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Κνιιεηηθή Μαζηίδε - Putty-like reusable adhesive  

 
 

 

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 
ζχκθσλα κε 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EU, 2015/830/EU 

 

ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚO ΚΩΓΙΚΟ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

 Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ 2107793777 
 

Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο: 
 

1.4  

 

EVOCHEM Α.Δ.  
Θέζε Σδαβεξδέιια 

133 41 Φπιή, Αηηηθή – Αζήλα 

Σει.: 0030 210 5590460 , 0030 210 5590155  

Fax: 0030 210 6254737 , 0030 210 5590244 

info@evochem.gr;  vmergoupis@evochem.gr; 

sales@evochem.gr www.evochem.gr 

  

 Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο: 
 

1.3  

 Υξήζεηο πνπ αληελδείθλπληαη: Υξήζεηο νη νπνίεο δελ πεξηγξάθνληαη νχηε ζην παξφλ νχηε ζην εδάθην 7.3  

 Δλδεδεηγκέλεο ρξήζεηο: Κνιιεηηθή καζηίρε   

 1.2   Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο:  

 EASY-TACK Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο: 1.1  

 

 

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ  

 Σηνηρεία επηζήκαλζεο: 2.2  

 Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν    

 Καλνληζκόο Νº  1999/45 (ΔΟΚ):   

 Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο: 2.1  

   

 Άιινη θίλδπλνη: 2.3  

    

 Μαθξηά απφ παηδηά    

 S2:    

 Φξάζεηο θηλδύλνπ:    

 Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν    

 NC:    

 Φξάζεηο θηλδύλνπ: 
 

  

 

 

ΣΜΗΜΑ 3: ΤΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ  

  

 Σα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο.  

 Μείγκαηα: 3.2  

    

 Οπζίεο: 3.1  

  

  

  

  

  

  

   

  

  
  

  

 

Σειίδα 1/10 εκεξνκελία ζχληαμεο: 27/7/2013 Αλαζεψξεζε: 10/7/2015 έθδνζεο: 13 (αληηθαζηζηά ην 12) 

- πλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

ΣΜΗΜΑ 4: ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ   

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ: 
 
Απφ εηζπλνή: Γελ αθνξά 
 
Απφ θαηάπνζε: πκβνπιεπηείηε γηαηξφ αλ ε δπζθνξία επηκέλεη 
 
Δπαθή κε ην δέξκα: Γελ αθνξά 
 
Δπαθή κε ηα κάηηα: Γελ αθνξά
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4.2 

Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

 

Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: 4.3 

 

Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο: 
 
Δηζπλνή: Γελ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα ζπκπηψκαηα 
 
Καηάπνζε: Γελ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα ζπκπηψκαηα 
 
Δπαθή κε ην δέξκα: Γελ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα ζπκπηψκαηα 
 
Δπαθή κε ηα κάηηα: Γελ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα ζπκπηψκαηα 
 
 

 

6.2   Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

      Μελ αδεηάδεηε ζηελ απνρέηεπζε,  ζε πδαηνξεχκαηα ή πάλσ ζην έδαθνο 

 

   

   

 

Πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο. 
 
Υξεζηκνπνηείζηε ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ θαηάιιειν γηα ηα πεξηβάιινληα πιηθά. 

 

 

Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 5.3 

 

 

Δηδηθνί θίλδπλνη: 
 
Η θσηηά ή νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο δεκηνπξγνχλ: Σνμηθά αέξηα/αλαζπκηάζεηο/αηκνχο απφ: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), Μνλνμείδην 
ηνπ άλζξαθα (CO). 
 

  

 

Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα: 5.2 

 

 

Ππξνζβεζηηθά κέζα: 
 

Σν πξντφλ δελ είλαη εχθιεθην. Υξεζηκνπνηείζηε κέζα ππξφζβεζεο θαηάιιεια γηα ηα πεξηβάιινληα πιηθά. 

  

  

 

Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: 
 

Φνξάηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 8 ηνπ παξφληνο δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 

6.1 
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ΣΜΗΜΑ 5: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ  

Ππξνζβεζηηθά κέζα: 5.1 

Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 
Με επηθίλδπλε νπζία. Γελ αλαθέξνληαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ. 

6.3 

Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: 
 
Φνξάηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 8 ηνπ παξφληνο δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 
 

6.4 

ΣΜΗΜΑ 6: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ  
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Γηαβάζηε θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

  

 

 

ΣΜΗΜΑ 7: ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

 

    

    

    

   

 

Σπλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ θαηαζηάζεσλ: 

Να θπιάζζεηαη ζην εξκεηηθά θιεηζκέλν αξρηθφ δνρείν ζε θαιά αεξηδφκελν κέξνο. Να θπιάζζεηαη ζηνλ αξρηθφ πεξηέθηε. 
7.2 

 

    

   

    

   

    

   

   

   

 

Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: 7.1 

 

   

 

Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: 
Οη πξνζδηνξηδφκελεο ρξήζεηο απηνχ ηνπ πξντφληνο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ Δλφηεηα 1.2. 

7.3 

 

    

   

 

 

ΣΜΗΜΑ 8: ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

 

Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 
 

8.1 

Oςn: 
Malleable. ηεξεφ 
 
Χξώκα: 
Αλνηθηφ (ή σρξφ). Κπαλφ. 
 
Οζκή: 
Eιαθξά νζκή. 
 
Γηαιπηόηεηα: 
Aδηάιπην ζην λεξφ 
 
Σρεηηθή ππθλόηεηα: 
1.8 @ 20 °c 
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Έιεγρνη έθζεζεο: 
 
Τερληθά κέηξα: 
 
Γ/Δ 
 
Αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή:  
 
N/A 
 
Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ: 
 
N/A 
 
Πξνζηαζία ησλ καηηώλ: 
 
Γ/Δ 

8.2 

ΣΜΗΜΑ 9: ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο: 
 

9.1 

Άιιεο πιεξνθνξίεο: 9.2 
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Σειίδα 4/10 εκεξνκελία ζχληαμεο: 27/7/2013 
 

Αλαζεψξεζε: 10/7/2015 έθδνζεο: 13 (αληηθαζηζηά ην 12) 

- πλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ  ΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

10.1   Γξαζηηθόηεηα: 
       Με απηφ ην πξντφλ δελ έρεη ζπζρεηηζηεί θαλέλαο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αληίδξαζεο. 
 
10.2.  Χεκηθή ζηαζεξόηεηα: 
        ηαζεξφ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο.  
 
10.3.  Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ: 
        Γελ είλαη δηαζέζηκν. 
 
10.4.  Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ: 
 
10.5.  Με ζπκβαηά πιηθά: 
        ΤΛΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΠΟΦΔΤΓΟΝΣΑΙ: 
        Γελ έρνπλ αλαθεξζεί αζχκβαηεο νκάδεο. 
 
10.6.  Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο: 
       Η θσηηά δεκηνπξγεί: Μνλνμείμην ηνπ άλζξαθα (CO). Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). 

ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 
 
Καηάπνζε: 
 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνξία ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 

11.1 

ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

Oηθνηνμηθφηεηα: 
 
Σα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο δελ ηαμηλνκνχληαη σο επηθίλδπλα γηα ην πεξηβάιινλ. Όκσο,  απηφ δελ απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα κεγάιεο ή ζπρλέο 
δηαξξνέο λα έρνπλ  βιαβεξή ή επηδήκηα επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. 

12.1   Τνμηθόηεηα: 
         Γελ δηαηίζεηαη  
 
12.2.   Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο: 
         Aπνηθνδφκεζε 
         Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ βηναπνηθνδνκεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο. 
 
12.3.   Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: 
         Βηνζπζζσξεπηηθφ δπλακηθφ 
         Γεv ππάξρoπv δηαζέζηµα ζηoηρεία ζρεηηθά µε ηε βηoζπζζψξεπζε. 
 
12.4.   Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 
 
12.5.   Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ: 
         Γελ δηαηίζεηαη 
 
12.6.   Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο: 
         Γελ δηαηίζεηαη 
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ΣΜΗΜΑ 13: ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ  

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 
 
ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξντφληνο. 
 
   13.1.    Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ: 
              Η απφξξηςε απνβιήησλ θαη ππνιεηκκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ εζληθψλ Αξρψλ.  
              Αλαθηήζηε θαη επηζηξέςηε ή αλαθπθιψζηε,  εάλ είλαη πξαθηηθφ. 

ΣΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ:  

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 
 
Σν πξντφλ δελ εκπίπηεη ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (IMDG,  ICAO/IATA,  ADR/RID). 
 
    14.1.    Αξηζκόο ΟΗΔ: 
               Γελ ηζρχεη. 
 
    14.2.   Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ: 
               Γελ ηζρχεη. 
 
    14.3.   Τάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 
              ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ: 
              Γελ απαηηείηαη πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε θαηά ηε κεηαθνξά. 
 
    14.4.   Οκάδα ζπζθεπαζίαο: 
              Γελ ηζρχεη. 
 
     14.5.   Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη: 
              Οπζία επηθίλδπλε γηα ην πεξηβάιινλ/Θαιάζζηνο Ρχπνο : 
              Ορη. 
 
    14.6.   Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε: 
              Γελ ηζρχεη. 
 
    14.7.   Χύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC: 
              Γελ ηζρχεη. 

ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ  

15.1.   Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα: 
 

ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΔΔπηθίλδπλε νπζία Οδεγία 67/548/ΔΟΚ. Δπηθίλδπλα ζθεπάζκαηα Οδεγία 1999/45/EK. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,  ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 ,  γηα ηελ ηαμηλφκεζε,  ηελ 
επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηψλ θαη ησλ κεηγκάησλ,  ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 67/548/EΟΚ 
θαη 1999/45/EΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ) αξηζ. 1907/2006 (θαη ηξνπνπνηήζεηο) 
 

15.2.   Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 
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Safety data sheet 
According to 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EU, 2015/830/EU 

 

 

 

 

  

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 
 
This product should be used as directed by EVOCHEM S.A..  
For further information consult the product data sheet or contact Technical Services. 
 
ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ: 
 
This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials. 
 
ΥΟΛΙΑ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗΗΜΔΙΩΗ:  
 
Οη γξακκέο ζην πεξηζψξην δείρλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο απφ ηελ πξνεγνχκελε αλαζεψξεζε.  
This safety data sheet supersedes all previous issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in 
doubt contact EVOCHEM S.A.. 
 
ΔΚΓΟΘΗΚΔ ΑΠO:  
Approved LJ 
 
Ηκεξνκελία αλαζεψξεζεο: 
 
Ιαλνπάξηνο  2013 
 
Aλαζεψξεζε10: 
 
Φεβξνπάξηνο 2003 
 
ΦΡΑΔΙ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΛHΡΔΙ: 
 
NC: Not Classified 
 
Hazard Statements In Full 
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ΣΜΗΜΑ 16: ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ δειηίν ζηνηρείσλ αζθαιείαο βαζίδνληαη ζε πεγέο, ηερληθέο γλψζεηο θαη ζηε λνκνζεζία, πνπ ηζρχεη ζε Δπξσπατθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ελψ δελ κπνξεί 

λα εγγπεζεί ε αθξίβεηα ησλ ηδίσλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ κηα εγγχεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο. Πξφθεηηαη απιά γηα κηα πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 
θαη πξνυπνζέζεηο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα. Η κεζνδνινγία θαη νη φξνη εξγαζίαο γηα ηνπο ρξήζηεο απηνχ ηνπ πξντφληνο βξίζθνληαη εθηφο ηεο γλψζεο θαη ηνπ έιεγρνχ καο, ελψ πάληα είλαη ε 
ηειεπηαία επζχλε ηνπ ρξήζηε ην λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα ζπκθσλεί κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο, φζνλ αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ, απνζήθεπζε, ρξήζε θαη απφξξηςε ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ. Οη 

πιεξνθνξίεο απηήο ηεο θάξηαο αζθαιείαο αλαθέξνληαη κνλάρα ζε απηφ ην πξντφλ, ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπνχο άιινπο απφ απηνχο πνπ πξνζδηνξίδνληαη. 



 


