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1.  MADDENİN  / TANITIMI  / HAZIRLANMASI  /  ŞİRKET VEYA İŞLETMENİN TANITIMI  

Ürünün Adı:  GAZBETON 
 

Şirket : NUH YAPI ÜRÜNLERİ  VE MAK. SAN.  A.Ş. 

 

HACI AKİF MH.NUH ÇİMENTO CD.NO.28 HEREKE/KÖRFEZ/KOCAELİ 
 

 

Kullanma yeri:   Kagir  duvarlarda  kullanılan  kagir  birimdir.  Ayrıca yangından korunma  , ısı ve ses yalıtımı  

amaçlı  duvarlarda da kullanılır. 
 

2.  BİLEŞİMİ  VE  İÇİNDEKİLER  HAKKINDA  BİLGİLER 

 

Tehlikeli Bileşenler                                                   CAS Number     

 

Calcium silicate hydrate (tobermorite) <60-80%       1344-95-2 

 Silica  (quartz) 20-40%                                              14808-60-7 

Portland cimento  10-60%                                          65997-15-1 

Additives <5% - 

 

 

3.TEHLİKE  TANIMI 

 

Gazbeton  yapı malzemesi  tehlikeli  malzeme  sınıfında  değildir 

 

  R 21  -    cilt ile temasında zararlıdır. 

  R 22  -    yutulması halinde zararlıdır 

S 22  -  Tozlarını solumayın.  

 

S 24  -  Cilt ile temasından sakının.  

S 25  -  Göz ile temasından sakının.  

 
 

  

            

  

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 

Malzemenin taşınması  sırasında  oluşan  tozlara  maruz  kalınırsa; 

Soluma :     boğazı  ve burnu  su ile  yıkayın                    

 

Deri ile Temas:   etkilenen  bölgeyi  su  ile  yıkayın            

 

Göz ile Temas:      en az 20 dak.  su ile  yıkayın..  Göze  zarar  vermeden  bir pamuk  parçası  ile gözdeki  küçük  

parçacıkları  çıkarın.  Tıbbi  yardım  arayın.  Bunları  çabuk  yapın.         

 

Yutma:     ağzı  su ile  yıkayın    ve  bol  miktatrda  su  veya  süt  için.        
 

 



5.YANGINA KARŞI ÖNLEMLER  ;  madde  yanıcı   değildir.   

6.   KAZALARA  KARŞI  ALINACAK  ÖNLEMLER   

 
 

Temizleme yöntemleri :  ürün kırılırsa  parçaları  ve  tozu     kuru  bir şekilde  toplayınız 

7.  KULLANMA VE SAKLAMA 

Taşıma: bloklar  ağırdır.  Dikkatli  biçimde  taşıyınız. 

 

Depolama : ürün fiziksel hasarlardan  korunacak  şekilde  depolanmalıdır.  

 
 
 

 

8. MARUZ KALINMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA 

Malzemenin taşınması  sırasında  oluşan  tozlara  maruz  kalınırsa; 

 

Solunum Korunması: havadaki   toplam toz   konsantrasyonu  10  mg/m3      aşarsa   bir  toz  maskesine  

ihtiyaç  vardır. 

            

Havalandırma :  zarar  teşkil  ettiği  alan   limiti.  5  mg/m3    

                      

Koruyucu Eldivenler:  eller  eldivenle  korunmalıdır. 

           

Gözlerin Korunması:  endüstriyel  işlemlerde  koruma  gözlükleri  takınız. 
 

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

9.1 görünüşü;  beyaz  blok kagir birimlerdir 

9.2 kokusu;   kokusuz 

9.3 erime  noktası;  uygulanamaz 

9.4 Kaynama noktası;  uygulanamaz 

9.5 Patlama  tehlikesi;   patlayıcı  değil 

9.6 Tutuşabilirlik;  tutuşmaz 

9.7 Hacim  ağırlığı;  0.4-0.7  t/m3 

9.8 PH   (25  C  de)  8-10     doymuş  solüsyonda 

 

 
 

 

10. KALICILIK VE  REAKTİVİTE  ;      

 

Gazbeton  kimyasal  olarak  stabildir. 
 

 

 11. TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ;   

 

Gazbeton  toksik / zehirleyici  değildir. 
 

12. EKOLOJİK BİLGİLER  

 

Ürün sucul ve karasal organizmalar için toksik değildir .    

Tamamen  doğal  malzemelerin  birleşiminden  oluşmuştur.          

 

                 



13. ELDEN ÇIKARMA ÖNERİLERİ   
 

 

yer üstü  sularına  dökmemeğe  dikkat  ediniz. 

Ürün sucul ve karasal organizmalar için toksik değildir .    

Tamamen  doğal  malzemelerin  birleşiminden  oluşmuştur 
  
 

 

 

 

 

 

14. NAKLİYE BİLGİLERİ; gazbeton malzeme  tehlikeli  madde sınıfında  değildir.   Özel  bir  nakliye  prosedürüne 

tabi olmayıp,Ürün paletlerle  zarar  görmeyecek  şekilde  taşınarak  nakledilmelidir. 

 

 

15.  DÜZENLEME BİLGİLERİ;  yoktur. 

16. DİĞER BİLGİLER 

 

Bu bilgiler ,karışımı ilgilendirmeyip  sadece  ürün üreticileri  tarafından verilen bilgileri esas almaktadır.  Verilen 

bilgilerin doğruluğu veya ürünün herhangi bir amaçla kullanılmasını uygunluğu hakkında herhangi bir garanti 

verilmemekte ve ima edilmemektedir. Ürünün istenilen amaca uygunluğu hakkındaki karar kullanıcı tarafından 

verilecektir.  Bu belge  kullanıcıyı  hareketini  düzenleyen tekstin tamamının bilinmesi  ve uygulanmasından  

muaf  tutmaz.  Kullanıcı  ürünü  kullanmak  için  gerekli  önlemlerin tamamını  almaktan  sorumlu  olacaktır.  

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                               Halime  KOŞLU 

                                                                                                                          Kalite Kontrol Müdürü 

 
                                                                                                                           NUH YAPI ÜRÜNLERİ  VE MAK. SAN.  A.Ş. 

 
 


