
Tehlikeli maddelerle ilgili notlar ve önlemler
Tehlikeli madde Tehlike

simgesi
İşaret
sözcüğü

Notlar ve önlemler

Limon aroma taşı Dikkat

İçeriği:

• Sitral (CAS no. 5392-40-5)
Tehlike bilgisi:

• H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Güvenlik uyarıları:

• P272 - Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
• P280 - Koruyucu eldiven kullanın.
• P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun

ve su ile yıkayın.
• P333 + P313 - Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise:

Tıbbi yardım/müdahale alın.
• P362 + P364 - Kontamine olmuş giysilerinizi çıkarın ve ye-

niden kullanmadan önce yıkayın.
Bertaraf etme:

• P501 - İçeriği/sistem sifonunu yetkili bir atık toplama nokta-
sına iletin.
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Tehlikeli madde Tehlike
simgesi

İşaret
sözcüğü

Notlar ve önlemler

Tangit PVC-U özel
yapışkan Tehlike

İçeriği:

• Tetrahidrofuran (CAS no. 109-99-9)
• Bütanon (CAS no. 78-93-3)
• Siklohekzanon (CAS no. 108-94-1)
Tehlike bilgileri:

• H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
• H315 - Cilt tahrişine yol açar.
• H318 - Ciddi göz hasarına yol açar.
• H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
• H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
• Kansere yol açma şüphesi var.
Güvenlik uyarıları:

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak

tutun. – Sigara içilmez. Sigara içilmez.
• P260 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini so-

lumayın.
• P271 - Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda

kullanın.
• P280 - Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolay-
sa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

• P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Bertaraf etme:

• P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak
bertaraf edin.

Sadece tamamen boşaltılmış ve çözücü buharı içermeyen
konteynerler geri dönüşüm toplama noktasına bırakılabilir.
Avrupa Atık Kodu (EAK): 080409

Geberit AquaClean
başlık temizleyici,
2018 itibarıyla

Dikkat

İçeriği:

• %5'ten az iyonik olmayan yüzey aktif madde, amfoter yü-
zey aktif madde

• Koruyucu madde (metilizotiazolinon, benzisotiazolinon)
Tehlike bilgisi:

• H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.
Güvenlik uyarıları:

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolay-
sa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
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Tehlikeli madde Tehlike
simgesi

İşaret
sözcüğü

Notlar ve önlemler

Geberit AquaClean
başlık temizleyici,
2017'ye kadar

Dikkat

İçeriği:

• %5'ten az iyonik olmayan yüzey aktif madde, amfoter yü-
zey aktif madde

• Sitrik asit (CAS no. 5949-29-1)
Tehlike bilgisi:

• H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.
Güvenlik uyarıları:

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolay-
sa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Geberit AquaClean
temizlik maddesi Dikkat

İçeriği:

• %5'ten az anyonik yüzey aktif madde, iyonik olmayan yü-
zey aktif madde

• Sitrik asit (CAS no. 77-92-9)
Tehlike bilgisi:

• H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.
Güvenlik uyarıları:

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolay-
sa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
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Tehlikeli madde Tehlike
simgesi

İşaret
sözcüğü

Notlar ve önlemler

Geberit FSH 90
mineral döküm
maddesi

Tehlike

İçeriği:

• Portland çimentosu (CAS no. 65997-15-1)
Tehlike bilgileri:

• H315 - Cilt tahrişine yol açar.
• H318 - Ciddi göz hasarına yol açar.
• H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Güvenlik uyarıları:

• P101 - Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi sak-
layın.

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P103 - Kullanmadan önce etiketi okuyun.
• P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini so-

lumaktan kaçının.
• P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolay-
sa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

• P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

• P321 - Özel müdahale gerekli (etikete bakın):
– Solunursa: Baygınlık durumunda sabit yan konumda

yatırın ve taşıyın. Temiz havaya çıkarın. Şikayet duru-
munda doktora başvurun.

– Ciltle temas ederse: Hemen su ve sabunla yıkayın ve
iyice durulayın.

– Yutulursa: Kusturmayın, derhal doktora başvurun.
• P405 - Kilit altında saklayın.
Diğer tehlikeler:
Ürün suyla güçlü alkali reaksiyon verir.

Bertaraf etme:

• P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak
bertaraf edin.
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Tehlikeli madde Tehlike
simgesi

İşaret
sözcüğü

Notlar ve önlemler

Tangit ABS özel
yapışkan Tehlike

İçeriği:

• Bütanon (CAS no. 78-93-3)
• n-Bütil asetat (CAS-No. 123-86-4)
Tehlike bilgileri:

• H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
• H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.
• H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
• EUH066 - Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çat-

laklara neden olabilir.
Güvenlik uyarıları:

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak

tutun. – Sigara içilmez. Sigara içilmez.
• P260 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini so-

lumayın.
• P271 - Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda

kullanın.
• P280 - Göz koruyucu kullanın.
• P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolay-
sa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Bertaraf etme:

• P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak
bertaraf edin.

Avrupa Atık Kodu (EAK): 080409

Micropur Forte MF
sıvı (Geberit hijyen
filtresi için su koruma
maddesi)

-

İçeriği:

• Sodyum hipoklorit çözeltisi (CAS no. 7681-52-9)
• Gümüş (CAS no. 7440-22-4)
• Sodyum nitrat < %0,1 (CAS no. 7631-99-4)
Tehlike bilgisi:

• H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Güvenlik uyarıları:

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P273 - Çevreye verilmesinden kaçının.
• P391 - Döküntüleri toplayın.
Bertaraf etme:

• P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak
bertaraf edin.
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Tehlikeli madde Tehlike
simgesi

İşaret
sözcüğü

Notlar ve önlemler

Geberit AquaClean
kireç giderici Dikkat

İçeriği:

• Fosforik asit (CAS no. 7664-38-2)
• Hidroklorik asit (CAS no. 7647-01-0)
Tehlike bilgileri:

• H315 - Cilt tahrişine yol açar.
• H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.
Güvenlik uyarıları:

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P280 - Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun

ve su ile yıkayın.
• P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolay-
sa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

• P332 + P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/
müdahale alın.

• P337 + P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/müdaha-
le alın.

Bertaraf etme:
Tamamen boşaltılmış, temizlenmiş konteynerler geri dön-
üşüm toplama noktasına bırakılabilir.

Rezervuar taşı
DropIn blue Dikkat

İçeriği:

• Benzen sülfonik asit, C10-13-alkil türevleri, sodyum tuzları
(CAS no. 68411-30-3)

• Kokamit monoetanolamin (CAS no. 90622-77-8)
• Çam yağı 99 ≤ %2,5
Tehlike bilgileri:

• H315 - Cilt tahrişine yol açar.
• H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.
• H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Güvenlik uyarıları:

• P101 - Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi sak-
layın.

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P280 - Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolay-
sa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

• P314 - Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale
alınız.

Bertaraf etme:
Küçük miktarlar bol suyla seyreltilebilir ve yıkanıp temizlene-
bilir. Büyük miktarlar yerel resmi kurallara göre bertaraf edil-
melidir.
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Tehlikeli madde Tehlike
simgesi

İşaret
sözcüğü

Notlar ve önlemler

Geberit pisuvarları
için koku süzgeci Dikkat

İçeriği:

• Benzil salisilat (CAS no. 118-58-1)
• Linalilasetat; 1-(2,6,6-Trimetil-3-sikloheksen-1-yl)-2-bü-

ten-1-on (CAS no. 115-95-7)
• Reaksiyon karışımı, içerdiği maddeler: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-

oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on ve 1-
(1,2,3,4,6,7,8,8a oktahidro- 2,3,8,8-tetrametil-2-naf-
til)etan-1-on ve 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a oktahidro- 2,3,8,8-tetra-
metil-2-naftil)etan-1-on
(CAS no. 54464-57-2)

• Tetrametil-4-metilenheptan-2-on
(CAS no. 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tet-
rametil-1H-3a,7-metanoazulen
(CAS no. 19870-74-7)

• alfa-Metil-1,3-benzodioksol-5-propiyonaldehit
(CAS no. 1205-17-0)

Tehlike bilgileri:

• H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
• H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Güvenlik uyarıları:

• P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini so-
lumaktan kaçının.

• P273 - Çevreye verilmesinden kaçının.
• P280 - Koruyucu eldiven kullanın.
• P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun

ve su ile yıkayın.
• P333 + P313 - Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise:

Tıbbi yardım/müdahale alın.
Bertaraf etme:

• P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak
bertaraf edin.
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Tehlikeli madde Tehlike
simgesi

İşaret
sözcüğü

Notlar ve önlemler

Kolo SmartFresh
çubuk Dikkat

İçeriği:

• %15–30 aniyonik tensidler
• %5'ten az amfoter tensidler
• Koku verici maddeler
Tehlike bilgileri:

• H315 - Cilt tahrişine yol açar.
• H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.
Güvenlik uyarıları:

• P101 - Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi sak-
layın.

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P280 - Koruyucu eldiven kullanın.
• P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolay-
sa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

• P332 + P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/
müdahale alın.

• P337 + P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/müdaha-
le alın.
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Tehlikeli madde Tehlike
simgesi

İşaret
sözcüğü

Notlar ve önlemler

Geberit DuoFresh
çubuk Dikkat

İçeriği:

• %15–30 aniyonik tensidler
• %5–15 iyonik olmayan tensidler
• Koku verici maddeler; GERANİOL; LİNALOL
Tehlike bilgileri:

• H303 - Yutulması halinde sağlığa zararlı olabilir.*
• H315 - Cilt tahrişine yol açar.
• H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.
• H401 - Suda yaşayan organizmalar için zehirli.*
• H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Güvenlik uyarıları:

• P101 - Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi sak-
layın.

• P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• P273 - Çevreye verilmesinden kaçının.
• P280 - Koruyucu eldiven kullanın.
• P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun

ve su ile yıkayın.
• P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolay-
sa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

• P362 + P364 - Kontamine olmuş giysilerinizi çıkarın ve ye-
niden kullanmadan önce yıkayın.*

Bertaraf etme:

• P501 - İçeriği/kabı yerel ve resmi yönergelere uygun olarak
bertaraf edin.

* ile işaretli cümleler sadece AB dışındaki ülkeler için geçerli-
dir; ör. Rusya, Sırbistan, Bosna Hersek.
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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