
  

 

TECHNIC DATA SHEET 

SPECIFICATION 

TEST  
METHOD  VALUE  

  

TEST RESULTS 

GSM ERT 40.3-90  G/M2     10 25 30 40  50  60  70  80  100  

THICKNESS (min)  ERT 30.4-89  MM     0,15  0,24 0,29  0,38  0,42  0,46  0,485  0,51  0,52  

TEAR RESISTANCE 
(min)  

TS EN ISO 
9073-4  

N/5 
cm  

MD  47   50 53  57  59  61  64  66  61  

CD  101   105 109  113  118  122  127  116  137  

ELONGATION  (min)  

TS EN 
29073-3  %  

MD  526  163 435  345  263  201  148  105  72  

CD  166 166,5 162  155  148  140  130  118  93  

TENSILE STRENGTH 
(min)  

TS EN 
29073-3  N  

MD  130  52,1 137  144  151  160  170  181  208  

CD  67  32,6 72  77  82  89  95  116  124  

  

PRODUCTION: PP Spunbond  

  DESIGN: Sesame, Square    

PRODUCTION LINE: 2400 mm and 3200 mm  

MAX PACKAGE SIZE: 1200 mm  

MATERIAL: Polipropilen ve masterbatch  

FILAMENT DENIER: 1,8-2,8 DAN  

MACHINE SPEED : 10-300 m/min  

PRODUCTION GSM: 10-200 gr/m²  
  
  
  
    

  
  
    

    

    

  































 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 

Madde/Karışım Adı 
Dokumasız Spunbond Kumaş 

Hazırlanma 
Tarihi 

10.01.2019 

  

1.MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 

1.1. Madde/Karışımın kimliği 

Tanımı:                                             Dokumasız Spunbond Kumaş 

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 

Dokumasız Spunbond Kumaş           Hemen hemen tüm sektörlerde güvenle kullanılan çok                   

amaçlı endüstriyel kumaştır.   

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri 

Üretici:                                                Bilnur Plastik Tekstil San. ve Tic. Aş. 

Adres:                                                 1. Organize Sanayi Bölgesi. Avar Cad. No:1           

Sincan/ANKARA 

Telefon Numarası:                              +90 (312) 267 00 95 

E-mail:                                                 info@bilnur.com.tr 

1.4. Acil durum telefon numarası: 

Acil Durum Telefon No.                       +90 (312) 267 00 95 

Sağlık Bakanlığı UZEM Telefon No:    114 (Ulusal Zehir Danışma Hattı) 

2.ZARARLILIK TANIMLAMASI 

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması 

Zararlı değildir, Sınıflandırılmaz. 

Belirli bir önlem ifadesi gerektirmez. 

2.2. Etiket Unsurları 

Etiketleme: Etiketleme gerekmez. 

mailto:info@bilnur.com.tr


 

2.3. Diğer zararlar 

Zararlı değildir. 

3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 

3.1. Maddeler 

Maddeler/Bileşen CAS/EC No. Konsantrasyon % Sınıfı 

Polipropilen 
EC No: 618-352-4 

CAS No: 9003-07-0 
100 Sınıflandırılamaz 

Masterbatch 
EC No: 85-83-6 

CAS No: 201-635-8 
<25 Sınıflandırılamaz 

 

3.2. Karışımlar 

Polipropilen, Masterbatch 

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması 

Göz Teması 

Kontak lens varsa çıkartın. Akan su ile gözleri en az 15 dakika yıkayın. Tahriş vb. şikayet 
devam ederse doktora başvurun. 

Cilt Teması 

Katı polimer(tedarik edilen polimer): Deriye bilinen bir etkisi olmamakla birlikte temas eden 
yüzeyi bir kaç dakika suyla yıkayın. 

Sıcak Polimer: Sıcak polimerden kaynaklanan ciddi yanıklara bağlı olarak hemen tıbbi 
müdahaleye başvurun. Deriyle temas eden yüzeyi en kısa sürede temiz ve soğuk suyla 
bolca yıkayın. 

Yutma  

İçecek bir şey vermeyin. Toksik tehlikelisi yoktur. Biyolojik olarak aktif değildir. Doktora 
başvurulmalıdır. 

 



 

Soluma 

Toz ve proses buharları, burnu, boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir. Açık havaya 
çıkın. Nefes alınamıyorsa, suni solunum yapın. Nefes alma zorlaşmışsa, oksijen verin. 
Tıbbi yardımı arayın. 

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler 

Bilinen bir etkisi yoktur. 

4.3.Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler 

Bilinen bir etkisi yoktur. 

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 

5.1. Yangın söndürücüler 

Yakınınızda yangın çıkması durumunda, her çeşit yangın söndürme aleti kullanılabilir. Su 
sisi, ince sprey, köpük, kuru kimyasal toz, CO2'li yangın söndürücüler. 

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 

Yangın durumunda zehirli gazlar(alevler) açığa çıkabilir. 

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler 

Yangın söndürme personeli tam yüz korumalı temiz hava maskesi (hava tüpüyle birlikte), 

sıcaklıktan koruyucu giysi kullanmak zorundadır. Yangın söndürme personeli ne olursa 

olsun yanma sonucu oluşan hiçbir ürünü (gazı) solumamalıdır. 

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri 

Tozlu koşullarda yan korumalı gözlük, erimiş materyale dokunulduğu zaman eldivenler ve 

koruyucu giysiler. Kayıp düşmeyi önlemek için vakumla veya süpürgeyle yere dökülen 

ürün temizlenmelidir. Yerde bulunan paletler ciddi kayma problemlerine(yaralanmalarına) 

yol açabilir. Bu tehlikeyi önlemek için ortam her zaman düzenli ve temiz tutulmalıdır. 

Yerden alınan ürünleri geri kazanma veya yeniden kullanım amacıyla uygun bir şekilde 

topla ve sakla. Kaza sonucu yayılmaya karşı mekanik temizleme ekipmanlarını tedarik 

edin. 

 

 



 

6.2. Çevresel önlemler 

Dökülen alanı sınırlandırmaya çalışın. Tozlarının çalışma alanında birikmesini önleyin. 

Atık su toplama kanallarına ulaşması önlenmelidir. 

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller 

Kaygan maddedir. Ürünü tekrar kullanım ya da uzaklaştırma için toplayın. Kayma 

tehlikesini ortadan kaldırmak için derhal süpürün. Yayılım raporlanabilir veya çevreyi 

olumsuz etkileyecekse, yetkili hükümet görevlisine bildirin. 

6.4. Diğer bölümlere atıflar 

4.bölüm bu alanı refere etmektedir. 

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler 

Kullanma(elleçleme) sırasında oluşabilecek statik elektriklenmeye karşı: bir yerden baska 

bir yere ürünün boşaltılması esnasında topraklama kablosu kullanılmalıdır. Toz oluşumu 

daima engellenmelidir. Yetersiz havalandırma durumunda uygun bir solunum aleti 

kullanın. Kullandığınız makinaya (ekstruder vs.) uygun gaz uzaklaştırma ve toz toplama 

sistemi sağlayın. 

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar 

Ürün, serin ve direkt güneş ışığı almayan bir yerde depolanmalıdır. Depolama ve nakliye 

sıcaklığı maksimum 50 °C olmalıdır. Polietilen veya polipropilen torbalar veya polipropilen 

büyük poşetlerde içerisinde muhafaza edilmelidir. 

7.3. Belirli son kullanımlar 

Belirli bir bilgi yoktur. 

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 

8.1.Kontrol parametreleri 

Göz banyosu ve emniyet duşu yakında ve kullanıma hazır vaziyette olmalıdır. Proses 

ekipmanlarının arızası durumunda, kimyasala maruz kalınan alana yakın yerleştirilmiş 

güvenlik duşu ve göz banyosu bulunmalıdır. İyi havalandırılmış bir alanda kullanın. 

Maruz kalma limitleri: Herhangi bir maruz kalma  

 



 

8.2.Maruz kalma kontrolleri 

8.2.1. Uygun Mühendislik Kontrolleri 

Mümkün olan yerlerde kapalı bir sistem sürecini kullanın. Bu malzemenin kapalı bir 

sistemde kullanılmaması durumunda, maruz kalmayı kontrol etmek için iyi bir egzoz 

havalandırması sağlanmalıdır. 

8.2.2. Bireysel Koruyucu Önlemler 

8.2.2.1. Solunum Sisteminin Korunması 

Üründen kaynaklanan tozlardan korunmak için P2 filtreli toz maskesi kullanılmalıdır. 

Ürünü, erime sıcaklığında veya üstündeki sıcaklıklarda kullanırken havalandırma 

gereklidir. Eğer yeterli havalandırma yoksa gerekli solunum cihazları (hava maskesi, 

solunum cihazı vs.) kullanılmalıdır. 

8.2.2.2. Gözlerin Korunması 

Ürünü işleme sırasında ortaya çıkabilecek partiküllere karşı emniyet gözlüğü kullanılması 

tavsiye edilir. 

8.2.2.3. Cilt/Eller/Ayakların Korunması 

Uygun koruyucu ekipmanları kullanınız. Kişisel temizlik kurallarına riayet ediniz. Ellerinizi 

yiyecek ve içeceklere dokunmadan, sigara içmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra 

yıkayınız. Kirlenmiş elbisenizi hemen çıkarınız ve kullanmadan once iyice yıkayınız. İşinizi 

tamamladıktan sonra duş alınız. 

8.2.3. Çevresel maruz kalma kontrolleri 

Gerektirmez. 

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

9.1.Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi 

a)Görünüm                                                        Düzlemsel Kumaş 

b)Renk                                                               İstenilen Renk 

c)Koku                                                               Kokusuz 

ç)Kaynama Noktası                                          Uygulanamaz 

d)Erime Noktası                                                145-165o C 



 

e)Parlama Noktası                                             Uygulanamaz 

f)Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı                   >450o C 

g)Buhar Basıncı                                                 Uygulanamaz 

ğ)Yoğunluk                                                         10-180 g/m2 

h)Çözünürlük                                                      Çözünmez 

10. KARARLILIK VE TEPKİME 

10.1. Tepkime 

Herhangi bir tepkimeye girmez. 

10.2. Kimyasal kararlılık 

Kararlıdır.300 0C üstündeki sıcaklıklarda zararlı gazlar açığa çıkabilir. 

10.3. Zararlı tepkime olasılığı 

Yangın sonucu ısındığında veya alev içinde kaldığında patlayabilir. Yanma sonucunda 

açığa çıkan buharlar(gazlar) havayla patlayıcı bir karışım meydana getirebilir. Oksitleyici 

maddeler ile şiddetle tepki verebilir. 

10.4. Kaçınılması gereken durumlar 

Isı kaynaklarından, açık alev ve kıvılcımdan uzak tutun. Bu ürün kullanılarak yapılan birçok 

malzeme sıvılaştırılmış gazlar ile temas ettikten sonra herhangi bir belirti olmadan kırılgan 

hale gelebilir. 

10.5. Kaçınılması gereken maddeler 

Reaktif olan maddeler, malzemeler ve oksitleyici asitler. 

10.6. Zararlı bozunma ürünleri 

Bu ürün bozunduğu takdirde(yüksek ısı, kimyasallarla tepkime vs.) karbon monoksit, 

karbon dioksit ve/veya düşük molekül ağırlıklı hidrokarbonlar yayar. Bir katalizör 

varlığında yüksek sıcaklık ve basınç altında tehlikeli polimerizasyön oluşabilir. 

 

 



 

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi 

Toksik Sınırı 

Polipopilen ve masterbatch herhangi bir toksikolojik özelliğe sahip görünmemektedir. 

Kronik Toksisite 

Herhangi bir bilgi mevcut değil. 

Kronik Toksisite - Kanserojen Etkiler 

Herhangi bir bilgi mevcut değil. 

12. EKOLOJİK BİLGİLER 

12.1. Toksisite 

Toksik değildir. 

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik 

Herhangi bir bilgi mevcut değil. 

12.3. Biyobirikim potansiyeli 

Herhangi bir bilgi mevcut değil. 

12.4. Toprakta hareketlilik           

Herhangi bir bilgi mevcut değil. 

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları 

Belirlenmemiştir. 

12.6. Diğer olumsuz etkiler 

Sıcak ve soğuk suda çözünmez. Sucul canlılar için toksik değildir. 

 

 

 



 

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ 

13.1. Atık işleme yöntemleri 

Atık Ürün 

Dokumasız kumaşın ana malzemesi termoplastik olduğu için geri dönüşümde rahatlıkla 

kullanılabilir. Atığı veya kullanım fazlası, lisanslı atıkçılar vasıtasıyla bertaraf edilir. 

Bertaraf edilmesi, her zaman, çevre koruma gerekleri ve atık giderme yönetmeliklerine ve 

yerel yönetim yönetmeliklerine uygun yapılmalıdır. 

Ambalajlama 

Ürünümüz istenilen ende ve uzunlukta masuraya sarılı ve naylon poşetle 

paketlenmektedir. 

14. TAŞIMACILIK  BİLGİLERİ 

14.1.UN Numarası 

Veri yok 

1.4.2.Uygun UN taşımacılık adı 

Veri yok 

14.3.Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 

Kara Taşımacılığı              ADR/RID düzenlemelerinde tehlikeli kimyasal madde                                                                               

olarak sınıflandırması yapılmamıştır. 

Deniz Taşımacılığı                           IMO düzenlemelerinde tehlikeli kimyasal madde olarak 

sınıflandırması yapılmamıştır. 

Havayolu Taşımacılığı                     IATA /ICAO düzenlemelerinde tehlikeli kimyasal madde 

olarak sınıflandırması yapılmamıştır. 

14.4.Ambalajlama grubu 

Veri yok 

14.5.Çevresel zararlar 

Veri yok 

 



 

14.6.Kullanıcı için özel önlemler 

Veri yok 

14.7.MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık 

Veri yok 

Yasal Uyarı 

Ürünü değerlendirmek, emniyetli bir şekilde kullanmak ve bu kullanımla ilgili oluşan hususlarla ilgili kanun 

ve yönetmeliklere uymak kullanıcıların sorumluluğundadır. Bu belgede kullanılan ifadeler, geçerli bir lisans 

olmaksızın yapılan iş için izin, öneri veya lisans olarak kabul edilmeyecektir. Ürünün farklı kullanımından, 

tavsiyeleri uygulamamaktan veya üründe tabii olarak bulunan tehlikelerden doğabilecek olan herhangi bir 

zarar ve/veya yaralanma için Bilnur Plastik Tekstil San. ve Tic. Aş. sorumlu tutulmayacaktır. 
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