
 

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 

POLİALUMİNYUM KLORÜR (Solüsyon) 
GBF NO : 200-012  
TARİH : Ocak 2003                     CAS NO: 1327 – 41 - 9 

1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 

Ürün adı : Polialuminyum Klorür ( Solüsyon ) 

Formülü : Al (OH)aClb(SO4)c 

  

  

 

2-) KİMYASAL  BİLEŞİMİ  

Maddenin kimyasal adı : Polialuminyum Klorür ( Solüsyon ) 

Sinonimleri : ----------------------- 
Sınıf & Sembol                                  :   R 36 / 38 
 

3-) TEHLİKE TANIMI 

En önemli tehlikeleri : Gözler ve cilt için tahriş edicidir.Yutulursa zararlıdır. 

Spesifik tehlikeleri : -------------- 
 

4-)İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 

Teneffüs edilirse : Bununla ilgili herhangi bir veri yoktur. 

Deri ile temas ederse : Uzun süreli teması halinde tahrişe neden olur. Bol su ve 
sabun kullanılarak cilt tamamen yıkanmalıdır. 

Gözle temas ederse :  Gözler için tahriş edicidir. Çalışmalarda sürekli gözlük 
kullanılmalıdır. Göz kapakları açık tutularak bol su ile 15 
dakika yıkanmalıdır.   

Yutulursa : Yutulduğunda bulantıya neden olur. Ağız bol su ile 
çalkalanarak kusturulması sağlanmalıdır. Tıbbi müdahalede 
bulunulmalıdır. 

 

5-) YANGINLA MÜCADELE 

Uygun yangın söndürme 
maddesi 

: Su spreyi, kuru kimyasal , karbondioksit  veya kimyasal 
köpük 

Kullanılmaması gereken yangın 
söndürücüler 

 
: -- 

Spesifik zararları : Yanıcı ve parlayıcı değildir. Yangın şartlarında ısınma 
sonucunda zehirli hidroklorik asit dumanları çıkabilir.  

Spesifik metodlar : Risksiz olarak yapılabiliyorsa ambalajları yangın yerinden 
uzaklaştırın.Yangına maruz kapları soğuk tutmak için su 
kullanın.   

Yangınla mücadelede gerekli 
koruyucu teçhizat 

: MSHA/NIOSH - onaylı solunum cihazlı tam korumalı 
yangınla mücadele elbiseleri kullanın. 
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6-) KAZA SONUCU DÖKÜLME; SIZINTI GİBİ OLAYLARA KARŞI ÖNLEMLER 

Kişisel önlemler : Tam koruyucu elbise ile solunum cihazı kullanın. Gözlere ve cilde 
temas etmesinden kaçının.    

Çevresel önlemler : Temizlik işi tamamlanıncaya kadar alana girişi yasaklayın. Risksiz 
olarak yapabiliyorsanız kaçağı önleyin. Döküntüyü kuru kum veya 
toprak gibi inert bir maddeye emdirin. Toplayarak ; etiketlenmiş ve 
sızdırmaz plastik veya plastik kaplamalı temiz, kuru kaba koyun 
kapağını kapatın ve alandan uzaklaştırın. Her türlü atık bertaraf, 
kullanma ve rapor için gereken mevcut yasal düzenlemelere uyun.   

 

7-)KULLANMA VE DEPOLAMA 

Kullanma : Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Buhar , toz ,  ve 
zerreciklerini solumaktan sakının.  

Depolama : Kuru ve serin (20 °C) yerlerde depolayın. Ambalajları sıkıca 
kapatılmış olmalıdır.  

   Polialuminyum Klorür solüsyonları ideal olarak plastik ( PE, PP, 
PVC) veya  fiberglass malzemeden yapılmış tanklarda 
depolanmalıdır. Paslanmaz çelik malzeme önerilmemektedir. 

 

8-) MARUZ KALMA/ KİŞİSEL KORUNMA 

Mühendislik önlemleri : Depolama ve kullanım yerlerinde göz yıkama ve emniyet duşları 
bulunmalıdır.  

Koruyucu ekipman : 
- Solunum sisteminin 
korunması 

: Kullanım noktasında gerekli olduğu durumlarda kullanılmak üzere 
NIOSH veya European Standart EN 149 onaylı uygun maske 
bulunmalıdır. 

- Gözlerin korunması : Kimyasal maddelere uygun gözlük kullanın. 

- Cilt ve vücudun 
korunması 

: Koruyucu elbise ve eldiven kullanın.   

 

9-) FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Fiziksel hal  : Sıvı 
Görünüş  : Renksiz veya hafif sarı , hafif bulanık veya berrak ,  

Koku : Kendine has hafif kokulu sıvı  

Kaynama noktası  : 105 ° C  

pH ( % 5’lik çözelti) : 3.5 

Dansite  : 1.2 gr/cm
3 
 

Patlama Limitleri : Veri mevcut değil 

Suda çözünürlük  : Tamamen çözünür 
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10-) STABİLİTE VE REAKTİVİTE 

Stabilite : Normal sıcaklık ve basınç altında stabil 

Kaçınılması gereken durumlar : Uygun olmayan malzemelerden uzak tutulmalı , 40 °C’ nin  
üzerindeki sıcaklıklarda bulundurulmamalı ve 
dondurulmamalıdır.  

Temas etmemesi gereken 
maddeler 

: Metaller    

Zararlı parçalanma ürünleri : Hidrojen klorür 

 

11-) TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ 

Akut toksisite :LD50 Dermal , LD50 Inhalation / LC50 :Veri mevcut değil 

Kanserojenite : Polialuminyum Klorür çözeltisi ACGIH , IARC , NIOSH , NTP 
veya OSHA listelerinde yeralmamaktadır. 

 

12-) EKOLOJİK BİLGİLER 

Ürün ekolojik bilgileri  : Veri mevcut değil 

İçeriğin ekolojik bilgileri  : Veri mevcut değil 
 

13-) DOĞADA UZAKLAŞTIRMA(BERTARAF ETME) 

İlave bilgiler : Kullanma, depolama, taşıma ve bertaraf mutlaka yerel ve 
merkezi yasal düzenlemeler takip edilerek yapılmalıdır. 
Yüzey sularına ve kullanma suyu sistemine boşaltmayın. 
Onaylanırsa geri kazanın veya atık su arıtma tesislerine 
nötralize ederek boşaltın.   

 

14-) TAŞIMACILIK HAKKINDA BİLGİLER 

UN NO : ------ 
Sınıf : ------ 
 

15-) YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA 

EINECS-NO : -- 
R-Cümlecikleri  R-36 : Gözler için tahriş edicidir. 
R-38 : Cilt için tahriş edicidir. 

   S Cümlecikleri   S-26             : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun. 

S-28 : Cilt ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun. 
   S- 37/39 : Uygun göz/yüz koruyucusu ve eldiven kullanın. 
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16-) DİĞER BİLGİLER 

Düzenlemeler : -- 
Uyarı : -- 
Tarihçe : -- 
İlk yayınlama tarihi : Ocak 2003 

Önceki yayın tarihi : Yeni 

Versiyon : 1 

Yazan : Inorganik Tesisler Fabrika Müdürlüğü 

 
Burada verilen bilgiler güvenilir bilgilerdir. Ancak, yazılanlar bizim bu günkü bilgilerimize dayanır ve maddenin 

özelliklerine dair bir garanti vermez. Oluşan kanunlar ve tayinler, ürünümüzü alanların kendi sorumluluklarına göre 

dikkate alınmalıdır. 


