
 Ενδείξεισ κινδφνου:    

 
 

         

   

 Κίνδυνοσ    

 Κανονιςμόσ Νº1272/2008 (CLP):   

ISOMIX ONE COAT PLASTER – Σοβάσ μιασ ςτρώςθσ 
  

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΡΑΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΕIΑΣ/ΕΡΙΧΕIΗΣΗΣ  

 Αρικμόσ τθλεφώνου επείγουςασ ανάγκθσ:  210 7793777 1.4 

 1.3 

 Χριςεισ που αντενδείκνυνται: Χριςεισ οι οποίεσ δεν περιγράφονται οφτε ςτο παρόν οφτε ςτο εδάφιο 7.3  

 Ενδεδειγμζνεσ χριςεισ: Σοβάσ. Αποκλειςτικά επαγγελματικι χριςθ.  

 Συναφείσ προςδιοριηόμενεσ χριςεισ τθσ ουςίασ ι του μείγματοσ και αντενδεικνυόμενεσ χριςεισ: 1.2 

 ISOMIX ONE COAT PLASTER – Σοβάσ μιασ ςτρώςθσ 
 

Αναγνωριςτικόσ κωδικόσ προϊόντοσ: 1.1 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΡΟΣΔΙΟΙΣΜOΣ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝOΤΗΤΑΣ  

 Οδθγία 67/548/ΕE και τθν Οδθγία 1999/45/ΕE:   

 Στοιχεία επιςιμανςθσ: 2.2  

 Eye Dam. 1: Σοβαρζσ οφκαλμικζσ βλάβεσ, Κατθγορία 1 
Skin Irrit. 2: Ερεκιςμόσ του δζρματοσ, κατθγορία 2 
Skin Sens. 1: Δερματικι ευαιςκθτοποίθςθ, Κατθγορία 1 
STOT SE 3: Τοξικότθτα για τισ αναπνευςτικζσ οδοφσ (μοναδικι ζκκεςθ), Κατθγορία 3 

   

 Η ταξινόμθςθ αυτοφ του προϊόντοσ ζχει γίνει ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Νº1272/2008 (CLP).    

 Κανονιςμόσ Νº1272/2008 (CLP):   

 Xi: R37/38 - Ερεκίηει το αναπνευςτικό ςφςτθµα και το δζρµα, R41 - Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλµικϊν βλαβϊν., R43 - Μπορεί να προκαλζςει 
ευαιςκθτοποίθςθ ςε επαφι µε το δζρµα. 

   

 Η ταξινόμθςθ του προϊόντοσ ζχει γίνει ςφμφωνα με τθν Οδθγία 67/548/ΕE και τθν Οδθγία 1999/45/ΕE, προςαρμόηοντασ τισ διατάξεισ τουσ, 
ςτον Κανονιςμό (ΕE) Νº 1907/2006 (Κανονιςμόσ REACH). 

   

 Οδθγία 67/548/ΕE και τθν Οδθγία 1999/45/ΕE:   

 Ταξινόμθςθ τθσ ουςίασ ι του μείγματοσ: 2.1  

 Τςιμζντο portland, χθμικά   

 Ουςίεσ που ςυμβάλλουν ςτθν ταξινόμθςθ.:   

 Άνευ αντικειμζνου   

 Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ:   

 S24: Αποφεφγετε τθν επαφι µε το δζρµα 
S26: Σε περίπτωςθ επαφισ µε τα µάτια πλφνετζ τα αµζςωσ µε άφκονο νερό και ηθτιςτε ιατρικι ςυµβουλι 
S37/39: Φοράτε κατάλλθλα γάντια και ςυςκευι προςταςίασ µατιϊν/προςϊ- που 
S51: Να χρθςιµοποιείται µόνο ςε καλά αεριηόµενο χϊρο 

  

 Φράςεισ S:   

 R37/38: Ερεκίηει το αναπνευςτικό ςφςτθµα και το δζρµα 
R41: Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλµικϊν βλαβϊν. 
R43: Μπορεί να προκαλζςει ευαιςκθτοποίθςθ ςε επαφι µε το δζρµα. 

  

 Φράςεισ R:   

 
 

Ερεκιςτικό 

 

Xi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τα ςτοιχεία τθσ ςιμανςθσ είναι τα εξισ:   

 

Σελίδα 1/10 Ζκδοςθ: 6/3/2014 

- Συνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα - 

 

 σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE

EVOCHEM S.A.
Tzaverdella Place
133 41 PHILI , ATTICA - GREECE
Τηλέφωνο: 0030 210 5590460 , 0030 210 5590155 -
Φαξ: 0030 210 6254737 , 0030 210 5590244
info@evochem.gr;  vmergoupis@evochem.gr;
sales@evochem.gr
www.evochem.gr

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας



  Να ξεβγάλετε τα μάτια με άφκονο νερό ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, τουλάχιςτον για 15 λεπτά. Μθν επιτρζψετε ςτον τραυματία να τρίψει 
ι να κλείςει τα μάτια του. Σε περίπτωςθ που ο τραυματιςμζνοσ φοράει φακοφσ επαφισ, αυτοί κα πρζπει να βγουν, με τον όρο αυτοί να μθν 
είναι κολλθμζνοι ςτα μάτια. Διαφορετικά, κα μποροφςε να δθμιουργθκεί ζνασ πρόςκετοσ τραυματιςμόσ. Σε κάκε περίπτωςθ, μετά τθν πλφςθ, 
κα πρζπει να πάτε ςτο γιατρό όςο γίνεται πιο γριγορα, με το MSDS του προϊόντοσ. 

   

  Από επαφι με τα μάτια:    

  Βγάλτε τα μολυςμζνα ροφχα και υποδιματα, ξεπλφνετε το δζρμα ι, εάν μπορείτε, τότε κάντε ντουσ ςτον πλθγωμζνο, με άφκονο κρφο νερό και 
ουδζτερο ςαποφνι.   Σε περίπτωςθ πακιςεωσ, είναι ςθμαντικό το να πάτε ςε γιατρό. Αν το μείγμα ζχει προκαλζςει εγκαφματα ι ψφξθ, τότε 
δεν πρζπει να βγουν τα ροφχα μιασ και κα μποροφςε να χειροτερζψει θ πλθγι, εάν τα ροφχα είναι κολλθμζνα ςτο δζρμα. Αν ςχθματιςτοφν 
φουςκάλεσ ςτο δζρμα, αυτζσ ποτζ δεν κα πρζπει να ςπάςουν, μια και κα αυξάνονταν ο κίνδυνοσ μόλυνςθσ. 

   

  Από επαφι με το δζρμα:    

  Βγάλτε τον τραυματία από το ςθμείο τθσ ζκκεςθσ, χορθγείςτε του κακαρό αζρα και να μείνει ςε ανάπαυςθ. Σε ςοβαρζσ περιπτϊςεισ, όπωσ μια 
καρδιοαναπνευςτικι διακοπι να εφαρμοςτοφν τεχνικζσ τεχνθτισ αναπνοισ (αναπνοι ςτόμα με ςτόμα, καρδιακό μαςάη, παροχι οξυγόνου, 
κλπ.) απαιτϊντασ άμεςθ ιατρικι περίκαλψθ. 

   

  Από ειςπνοι:    

  Τα ςυμπτϊματα, ςαν ςυνζπεια μιασ οξείασ τοξικισ δθλθτθρίαςθσ, μπορεί να παρουςιαςτοφν μεταγενζςτερα μετά τθν ζκκεςθ, λόγοσ για τον 
οποίο, ςε περίπτωςθ αμφιβολίασ, θ απευκείασ ζκκεςθσ ςτο χθμικό προϊόν ι εάν ζχετε επίμονθ αδιακεςία, να ηθτιςετε ιατρικι φροντίδα. 

   

  Περιγραφι των μζτρων πρώτων βοθκειών: 4.1   

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΡΟΣΔΙΟΙΣΜOΣ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝOΤΗΤΑΣ (ςυνζχεια)  

 Άνευ αντικειμζνου   

 Άλλοι κίνδυνοι: 2.3  

  Τςιμζντο portland, χθμικά; Calcium dihydroxide       

  Ουςίεσ που ςυμβάλλουν ςτθν ταξινόμθςθ.       

 EUH208: Ρεριζχει Cement, portland, chemicals. Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι αντίδραςθ    

 Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ:    

 P271: Να χρθςιμοποιείται μόνο ςε ανοικτό ι καλά αεριηόμενο χϊρο 
P302+P352: ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΕΡΑΦΗΣ ME ТО ΔΕΜΑ: Ρλφνετε με άφκονο νερό και ςαποφνι 
P304+P340: ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΕΙΣΡΝΟΗΣ: Μεταφζρετε τον πακόντα ςτον κακαρό αζρα και αφιςτε τον να ξεκουραςτεί ςε ςτάςθ που 
διευκολφνει τθν αναπνοι 
P305+P351+P338: ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΕΡΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλφνετε προςεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφισ, 
αφαιρζςτε τουσ, εφόςον είναι εφκολο. Συνεχίςτε να ξεπλζνετε 
P310: Καλζςτε αμζςωσ το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΙΑΣΕΩΝ ι ζνα γιατρό 
P362: Βγάλτε τα μολυςμζνα ροφχα και πλφντε τα πριν τα ξαναχρθςιμοποιιςετε 

   

 Συςτάςεισ προφυλάξεων:    

 Eye Dam. 1: H318 - Ρροκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ 
Skin Irrit. 2: H315 - Ρροκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ 
Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ 
STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό τθσ αναπνευςτικισ οδοφ 

   

 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΣYΝΘΕΣΗ/ΡΛΗΟΦΟIΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚA  

 Σφμφωνα με το Ρροςάρτθμα II του Κανονιςμοφ (ΕE) Νº1907/2006 (ςθμείο 3), το προϊόν περιζχει:   

 ςυςτατικά:   

 Μείγμα με βάςθ μεταλλικά ςτοιχεία Χθμικι περιγραφι:   

 Συγκζντρωςθ Χθμικό όνομα/ταξινόμθςθ Αναγνϊριςθ   

 

Μθ εφαρμόςιμο 

65997-15-1 
266-043-4 
Μθ εφαρμόςιμο 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 

 

    
 

Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Κίνδυνοσ 
  

Κανονιςμόσ Νº1272/2008 

  10 - <25 % 
 

Xi: R37/38, R41, R43 
 

Οδθγία 67/548/ΕE 

  
 

Αυτοταξινομθμζνθ Cement, portland, chemicals 

 

 
 

01-2119475151-45-XXXX 

1305-62-0 
215-137-3 
Μθ εφαρμόςιμο 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 
 

    
 

Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Κίνδυνοσ 
  

Κανονιςμόσ Νº1272/2008 

  2,5 - <10 % 
 

Xi: R37/38, R41 
 

Οδθγία 67/548/ΕE 

  
 

Αυτοταξινομθμζνθ Calcium dihydroxide 

 
 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επικινδυνότθτα των χθμικϊν ουςιϊν, διαβάςτε τισ επιγραφζσ 8, 11, 12 και 16.   

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜEΤΑ ΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

 

Σελίδα 2/10 Ζκδοςθ: 6/3/2014 Ζκδοςθ: 1 

ISOMIX ONE COAT PLASTER – Σοβάσ μιασ ςτρώςθσ 
  

 

 σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας



 Μθ εφφλεκτο προϊόν, υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ, χειριςμοφ και χριςθσ. Συνίςταται θ μετάγγιςθ υγρϊν με αργζσ ταχφτθτεσ, 
για να αποφευχκεί θ δθμιουργία θλεκτροςτατικϊν φορτίςεων που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τα εφφλεκτα προϊόντα. Να δείτε τθν 
επιγραφι τθσ παραγράφου 10 ςχετικά με τισ προχποκζςεισ και τα υλικά που κα πρζπει να αποφεφγονται. 

   

  Τεχνικζσ ςυςτάςεισ για τθν πρόλθψθ των εκριξεων και των πυρκαγιϊν. B.-    

 Χρθςιμοποιείτε ςε επαρκϊσ αεριηόμενουσ χϊρουσ. Αποφφγετε το ςχθματιςμό και τθν εναπόκεςθ ςκόνθσ    

  Ρροφυλάξεισ για ζναν αςφαλζςτερο χειριςμό A.-    

  Προφυλάξεισ για αςφαλι χειριςμό: 7.1   

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜEΤΑ ΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (ςυνζχεια)  

 Άνευ αντικειμζνου   

 Ζνδειξθ οιαςδιποτε απαιτοφμενθσ άμεςθσ ιατρικισ φροντίδασ και ειδικισ κεραπείασ: 4.3  

 Οι οξείεσ και κακυςτερθμζνεσ επιπτϊςεισ αποτελοφν τισ υποδείξεισ των τμθμάτων 2 και 11.   

 Σθμαντικότερα ςυμπτώματα και επιδράςεισ, άμεςεσ ι μεταγενζςτερεσ: 4.2  

  Αν χρειαςτεί άμεςθ ιατρικι φροντίδα, να του δείξετε το δελτίο MSDS του προϊόντοσ αυτοφ. Μθν προκαλζςετε εμετό. Σε περίπτωςθ που τυχαία 
επζλκει εμετόσ, τότε να διατθρθκεί κεκλιμζνο προσ τα εμπρόσ το κεφάλι, για να αποφευχκεί θ αναρρόφθςθ.  Να παραμείνει ςε ανάπαυςθ ο 
πλθγωμζνοσ. Να ξεπλυκοφν το ςτόμα και ο λαιμόσ, μια και υπάρχει θ πικανότθτα του να ζχουν επθρεαςτεί από τθν κατάποςθ. 

   

  Από κατάποςθ :    

 

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΚΑΓΙΑΣ  

  Ενεργείτε ςφμφωνα με το Εςωτερικό Σχζδιο Εκτάκτου Ανάγκθσ και τα Ρλθροφοριακά Δελτία, περί των ςωςτϊν ενεργειϊν προ ατυχθμάτων και 
άλλων εκτάκτων περιςτατικϊν. Να αποςυρκεί θ οποιαδιποτε πθγι ανάφλεξθσ. Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, να ψυχκοφν τα δοχεία και οι 
δεξαμενζσ αποκικευςθσ του προϊόντοσ, που μπορεί να υποςτοφν ανάφλεξθ, ζκρθξθ ι BLEVE (ζκρθξθ με εκτόνωςθ ατμοφ ηζοντοσ υγροφ) ςαν 
ςυνζπεια υψθλϊν κερμοκραςιϊν. Να αποφεφγεται θ απόρριψθ των προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ ςτο 
υδάτινο περιβάλλον . 

   

  Πρόςκετεσ διατάξεισ:    

  Ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ πυρκαγιάσ, μπορεί να γίνει αναγκαία θ χριςθ ενδυμάτων πλιρουσ προςταςίασ και μιασ αυτόνομθσ διάταξθσ 
αναπνοισ. Να διατίκεται ζνα ελάχιςτο εγκαταςτάςεων πρϊτων βοθκειϊν, ι διατάξεων εκτάκτου ανάγκθσ (πυρίμαχεσ κουβζρτεσ, φορθτό 
φαρμακείο,...) 

   

  Συςτάςεισ για τουσ πυροςβζςτεσ: 5.3   

  Σαν ςυνζπεια τθσ καφςθσ ι τθσ κερμικισ αποςφνκεςθσ, δθμιουργοφνται υπό-προϊόντα αντίδραςθσ που μπορεί να είναι πολφ τοξικά και κατά 
ςυνζπεια, μπορεί να εμφανίηουν ζναν υψθλό κίνδυνο για τθν υγεία. 

   

  Ειδικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από τθν ουςία ι το μείγμα: 5.2   

  Μθ εφφλεκτο προϊόν, υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ, χειριςμοφ και χριςθσ. Σε περίπτωςθ ανάφλεξθσ, ςαν ςυνζπεια απρεποφσ 
χειριςμοφ, αποκικευςθσ ι χριςθσ, να χρθςιμοποιθκοφν κατά προτίμθςθ πυροςβεςτιρεσ ςκόνθσ  πολυδφναμθσ (ςκόνθ ABC), ςε ςυμφωνία με 
τον Κανονιςμό περί εγκαταςτάςεων προςταςίασ από πυρκαγιζσ. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ θ χριςθ ψεκαςμϊν με νερό, ςαν μζςο κατάςβεςθσ. 

   

  Πυροςβεςτικά μζςα: 5.1   

 

 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ  

  Βλζπε παραγράφουσ 8 και 13.    

  Παραπομπι ςε άλλα τμιματα: 6.4  

 Απομάκρυνςθ και ςυλλογι του προϊόντοσ με φτυάρια ι άλλα μζςα και ειςαγωγι του ςε περιζκτθ για τθν εκ νζου χριςθ του (κατά προτίμθςθ) ι 
για τθν καταςτροφι του. 

  

  Συνιςτάται:    

  Μζκοδοι και υλικά για περιοριςμό και κακαριςμό: 6.3   

  Δυνάμει τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ςυνίςταται το να αποφεφγεται θ απόρριψθ, και του προϊόντοσ, αλλά και 
του δοχείου του, ςτο περιβάλλον. 

   

  Περιβαλλοντικζσ προφυλάξεισ: 6.2   

  Απομάκρυνςθ και ςυλλογι του προϊόντοσ με φτυάρια ι άλλα μζςα και ειςαγωγι του ςε περιζκτθ για τθν εκ νζου χριςθ του (κατά προτίμθςθ) ι 
για τθν καταςτροφι του. Βλζπε παραγράφουσ 8 και 13. 

   

  Προςωπικζσ προφυλάξεισ, προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ: 6.1   

 

 

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ  
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ISOMIX ONE COAT PLASTER – Σοβάσ μιασ ςτρώςθσ 
  

 

 σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας



  Γενικά μζτρα αςφαλείασ και υγιεινισ ςτο περιβάλλον εργαςίασ A.-    

  Ζλεγχοι ζκκεςθσ: 8.2   

 

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ (ςυνζχεια)  

 12 μινεσ Μζγιςτοσ χρόνοσ:    

 30 ºC Μζγιςτθ κερμοκραςία:    

 5 ºC Ελάχιςτθ κερμοκραςία:    

  Τεχνικά μζτρα ςωςτισ αποκικευςθσ. A.-    

  Συνκικεσ για τθν αςφαλι φφλαξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν αςυμβίβαςτων: 7.2   

Δυνάμει τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ςυνίςταται το να αποφεφγεται θ απόρριψθ, και του προϊόντοσ, αλλά 
και του δοχείου του, ςτο περιβάλλον. 

   

Τεχνικζσ ςυςτάςεισ για τθν πρόλθψθ των κινδφνων ςτο περιβάλλον. D.-   

Μθν τρϊτε, οφτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειριςμοφ. Να πλζνετε μετά τα χζρια ςασ με τα κατάλλθλα προϊόντα κακαριςμοφ.    

  Τεχνικζσ ςυςτάςεισ για τθν πρόλθψθ των τοξικολογικϊν και εργονομικϊν κινδφνων. C.-    

  Εκτόσ από τισ ενδείξεισ που ζχουν ιδθ αναφερκεί, δεν χρειάηεται καμία ειδικι ςφςταςθ όςον αφορά τισ χριςεισ αυτοφ του προϊόντοσ.    

  Ειδικι τελικι χριςθ ι χριςεισ: 7.3   

Υγραςία : Να αποφεφγεται θ απευκείασ επίπτωςθ    

Αποφεφγετε τισ πθγζσ κερμότθτασ, ακτινοβολίασ, ςτατικοφ θλεκτριςμοφ και τθν επαφι με τα τρόφιμα.    

  Γενικζσ ςυνκικεσ ςωςτισ αποκικευςθσ. B.-    

 

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Ουςίεσ των οποίων οι οριακζσ τιμζσ για τθν επαγγελματικι ζκκεςθ κα πρζπει να ελζγχονται ςτθν κζςθ εργαςίασ (Ρ.Δ. 307/1986, Ρ.Δ. 77/93, 
Ρ.Δ. 90/99, Ρ.Δ. 339/01, Ρ.Δ. 162/07, Ρ.Δ. 12/2012): 

   

Παράμετροι ελζγχου: 8.1   

 Οριακζσ περιβαλλοντικζσ τιμζσ Αναγνϊριςθ   

    

 2012 Ζτοσ EC: 215-137-3   

   Ανϊτατθ Οριακι Τιμι 
ζκκεςθσ 

CAS: 1305-62-0   

 5 mg/m³  Οριακι τιμι ζκκεςθσ Calcium dihydroxide   

DNEL (Εργαηομζνων):   

 Τοπικό Systemic Τοπικό Systemic  Αναγνϊριςθ   

 Μεγάλθ ζκκεςθ Ζκκεςθ ςφντομθσ διάρκειασ      

 
 

  

 1 mg/m³ Άνευ αντικειμζνου 4 mg/m³ Άνευ αντικειμζνου Ειςπνοι EC: 215-137-3   

 Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Από το δζρμα CAS: 1305-62-0   

 Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Από το ςτόμα Calcium dihydroxide   

DNEL (Πλθκυςμοφ):   

 Τοπικό Systemic Τοπικό Systemic  Αναγνϊριςθ   

 Μεγάλθ ζκκεςθ Ζκκεςθ ςφντομθσ διάρκειασ      

 
 

  

 1 mg/m³ Άνευ αντικειμζνου 4 mg/m³ Άνευ αντικειμζνου Ειςπνοι EC: 215-137-3   

 Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Από το δζρμα CAS: 1305-62-0   

 Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Άνευ αντικειμζνου Από το ςτόμα Calcium dihydroxide   

PNEC:   

   Αναγνϊριςθ   

    

 Άνευ αντικειμζνου Κηθμα (Θαλάςςιο νερό) Άνευ αντικειμζνου Από το ςτόμα    

 Άνευ αντικειμζνου Κηθμα (Γλυκοφ νεροφ) 0,49 mg/L Ρεριοδικά EC: 215-137-3   

 0,32 mg/L Θαλάςςιο νερό 1080 mg/kg Ζδαφοσ CAS: 1305-62-0   

 0,49 mg/L Γλυκοφ νεροφ 3 mg/L STP Calcium dihydroxide   
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 0 kg/m³  (0 g/L) Ρεριεκτικότθτα ςε ΡΟΕ ςε 20 ºC:   

 0 % βάρουσ Ρ.Ο.Ε.. (Ραροχι):   

 Σε εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 1999/13/EE, αυτό το προϊόν εμφανίηει τα εξισ χαρακτθριςτικά:   

 Πτθτικζσ οργανικζσ ενώςεισ:   

  Δυνάμει τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ςυνίςταται το να αποφεφγεται θ απόρριψθ, και του προϊόντοσ, αλλά και 
του δοχείου του, ςτο περιβάλλον. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε τθν επιγραφι παραγράφου 7.1.D. 

   

  Ζλεγχοι από τθν ζκκεςθ ςτο περιβάλλον:    
    

  

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ (ςυνζχεια)  

Ρροςταςία του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. B.-    

 Σφμφωνα με τθν ςειρά προτεραιοτιτων για τον ζλεγχο τθσ επαγγελματικισ ζκκεςθσ, ςυνιςτάται ο τοπικόσ εξαεριςμόσ ςτον χϊρο 
εργαςίασ ςαν μζτρο γενικισ προςταςίασ για τθν αποφυγι τθσ υπζρβαςθσ των ορίων επαγγελματικισ ζκκεςθσ. Σε περίπτωςθ χριςεωσ 
μζςων ατομικισ προςταςίασ κα πρζπει να ζχουν τθν ςιμανςθ "CE". Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα μζςα ατομικισ 
προςταςίασ (αποκικευςθ, χριςθ, κακαριςμόσ, ςυντιρθςθ, κλάςθ προςταςίασ, ...) αναφζρονται ςτο ενθμερωτικό δελτίο που παρζχεται από 
τον καταςκευαςτι του ΜΑΡ. Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτθν παράγραφο αυτι αναφζρονται ςτο προϊόν και μόνον. Τα μζτρα 
αςφαλείασ για το αραιωμζνο προϊόν μπορεί να διαφζρουν, ανάλογα με τον βακμό τθσ αραίωςθσ, τθν χριςθ, τον τρόπο εφαρμογισ, κ.τ.λ. 
Για να κακοριςτεί θ υποχρζωςθ εγκατάςταςθσ ςτισ αποκικεσ ντουσ για ζκτακτεσ ανάγκεσ ι/και για ειδικι ςυςκευι ζκπλυςθσ οφκαλμϊν, κα 
λαμβάνονται υπόψθ οι κανόνεσ που αφοροφν ςτθν αποκικευςθ χθμικϊν προϊόντων, που ιςχφουν ςε κάκε περίπτωςθ. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ διαβάςτε τισ παραγράφουσ 7.1 και 7.2.  

   

 Ραρατθριςεισ Κανονιςμοί CEN Σθμαδεμζνο ΜΑΡ  Εικονόγραμμα PRL   

 Να αντικακίςταται όταν εντοπίηεται οςμι ι γεφςθ 
ρυπαίνουςασ ουςίασ ςτο εςωτερικό τθσ μάςκασ ι 

προςαρμοςτι προςωπείου. Πταν θ ρυπαίνουςα ουςία 
δεν ζχει καλζσ ιδιότθτεσ προειδοποίθςθσ, ςυνίςταται θ 

χριςθ μονωτικϊν διατάξεων. 

EN 405:2001+A1:2009 
 

 

Ρροςωπίδα 
αυτοφιλτραρίςματοσ για αζρια 

και ατμοφσ 

 

 

Υποχρεωτικι προςταςία 
τθσ αναπνευςτικισ 

οδοφ 

  

Συγκεκριμζνθ προςταςία για τα χζρια. C.-    

 Ραρατθριςεισ Κανονιςμοί CEN Σθμαδεμζνο ΜΑΡ  Εικονόγραμμα PRL   

 Ρρο οποιουδιποτε ςυμπτϊματοσ φκοράσ, τα γάντια να 
αλλάηονται  

EN 374-1:2003 
EN 374-3:2003/AC:2006 
EN 420:2003+A1:2009 

 

 

Γάντια χθμικισ προςταςίασ για 
χθμικι προςταςία  

 

 

Υποχρεωτικι προςταςία 
των χεριϊν 

  

Ρροςταςία προςϊπου και οφκαλμϊν. D.-    

 Ραρατθριςεισ Κανονιςμοί CEN Σθμαδεμζνο ΜΑΡ  Εικονόγραμμα PRL   

 Κακθμερινά, να κακαρίηεται και να απολυμαίνεται, ςε 
ςυμφωνία με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι 

EN 166:2001 
EN 172:1994/A1:2000 
EN 172:1994/A2:2001 

EN 165:2005  

 

 

Ρανοραμικά γυαλιά για 
πιτςιλίςματα από υγρά 

 

 

Υποχρεωτικι προςταςία 
του προςϊπου 

  

Ρροςταςία του ςϊματοσ E.-    

 Ραρατθριςεισ Κανονιςμοί CEN Σθμαδεμζνο ΜΑΡ  Εικονόγραμμα PRL   

 Αποκλειςτικι χριςθ ςτθ κζςθ εργαςίασ. EN 340:2003 
 

 

Ενδφματα εργαςίασ 
 

 

 

  

 Καμία/Κανζνα EN ISO 20347:2004/A1:2007 
EN ISO 20344:2011 

 

 

Αντιολιςκθτικά υποδιματα 
εργαςίασ 

 

 

 

  

Συμπλθρωματικά μζτρα εκτάκτου ανάγκθσ F.-    

Κανονιςμοί  Μζτρο εκτάκτου ανάγκθσ Κανονιςμοί  Μζτρο εκτάκτου ανάγκθσ   

DIN 12 899 
ISO 3864-1:2002 

 

 

Οφκαλμόλουτρο  

ANSI Z358-1 
ISO 3864-1:2002 

 

 

Ντουσ εκτάκτου ανάγκθσ 
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  Χθμικι ςτακερότθτα: 10.2   

  Δεν αναμζνονται επικίνδυνεσ δράςεισ, εάν ακολουκθκοφν οι τεχνικζσ οδθγίεσ αποκικευςθσ των χθμικϊν ουςιϊν. Βλ. τμιμα 7.      

  Δραςτικότθτα: 10.1   

  

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ (ςυνζχεια)  

Άνευ αντικειμζνου Μζςο μοριακό βάροσ:   

Άνευ αντικειμζνου Μζςοσ αρικµόσ ατόµων άνκρακα:   

 

 

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 Άνευ αντικειμζνου * Δείκτθσ διακλάςεωσ:   

 Άνευ αντικειμζνου * Επιφανειακι τάςθ ςτουσ 20 ºC:   

  Άλλεσ πλθροφορίεσ: 9.2  

 Άνευ αντικειμζνου * Άνω όριο αναφλεξιμότθτασ:   

 Άνευ αντικειμζνου * Κάτω όριο αναφλεξιμότθτασ:   

 Άνευ αντικειμζνου * Θερμοκραςία αυτοανάφλεξθσ:   

 Μθ εφφλεκτο (>60 ºC) Σθμείο  ανάφλεξθσ:   

 Αναφλεξιμότθτα:   

 Άνευ αντικειμζνου * Θερμοκραςία αποςφνκεςθσ:   

 Άνευ αντικειμζνου * Ιδιότθτα διαλυτότθτασ:   

 Άνευ αντικειμζνου * Διαλυτότθτα ςτο νερό ςτουσ 20 ºC:   

 Άνευ αντικειμζνου * Συντελεςτισ κατανομισ μείγματοσ n-οκτανόλθσ/νεροφ 
ςτουσ 20 ºC: 

  

 Άνευ αντικειμζνου * Ρυκνότθτα ατμϊν ςτουσ 20 ºC:   

 Άνευ αντικειμζνου * pH:   

 Άνευ αντικειμζνου * Συγκζντρωςθ :   

 Άνευ αντικειμζνου * Κινθματικό ιξϊδεσ ςτουσ 40 ºC:   

 Άνευ αντικειμζνου * Κινθματικό ιξϊδεσ ςτουσ 20 ºC:   

 Άνευ αντικειμζνου * Δυναμικό ιξϊδεσ ςτουσ 20 ºC:   

 2,674 Σχετικι πυκνότθτα ςτουσ 20 ºC:   

 2674 kg/m³ Ρυκνότθτα ςτουσ 20 ºC:   

 Χαρακτθριςμόσ επικινδυνότθτασ προϊόντοσ:   

 Άνευ αντικειμζνου * Ταχφτθτα  εξάτμιςθσ ςτουσ 20 ºC:   

 Άνευ αντικειμζνου * Ρίεςθ  ατμϊν ςτουσ 50 ºC:   

 Άνευ αντικειμζνου * Ρίεςθ  ατμϊν ςτουσ 20 ºC:   

 Άνευ αντικειμζνου * Θερμοκραςία βραςμοφ ςε ατμοςφαιρικι πίεςθ:   

 Πτθτικότθτα:   

 Μθ διακζςιμο Οςμι:   

 Μθ διακζςιμο Χρϊμα:   

 Μθ διακζςιμο Εμφάνιςθ:   

 Στερεό Φυςικι κατάςταςθ ςε 20 ºC:   

 Φυςικι εμφάνιςθ:   

  Για πλιρεισ πλθροφορίεσ δείτε το φφλλο δεδομζνων προϊόντοσ.     

  Στοιχεία για τισ βαςικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ: 9.1   

 
  *Δεν ιςχφει, λόγω τθσ φφςθσ του προϊόντοσ, δεν παρζχει πλθροφορίεσ ιδιοκτθςία τθσ επικινδυνότθτασ του.   

 

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ  
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ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ (ςυνζχεια)  

Δείτε τισ επιγραφζσ 10.3, 10.4 και 10.5 για να γνωρίςετε τα προϊόντα τθσ αποςφνκεςθσ ςυγκεκριμζνα. Αναλόγωσ των ςυνκθκϊν αποςφνκεςθσ, 
ςαν ςυνζπεια τθσ ιδίασ, μποροφν να ελευκερωκοφν ςφνκετα μίγματα χθμικϊν ουςιϊν: διοξείδιο του άνκρακα (CO2), μονοξείδιο του άνκρακα 
και άλλεσ οργανικζσ ενϊςεισ. 

   

Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνκεςθσ: 10.6   
   

 Άλατα μθ ευγενϊν αλάτων (Al, 
NH4,…) 

Μθ εφαρμόςιμο Μθ εφαρμόςιμο Να αποφεφγεται θ απευκείασ 
επίπτωςθ 

Μθ ςυμβατό   

  Άλλα Καφςιμα υλικά Οξειδωτικά υλικά Νερό Οξζα    

Μθ ςυμβατά υλικά: 10.5   
   

 Να αποφεφγεται θ απευκείασ 
επίπτωςθ 

Μθ εφαρμόςιμο Μθ εφαρμόςιμο Μθ εφαρμόςιμο Μθ εφαρμόςιμο   

  Υγραςία  Ηλιακό φωσ Θζρμανςθ    Επαφι με τον αζρα Ρρόςκρουςθ και τριβι    

 Κατάλλθλα για χειριςμό και αποκικευςθ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ:   

Συνκικεσ προσ αποφυγιν: 10.4   

Σφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ δεν αναμζνεται να προκαλζςει επικίνδυνεσ αντιδράςεισ ςε πίεςθ ι υπερβολικζσ κερμοκραςίεσ     

Πικανότθτα επικίνδυνων αντιδράςεων: 10.3   

Χθμικϊσ ςτακερό ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ, διαχείριςθσ και χριςθσ     

 

 

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΡΛΗΟΦΟIΕΣ  

  Συγκεκριμζνεσ τοξικολογικζσ πλθροφορίεσ των ουςιών:    

 Άνευ αντικειμζνου   

 Άλλεσ πλθροφορίεσ:   

  Βάςει  των  διακζςιμων  δεδομζνων,  τα  κριτιρια  ταξινόμθςθσ  δεν  πλθροφνται, και δεν παρουςιάηει ουςίεσ ταξινομθμζνεσ ωσ 
επικίνδυνεσ για τον λόγο αυτό. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, δείτε τθν παράγραφο 3. 

      

  τοξικότθτα αναρρόφθςθσ: H-     

  Βάςει  των  διακζςιμων  δεδομζνων,  τα  κριτιρια  ταξινόμθςθσ  δεν  πλθροφνται, και δεν παρουςιάηει ουςίεσ ταξινομθμζνεσ ωσ 
επικίνδυνεσ για τον λόγο αυτό. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, δείτε τθν παράγραφο 3. 

      

  Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα-ςτόχουσ (STOT)-επαναλαμβανόμενθθ ζκκεςθ: G-     

  Βάςει  των  διακζςιμων  δεδομζνων,  τα  κριτιρια  ταξινόμθςθσ  δεν  πλθροφνται, και δεν παρουςιάηει ουςίεσ ταξινομθμζνεσ ωσ 
επικίνδυνεσ για τον λόγο αυτό. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, δείτε τθν παράγραφο 3. 

      

  Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα-ςτόχουσ (STOT)-χρόνου ζκκεςθσ: F-     

 Η παρατεταμζνθ επαφι με το δζρμα μπορεί να επιφζρει κρίςεισ αλλεργικισ δερματίτιδασ από τθν επαφι.    

 Αποτελζςματα τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ : E-   

 Βάςει  των  διακζςιμων  δεδομζνων,  τα  κριτιρια  ταξινόμθςθσ  δεν  πλθροφνται, και δεν παρουςιάηει ουςίεσ ταξινομθμζνεσ ςαν 
επικίνδυνεσ, για τα περιγραφόμενα αποτελζςματα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε τθν επιγραφι παραγράφου 3. 

   

 Αποτελζςματα CMR (καρκινογζνεςθσ, μεταλλαξιγζννεςθσ, τοξικότθτασ ςτθν αναπαραγωγι): D-   

 Ραράγει ςθμαντικζσ οφκαλμικζσ βλάβεσ, μετά τθν επαφι.    

 Επαφι με το δζρμα και τα μάτια: C-   

 Ρροκαλεί ερεκιςμό των αναπνευςτικϊν οδϊν, φυςιολογικά ανατρζψιμο και ςυνικωσ παραμζνει ςτισ άνω αναπνευςτικζσ οδοφσ.    

 Ειςπνοι: B-   

 Βάςει  των  διακζςιμων  δεδομζνων,  τα  κριτιρια  ταξινόμθςθσ  δεν  πλθροφνται, και δεν παρουςιάηει ουςίεσ ταξινομθμζνεσ ςαν 
επικίνδυνεσ, από τθν κατάποςθ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε τθν επιγραφι παραγράφου 3. 

   

  Κατάποςθ: A.-    

 Σε περίπτωςθ παρατεταμζνθσ, επαναλαμβανόμενθσ ζκκεςθσ, ι ςε ςυγκεντρϊςεισ υψθλότερεσ από τα κακοριςμζνα όρια ζκκεςθσ ςε 
επαγγελματίεσ, μποροφν να δθμιουργθκοφν δυςμενείσ επιπτϊςεισ για τθν υγεία, ανάλογα με τθν οδό τθσ ζκκεςθσ: 

  

Επικίνδυνα αποτελζςματα για τθν υγεία:    

Δεν διακζτουμε πειραματικά ςτοιχεία από το μείγμα μόνο του, ςχετικά με τισ τοξικολογικζσ ιδιότθτεσ. Τθν ςτιγμι που γίνονταν ταξινόμθςθ τθσ 
επικινδυνότθτασ ςχετικά με τα διαβρωτικά ι ερεκιςτικά αποτελζςματα, ζχουν λθφκεί υπόψθ οι ςυςτάςεισ που περιζχονται ςτθν ενότθτα 3.2.5 
του Ραραρτιματοσ VI του Οδθγία 67/548/EE και ςτισ παραγράφουσ b) και c) τθσ ενότθτασ 3 του άρκρου 6 του Οδθγία 1999/45/EE. 

   

Πλθροφορίεσ για τισ τοξικολογικζσ επιπτώςεισ: 11.1   

 

Σελίδα 7/10 Ζκδοςθ: 6/3/2014 

- Συνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα - 

ISOMIX ONE COAT PLASTER – Σοβάσ μιασ ςτρώςθσ 
  

 

 σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας



 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1005/2009, για τισ ουςίεσ που καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ: Άνευ αντικειμζνου   

 Ουςίεσ υποψιφιεσ προσ ζγκριςθ ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH): Άνευ αντικειμζνου   

  

 

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΡΛΗΟΦΟIΕΣ (ςυνζχεια)  

Είδοσ Οξεία τοξικότθτα  Αναγνϊριςθ   

    

  Άνευ αντικειμζνου ειςπνοι LC50 EC: 215-137-3   

  Άνευ αντικειμζνου LD50 από το δζρμα CAS: 1305-62-0   

 Ροντίκι 7340 mg/kg LD50 από το ςτόμα Calcium dihydroxide   

 

 

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΡΛΗΟΦΟIΕΣ  

Τοξικότθτα: 12.1   

Δεν διατίκενται πειραματικά ςτοιχεία από το μίγμα κακεαυτό, ςχετικά με τισ οικοτοξικολογικζσ ιδιότθτεσ  

 Είδοσ Είδοσ Οξεία τοξικότθτα  Αναγνϊριςθ   

 
 

  

   Άνευ αντικειμζνου EC50 EC: 215-137-3   

   Άνευ αντικειμζνου EC50 CAS: 1305-62-0   

 Ψάρι Gambussia afinis 160 mg/L (96 h) LC50 Calcium dihydroxide   

 Μθ διακζςιμο   

Ανκεκτικότθτα και αποικοδόμθςθ: 12.2   

Μθ διακζςιμο   

Δυνατότθτα βιοςυςςώρευςθσ: 12.3   

Μθ διακζςιμο     

Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ: 12.4   

 Μθ περιγραφόμενα    

Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτώςεισ: 12.6   

 Μθ εφαρμόςιμο   

Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΤ και αΑαΒ: 12.5   

 

 

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΑΡOΙΨΗ  

 - Κοινοτικι νομοκεςία: Οδθγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ: Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 3θσ Μαΐου 2000 
- Ελλθνικι νομοκεςία: YPEKΑ -Ν. 4042/2012( ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) 

  

 Σε ςυμφωνία με το Ρροςάρτθμα II του Κανονιςμοφ (ΕΕ) Νº1907/2006 (REACH),  όπου ςυλλζγονται οι κοινοτικζσ ι κρατικζσ διατάξεισ, 
ςχετιηόμενεσ με τθν διαχείριςθ των καταλοίπων. 

  

 Διατάξεισ ςχετιηόμενεσ με τθν διαχείριςθ των καταλοίπων:   

 Συμβουλευτείτε τον εξουςιοδοτθμζνο φορζα ανάκτθςθσ και διάκεςθσ αποβλιτων ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 1 και το Ραράρτθμα 2 (Οδθγία 
2008/98/ΕΚ, Ν. 22/2011). Σφμφωνα με τουσ κωδικοφσ 15 01 (2000/532/ΕΚ), ςτθν περίπτωςθ που θ ςυςκευαςία ζχει ζρκει ςε άμεςθ επαφι με το 
προϊόν, πρζπει να αντιμετωπίηεται με τον ίδιο τρόπο, όπωσ το ίδιο το προϊόν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ μθ 
επικίνδυνο απόβλθτο. Δεν ςυνιςτάται θ απόρριψι τθσ ςε πλωτζσ οδοφσ. Βλ. παράγραφο 6.2. 

  

  Διαχείριςθ των αποβλιτων (διάκεςθ και αξιοποίθςθ):    

 Επικίνδυνο Απόβλθτα κολλϊν και ςτεγανωτικϊν υλικϊν που περιζχουν οργανικοφσ διαλφτεσ ι άλλεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ 08 04 09*   

 Είδοσ κατάλοιπου (Οδθγία 2008/98/ΕΚ) Ρεριγραφι Κωδικόσ   

  Μζκοδοι διαχείριςθσ αποβλιτων: 13.1   

 

 

ΤΜΗΜΑ 14: ΡΛΗΟΦΟIΕΣ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟA  

 Για το προϊόν αυτό δεν υπάρχουν ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν μεταφορά του (ADR/RID,IMDG,IATA)   

 

 

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣIΑ  

  Κανονιςμοί/νομοκεςία ςχετικά με τθν αςφάλεια, τθν υγεία και το περιβάλλον για τθν ουςία ι το μείγμα: 15.1   
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 http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 

  

 Κυριότερεσ πθγζσ :   

 Συνίςταται μια ελάχιςτθ κατάρτιςθ ςχετικά με τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των εργαςιακϊν κινδφνων του προςωπικοφ που κα χειριςτεί 
αυτό το προϊόν, με ςτόχο τθν διευκόλυνςθ τθσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ αυτοφ του δελτίου ςτοιχείων αςφαλείασ, όπωσ επίςθσ και των 
ετικετϊν του προϊόντοσ. 

  

  Συςτάςεισ ςχετικζσ με τθν εκπαίδευςθ:    

 Eye Dam. 1: H318 - Ρροκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ 
Skin Irrit. 2: H315 - Ρροκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ 
Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ 
STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό τθσ αναπνευςτικισ οδοφ 

   

 Κανονιςμόσ Νº1272/2008 (CLP):   

 R37/38: Ερεκίηει το αναπνευςτικό ςφςτθµα και το δζρµα 
R41: Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλµικϊν βλαβϊν. 
R43: Μπορεί να προκαλζςει ευαιςκθτοποίθςθ ςε επαφι µε το δζρµα. 

   

 Οδθγία 67/548/ΕE και τθν Οδθγία 1999/45/ΕE:   

  Κείμενα των φράςεων R ανεπτυγμζνα ςτθν επιγραφι 3:    

 Άνευ αντικειμζνου   

 Τροποποίθςθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο δελτίο αςφαλείασ που επθρεάηουν τον τρόπο διαχείριςθσ κινδφνου:   

 Αυτό το δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ, ζχει αναπτυχκεί ςε ςυμφωνία με το  ΡΟΣΑΤΗΜΑ II- Οδθγόσ για τθν ςφνκεςθ των δελτίων ςτοιχείων 
αςφαλείασ του κανονιςμοφ (ΕE) Nº 1907/2006 (κανονιςμοφ (ΕΕ) Nº 453/2010) 

  

  Νομοκεςία εφαρμόςιμθ ςτα δελτία δεδομζνων αςφαλείασ  :    

  

 

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣIΑ (ςυνζχεια)  

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 649/2012, ςχετικά με τισ εξαγωγζσ και τισ ειςαγωγζσ επικίνδυνων χθμικϊν προϊόντων: Άνευ αντικειμζνου   

 Ενεργζσ ουςίεσ που δεν ζχουν περιλθφκεί ςτο Ραράρτθμα Ι (Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 528/2012): Calcium dihydroxide (εξαιρείται για τον τφπο του 
προϊόντοσ 18) 

  

 Ο πάροχοσ δεν διεξιγαγε αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ.   

 Αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ: 15.2  

 - Υ.Α. 265/2002/2002  (ΦΕΚ 1214/Β`/19.9.2002) Ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ επικίνδυνων παραςκευαςμάτων ςε εναρμόνιςθ προσ 
τθν Οδθγία 1999/45/ΕΚ (EE L200 τθσ 30.7.1999) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ Οδθγίασ 2001/60/ΕΚ (EE L226 τθσ 
22.8.2001) τθσ Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. 
- Υ.Α. 87/2007/2007  (ΦΕΚ 872/Β`/4.6.2007) Τροποποίθςθ τθσ απόφ. Α.Χ.Σ. No 378/1994, (ΦΕΚ 705/Β/20.9.1994) ςε εναρμόνιςθ προσ τθν 
Οδθγία 2006/121/ΕΚ (ΕΕ L 396 τθσ 30.12.2006) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προςεγγίςεωσ των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων που αφοροφν τθν ταξινόμθςθ, 
ςυςκευαςία και επιςιμανςθ των επικίνδυνων ουςιϊν με ςκοπό τθν προςαρμογι τθσ ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 1907/2006 για τθν 
καταχϊριςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν αδειοδότθςθ και τουσ περιοριςμοφσ των χθμικϊν προϊόντων (REACH) και για τθν ίδρυςθ του Ευρωπαϊκοφ 
Οργανιςμοφ Χθμικϊν Ρροϊόντων» 
- Υ.Α. 270/2006  (ΦΕΚ 100/Β`/31.1.2006) Συμπλιρωςθ τθσ υπ αρικ 265/2002 απόφαςθσ ΑΧΣ (1214/Β/19-9-02) «για τθν ταξινόμθςθ, 
ςυςκευαςία και επιςιμανςθ επικίνδυνων παραςκευαςμάτων» ςε εναρμόνιςθ προσ τθν Οδθγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και τθσ Οδθγίασ 2001/60/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ ΕΚ. 
- Υ.Α. ΔΥΓ/3α/Γ.Ρ/58233/2010  (ΦΕΚ 1122/Β`/23.7.2010) Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τθν κοινοτικι οδθγία 2008/112/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ (αρικ. ΔΥΓ3α/Γ.Ρ. 
132979/2005), ϊςτε να προςαρμοςτεί με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 1272/2008 για τθν ταξινόμθςθ, τθν επιςιμανςθ και τθ ςυςκευαςία ουςιϊν 
και μειγμάτων» 
- YPEKΑ -Ν. 4042/2012( ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ − Ρλαίςιο 
παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ − φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ 
- Ρ.Δ. 307/1986 - Ρροςταςία τθσ Υγείασ των Εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ 
τουσ 

  

  Άλλεσ νομοκεςίεσ:    

 Συνίςταται θ χριςθ των ςυνοψιςμζνων πλθροφοριϊν ςτο παρόν δελτίο ςτοιχείων αςφαλείασ, ςαν ςτοιχεία ειςόδου ςε μια αξιολόγθςθ 
κινδφνων των τοπικϊν περιςτάςεων, με ςτόχο τον κακοριςμό των αναγκαίων μζτρων για τθν πρόλθψθ των κινδφνων, ςτον χειριςμό, χριςθ, 
αποκικευςθ και απόρριψθ αυτοφ του προϊόντοσ. 

  

  Συγκεκριμζνεσ διατάξεισ όςον αφορά τθν προςταςία των προςώπων ι του περιβάλλοντοσ:    

 Άνευ αντικειμζνου   

  Περιοριςμοί ςτθν εμπορία, διάκεςθ και χριςθ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιών και μιγμάτων (Παράρτθμα XVII, REACH):    

 

 

ΤΜΗΜΑ 16: AΛΛΕΣ ΡΛΗΟΦΟIΕΣ  
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ΤΜΗΜΑ 16: AΛΛΕΣ ΡΛΗΟΦΟIΕΣ (ςυνζχεια)  

 - ADR: Ευρωπαϊκι ςυμφωνία για διεκνείσ οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων υψθλισ επικινδυνότθτασ 
-IMDG: Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Κϊδικασ Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
-IATA: Διεκνισ Ζνωςθ Αερομεταφορϊν 
-ICAO: Διεκνισ Οργανιςμόσ Ρολιτικισ Αεροπορίασ 
-COD:  Χθμικά απαιτοφμενο οξυγόνο 
-BOD5: βιολογικι ανάγκθ οξυγόνου μετά από 5 θμζρεσ 
-BCF: ςυντελεςτισ βιοςυςςϊρευςθσ 
-LD50: κανατθφόροσ δόςθ 50 
-LC50: κανατθφόροσ ςυγκζντρωςθ 50 
-EC50: αποτελεςματικι ςυγκζντρωςθ 50 
-Log POW: λογάρικμοσ ςυντελεςτι κατανομισ C82 οκτανόλθσ-νεροφ 
-Koc: ςυντελεςτισ κατανομισ οργανικοφ άνκρακα 

  

 Συντομογραφίεσ και ακρωνφμια:   

 

Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο παρόν δελτίο ςτοιχείων αςφαλείασ βαςίηονται ςε πθγζσ, τεχνικζσ γνϊςεισ και ςτθ νομοκεςία, που ιςχφει ςε Ευρωπαϊκό και ςε εκνικό επίπεδο, ενϊ δεν μπορεί να εγγυθκεί θ 
ακρίβεια των ιδίων. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ςαν μια εγγφθςθ των ιδιοτιτων του προϊόντοσ. Ρρόκειται απλά για μια περιγραφι ςχετικά με τισ απαιτιςεισ και προχποκζςεισ, όςον 
αφορά τθν αςφάλεια. Η μεκοδολογία και οι όροι εργαςίασ για τουσ χριςτεσ αυτοφ του προϊόντοσ βρίςκονται εκτόσ τθσ γνϊςθσ και του ζλεγχοφ μασ, ενϊ πάντα είναι θ τελευταία ευκφνθ του χριςτθ το να λάβει 
τα αναγκαία μζτρα για να ςυμφωνεί με τισ νομικζσ απαιτιςεισ, όςον αφορά τον χειριςμό, αποκικευςθ, χριςθ και απόρριψθ των χθμικϊν προϊόντων. Οι πλθροφορίεσ αυτισ τθσ κάρτασ αςφαλείασ αναφζρονται 
μονάχα ςε αυτό το προϊόν, το οποίο δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται με ςκοποφσ άλλουσ από αυτοφσ που προςδιορίηονται.  
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