
 

 

ΡΚΖΚΑ 1: ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΡΗΘΝΠ ΘΩΓΗΘΝΠ ΝΠΗΑΠ/ΚΔΗΓΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ/ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

 
1.1 Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο:  SUPER GLUE 
1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο: 

Δλδεδεηγκέλεο ρξήζεηο: Θφιια Πηηγκήο 
Σξήζεηο πνπ αληελδείθλπληαη: Σξήζεηο νη νπνίεο δελ πεξηγξάθνληαη νχηε ζην παξφλ νχηε ζην εδάθην 7.3 
 

1.3  Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο:  

 

 
 

 
 

 
1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο:   Ρει. Θέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ  210 7793777 

 

ΡΚΖΚΑ 2: ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΑΠ 

 
2.1 Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο: 

Ταμηλόκεζε ζύκθωλα κε ηελ Οδεγία ΔΚ 67/548/ΔΟΚ ή 1999/45/ΔΚ 

Xi Δξεζηζηηθφ R/36/37/38 
 

R36:  Δξεζίδεη ηα κάηηα 

R37:  Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα 

R38:  Δξεζίδεη ην δέξκα 
 
 
        Ταμηλόκεζε ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό (EC) αξηζ 1272/2008 

 
Skin irrit. 2   Δξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο (θαηεγνξία 2): Ζ315 Ξξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο 

Eye irrit 2 Δξεζηζκφο ησλ νθζαικψλ (θαηεγνξία 2): H319 Ξξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ STOT SE 3 Δηδηθή 

ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο-εθάπαμ έθζεζε (θαηεγνξία 3), αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα:H335 Κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

εξεζηζκφ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ 

 

Σηνηρεία επηζήκαλζεο: 

 
Σήκαλζε ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό ΔΚ 1272/2008 (CLP) 
   
 
 

           Δηθνλόγξακκα: 
 

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: Ξξνζνρή 

 
Γειώζεηο Δπηθηλδπλόηεηαο: 

 
H315: Ξξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. 

Ζ319: Ξξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. 

Ζ335: Κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ. 
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- Ππλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 
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Evochem S.A. 

Θέζε Ρδαβεξδέιια 

133 41 Φπιή, Αηηηθή – Αζήλα 

Ρει.: 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 

 

 

 



 

ΡΚΖΚΑ 2: ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΑΠ 

 
 

Γειώζεηο Δπηθηλδπλόηεηαο: 
 
P305+P351+P338: ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ ΔΞΑΦΖΠ ΚΔ ΡΑ ΚΑΡΗΑ: μεπιχλεηε κε λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο 
αθαηξέζηε ηνπο εθφζνλ είλαη εχθνιν. Ππλερίζηε λα μεπιέλεηε. 
P261: Απνθχγεηε λα αλαπλέεηε ζθφλε/ αλαζπκηάζεηο/ αέξηα/ ζπγθεληξψζεηο ζηαγνληδίσλ/ αηκνχο/ εθλεθψκαηα. 
P332+P313: Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο ζπκβνπιεπηείηε, επηζθεθηείηε γηαηξφ. P264: Ξιχλεηε ζρνιαζηηθά κεηά 
ηνλ ρεηξηζκφ 
P280: Λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα θαη ην πξφζσπν. 
P271: Λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε αλνηθηφ ή θαιά αεξηδφκελν ρψξν. 
P304+P340: ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ ΔΗΠΞΛΝΖΠ: κεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε 
πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή. 
P312: Θαιέζηε ην θέληξν δειεηεξηάζεσλ ή έλαλ γηαηξφ εάλ αηζζάλεζηε αδηαζεζία. 
P403+P233: Απνζεθεχεηαη ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν. Ν πεξηέθηεο λα δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηφο. P302+P352: ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ 
ΔΞΑΦΖΠ ΚΔ ΡΝ ΓΔΟΚΑ: πιχλεηε κε άθζνλν ζαπνχλη θαη λεξφ. 
P362: Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε  ηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 
P232: Ξξνζηαηέςηε απφ ηελ πγξαζία. 
 
 
Δηδηθνί θαλόλεο επηζήκαλζεο: 
 
EUH 202- «Θπαλoθξπιηθή έλσζε. Θίλδπλνο. Θνιιάεη ζηελ επηδεξκίδα θαη ζηα κάηηα κέζα ζε δεπηεξφιεπηα. Λα θπιάζζεηαη 
καθξηά απφ παηδηά» 
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ΡΚΖΚΑ 3: ΠΛΘΔΠΖ/ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΑ ΠΠΡΑΡΗΘΑ 

3.1   Οπζίεο: 
    Πεξηγξαθή : Κείγκα απφ νπζίεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ 
 

Ππζηαηηθά θαη ζχζηαζε 

Σεκηθή 
Νλνκαζία 

Αξ. CAS Αξ. ΔΘ Αξ. 
Δπξεηεξίνπ 

Ππγθέληξσζε Ραμηλφκεζε 

(DSD / CLP) 

Δηδηθά φξηα 
ζπγθέληξσζεο 

Θπαλναθξπιηθφο 
αηζπιεζηέξαο 

7085-85-0 230-391-5 607-236-00-980 -99% Xi R36/37/38 C>10% : Xi; 
R36/37/38 

Eye irrit.
 2 STOT SE 3; 

H319 H335: C>10% 

STOT SE 3  

H335  

Skin irrit. 2  

H315  

 

3.2   Μείγκαηα: 

- Ππλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

εκεξνκελία ζχληαμεο: 27/7/2013 Αλαζεψξεζε: 10/7/2015 έθδνζεο: 13 (αληηθαζηζηά ην 12) Σειίδα 2/8 

ΡΚΖΚΑ 4: ΚΔΡΟΑ ΞΟΩΡΩΛ ΒΝΖΘΔΗΩΛ 

 
4.1   Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ: 
    
        Γεληθέο ππνδείμεηο: 

        Ππκβνπιεπηείηε έλαλ γηαηξφ. Γείμηε ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ απηφ ην δειηίν αζθαιείαο. 

 

        Σε πεξίπηωζε εηζπλνήο: 

        Κεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή.  

        Εεηήζηε ηαηξηθή θξνληίδα. 

 

        Σε πεξίπηωζε επαθήο κε ην δέξκα: 

        Ξιχλεηε κε άθζνλν ζαπνχλη θαη λεξφ. Δάλ ν εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο επηκέλεη ζπκβνπιεπηείηε έλαλ γηαηξφ. 
 



 

 

  

 

 

ΡΚΖΚΑ 4: ΚΔΡΟΑ ΞΟΩΡΩΛ ΒΝΖΘΔΗΩΛ 

 
4.1   Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ: 
    

Σε πεξίπηωζε επαθήο κε ηα κάηηα: 

Μεπιχλεηε κε λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο αθαηξέζηε ηνπο εθφζνλ είλαη εχθνιν. Ππλερίζηε λα μεπιέλεηε. 
Θαιχςηε θαη ηα δχν κάηηα κε απνζηεηξσκέλεο ζηεγλέο γάδεο. Δάλ δελ ππνρσξεί ν νθζαικηθφο εξεζηζκφο ζπκβνπιεπηείηε / 
επηζθεθηείηε γηαηξφ. 

 

Σε πεξίπηωζε θαηάπνζεο: 

ΚΖΛ πξνθαιείηε εκεηφ. Βξέμηε ηα ρείιε κε λεξφ. Κελ ρνξεγείηε πνηέ θάηη ζε αλαίζζεην άηνκν απφ ην ζηφκα. 
Ππκβνπιεπηείηε άκεζα γηαηξφ. 

 
 
4.2   Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: 
    

Αθαζάξηζηε κφιπλζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θφιια κπνξεί λα παξάγεη αξθεηή ζεξκφηεηα ψζηε λα πξνθαιέζεη εγθαχκαηα. 
 
 
4.3   Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: 
    
           Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο  
 
 

ΡΚΖΚΑ 5: ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΘΑΓΗΑΠ 

5.1    Ππξνζβεζηηθά κέζα: 
    

Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα 

Σξεζηκνπνηήζηε ςέθαζκα λεξνχ, αθξφ ζηαζεξφ ζε αιθνφιε, μεξφ κέζν θαηάζβεζεο (μεξάο θφλενο) ή δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα (CO2). 

 

Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα 

Ξιήξεο αθηίλα λεξνχ. 

 
 

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

    

Νμείδηα ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx) 

Κέηξηνο θίλδπλνο ππξθαγηάο. Ν αηκφο είλαη βαξχηεξνο απφ ηνλ αέξα. Αηκνί θαη αέξηα αλαθιέγνληαη ζε καθξηλέο πεγέο 
αλάθιεμεο θαη επηζηξέθνπλ πίζσ. Κείγκαηα αηκψλ/ αεξίσλ είλαη εθξεθηηθά πάλσ απφ ην ζεκείν αλάθιεμεο. 
 

 
5.3    Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο : 
    
         Κεηαθηλήζηε  ην  δνρείν  απφ  ηελ  πεξηνρή  ηεο  ππξθαγηάο  εάλ  απηφ  κπνξεί λα γίλεη ρσξίο θίλδπλν. 

Απνθχγεηε εηζπλνή ηνπ πιηθνχ ή ππνπξντφλησλ θαχζεο. Νη ππξνζβέζηεο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε απηφλνκε αλαπλεπζηηθή 
ζπζθεπή ζεηηθήο πίεζεο θαη θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. 

 

Σεκείν αλάθιεμεο : 

Κεγαιχηεξν απφ 80°C 

 

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 

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

Αλαζεψξεζε: 10/7/2015 

SUPER GLUE 
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- Ππλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

εκεξνκελία ζχληαμεο: 27/7/2013 έθδνζεο: 13 (αληηθαζηζηά ην 12) 



 

 

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 

SUPER GLUE 

Κόιια Σηηγκήο – Fast-acting Adhesive  
 

 

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

ΡΚΖΚΑ 6: ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ ΡΣΑΗΑΠ ΔΘΙΠΖΠ 

 
6.1    Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαηεο αλάγθεο :  

Σξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. Κελ αλαπλέεηε αηκνχο/ λέθνο/ αέξην. Ιάβεηε κέηξα επαξθνχο εμαεξηζκνχ. 
Απνκαθξχλεηε φιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. Κεηαθέξεηε ην πξνζσπηθφ ζε αζθαιή ρψξν. Ξξνζνρή ζηνπο αηκνχο πνπ ζπλαζξνίδνληαη θαη 
θζάλνπλ ζε εθξεθηηθέο ζπγθεληξψζεηο.  
Νη αηκνί κπνξνχλ λα ζπλαζξνίδνληαη ζε ρακειφηεξνπο ρψξνπο. 
Απνθχγεηε ηε ζεξκφηεηα, ηηο θιφγεο, ηηο ζπίζεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο.  
Πηακαηήζηε ηε δηαξξνή  εάλ είλαη δπλαηφλ ρσξίο πξνζσπηθφ θίλδπλν.  
Διαηηψζηε ηνπο αηκνχο κε ζπξέη λεξνχ. 

 

6.2    Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο:  

         Απαγνξεχεηαη ε δηνρέηεπζε ζε απνρεηεπηηθφ δίθηπν. 
 

6.3    Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:  

Κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ξνχρα γηα θαζαξηζκφ. Ππιιέμηε ηα ππνιείκκαηα κε πιηθφ ζπλέλσζεο πγξψλ. Φξνληίζηε γηα ηελ απνθνκηδή ηνπ 
ζπιιεγκέλνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 

6.4    Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: 

Σεηξηζκφο θαη απνζήθεπζε: Γείηε ην ηκήκα 7  
Πηνηρεία ζρεηηθά κε απφξξηςε: Γείηε ην ηκήκα 13  
Αηνκηθή πξνζηαζία: Γείηε ην ηκήκα 8 

ΡΚΖΚΑ 7: ΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΖΔΠΖ 

7.1    Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: 

Κελ αλαπλέεηε ηνπο αηκνχο. Σξεζηκνπνηήζηε κφλν ζε θαιά αεξηδφκελεο πεξηνρέο. Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε ηα πξηλ ηα 
μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. Ξιχλεηε ζρνιαζηηθά κεηά ηνλ ρεηξηζκφ. 

 
7.2      Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ  αζπκβίβαζηωλ: 

Απνζεθεχεηαη ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν. Ν πεξηέθηεο λα δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηφο. Δπαίζζεην ζε θσο θαη πγξαζία. 

 

7.3     Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: 

 Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

ΡΚΖΚΑ 8: ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΑΡΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

8.1   Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 

 

Σπζηαηηθά κε ειεγρόκελεο παξακέηξνπο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο: 

Αηζπινθπαλναθξπιηθφο εζηέξαο: 0.2 ppm ACGIH TWA 

 

8.2   Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο: 

Πξνζηαζία ηωλ καηηώλ / ηνπ πξνζώπνπ: 

Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. 

 

Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο: 

Σξεζηκνπνηήζηε γάληηα. Σξεζηκνπνηήζηε ζσζηή ηερληθή αθαίξεζεο γαληηνχ ρσξίο λα αγγίδεηε ην εμσηεξηθφ κέξνο. 
Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα. Ξιπζείηε κε άθζνλν λεξφ θαη ζηεγλψζηε ηα ρέξηα. 

 

Πξνζηαζία ζώκαηνο: 

Διαθξά πξνζηαηεπηηθή ζηνιή. 
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- Ππλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

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



 

 

SUPER GLUE 

Κόιια Σηηγκήο – Fast-acting Adhesive  
 

 
ΡΚΖΚΑ 8: ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΑΡΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

 

Πξνζηαζία ηωλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ: 

Σξεζηκνπνηήζηε αλαπλεπζηήξα νινπξφζσπν κε πνιπρξεζηηθφ ζπλδπαζκφ (US) ή αληαιιαθηηθά Φίιηξα αλαπλεπζηήξα ηχπνπ   
ΑΒΔΘ (ΔΛ 14387) σο ελαιιαθηηθφ ησλ κεραλνινγηθψλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ. 

 

Τύπνη πξνζηαηεπηηθώλ πιηθώλ: 

Ξνιππξνππιέλην, κε ρξεζηκνπνηείηε βακβάθη. 

 

Έιεγρνο Πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: 

Απαγνξεχεηαη ε δηνρέηεπζε ζε απνρεηεπηηθφ δίθηπν 

ΡΚΖΚΑ 9: ΦΠΗΘΔΠ ΘΑΗ ΣΖΚΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ 

 

9.1   Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο: 

 
Όςε γξφ άρξσκν 

Νζκή Γεθηηθφ 

Όξην νζκήο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

pH Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

Πεκείν ηήμεσο / ζεκείν πήμεσο -31 °C 

Πεκείν βξαζκνχ  214 °C (1003 mbar) 

Πεκείν αλάθιεμεο 82,5 °C (1003 mbar) 

Οπζκφο εμάηκηζεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

Αλαθιεμηκφηεηα Όρη εχθιεθην 

Απηφκαηε αλαθιεμηκφηεηα  480 °C 

Δθξεθηηθέο / Νμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο Γελ ππάξρνπλ 

Ξηεηηθφηεηα Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

Ξίεζε αηκψλ ≤21 Pa 

Ξπθλφηεηα αηκψλ (air = 1) Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

Δηδηθφ βάξνο 1.043g/cm³ ζηνπο 20 °C 

Άιινη δηαιχηεο Αλάθηεζε ζε αθεηφλε: 91.8% 

Αλάθηεζε ζε αθεηνληηξίιην:96,5% 

Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ ≤ 0,024 mg/l 
Ππληειεζηήο θαηαλνκήο ζε n-νθηαλφιε/ λεξφ Low Pow 0,776 (ππνινγηζκέλν) 

 
Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 
Ημψδεο 2.6 mPa ζηνπο 20 °C 

 
9.2    Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

 

ΡΚΖΚΑ 10: ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ 

10.1      Γξαζηηθόηεηα: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

 

10.2      Χεκηθή ζηαζεξόηεηα: 

Πηαζεξφ ππφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ππνδείμεηο απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο 

 

10.3      Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

 

Σειίδα 5/8 

- Ππλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

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

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



 

 

 

 

 

ΡΚΖΚΑ 11: ΡΝΜΗΘΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

11.1      Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 

     Ομεία ηνμηθόηεηα 

LD50 > 5000 mg/kg απφ ζηφκαηνο-αξνπξαίνο (OECD 401) 

 

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 

LD50 > 2000mg/kg  Γέξκα  -θνπλέιη (OECD 402) 

 

Σνβαξή βιάβε/ εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ 

Κάηηα-θνπλέιη 

Απνηέιεζκα: Δξεζίδεη ηα κάηηα. -72 h 

 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 
Μεηαιιαμηγέλεζε-θαξθηλνγέλεζε 

Θαλέλα απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο δελ εκπίπηεη ζηηο ιίζηεο NTP, OSHA, IARC σο θαξθηλνγελέο.  

Αξλεηηθφ ζηε κεηαιιαμηγέλεζε. 

 

11.2     Δπίπεδν νμείαο ηνμηθόηεηαο: 

Ρνμηθφ: απνξξφθεζε απφ ην δέξκα, θαηάπνζε 

 
11.3     Κίλδπλνη πγείαο: επηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή αλ θαηαπνζεί, εξεζηζκφο δέξκαηνο, εξεζηζκφο καηηψλ 

 
11.4     Φπζηθνί θίλδπλνη:  

 
    Θίλδπλνο λα πέζεη πάλσ καο ην πγξφ, θαχζηκν πγξφ θαη αηκνί, κπνξεί λα πνιπκεξηζηεί, ηα δνρεία κπνξεί λα ξαγίζνπλ ή 
θαη λα πξνθαιέζνπλ  έθξεμε 

 
11.5     Πηζαλέο επηπηώζεηο πγείαο: Δηζπλνή: 

Κηθξήο δηάξθεηαο έθζεζε: εξεζηζκφο, άζζκα, αιιεξγηθή αληίδξαζε Κεγάιεο 
δηάξθεηαο έθζεζε: πνλφιαηκνο, ζπξηγκφο, άζζκα 

 

Δπαθή κε ην δέξκα: 

Κηθξήο δηάξθεηαο έθζεζε: εξεζηζκφο, άζζκα, αιιεξγηθή αληίδξαζε Κεγάιεο 
δηάξθεηαο έθζεζε: εξεζηζκφο, άζζκα, αιιεξγηθή αληίδξαζε 

 

 

ΡΚΖΚΑ 10: ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ 

 

10.4      Σπλζήθεο πξνο απνθπγή 

Απνθχγεηε ζεξκφηεηα, θιφγεο, ζπίζεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Ρα δνρεία κπνξεί λα ξαγίζνπλ ή λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε 
αλ εθηεζνχλ ζε ζεξκφηεηα. Θξαηήζηε καθξηά απφ παξνρέο λεξνχ θαη ππνλφκνπο. 

 

10.5       Με ζπκβαηά πιηθά 

Αλαγσγηθά κέζα, Λεξφ, Ακίλεο, Αιθνφιεο, Αιθαιηθά κέηαιια, νμεηδσηηθά κέζα, ππεξνμείδηα. Κπνξεί λα πνιπκεξηζηεί 
 

10.6     Σπλζήθεο πξνο απνθπγή: 

Απνθχγεηε ζεξκφηεηα, θιφγεο, ζπίζεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Ρα δνρεία κπνξεί λα ξαγίζνπλ ή λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε 
αλ εθηεζνχλ ζε ζεξκφηεηα. Θξαηήζηε καθξηά απφ παξνρέο λεξνχ θαη ππνλφκνπο. 

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

SUPER GLUE 

Κόιια Σηηγκήο – Fast-acting Adhesive  
 

 

έθδνζεο: 13 (αληηθαζηζηά ην 12) Σειίδα 6/8 

- Ππλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

εκεξνκελία ζχληαμεο: 27/7/2013 Αλαζεψξεζε: 10/7/2015 



 

 

ΡΚΖΚΑ 13: ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ 
 
Γηαζέζηε ηα θαηάινηπα ζχκθσλα κε ηνπο θαηά ηφπνπο θαλνληζκνχο γηα εηδηθά απφβιεηα. 

 

 

ΡΚΖΚΑ 14: ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ 
 

14.1 Τάμε/ ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 

 

14.2 Δλαέξηα κεηαθνξά IATA/ICAO: 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

14.3 Θαιάζζηα κεηαθνξά IMDG: 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

14.4 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη: 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

14.5 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε: 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

ΡΚΖΚΑ 12: ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

12.1      Τνμηθόηεηα: 

Σακειή ηνμηθφηεηα 

 

12.2     Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε: 

Κε εθηηκεκέλν 

 

12.3     Βηνινγηθή απνζύλζεζε: 

Κε εθηηκεκέλν 

 

12.4    Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 

Κε εθηηκεκέλν 

 

12.5     Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο PBT θαη vPvB: 

Βάζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ δελ θαηαηάζζεηαη σο PBT θαη vPvB. 

12.6     Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

SUPER GLUE 

Κόιια Σηηγκήο – Fast-acting Adhesive  
 

 
ΡΚΖΚΑ 11: ΡΝΜΗΘΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

 

Δπαθή κε ηα κάηηα: 

Κηθξήο δηάξθεηαο έθζεζε: εξεζηζκφο, βιάβε ζηα κάηηα Κεγάιεο 
δηάξθεηαο έθζεζε: εξεζηζκφο 

 

Καηάπνζε: 

Κηθξήο δηάξθεηαο έθζεζε: θακία πιεξνθνξία γηα ζεκαληηθέο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο Κεγάιεο δηάξθεηαο 
έθζεζε: θακία πιεξνθνξία γηα ζεκαληηθέο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο 

 
11.6     Ιαηξηθέο επηπηώζεηο από έθζεζε: νθζαικηθέο δηαηαξαρέο, αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο, δεξκαηηθέο δηαηαξαρέο 

θαη αιιεξγίεο 

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 
ζχκθσλα κε 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EU, 2015/830/EU 
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- Ππλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 
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ΡΚΖΚΑ 15: ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 
 

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

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 
 

15.3 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ πξνϊόληνο (EINECS): 

Όια ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο είλαη είηε ηαμηλνκεκέλα είηε εμαηξνχληαη απφ ηηο ιίζηεο. 

 

ΡΚΖΚΑ 16: ΑΙΙΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 
 

16.1 Σπληνκνγξαθίεο θαη αθξωλύκηα: 

 

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygientists CLP – 
Classification, Labelling and Packacing 
DSD – Dangerous Substance Directive DNEL – 
Derived no effect level 
DPD – Dangerous preparation directive EC – 
European Commission 

IATA – International Air Transport Associations 

IMDS – International Maritime Dangerous Goods code OSHA – 
Occupational Safety and Health Administration PBT – Persistent, Bio 
accumulative, Toxic 

TWA –Time Weighted Average 

 

 

 

 

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

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 

SUPER GLUE 

Κόιια Σηηγκήο – Fast-acting Adhesive  
 

 

Σειίδα 8/8 εκεξνκελία ζχληαμεο: 27/7/2013 Αλαζεψξεζε: 10/7/2015 έθδνζεο: 13 (αληηθαζηζηά ην 12) 

Νη 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. Ξξφθεηηαη απιά γηα κηα πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 
θαη πξνυπνζέζεηο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα. Ζ 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. Νη 
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. 

- ΡΔΙΝΠ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο - 


