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NC-107 
Water Based Neutral Cleaner 

 
 
 
 

ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ 

ÜRÜN GÜVENLİK VERİLERİ 
 

 
 

                                                                                                                                                 
 

ÜRÜN VE ÜRETİCİ FİRMA B İLGİLERİ 

Ürün Adı ve Tanımı:  NC-107, su bazlı ve nötr pH değerli konsantre temizleyici 

Ürün kodu:  NC-107 

Üretici firma adı:  Tuna Kimya 

Adres: 2010 sok. No:1/6 Bostanlı -İZMİR 

Telefon:  0232.330 81 90 

Mobile tel:  0535.306 36 52 

e-mail adres:  demirtuna467@hotmail.com 
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   ÜRÜN TEKNİK B İLGİLERİ 
 
ÜRÜN TANIMI 
Ürün kodu: NC-107  
Ürün adı: Temizleme Deterjanı 
 
NC-107, su bazlı ve nötr pH değerli konsantre bir ürün olup, özellikle elektronik sektöründe 
baskılı elektronik devrelerin (PCB)  üzerinde lehimlenme işlemi sonrasında kalmış olan artıkların  
(reçine bazlı fluks artıkları) ve metal elekteki veya PCB’deki kurumuş krem lehimlerin 
temizlenmesi için dizayn edilmiştir.                       
 

ÖZELL İKLER İ 

• Halojen içermez, korozif değildir. 

• Renksizdir. (transparan)  

• Az kokuludur.  

• pH Değeri 6-8 arasındandır. 

• Su ile (her oranda) karıştırılarak kullanılır.  

 

FİZİKSEL VE K İMYASAL ÖZELL İKLER İ 

• Renk ve görünüş    : Şeffaf 

• Fiziksel durumu     : Sıvı 

• Koku                     : Az Kokulu (Limon aromalı) 

• Özgül ağırlık          : 1gr/cm³ 

• pH Değer  : 7 ±1 

• Halojen Miktarı : 0 (sıfır) 

• Kimyasal bileşenleri : Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlar 

• Kaynama noktası   : 100°C – 150°C 

• Tutuşma Sıcaklığı : >80°C  (NC-107 yanıcı bir bileşik içermektedir) 

• Otomatik Yanma Sıcaklığı: > 200°C 

• Raf ömrü (Kapalı durumda): 2 yıl 
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GENEL KULLANIMI ve UYGULAMA YÖNTEM İ 

 
Kullanım; daldırma, püskürtme, fırçalama ile veya ultrasonik temizleme yöntemleri ile yapılabilir. 
 
Ortam sıcaklığında kullanılabilir ancak sıcaklık artıkça performansı artar, kullanımında yıkamanın 
40-70°C’de yapılması önerilir. 
 
Uygulamadaki işlem sırası ve zamanlarının her kullanıcının kendi özel koşullarına göre 
belirlenmesi gerekmektedir. Bununla beraber basit olarak önerilebilecek olan yöntem uygulama 
parametreleri şöyledir.  
 
- Yıkama periyodu : 5-45 Dakika 
- Nötralize : Gerekmeyebilir 
- Ön durulama : 5-10 dakika 
- Durulama : 5-10 dakika (deionize su ile) 
- Kurutma  : 40-70°C’de uygun süre 
 

SÜREÇ KONTROLÜ   

(*) ÖNEMLİ UYARI 

NC107, konsantre halde iken yanıcı özelliktedir. Bu nedenle, güvenlik açısından bir miktar 
deionize su ile seyreltilmiş olarak hazırlanmakta ve bu durumda kullanıma hazır halde kullanıcıya 
sunulmaktadır. 

Kullanıcılar ilk dolumda banyo seviyesini tespit etmeli ve kullanımın devamında buharlaşma 
kaybı nedeni ile azalan banyo seviyesini deionize su ilavesi ile başlangıçta saptanan seviyede 
tutmalıdırlar. Böylelikle ürünün yanıcılık riskinden korunmuş olunur.  

Proses sonrasında yüzeyin kozmetik olarak temizliğinin kontrolü yanı sıra yüzeydeki birim 
alandaki ion miktarının ölçülmesi sonuçtan emin olmayı sağlayacaktır. 

 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 

NC-107 plastik bidonlarda sağlanmaktadır. Depolama serin ve gölgelik bir yerde yapılmalıdır. 

Açık alev, ısı veya diğer başka bir ateş kaynağına yakın bulundurmayın. 

Ürüne güneş ışığının doğrudan gelmesini önleyin. 

Ambalajın kapağını sıkıca kapalı tutunuz. 

Ambalajı serin ve iyi havalandırılan bir yerde bulundurunuz. 
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 ÜRÜN GÜVENLİK B İLGİLERİ 
                                

ÜRÜN VE ÜRETİCİ FİRMA B İLGİLERİ 

Ürün Adı ve Tanımı:  NC-107, su bazlı ve nötr pH değerli konsantre temizleyici 

Ürün kodu:  NC-107 

Üretici firma adı:  Tuna Kimya 

Adres: 2010 sok. No:1/6 Bostanlı -İZMİR 

Telefon:  0232.330 81 90 

Mobile tel:  0535.306 36 52 

e-mail adres:  demirtuna467@hotmail.com 

 

KOMPOZİSYON/ KİMYASALLAR İLE İLGİLİ BİLGİ 
KİMYASAL B İLEŞENLERİ 

Alifatik ve Aromatik  Hidrokarbonlar 
 

FİZİKSEL VE K İMYASAL ÖZELL İKLER İ 

• Renk ve görünüş    : Şeffaf 

• Fiziksel durumu     : Sıvı 

• Koku                     : Az Kokulu (Limon aromalı) 

• Özgül ağırlık          : 1gr/cm³ 

• pH Değer  : 7 ±1 

• Halojen Miktarı : 0 (sıfır) 

• Kaynama noktası   : 100°C – 150°C 

• Tutuşma Sıcaklığı >80°C  (NC-107 yanıcı bir bileşik içermektedir) 

• Otomatik Yanma Sıcaklığı > 200°C 

• Raf ömrü (Kapalı durumda) : 2 yıl 
 

ETİKET SEMBOL VE SINIFLANDIRILMASI 

• Yanıcı                    :  “F” 

• Rahatsız edici-zararlı :  “Xi” 
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SAĞLIK B İLGİLERİ 
Sağlık üzerinde olası etkileri: 
 
GÖZLER: Rahatsız edicidir, eğer iyice yıkanmazsa gözlere zarar verebilir. 
 
CİLT:  Sık ve uzun süreli temas halinde cildi rahatsız edebilir ( kaşıntı ve döküntülere yol açabilir). 
 
SOLUNUM SİSTEMİ: Yüksek oranda buhar konsantrasyonu gözler, burun, solunum borusu ve 
akciğerler için rahatsız edicidir ve baş ağrısı ve diğer başka merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarına 
yol açabilir. 
 
YUTMA: Zararlıdır.  
 
İlk Yardım Ve Önlemler 
 
GÖZLER:  Varsa kontak lens’leri çıkarın. Derhal ve gözleri açık tutarak bol miktarda su ile en az 
15 dakika gözleri yıkayın. Rahatsızlık veya görme bozukluğu varsa doktora başvurun. 
 
CİLT:  Cildi derhal sabun ve bol su ile iyice yıkayın. NC-107 ile ıslanan giysileri çıkarın.  Eğer 
rahatsızlık devam ediyorsa doktora başvurun. Çıkarılan giysileri kullanmadan önce yıkayın. 
 
SİNDİRİM SİSTEMİ: Eğer yutulursa, kusturmayın, dinlenme durumunda tutun ve acele doktora 
başvurun.  
 
SOLUNUM SİSTEMİ: Eğer çok miktarda solunmuş ise, kişiyi temiz havaya çıkarın ve dinlenme 
konumunda tutun. Eğer solunum durursa veya yavaşlarsa yapay solunum yaptırın (Örneğin 
ağızdan ağza solunum). Oksijen verme de yapılabilir. Gerekirse doktora başvurun. 
 
EK ÖNERİLER:  Eğer kişi doktora götürülürse, onlara bu MSDS bilgilerinin bir kopyasını verin. 
 
KANSERE NEDEN OLMA:  Bu ürün kansere yol açabilecek maddeleri içermemektedir. 
 
ETKİLENMENİN KONTROLU VE K İŞİSEL ÖNLEMLER 
Mühendislik kontrolleri: 
Çalışma ortamındaki havanın yeterli oranda temizliği için, havalandırmanın veya ortam havası 
içindeki kirliliğin kabul edilebilir sınır değerlerin altında tutulabilmesi için diğer mühendislik 
kontrollerinin yapılması gerekir. (Kabul edilebilir sınır değerler için yerel otoritelere 
başvurulmalıdır). 
Kişisel korunma: 
Gözler: Göz çevresini, sıçramalara karşı , sıkıca sararak koruyan gözlük kullanın. 
Gövde: Koruyucu elbise giyin. 
Solunum yolları: Buhar maskesi kullanın. Onaylı ve sertifikalı maske kullanıldığından emin olun. 
Yiyecek ve içeceklerden uzak bulundurun. 
Ellerin korunması: 

Eller: Eldiven kullanın. 
Çalışma bitikten sonra ellerinizi yıkayın. 
Koruyucu eldivenler: Eldivenlerin malzemesi: Nitril kauçuğu (NBR) , doğal kauçuk (NR). 
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YANGINA KAR ŞI ÖNLEMLER: 
Yanıcılık: Yanıcı akışkan 
Alevlenme noktası:  > 80°C 
Zararlı yanma ürünleri: Karbon monoksit ve diğer toksik dumanlar. 
 
Kaçınılması Gereken Özel Durumlar: 
Bir ateşten yayılan ısı, alevlenebilen buharların oluşmasına yol açabilir. Eğer hava ile karışır ve 
bir ateş kaynağı etkisine tutulursa buharlar yanabilir veya patlayabilir. 
(Çok küçük zerrecikler halinde) spreyleri, normal alevlenme noktası altında yanıcı olabilir. 
 
Yangın Söndürme Malzemeleri: 
Küçük yangınlar: Kuru kimyasal yangın söndürücü, karbondioksit’li söndürücü veya köpüklü 
söndürücü kullanın. 
Büyük yangınlar: Su püskürtülmesi veya köpük kullanın . 
Su kullanırken, suyun yayılmasını dağıtılmasını püskürtülmesini sağlayın. Doğrudan çeşmeden 
çıktığı gibi kullanmayın. 
 
Yangınla Sava şma Yöntemi:  
Koruyucu ekipman ve giysiler. Kendi içinde pozitif basınçlı, onaylanmış, solunum cihazları 
kullanın. 
Yöntem: Yangına mümkün olduğu kadar uzaktan müdahale edin. 
Yangın söndürülünceye kadar bidon, varil ve konteynerleri su ile soğutma işlemi yapın. 
 
KAZA İLE OLUŞAN DURUMLARA KAR ŞI ÖNLEMLER 
Tüm alev ve ateş kaynaklarını uzaklaştırın. 
Dökülen veya saçılan ürünün olduğu yerlere dokunmayın ve oralarda yürümeyin. 
Eğer bir risk almadan yapabiliyorsanız, kaçak veya dökülmeyi önleyin. 
Su kanallarına, lağımlara, bodrum gibi kapalı yerlere dökülme veya boşalma olmasını önleyiniz. 
Ürünün buharlaşmasını önlemek için bir buhar önleyici köpük kullanınız. 
Dökülme veya boşalma olan yerdeki sıvıyı uygun bir emici malzemeye emdirin ve konteynerlere 
doldurun.  
Sıvıyı emdirmek için temiz, kıvılcım çıkarmayan araç gereç kullanın. 
 
KULLANMA VE DEPOLAMA  
Yalnızca ağzı sıkıca kapatılmış, uygun şekilde boşaltılabilen konteynerler ile ısı, kıvılcım, açık 
alev ve kuvvetli oksidatif maddelerden uzak olarak kullanın.  
Bazı plastik veya lastik malzemeyi etkileyebilir.  

 
ÇEVRESEL  ETK İSİ 
İçerdiği kimyasal bileşenlerin çevreyi kirletici etkisi yoktur. Doğada kendiliğinden parçalanması 
söz konusudur. 
Dolayısı ile temizleme işlemi sonrasında oluşan atıkların zararsızlaştırılmasına gerek yoktur 
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ATIKLARIN YOK ED İLMESİ YÖNTEMİ 
Bu ürünün atıkları ve bu ürüne bulaşmış, kirlenmiş tüm malzemeler, kullanımı yerel yönetimler 
tarafından onaylanmış uygun bir tesiste yok edilir. 
Boşalan varil ve bidonlar: Tamamen boşaltılmalı ve su ile temizlenmelidir. 
 
STAB İLİTE VE REAKTIVITE 
Kimyasal stabilitesi: NC107 uygun şekilde kullanıldığı ve depolandığında stabildir. 
Kaçınılması gereken durumlar: Isı, kıvılcım, açık alev, diğer ateş kaynakları oksidatif ajanlar ile 
uzun süreli temas. 
 

DİĞER BİLGİLER 

Bu “Ürün Güvenlik ve teknik Verileri”ndeki bilgiler, sadece güvenilir olduğuna inandığımız teknik 
bilgilere dayanmakta olup yalnızca yeterli teknik bilgi ile donatılmış personel tarafından ve kendi 
üstlenecekleri risk ile kullanılması amaçlanmıştır. 

Her kimyasal ürün, kullanım sırasında oluşabilecek zararları bilen ve yine kullanım sırasında 
gerekli önlemlerin alınması gereğini bilen kaliteli teknik personel tarafından veya bunların 
direktifleri ile kullanılır. 

Ürünümüzün kullanıcıları, bu ürünlerin kendi özel kullanım amaç ve yöntemlerine uygunluğunu 
saptamak için kendi testlerini yapmalıdır. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğu 
için, biz, buradaki bilgilere olan güvene dayanarak kullanımdan oluşabilecek her hangi bir 
zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız 
 
 


