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∆ελτίο Πληροφοριών 

ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

 
Κωδικός: P-780 
Επωνυμία Sylaqua P-780 
Χημική ονομασία και συνώνυμα Ακρυλικό Πολυουρεθανικό Βερνίκι Υδατικής Βάσης 

 
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

 
Περιγραφή/χρήση Βερνίκι για ξύλινα δάπεδα - Υδατικής Βάσης 

 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

 
Εταιρική μορφή Sylac S.A. 
∆ιεύθυνση Industrial Area 
Τοποθεσία και κράτος 32011    Inofita (Viotia) 

Greece 
Τηλ. +30 2262032595 
Fax +30 2262031709 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
αρμοδίου 
που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας. info@sylac.gr 

 
1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

 
Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε +30 2262032331 

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας.
 
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος. 

 
Το προϊόν δεν έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις των εντολών 67/548/CEE και 1999/45/CE (και επόμενες μετατροπές και 
προσαρμογές). 

 
2.2. Στοιχεία επισήμανσης. 

 
Το  προιόν  δεν  απαιτεί  σημάνσεις  κινδύνου  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  67/548/CEE  και  1999/45/CE και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και 
προσαρμογές. 

 

 
 

Σύμβολα κινδύνου: Κανένα. 

Φράσεις κινδύνου (Ρ): Καμία. 

Συμβουλές προφύλαξης (Σ): Καμία. 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι. 
 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά.
 
3.1. Ουσίες. 

 
Μη σχετική πληροφορία. 
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3.2. Μείγματα. 

Περιέχει: 

Αναγνώριση . Συγκ. %. Κατηγοριοποίηση 67/548/CEE. Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP). 
 

Α∆ΡΑΝΗΣ 
CAS. - 87     - 100 
CE. - 
INDEX.   - 
∆ΙΠΡΟΠΥΛΕΝ ΓΛΥΚΟΛ ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ 
CAS. 34590-94-8 1 - 7 

Ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασί 
CE. 252-104-2 ας. 

INDEX.   - 
DOWANOL (TM) DPNB 
CAS. 29911-28-2 1 - 6 
CE. 249-951-5 
INDEX.   - 
Αρ. Εγγρ. 01-2119451543-42-0000 

 
Σημείωση: Αποκλεισμός ανώτερης τιμής πεδίου . 
Το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) και των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. 

 
T+ = Πολύ Τοξικό(T+), T = Τοξικό(T), Xn = Επιβλαβές(Xn), C = ∆ιαβρωτικό(C), Xi = Ερεθιστικό(Xi), O = Οξειδωτικό(O), E = Εκρηκτικό(E), F+ = Εξαιρετικά Εύφλεκτο(F+), F = Πολύ 
Εύφλεκτο(F), N = Επικίνδυνο για το Περιβάλλον(N) 

ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών. 
 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών. 

∆εν    είναι    γνωστά  επισόδια  βλαπτικά  για  το  αρμόδιο  προσωπικό  χρήσης  του  προιόντος.  Σε  περίπτωση  ανάγκης,  να  εφαρμοστούν  τα 
ακόλουθα γενικά μέτρα: 
ΕΙΣΠΝΟΗ:    Φέρτε   το  υποκείμενο  σε  καθαρό  αέρα.  Αν  η  αναπνοή  σταματήσει,  πραγματοποιήστε  τεχνητή  αναπνοή.  Ζητήστε  άμεσα  την 
συμβουλή ενός γιατρού. 
ΚΑΤΑΠΟΣΗ:  Ζητήστε  άμεσα  την  συμβουλή  ενός  γιατρού.    Προκαλέστε  εμετό  μόνο  με  υπόδειξη  του  γιατρού. Μη χορηγείτε τίποτα δια του 
στοματος αν το υποκείμενο είναι αναίσθητο. 
ΜΑΤΙΑ και ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε με πολύ νερό. Σε περίπτωση επίμονων ερεθισμών, μπορείτε να συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 

 
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες. 

∆εν είναι γνωστά επεισόδια βλαπτικά για την υγεία που να οφείλονται στο προιόν. 
 
4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας. 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς.
 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα. 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. 
ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κανένα ιδιαίτερο. 

 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ 
Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση. 

 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Χρησιμοποιείστε  πίεση  νερού  για  να  ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για 
την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να μη χυθεί στο αποχετευτικό σύστημα. 
Απορρίψτε το μολυσμένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείμματα από τη φωτιά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Κανονικός  ιματισμός  για  την  πυρόσβεση,  όπως  μια  αναπνευστική  συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής 
στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και μπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). 

ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης.
 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 

Χρησιμοποιήστε  αναπνευστική  συσκευή  αν  απελευθερωθούν  αναθυμιάσεις  ή  πούδρα  στον  αέρα.  Αυτές  οι υποδείξεις είναι έγκυρες είτε για 
τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε για τις παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης. 

EPY 8.1.21 - SDS 1003 



∆ΙΠΡΟΠΥΛΕΝ ΓΛΥΚΟΛΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ
Οριακή τιμή κατωφλίου. 

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
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6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. 

Το προϊόν να μην χύνεται στους υπονόμους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα. 
 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό. 

Περιορίστε χρησιμοποιώντας χώμα ή αδρανή υλικά. Συλλέξτε όσο περισσότερο υλικό γίνεται και εξουδετερώστε το υπόλοιπο με πίεση νερού. 
Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο 13. 

 
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα. 

Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και 13. 

ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση. 
 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό. 

Χειριστείτε το προϊόν αφού συμβουλευτείτε όλα τα μέρη αυτής της κάρτας ασφαλείας. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον. 
Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. 

 
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων. 

∆ιατηρήστε    το    προϊόν    σε    δοχεία    που   φέρουν  ευκρινείς  ετικέτες.  ∆ιατηρήστε  τα  δοχεία  μακριά  από  ενδεχομένως  ασύμβατα  υλικά, 
επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. 

 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις. 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία.
 
8.1. Παράμετροι ελέγχου. 

 
Αναφορές Κανονισμούς: 
Ελλάδα                                                                      ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Αρ. Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012. 
Κύπρος Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 

(Κ.∆.Π. 268/2001); (Κ.∆.Π. 55/2004); (Κ.∆.Π. 295/2007); Κ.∆.Π. 70/2012) 
OEL EU                                                                     Οδηγία 2009/161/EΈ; Οδηγία 2006/15/EK; Οδηγία 2004/37/EK; Οδηγία 2000/39/EK. 
TLV-ACGIH                                                                ACGIH 2012 

 
 
 
 
 
 

TLV GR 600 100 900  150 
TLV CY 308 50 ∆ΕΡΜΑ 
OEL EU 308 50 ∆ΕΡΜΑ 
TLV-ACGIH 606 100 909 (C) 150 (C) 

 
Υπομνημα: 
(C) = CEILING   ;   ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιμο κλάσμα   ;   ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιμο κλάσμα   ;   ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσμα. 

 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης. 

 
Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι  προτεραιότητα  για  τον  εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο 
χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά. 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ 
Προστατεύστε τα χέρια με γάντια  εργασίας  κατηγορίας  I  (αναφ.  Κοινοτικής  οδηγίας 89/686/CEE και κανονισμού ΕΝ 374), από λάτεξ, PVC ή 
άλλα ισοδύναμα υλικά. Τα παρακάτω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν επιλέγετε γάντια εργασίας: αντοχή, διαπερατότητα. 
Τα γάντια εργασίας θα πρέπει να  ελέγχονται  για την αντοχή τους πριν τη χρήση τους. Το όριο των γαντιών εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσή 
τους. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 
Χρησιμοποιήστε  ρούχα  εργασίας  με  μακρύ  μανίκι  και  κάλτσες  ασφαλείας  για  επαγγελματική  χρήση κατηγορίας Ι (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας 
89/686/CEE και κανονισμού ΕΝ 344). Πλυθείτε με νερό και σαπούνι μετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιματισμού. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
Σε περίπτωση που ξεπερνάται η οριακή τιμή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του παρασκευάσματος, αναφορικά με την ημερήσια έκθεση στο 
εργασιακό περιβάλλον ή ενός τομέα που καθορίστηκε από την υπηρεσία πρόληψης και εταιρικής προστασίας, χρησιμοποιήστε μια μάσκα με 
φίλτρο του τύπου A ή τύπου γενικής χρήσεως της οποίας  η  κλάση  (1,  2  ή 3) θα πρέπει να επιλεγεί σε σχέση με την οριακή συγκέντρωση 
χρήσης (αναφ. κανονισμός EN 141). 
Η χρήση προστατευτικών  μέτρων  των  αναπνευστικών  οδών,  όπως μάσκες ως αυτές που υποδεικνύονται παραπάνω είναι αναγκαία ενώπιον
της έλλειψης τεχνικών  μέτρων  για  τον  περιορισμό  της  έκθεσης  του  εργαζόμενου.  Η προστασία η οποία χορηγείται από τις μάσκες είναι σε
κάθε περίπτωση περιορισμένη. 
Στην περίπτωση όπου η εν λόγω ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριο είναι μεγαλύτερο από το σχετικό όριο έκθεσης, θεωρείται επεισόδιο
έκτακτης ανάγκης, δηλαδή όταν  τα  επίπεδα  έκθεσης  είναι  άγνωστα  ή  η  συγκέντρωση του οξυγόνου στο περιβάλλον είναι μικρότερη από το
17%  του  όγκου,  χρησιμοποιήστε  έναν  αυτόματο  αναπνευστήρα  πεπιεσμένου  αέρα ανοικτού κυκλώματος (αναφ. κανονισμού EN 137) ή έναν 
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αναπνευστήρα εισαγωγής εξωτερικού αέρα για χρήση με εσωτερική μάσκα, ημιμάσκα ή αναπνευστικό επιστόμιο (αναφ. κανονισμού EN 138). 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ 
Προτείνεται η χρήση των προστατευτικών ερμητικών γυαλιών (αναφ. κανονισμού EN 166). 

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες. 
 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. 
Φυσική κατάσταση υγρό 
Χρώμα γαλακτώδες 
Οσμή άοσμο 
Όριο οσμής·. Μη διαθέσιμο. 
pH. Μη διαθέσιμο. 
Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως. Μη διαθέσιμο. 
Αρχικό σημείο ζέσης. Μη διαθέσιμο. 
Περιοχή ζέσεως. Μη διαθέσιμο. 
Σημείο ανάφλεξης·. > 60 °C. 
Ταχύτητα εξάτμισης Μη διαθέσιμο. 
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Μη διαθέσιμο. 
Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα. Μη διαθέσιμο. 
Ανώτερη αναφλεξιμότητα. Μη διαθέσιμο. 
Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας. Μη διαθέσιμο. 
Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας. Μη διαθέσιμο. 
Πίεση ατμών·. Μη διαθέσιμο. 
Πυκνότητα ατμών· Μη διαθέσιμο. 
Σχετική πυκνότητα. 1,020 Kg/l 
∆ιαλυτότητα διαλυτό σε νερό 
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Μη διαθέσιμο. 
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης. Μη διαθέσιμο. 
Θερμοκρασία αποσύνθεσης. Μη διαθέσιμο. 
Ιξώδες· DIN 6 25sec 
Εκρηκτικές ιδιότητες· Μη διαθέσιμο. 
Οξειδωτικές ιδιότητες Μη διαθέσιμο. 

9.2. Άλλες πληροφορίες. 
Ξηρό υπόλλειμμα. 32,60 % 
VOC (Οδηγία 1999/13/CE) : 6,56 %   -   66,91 g/l. 
VOC (πτητικός άνθρακας) : 3,72 %   -   37,93 g/l. 

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα.
 
10.1. ∆ραστικότητα. 

∆εν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. 
 

∆ΙΠΡΟΠΥΛΕΝ  ΓΛΥΚΟΛ  ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ:  μπορεί  να  αντιδράσει  με οξειδωτικά. Με θέρμανση κατά την διάσπαση παράγει δριμείς και 
ερεθιστικούς καπνούς. 

 
10.2. Χημική σταθερότητα. 

Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. 
 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. 

Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις. 
 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν. 

Καμία ιδιαίτερη. Πραγματοποιήστ ετις συνήθεις προφυλλάξεις έναντι των χημικών προϊόντων. 
 
10.5. Μη συμβατά υλικά. 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες. 
 

∆εν είναι γνωστά επεισόδια που προκαλούνται βλάβες στην υγεία οφειλόμενες στην έκθεση του προιόντος. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται να
ενεργείτε σύμφωνα με τους κανόνες της καλής βιομηχανικής  υγιεινής.  Το  σκεύασμα  μπορεί,  σε  ιδιαίτερα  ευαίσθητα  υποκείμενα,  να
προκαλέσει ελαφρές συνέπειες στην υγεία από έκθεση σε εισπνοή ή/και δερματικης απορρόφησης ή/και επαφής με τα μάτια η/και κατάποση. 

 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις. 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
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ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες. 
 

Χρησιμοποιείτε  σύμφωνα  με  τις  καλές  πρακτικές  εργασίας  αποφεύγοντας  να  ρίπτετε  το  προιόν  στο περιβάλλον. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες 
αρχές αν το προιόν φτάσει σε υδάτινα ρεύματα ή αποχετεύσεις ή αν εμόλυνε το έδαφος ή τη βλάστηση. 

 
12.1. Τοξικότητα. 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης. 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης. 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος. 

Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ. 

 
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. 

 
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις. 

 
Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη.
 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων. 

Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα καθαρού προϊόντος πρέπει να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα. 
Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. 
Αποφύγετε απολύτως να ρίπτετε το προιόν στο έδαφος, σε αποχετεύσεις ή σε ρυάκια. 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. 

ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά.
 

Το  προιόν  δεν  θεωρείται  επικίνδυνο  σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις σε ζητήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικά (A.D.R.), 
σιδηροδρομικά (RID), θαλάσσια (IMDG code) και αεροπορικά (IATA). 

ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία.
 
 
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα. 

 
Κατηγορία Seveso. Καμία. 

 

 
Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. 

Καμία. 
 

Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH). 

Καμία. 
 

Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH). 

Καμία. 
 

Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής ∆ιατ. (CE) 689/2008: 

Καμία. 
 

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση του Ρότερνταμ: 

Καμία. 
 

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση της Στοκχόλμης: 
Καμία. 

 
Υγιεινομικοί έλεγχοι . 
Μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
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ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία.   ... / >>
 
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. 

 
∆εν αξιολογήθηκε μια αξιολόγηση χημικής ασφαλείας για το μείγμα και τις ουσίες που εμπεριέχονται. 

ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες. 
 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 
- ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
- CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Service 
- CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσμα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο test 
- CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) 
- CLP: Κανονισμός CE 1272/2008 
- DNEL: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα 
- EmS: ∆ελτίο Έκτακτης ανάγκης 
- GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων 
- IATA DGR: Κανονισμός για την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της ∆ιεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς 
- IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο τεστ πληθυσμού 
- IMDG: ∆ιεθνής θαλάσσιος κωδικός για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
- IMO: International Maritime Organization[∆ιεθνής Θαλάσσια Οργάνωση] 
- INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός του Συνημμένου VI του CLP 
- LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% 
- LD50: Θανατηφόρα δόση 50% 
- OEL: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας 
- PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύμφωνα με το REACH 
- PEC: Προβλεπόμενη περιβαλλοντική συγκέντρωση 
- PEL:  Προβλεπόμενο επίπεδο έκθεσης 
- PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις 
- REACH: Κανονισμός CE 1907/2006 
- RID: Κανονισμός για την διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο τρένο 
- TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου 
- ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την εργασιακή έκθεση. 
- TWA STEL: Όριο σύντομης έκθεσης 
- TWA: Μέση οριακή έκθεση 
- VOC: Πτητική οργανική ένωση 
- vPvB: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH. 

 

 
 

ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 
1. Οδηγία 1999/45/ΕΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
2. Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές 
3. Κανονίσμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 
4. Κανονίσμός (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 
5. Κανονίσμός (ΕΚ) 790/2009 (I Atp. CLP) 
6. Κανονίσμός (ΕΚ) 453/2010 
7. Κανονίσμός (ΕΚ) 286/2011 (II Atp. CLP) 
8. The merck index. Εκδ. 10 
9. Handling chemical safety 
10. Niosh - Registry of toxic effectv of chemical substances 
11. Inrs - Fiche toxicologique 
12. Patty - Industrial hygiene and toxicology 
13. N.i. Sax - Dangerous properties of industrial materials-7 kai., 1989 
14. Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA 

 

 
 

Σημείωση για το χρήστη: 
οι πληροφορίες που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που μας  ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία της τελευταίας 
έκδοσης. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του
προιόντος. 
Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς ιδιότητας συγκεκριμένης του προιόντος. 
Επειδή  η  χρήση  του  προιόντος  δεν  γίνεται  υπό  τον άμεσο έλεγχό μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους 
νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις. 
Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρμόδιο προσωπικό χειρισμού χημικών προϊόντων. 

 
Μετατροπές σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση: 
Επιφέρθηκαν μετατροπές στις ακόλουθες ενότητες: 
01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 08 / 09 / 12 / 15 / 16. 

EPY 8.1.21 - SDS 1003 


