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Avrupa  Birliği direktifi  91/155/EEC uyarınca çıkarılan,  (93/112/EC, 99/45/EC) değişiklik  yapılmış 
güvenlik bilgi düzenlemesine ilişkin usul  ve esaslar yer almaktadır. 
Madde No: 24692 30.09.2010 tarihli 
Malzeme/Hazırlık  adı: ELEKTROSTATİK TOZ BOYA 
 

Şirket Ve Madde Tanımı                                                                                                                                                                                     
 
Şirket Ünvanı: POWER BOYA KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
 
İST. DERİ ORG. YAN SAN. BÖLG. YC-5 PARSEL NO:24 TUZLA/İSTANBUL 
T: 0216 290 26 89 
F: 0216 290 26 94 
e-mail : info@powerboya.com.tr 
web     : www.powerboya.com.tr  

 
 
Madde/Karışım Açıklaması: Ürün Tanımı : Toz Boya  

Ürün Grubu : EPOKSİ  POLİESTER 
Madde / Karışım Kullanım Amacı: Epoksi ve Poliester reçineleri ile yapılan, iç cephe uygulamalar için tasarlanmış 
düşük sıcaklıkta kürlenebilen toz boyadır. 
Acil Durum İletişim Numarası: +90 216 290 26 89 
 

 
 
 
 
UYGULAMA BİLGİSİ 
 
Kürlenme 200°C 10 dakika (tavsiye edilen) 
Metal Sıcaklığı (°C) Süre (dakika) 
 
190 15-25 
 
200 8-18 
 
210 6-14 
 

http://www.powerboya.com/
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ÖZELLİKLERİ 
Tüm renklerde ürünler 
Çevreye daha az atık ve kirlenme 
UV dayanımlı 
Sararma direnci iyi 
Tek kat uygulamalı 
Film Kalınlığı 60-80 μm (tavsiye edilen) 
Teorik Sarfiyat 8-10 m2/kg. Tavsiye edilen ortalama film kalınlığına göre hesaplanmıştır. Uygulama şekli, 
yoğunluk, malzeme yüzeyi ve pütürlü yüzey gibi etkenler bu değeri etkiler. 
 

KOMPOZİSYON (İçerik Hakkında Bilgi) 

 
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'nde belirtilen tehlikeli maddeler (n.21634 date :30.09.2010) 
EEC % AĞIRLIK- CAS- RİSK TANIMI 
 Mevcut bilgilere göre, bu ürün insan ve çevreye zararlı madde içermemektedir. 

TEHLİKE TANIMI 
Bu ürün, Avrupa Birliği'nin 1999/45/EC sayılı Tehlikeli Müstahzarlar AB Direktifine göre tehlikeli olarak 
sınıflandırılmıştır. Bunun üzerine yapılan içeriğini ve toksit incelemeler gerektirdiği gibi inert bir toz olarak 
sınıflandırılır. Yanıcı, patlayıcı ve mesleki maruz kalma limitleri üstündeki bir noktaya ulaşmamak için toz 
konsantrasyonu önlemek amacıyla önlem alınması gerekir. 
 
 

İLKYARDIM ÖNERİLERİ 
Genel 

Bir hastalık ve  tüm şüpheli durumlar ve şikayetlerde, tıbbi yardım için başvurun. Biri bilinçsiz düşerse, onu 
zorla kaldırmayın. 
Teneffüs Ettikten Sonra: 
Hastayı bir temiz hava ortamı içerisinde tutun eğer nefes almasında sorun varsa suni solunum yaptırın. Bilinç kaybı 
yaşıyorsa , konumunu koruyun ve tıbbi yardım isteyin. 
Göz Temasından Sonra: 
Varsa, kontak lensleri çıkarın. Göz kapaklarını açık tutun ve en az 10 dakika bol su ile yıkayın. Tıbbi yardım isteyin. 
Cilt Temasından Sonra: 
Toz boya ile kirlenmiş kıyafetleri ve temas eden deriyi sabun ve su ile çalkalayın. Kesinlikle herhangi bir çözücü veya 
tiner kullanmaktan kaçının. 
Yuttuktan Sonra: 
Yanlışlıkla herhangi bir kişi ürünü yutarsa, derhal tıbbi yardım isteyin. Kişiyi kusmaya zorlamayın  ve dinlendirin. 

http://www.powerboya.com/
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YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ 
Yangın Söndürücüler 
Tavsiye: Su spreyi, CO2 örtüsü ve alkole dirençli köpük  

Kullanım: Yüksek basınçlı inert gaz, su jetleri ile  karıştırın ve havalandırmayın. 
Öneriler: Yangın zararlı bozunma ürünleri içeren yoğun ve siyah renkli dumana neden olur. Ayrışma ürünlerine 
maruz kalmak sağlık riski oluşturabilir. Uygun bir solunum cihazı kullanılmalıdır. Aleve  maruz kalan bölgenin su ile 
soğutulması gerekir. Yangın söndürme sonucu oluşan atıkların, kanalizasyon ve drenaj sistemlerine ulaşmasına izin 
vermeyin. 
 
 
 

KAZA ÖNLEME TEDBİRLERİ 
Ateşten personelinizi uzak tutunuz. Tozu teneffüs etmeyiniz. Bölüm 4 ve 5'de belirtilen koruyucu önlemleri 
uygulayınız.  
Sonra (13) yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmesi için, metaryeli elektrikli süpürge ya da ıslak 
bir fırça ile uygun bir kapta toplayın yada  zemine düşen materyali temizleyin. Islak bir fırça toz emisyonu 
önlemek için kullanılmalıdır.Materyalin  drenaj ve kanalizasyon sistemlerine ulaşmasına izin 
vermeyiniz.Dökülen malzeme göl, nehir veya su kanalları kirlilik oluşturursa, ilgili merciler mevzuata uygun 
olarak haberdar edilmelidir. 
 

KULLANMA VE DEPOLAMA 
Alerji ve solunumla ilgili sağlık sorunu olan kişilerin toz boyaya maruz kalmaması gerekir. 
7.1 Kullanım 
Bir yangın veya patlamaya neden olacak mesleki maruziyet limitinin üzerinde bir noktaya ulaşmamak için toz 
konsantrasyonu önleyiniz.Sıcak yüzey ile temas sonucu herhangi bir kıvılcım veya ark oluşturmamak için ilgili 
standartlara uygun elektrik ekipmanları ve aydınlatma sağlayın. Bir kaptan diğerine aktarma sırasında toz boya 
elektrostatik nedenle, şarj edilebilir, topraklama gerekli olacaktır. Operatörler anti-statik ayakkabı ve üniforma 
giymeli ve zemin iletken olmamalıdır. Göz ve cilt ile tozun teması önlenmeli ayrıca solunmaktan kaçınılmalıdır.Kaplar 
kapatılmalı alev, kıvılcım ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.Yeme ve içme uygulama alanlarında  sigara 
yasaklanmalıdır.Sağlık ve güvenlik konusunda yasalara uyun.Kendi orijinal paketlerinizin içerisinde aynı tip boya 
tutunuz. Kişisel korunma için bölüm 8'e bakınız. 
7.2 Depolama 
Doğrudan güneş ışığı, ısı ve kıvılcım kaynaklarından korunan havalandırılmış ve kuru yerde malzemeyi saklayın. 
Sigara yasak olmalıdır. Yetkisiz kişilerin bu alanda erişimini yasaklanmalıdır. Açık kutular tekrar kapatın ve 
dökülmesini önlemek için dikey pozisyonda yerleştirin. 
 
 

http://www.powerboya.com/
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MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 
8.1 Maruz Kalma Sınır Değerleri 
Tozu solumaktan kaçının. Bu sorun pratik havalandırma ve hava bölgesel emilimi ve atılması ile çözülebilir. 
Tüm bu yasal maruziyet sınırının altında gitmek için yeterli değilse, uygun bir maske 
kullanılmalıdır."Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı İşyerleri ve İş için Tedbirler Hakkında Yönetmelik" 
uyarınca Yasal maruz kalma limitleri: Maksimum izin verilen miktardan İnce toz ( 5 ) 5 mg/m3 Toplam toz 
( 10 ) 10 mg/m3 

8.2 Maruz Kalma Kontrolleri 
Solunum Koruması: 
Işçilerin yerel yönetmeliklerle belirlenen  birden fazla toz konsantrasyonuna maruz kalıyorlarsa, toz 
boyalar karşı etkili olan EN149 standart ve sınıf P1, maskeler kullanmalıdır. 
Ellerin Korunması: 
Malzeme ile uzun süreli temas için bazı koruyucu krem veya eldivenlerin  uygun türünü kullanın. 
Açıklamalar ve kullanım ile ilgili bilgileri, depolama ve eldiven üreticileri tarafından sağlananmalı bakımı takip 
edilmelidir. 
Göz Koruması: 
Göz ile temastan kaçınınız. EN 166 standardına uygun koruyucu gözlük kullanın. 
Cildin korunması: 
Toz boya ile temas eden vücut yüzeyini yıkayın. Pamuklu giysiler giyin böylece deri ile temas eden tozu en aza indirin. 

 
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 
9.1 Genel Bilgiler Test Yöntemi  
9.1.1 Tozun Fiziksel Durumu 
9.1.2 Koku Durumu 
9.2 Sağlık, Emniyet ve Çevre Önemli Bilgiler 

Bağıl yoğunluk, 23 C: 1,2-1,9 g/cm3 ISO 8130-2/-3 

Kütle yoğunluğu, 23 C: 400-1000 kg/cm3 

Asgari patlama sınırı: 20-70 g/m3 * ISO 8130/4 

(fabrika tasarımı hava içindeki toz miktarı için önerilen değer: max. 10 g/m3) toz / hava karışımı için) 
Suda çözünürlük: Çözünmez 
Yumuşama noktası: 50 C Hot surface 
Toz / hava karışımı enflamasyonu sıcaklığı: 450-600 C VDE 0165 

Minimum enerji: 5-20Mj 
(Organik materyallerden oluşan toz boya toz patlamasina neden olabilir.) 
Buhar basıncı yok 
Suyun PH değeri: PH değerini değiştirmez. 
Önemli Nokta 
* Toz boya  düşük patlama sınırı fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak bu değerler arasında değişmektedir. 

http://www.powerboya.com/
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Isı ile Ayrıştırma; zararlı bozunma ürünleri; zararlı reaksiyonlar normal kullanım için uygulanmaz. Şüpheli 
durumlarda toz boya tedarikçinize bakın. 
 

KARARLILIK VE TEPKİME 
10.1 Kaçınılması Gereken Durumlar  
Havada toz konsantrasyonu minimum patlama sınırı aşıyor ve o yerde bir ateşleme kaynağı var varsa, toz patlaması 
riski olabilir.Toz konsantrasyonu (9.2) tavsiye edilen değerin altında tutulmalıdır. Sıcak yüzey alev kıvılcım veya 
statik elektrikten dolayı oluşacak tutuşma önlenmelidir. 
10.2 Kaçınılması Gereken Malzemeler  
Önerilen depolama ve sevkıyat açısından (bakınız Bölüm 7) karar verilir.Toz boya ile temas halinde tehlikeli 
reaksiyona neden olabilecek hiçbir malzeme yoktur. 
10.3 Tehlikeli Bozunma Ürünleri  
Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında, karbon monoksit ve dioksit, nitrojen oksit ve duman gibi yardımcı ürünler ortaya 
çıkabilir. 
 
 

TOKSİKOLOJİK BİLGİLER  
Bu ürün için toksikolojik etkisinin verisi bulunmamaktadır. 
Herhangi bir risk hayvanlar üzerinde yapılan testler sırasında ve toz uzun süreli kullanım sırasında tespit 
edilmemiştir. Özellikle cildin kırışık noktalarda ve ne zaman dar giysiler giymek kullanıldığında toz boyalar cilt 
üzerinde tahrişe neden olabilir. 
 

EKOLOJİK BİLGİ 
Bu ürünün ekolojik etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. Bu ürün için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır 
AB'nin 1999/45/EC direktifi uyarınca ortamda (Tehlikeli Preparatlar Direktifi). 
Toz boyaların uzun süreli kullanımı sırasında risk olmadığı tespit edilmiştir.Toz boya kullanılan ve tavsiyelerine 
uygun saklanırsa, emisyon yasal sınırlar içinde olacaktır. Bu yağmur suları ile taşınan toz boya atıkları ciddi yeraltı 
veya yerüstü sularına etkilemez olduğu tespit edilmiştir. 
 

BERTARAF 
Ürünün herhangi bir kanalizasyon veya drenaj sistemine ulaşmasına izin vermeyin. 
Böyle bir şekilde paketleri Kontrolü "Yönetmeliğine göre toz emisyonu neden olmayacak 
Tehlikeli Atıklar ". 
Toz boya için Avrupa atık numarası 080111 
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TAŞIMA BİLGİLERİ 
Toz boya  nakliye şartları ilişkin düzenlemelere uygun olarak tehlikeli madde sınıfında değildir. 
İATA taşımasında hiçbir sorun yoktur 
Boya taşıma sırasında koliler kapalı olmalı, direk güneş ışığına yüksek ısıya maruz bırakılmamalıdır. Taşıma 
esnasında yanıcı-parlayıcı materyal ve oksitleyici- kuvvetli asidik/bazik kimyasallardan uzak tutulmalıdır. 
 

YASAL BİLGİLER 
"Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği" ne göre n.21634 1993/11/07 tarihli ve AB direktifi 93/18/EEC, ürün aşağıda 
belirtildiği şekilde etiketlenmiş olmalıdır: 
 
 
 
 
 

DİĞER BİLGİLER 
 
 
 Daha fazla bilgi için, CEPE tarafından düzenlenen "Güvenli hat Toz Boya Rehber" (5th Edition) bakınız. 
(Boya ve Baskı Mürekkep Avrupa Konseyi). 
 Bu güvenlik bilgi formundaki açıklamalar bilgimiz mevcut düzeyi ve AB ve ulusal yasaların uygulanan kanunlara 
dayanmaktadır. Bu ürün, yazılı bir kullanma talimatı olmaksızın, 1. bölümde belirtilen dışında herhangi bir amaç için 
kullanılamaz. Ayrıca, yerel yasa ve kurallarından taleplerini karşılamak için gerekli adımları atmak kullanıcının 
sorumluluğundadır. Bu güvenlik bilgi formu ürün için gerekli güvenlik önlemleri tanımlar. 
 
Bu bilgiler, bugün için sahip olunan bilgilere dayanmaktadır, ancak ürün özellikleri için bir garanti 
oluşturmamaktadır ve hukuki anlamda herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.  
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