Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Yeme, içme veya 
sigara kullanımı ile iş çıkışı öncesi elleri ve diğer maruz kalmış bölgeleri hafif sabun ve su ile 
yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Doğru endüstriyel hijyen ve 
güvenlik prosedürlerine uygun şekilde elleçleyin.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Teknik tedbirler : Yerel egzoz veya genel oda havalandırması sağlayın. Deponun tabanı sızdırmaz olmalı ve su-

geçirmez bir havza oluşturacak şekilde tasarlanmalıdır. Yeraltı aside dayanıklı olan bir yerde 
muhafaza edin. Yürürlükteki mevzuata uyun.

Saklama koşulları : Kuru, serin ve iyi havalandırmalı alanda muhafaza edin. Nemden koruyun.
Uyumsuz ürünler : Bölüm 10 Kararlılık/Reaktivite içinde uyumsuz malzemelerin detaylı listesine başvurun.
Karışık depolamaya ilişkin bilgiler : Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Ambalaja ilişkin özel talimatlar : Sadece orijinal kabında saklayın. Kapalı kapta saklayın.

7.3. Belirli son kullanımlar
(bakınız bölüm(ler)): 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları).

KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1. Kontrol parametreleri

urea phosphate (4861-19-2)
AB IOELV STEL (mg/m³) 5 mg/m³ Solunabilir damıtık madde

Potasyum nitrat (7757-79-1)
DNEL/DMEL (Çalışanlar)
Uzun vadeli - sistemik etkiler, cilt yolu 20,8 mg/kg vücut ağırlığı/gün
Uzun vadeli - sistemik etkiler, solunum yolu 36,7 mg/m³
DNEL/DMEL (Genel nüfus)
Uzun vadeli - sistemik etkiler, ağız yolu 12,5 mg/kg vücut ağırlığı/gün
Uzun vadeli - sistemik etkiler, solunum yolu 10,9 mg/m³
Uzun vadeli - sistemik etkiler, cilt yolu 12,5 mg/kg vücut ağırlığı/gün
PNEC (Su)
PNEC su (tatlı su) 0,45 mg/l
PNEC su (deniz suyu) 0,045 mg/l
PNEC su (aralıklı, tatlı su) 4,5 mg/l
PNEC (STP)
PNEC atık su arıtma tesisi 18 mg/l
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8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri:

Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Yerel egzoz ile genel havalandırma, maruziyet standartlarını sağlamak için yeterli olmalıdır.

Kişisel koruyucu donanım:

Tozların tahliyesi: P2 filtre toz maskesi. Eldivenler. koruyucu gözlük.

Koruyucu kıyafetler - malzeme seçimi:

Uygun koruyucu giysi giyin
 
Ellerin koruması:

Kimyasallara dayanıklı eldivenler (Avrupa standardı NF EN 374 veya dengine göre)

Tür Malzeme Nüfuz etme Kalınlık (mm) Nüfuz etme Norm

Kullan at eldivenler, 
Yeniden kullanılabilir 
eldivenler

Nitril kauçuk (NBR), 
bütil kauçuk, Polivinil 
klorür (PVC)

6 (> 480 dakika) EN 374

Gözlerin koruması:

Havadaki parçacıklar ve/veya bu ürünle başka göz temasına bağlı hasardan sakınmak için kenar korumalı güvenlik gözlüğü takılmalıdır. EN 166

Tür Kullanım Nitelikler Norm

Emniyet gözlükleri Toz Yan korumalı EN 166

Deri ve vücudun korunması:

Uygun koruyucu kıyafet giyin. Aside dayanıklı kıyafetler
 
Solunum yollarının koruması:

Toz üretimi: P2 tipi filtreli toz maskesi

Cihaz Filtre tipi Koşul Norm

Toz maskesi Tür P2 Tozlara karşı korunma EN 143
 

    

Çevresel maruziyet kontrolleri:

Kap veya aktarma sistemlerinin parçalanmasıyla ürünlerin kaza eseri kanalizasyon şebekesi ve su kanallarına deşarjını önlemek için tüm tedbirleri 
alın. Emisyonların, yürürlükteki tüm hava kirliliği denetim yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olun. Yürürlükteki mevzuata uyun.

Diğer bilgiler:

16. Bölüme bkz : 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler.

KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali : Katı

 

Renk : Beyaz-pembemsi.
 

Koku : Kokusuz.
 

Koku eşiği : Uygulanamaz
 

pH : Mevcut veri yok
 

pH çözelti : 2,37 - Damıtılmış sudaki pH değeri
Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) : Mevcut veri yok

 

Erime noktası : > 170 °C
 

Donma noktası : Mevcut veri yok
 

Kaynama noktası : Mevcut veri yok
 

Parlama noktası : Mevcut veri yok
 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Mevcut veri yok
 

Ayrışma sıcaklığı : Mevcut veri yok
 

Alevlenirlik (katı, gaz) : Aşırı toz üretimi durumunda : Toz, hava ile yanıcı ve patlayıcı karışım oluşturabilir
 

Buhar basıncı : Mevcut veri yok
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20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu : Uygulanamaz
 

Bağıl yoğunluk : Mevcut veri yok
 

Yoğunluk : 25°C 1100 kg/m³
Çözünürlük : Su: Su içinde çözünür

 

Log Pow : Mevcut veri yok
 

Viskozite, kinematik : Mevcut veri yok
 

Viskozite, dinamik : Mevcut veri yok
 

Patlayıcı özellikler : Aşırı toz üretimi durumunda : Toz, hava ile yanıcı ve patlayıcı karışım oluşturabilir.
 

Oksitleyici özellikler : Mevcut veri yok
 

Patlayıcı sınırlar : belirtilmemiş

9.2. Diğer bilgiler
Tamamlayıcı bilgi yok

KISIM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1. Tepkime
Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşulları altında reaktif değildir.

10.2. Kimyasal kararlılık
Ürün, normal elleçleme ve depolama koşullarında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı
Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Sıcaklık.

10.5. Uyumsuz malzemeler
Alkaliler. Kuvvetli asitler. Bakır ve alaşımları. İndirgen maddeler. Alevlerin maddeler. Tutuşucu malzemeler.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri
Termal bozunması sonucu oluşturur: Sülfür oksitler. Fosfor oksitler. zehirli ve aşındırıcı buharlar. Amonyak gazı.

KISIM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite (ağız yoluyla) : Sınıflandırılmadı
Akut toksisite (cilt yolu ile) : Sınıflandırılmadı
Akut toksisite (soluma ile) : Sınıflandırılmadı
Ek bilgiler : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 

bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir.

Potasyum nitrat (7757-79-1)
LD50 ağız yolu (sıçan) > 2000 mg/kg (OECD 425 metodu)
LD50 cilt yolu (sıçan) > 5000 mg/kg vücut ağırlığı (OECD 402 metodu)
LC50 solunum yolu, sıçan (mg/l) air 4H    > 527 mg/m³ (OECD 403 metodu)

urea phosphate (4861-19-2)
LD50 ağız yolu (sıçan) 2600 mg/kg vücut ağırlığı OECD 423

Cilt aşınması/tahrişi : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Ek bilgiler : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 

bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir.

Ciddi göz hasarları/tahrişi : Ciddi göz hasarı, kategori 1, dahili
Ek bilgiler : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 

bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması : Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre sınıflandırma ölçütleri sağlanmaz)
Ek bilgiler : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 

bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir.
Ürürün tozu, eğer varsa, teneffüs yoluyla aşırı maruziyet ardından solunum yolları tahrişine 
sebep olabilir

Eşey hücre mutajenitesi : Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre sınıflandırma ölçütleri sağlanmaz)
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Ek bilgiler : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 
bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir.

Kanserojenite : Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre sınıflandırma ölçütleri sağlanmaz)
Ek bilgiler : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 

bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir.

Potasyum nitrat (7757-79-1)
NOAEL (kronik, ağız yolu,hayvan/erkek, 2 yıl) > 1500 mg/kg vücut ağırlığı

Üreme sistemi toksisitesi : Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre sınıflandırma ölçütleri sağlanmaz)
Ek bilgiler : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 

bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir.

BHOT-tek maruz kalma : Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre sınıflandırma ölçütleri sağlanmaz)
Ek bilgiler : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 

bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir.

BHOT-tekrarlı maruz kalma : Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre sınıflandırma ölçütleri sağlanmaz)
Ek bilgiler : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 

bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir.

Potasyum nitrat (7757-79-1)
NOAEL (subakut, ağız yolu, hayvan/erkek, 28 
gün)

> 1500 mg/kg vücut ağırlığı OECD 422

Aspirasyon zararı : Sınıflandırılmadı (Mevcut verilere göre sınıflandırma ölçütleri sağlanmaz)
Ek bilgiler : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 

bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir.

 

KISIM 12: Ekolojik bilgiler
12.1. Toksisite
Ekoloji - genel : Ürün üzerinde gerçekleştirilmiş herhangi bir deneysel çalışma mevcut değildir. Verilen bilgiler, 

bileşenler hakkında sahip olduğumuz bilgilere dayanmaktadır. Ürün sınıflandırması hesaplama 
ile belirlenir. Mevcut verilere göre sınıflandırma ölçütleri sağlanmaz.

Ekoloji - su : Büyük miktarların, olduğu haliyle, çevreye yayılmasına izin vermeyin. Kanalizasyon şebekesi 
veya nehirlere deşarj etmeyin.

Akut sucul toksisite : Sınıflandırılmadı
Kronik sucul toksisite : Sınıflandırılmadı

Potasyum nitrat (7757-79-1)
LC 50 balık 1 96h OCDE 203   > 98,9 mg/l Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı)
LC50 balık 2 96H 2400 - 4200 mg/l Lepomis macrochirus
EC50 Su piresi 1 48H 490 mg/l Daphnia magna ( NF EN ISO 6341)
CE50 Daphnia 2 72h 226 mg/l
EC50 diğer sucul organizmalar 1 10d   > 1700 mg/l alg
EC50 72sa algler 1 240h 1700 mg/l (OECD 203 metodu)

urea phosphate (4861-19-2)
LC 50 balık 1 96h    > 9100 mg/l Analoji ile
EC50 diğer sucul organizmalar 1 72h     > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus OECD 201
EC50 diğer sucul organizmalar 2 3h      > 100 mg/l (OECD 209 metodu)

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Potasyum nitrat (7757-79-1)
Kalıcılık ve bozunabilirlik oksijensiz koşullarda suda bozunur.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
TIMASOL 15-30-15 
Biyobirikim potansiyeli Belirlenmemiş.

Potasyum nitrat (7757-79-1)
Biyobirikim potansiyeli Düşük biyobirikim potansiyeli. Veri kaynakları : Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçi.
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urea phosphate (4861-19-2)
Biyobirikim potansiyeli Düşük biyobirikim potansiyeli.

12.4. Toprakta hareketlilik
TIMASOL 15-30-15 
Ekoloji - toprak Tamamlayıcı bilgi yok.

Potasyum nitrat (7757-79-1)
Ekoloji - toprak Su içinde çözünür. Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçi.

urea phosphate (4861-19-2)
Ekoloji - toprak Az adsorpsiyon.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
TIMASOL 15-30-15 
Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin PBT ölçütlerine uygun değildir
Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin vPvB ölçütlerine uygun değildir

Bileşen
Potasyum nitrat (7757-79-1) Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin PBT ölçütlerine uygun değildir 

Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin vPvB ölçütlerine uygun değildir
urea phosphate (4861-19-2) Bu madde/karışım, REACH mevzuatı XIII. ekinin vPvB ölçütlerine uygun değildir

12.6. Diğer olumsuz etkiler
Diğer olumsuz etkiler : Çok düşük derişimde ötrofikasyona sebep olabilir.
Ek bilgiler : Bilinen başka bir etkisi yok

KISIM 13: Berteraf etme bilgileri
13.1. Atık işleme yöntemleri
Bölgesel düzenlemeler (atıklar) : Bertaraf, resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır.
Atık işleme yöntemleri : Onaylı toplayıcının ayırma talimatlarına uygun olarak, içeriği/kabını elemine edin.
Ürün/Ambalaj imha tavsiyeleri : Nehirlere ve kanalizasyon şebekesine deşarjı yasaktır.
Ek bilgiler : Boş kapları tekrar kullanmayın.
Avrupa atık kataloğu kodu (CED) : 02 01 08* - Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar
HP kodu : HP8 - “Aşındırıcı:” uygulandığında cildin aşınmasına neden olabilen atıklar.

KISIM 14: Taşımacılık bilgileri
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN Numarası
1759 1759 1759 1759 1759
14.2. Uygun UN taşımacılık adı
AŞINDIRICI KATI, B.B.B. 
(uree phosphate(4861-19-
2))

AŞINDIRICI KATI, B.B.B. 
(uree phosphate(4861-19-
2))

CORROSIVE SOLID, 
N.O.S. (uree 
phosphate(4861-19-2))

AŞINDIRICI KATI, B.B.B. 
(uree phosphate(4861-19-
2))

AŞINDIRICI KATI, B.B.B. 
(uree phosphate(4861-19-
2))

Taşıma dokümanın açıklanması
UN 1759 AŞINDIRICI 
KATI, B.B.B. (uree 
phosphate(4861-19-2)), 8, 
III, (E)

UN 1759 CORROSIVE 
SOLID, N.O.S. (uree 
phosphate(4861-19-2)), 8, 
III

UN 1759 CORROSIVE 
SOLID, N.O.S. (uree 
phosphate(4861-19-2)), 8, 
III

UN 1759 AŞINDIRICI 
KATI, B.B.B. (uree 
phosphate(4861-19-2)), III

UN 1759 AŞINDIRICI 
KATI, B.B.B. (uree 
phosphate(4861-19-2)), III

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
8 8 8 8 8

 
14.4. Ambalajlama grubu
III III III III III
14.5. Çevresel zararlar
Çevreye zararlıdır : Hayır Çevreye zararlıdır : Hayır

Denizi kirletici : Hayır
Çevreye zararlıdır : Hayır Çevreye zararlıdır : Hayır Çevreye zararlıdır : Hayır

Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır
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14.6. Kullanıcı için özel önlemler

- Karayolu Taşımacılığı
Sınıflandırma Kodu : C10 
Özel karşılığı (ADR) : 274
Sınırlı miktar değerleri (ADR) : 5kg
İstisnai miktar (ADR) : E1
Ambalaj talimatları (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Ambalaja ilişkin özel hükümler (ADR) : B3 
Karışık ambalajlama hükümleri (ADR) : MP10 
Portatif tank ve dökme yük konteyner talimatları 
(ADR)

: T1

Portatif tank ve dökme yük konteynerler için özel 
hükümler (ADR)

: TP33

Tank kodu (ADR) : SGAV, L4BN
Tanklı taşıma aracı : AT
Nakliye kategorisi (ADR) : 3
Ulaşıma ilişkin özel hükümler - Açık ürün (ADR) : VV9 
Tehlike no. (Kemler sayısı) : 80 
Turuncu levhalar :

Tünel kısıtlama kodu (ADR) : E 

- Deniz taşımacılığı
Özel hükümler (IMDG) : 223, 274
Sınırlı miktarlar (IMDG) : 5 kg
Sınırlı miktarlar (IMDG) : 5 kg
İstisnai miktar (IMDG) : E1
Ambalaj talimatları  (IMDG) : LP02, P002
GRV (IMDG) ambalaj talimatları : IBC08 
GRV özel hükümler (IMDG) : B3
Tanklara ilişkin talimatlar (IMDG) : T1 
Tanklar için özel hükümler (IMDG) : TP33 
EmS No. 1 (Ateş) : F-A
EmS No. 2 (dökülmesi) : S-B
Yükleme kategorisi (IMDG) : A

- Hava taşımacılığı
Mevcut veri yok

- İç sularda gemi nakliyesi
Mevcut veri yok

- Demiryolu taşımacılığı
Mevcut veri yok

14.7. MARPOL anlaşması  ek II ve IBC kodu uyarınca dökme taşımacılık
Uygulanamaz

KISIM 15: Mevzuat bilgileri
15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

15.1.1. AB talimatları

Ek 17 kısıtlamalarına tabi bir REACH maddesi içermez
REACH aday listesindeki hiçbir maddeyi içermez

REACH'in XIV ekinde listelenmiş hiçbir madde içermez

Diğer bilgiler, kısıtlamalar ve yasal hükümler : Bu karışımın tüm bileşenleri EINECS envanterinde veya ELINCS listesinde kayıtlıdır.
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15.1.2. Ulusal yönetmelikler
Tüm ulusal/yerel düzenlemelerin gözetildiğinden emin olun

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi
Bu karışımın aşağıdaki maddeleri için, bir kimyasal emniyet değerlendirmesi  gerçekleştirilmiştir

Bu karışımın aşağıdaki maddeleri için, bir kimyasal emniyet değerlendirmesi  gerçekleştirilmiştir
Potasyum nitrat
urea phosphate

 

KISIM 16: Diğer bilgiler
Değişim bilgileri:

Kisim Değiştirilen madde Değişiklik Yorumlar
14.6 Eklendi

Kısaltmalar ve akronimler:
ADR Tehlikeli Malların Karayollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması
ATE Akut toksisite tahmini
LC50 Ortalama ölümcül derişim
CLP Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama Yönetmeliği; 1272/2008 sayılı Yönetmelik (AT)
DMEL Türetilmiş Minimal Etki seviyesi
DNEL Türetilmiş - Tesirsizlik Seviyesi
EC50 Ortalama etkili derişim
SDS Güvenlik Bilgi Formu
IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
IMDG Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler
LD50 Ortalama ölümcül doz
LOAEL Gözlenmiş En Düşük Yan Etki Seviyesi
NOAEC Olumsuz Etki Gözlenmeyen Derişim
NOAEL Olumsuz Etki Gözlenmeyen Seviye
NOEC Etki Gözlenmeyen Derişim
OCDE Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
PBT Kalıcı Biyobirikimli Zehirli
PNEC Öngörülen Etki Gözlenmeyen Derişim
REACH 1907/2006 sayılı Kimyasal Yönetmelik (AT) ile ilgili Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kısıtlama
STP Kanalizasyon arıtma tesisi
vPvB Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Veri kaynakları : Bilgi 1.2, 8.1,11 ve 12 kimyasal güvenlik bileşenleri ve / veya bilgi bileşen tedarikçileri üzerinde 
değerlendirme raporları temelinde kurulmuştur.

 H ve EUH ifadelerinin tam metni:
Ox. Sol. 3 Oksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 3
Skin Corr. 1B Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1B
H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

SDS EU (REACH EK II)

Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur


