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MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 

 

1 . ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA  

Ürün Adı : İş yeri ve konut binalarında dış cephe üzerinde ısı ve ses yalı�mı yapılması için 

dokusuz yüzeyler, inşaatlarda su geçirmez yapıların korunması ve filtrasyon işlemleri için 

dokusuz yüzeyler, açık alan filtrasyon gibi toprak ıslahı işlemleri için gerekli olan dokusuz 

yüzeyler  

Üre�ci :     Sarıkılıç Teks�l San Ve Tic Ltd Ş�   

                    O.s.b 105.Cad. No:295 UŞAK-TÜRKİYE 

Tel:             0276 266 81 55     Fax: 0276 266 81 54 

www.stsnonwovens.com.tr     info@stsnonwovens.com.tr  

 

 

2. BİLEŞİMİ/İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ 

PES,PP,PA ,AKRİLİK gibi hammaddelerin  iğneleme yolu ile birleş�rilip keçe haline ge�rilmesidir.   

 

3. TEHLİKELERİN TANIMI 

           Aşırı Maruziyet Belir�leri ; 

        Soluma : Ağızda, burunda ve gırtlakta tahriş, kaşın� yapabilir. Aşırı maruz kalma halinde �kanıklık 

yapabilir.  

       Cilt Teması : Geçici tahriş ve kızarıklıklar olabilir. Deriden absorblanmaz. 

       Göz Teması :  Geçici tahriş ve kızarıklık olabilir.  

       Yutma : Sindirim kanalında geçici tahriş görülebilir 
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4.  İLK YARDIM TEDBİRLERİ 

Maruz Kalma Yollarına Bağlı Bilgiler : 

        Solunması durumunda : Açık havaya çıkın.  Maruz kalınan ortamdan uzaklaşınız. Boğazınızı ve       

burnunuzu su ile temizleyerek tozdan arındırınız. Rahatsızlık devam ederse �bbi müdahaleye  

başvurun. 

      Cilt ile Temasında : Cildinizi ılık su ve sabunla yıkayın. Lifleri gidermek için yumuşak bir bez 

kullanın. Kaşımak liflerin daha derine girmesine neden olacağından, rahatsız olan bölgeyi kaşımayın. 

Rahatsızlık devam ederse �bbi müdahaleye başvurun. 

     Göz İle Temasında : Temiz su ile en az 15 dakika süre ile yıkayın. Rahatsızlı k devam ederse �bbi 

müdehaleye başvurun. 

     Sindirim: Tadı hoş değildir . Tıbbi müdahaleye başvurun . Tıbbi yardım almadan önce ağzınızı  

su ile çalkalayın ve hiçbirşey yemeyin. 

      Işık : Malzeme serilmesi ve kullanımı sırasında güneş ışıkları göze zarar verebileceğinden güneş 

gözlüğü takılması önerilir.  

 

5.  YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ 

 

Spesifik bir yangın söndürücü gerek�rmez. 

Su, karbondioksit, köpük ve kuru kimyasal kullanılabilir.  

 

 

6.  KAZA SONUCU YAYILMA GİBİ OLAYLARA KARŞI ÖNLEMLER  

 

Kişisel Önlemler :  Kapalı ortamlarda yeterli havalandırma sağlayın . 

Çevresel Önlemler :  Özel bir önlem gerek�rmez . 

Temizleme Metodu :   Döküntüyü toplayın ve kalanları fazla tozumayacak şekilde süpürün. 

 

 

 

7.  DEPOLAMA ŞARTLARI 

 

Teknik Önlemler : Herhangi bir özel önlem mevcut değildir.  

Uygun Depolama Şartları : Plas�k malzeme ile kaplı değil ise, kuru ortamlarda üzeri 

örtülü olarak 

Birbiri ile Uyumsuz Ürünler : Yok 

Ambalajlama Malzemesi : Polie�len içinde paketlenmiş olarak teslimat 

Öneriler : Herhangi bir özel öneri mevcut değildir. Islanmalara ve bazı hasarlara karşı korumak 

için kullanımdan önce orijinal ambalajı içinde tutunuz. 

Kullanım : Güvenli kullanım için özel bir önlem gerek�rmez. 
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8.    FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

    Görünümü ve kokusu:  Beyaz ve karışık renkli ,  karakteris�k kokusu yoktur.  

   *Kimyasal ortamlardaki patlamaya karşı dayanıklıdır.  

         *U.V ışınlarına dayanıklıdır.  

         *Donma ve çözülmeye karşı dayanıklıdır.  

         *Küf ve bakteri gibi mikroorganizmalara karşı dayanıklıdır.  

         *Çekme, yır�lma, patlama, delme dayanımı sünme ve sürtünme dayanımı yapılan hammaddeye 

ve üre�m şekline göre farklılık göstermektedir.  

 

9.    EKOLOJİK BİLGİLER  

         *Ürünün bilinen olumsuz bir çevresel etkisi bulunmamaktadır. 

         * Isı yalı�mında, filtrasyon, güçlendirme, koruma , drenaj amaçlı kullanılmasından dolayı çevre 

üzerinde olumlu etkileri vardır 

         *Üre�m sırasında oluşan ürün hurdaları geri dönüştürülerek tekrar son ürün olan (keçe) elde 

edilmektedir.  

 

10. BERTARAF ETME BİLGİLERİ  

        Yürürlükteki yönetmelikler ve prosedürlere  göre bertaraf ediniz. 

 

11. TAŞIMACILIK BİLGİSİ  

         Herhangi bir özel yönetmelik mevcut değildir.  

         

12. DİĞER BİLGİLER 

         Daha detaylı bilgi edinmek isteyen kişiler üre�ci firma ile temas kurabilirler.  

Bu dökümanda verilen bilgiler, ürünümüze ilişkin elimizde bulunan bilgilere bağlı olarak 22.01.2015 

tarihinde verilmiş�r.  

Bu MGBF’nin amacı kullanıcıları, ürünün amacının dışında diğer uygulamalarda kullanılması 

durumunda oluşabilecek muhtemel risklere karşı uyarmak�r.  
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