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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Επωνυµία GNK FOAM

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

Περιγραφή/χρήση Αφρός πολυουρεθάνης

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Εταιρική µορφή VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A.

∆ιεύθυνση ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ

Τοποθεσία και κράτος GR19300ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ)

ΕΛΛΑ∆Α

Τηλ. (0030) (210) 5589400

Fax (0030) (210) 5597859

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του

αρµοδίου

που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδοµένων

ασφαλείας. vitexlab@vitex-hermes.gr

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙ∆Η Α.Ε.

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε (0030) (210) 5589400

(0030) (210) 7293777

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισµός επικινδυνότητας.

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος.

Το    παρασκεύασµα    έχει    ταξινόµηση   κινδύνου  κατά  τις  διατάξεις  του  Κανονισµού  (ΕΚ)  1272/2008  (CLP)  (και  επόµενες  µετατροπές  και

προσαρµογές).  Το  προϊόν  επιπλέον  αιτεί  µια  κάρτα  δεδοµένων  ασφαλείας  σε  συµφωνία µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006 και

επόµενων µετατροπών.

Ενδεχόµενες  προσθετικές  πληροφορίες  σχετικά  µε  τους  κινδύνους  για  την  υγεία  και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τοµέα 11 και 12 της

παρούσας κάρτας.

2.1.1 Κανονισµός 1272/2008 (CLP) και µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές.

Ταξινόµηση και υπόδειξη κινδύνου:

Αερόλυµα, kατηγορία 1 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.H222

∆οχείο υπό πίεση: µπορεί να εκραγεί αν θερµανθεί.H229

Καρκινογένεση, kατηγορία 2 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.H351

Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.H332

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από

επανειληµµένη έκθεση, kατηγορία 2

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από

παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.

H373

Oφθαλµική ερεθισµός, kατηγορία 1 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.H319

Eρεθισµός του δέρµατος, kατηγορία 2 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.H315

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από µία

εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.H335

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, kατηγορία 1 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή

δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

H334

Ευαισθητοποίηση του δέρµατος, kατηγορία 1 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.H317

2.1.2 Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές.

Σύµβολα κινδύνου: F+-Xn

Φράσεις R: 12-20/22-36/37/38-Καρκ. Κατηγ. 3 40-42/43-48/20

Το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου (R) και των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τοµέα 16 της κάρτας.
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2.2. Στοιχεία επισήµανσης.

Ετικέτες κινδύνου σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές.

Εικονογράµµατα κινδύνου:

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.
H229 ∆οχείο υπό πίεση: µπορεί να εκραγεί αν θερµανθεί.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P103 ∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P251 Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυµιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατµούς / εκνεφώµατα.
P271 Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό.
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: µεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση

που διευκολύνει την αναπνοή.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί

επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C / 122°F.
P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου / περιέκτη σύµφωνα µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς.

Περιέχει: DiphenylmethaneDiisocyanate, isomers and homologues

2.3. Άλλοι κίνδυνοι.

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

ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά.

3.1. Ουσίες.

Μη σχετική πληροφορία.

3.2. Μείγµατα.

Περιέχει:

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

DiphenylmethaneDiisocyanate, isomers and homologues

CAS. 9016-87-9 25 - 50 Xn R20, Xn R40, Xn R42/43, Xn R48/20, Xi R36/37/38 Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319,

Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334,

Skin Sens. 1 H317CE.

INDEX.

Αρ. Εγγρ.01-2119457024

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

CAS. 13674-84-5 5 - 20 Xn R22, Xi R36/38 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315

CE. 237-158-7

INDEX.
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ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ

CAS. 75-28-5 2,5 - 10 F+ R12 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

CE. 200-857-2

INDEX.

Di-Methyl-Ether

CAS. 115-10-6 2,5 - 10 F+ R12 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

CE. 204-065-8

INDEX.

ΠΡΟΠΑΝΙΟ

CAS. 74-98-6 2,5 - 10 F+ R12, Σηµείωση  U Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280, Σηµείωση U

CE. 200-827-9

INDEX. 601-003-00-5

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.

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άµεσα µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα.

Επικοινωνήστε µε ένα γιατρό αν το πρόβληµα παραµείνει.

∆ΕΡΜΑ:  Βγάλτε  από  πάνω  σας  τα  µολυσµένα  ρούχα.  Πλύνετε  αµέσως  και  άφθονα µε νερό. Αν ο ερεθισµός επιµένει, ζητήστε την συµβουλή

ενός γιατρού. Πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα πριν τα χρησιµοποιήσετε.

ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείµενο σε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, επικοινωνήστε άµεσα µε ένα γιατρό.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ:  Ζητήστε  άµεσα  την  συµβουλή  ενός  γιατρού.  Προκαλέστε  εµετό  µόνο  µε  υπόδειξη  του  γιατρού.  Μη  χορηγείτε  τίποτα  δια του

στόµατος αν το υποκείµενο είναι αναίσθητο και δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το γιατρό.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες.

Για συµπτώµατα και αποτελέσµατα που οφείλονται στις εµπεριεχόµενες ουσίες, δείτε το κεφ. 11.

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

Σε    περίπτωση    υπερθέρµανσης  τα  δοχεία  aerosol  µπορούν  να  παραµορφωθούν,  να  ανατιναχθούν  και  να  εξφενδονιστούν  σε  σηµαντική

απόσταση. Φορέστε ένα προστατευτικό κράνος πριν προσεγγίσετε την πυρκαγιά. 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.

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.

Εξουδετερώστε  τις  πηγές  ανάφλεξης  (τσιγάρα,  φλόγες,  σπινθήρες κλπ) στην περιοχή που υπάρχει η διαρροή. ∆ιώξτε µακριά τα άτοµα που δεν

είναι  εφοδιασµένα  µε  τον  κατάλληλο  εξοπλισµό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας για τα

µάτια / πρόσωπο.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

Αποτρέψατε την διασπορά στο περιβάλλον.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό.

Χρησιµοποιείστε  αδρανή  απορροφητικά  υλικά  για  να  απορροφήσουν  το  προϊόν που έχει διαρρεύσει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή µε τη διαρροή

αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σηµείο 13.
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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.

Αποφύγετε  τη  συσσώρευση  ηλεκτροστατικών  φορτίων.  Μη  ψεκάζετε  σε  φλόγες  ή πυρακτωµένα σώµατα. Οι ατµοί µπορεί να αναφλεχθουν µε

έκρηξη,  συνεπώς  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  συσσώρευση  κρατώντας  ανοιχτές  τις  πόρτες  και  τα  παράθυρα  και εξασφαλίζοντας έναν χιαστί

αερισµό. Μην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της µηχανής. Μην αναπνέετε εκνεφώµατα.

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

∆ιατηρείτε  σε  χώρο  καλά  αεριζόµενο,  µακριά  από  τις  άµεσες  ηλιακές  ακτίνες  και  σε  θερµοκρασία  µικρότερη  των  50°C/122°F, µακριά από

οποιαδήποτε πηγή καύσης.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία.

8.1. Παράµετροι ελέγχου.

Αναφορές Κανονισµούς:

GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19  - 9 Φεβρουαρίου 2012

TLV-ACGIH ACGIH 2014

ΠΡΟΠΑΝΙΟ

Οριακή τιµή κατωφλίου.

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV GRC 1800 1000

TLV-ACGIH 1000

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.  Τα  συστήµατα  ατοµικής  προστασίας  θα  πρέπει  να  αναγράφουν  την  σήµανση  CE  που  πιστοποιεί  την

συµµόρφωση µε τους εν λόγω κανονισµούς.

Προβλέψατε την χρήση ντους έκτακτης ανάγκης µε λεκάνη πλύσης προσώπου µατιών.

Είναι  αναγκαία  η  χαµηλή  διατήρηση  των  επιπέδων  έκθεσης  για  την  αποφυγή  σηµαντικών συσσωρεύσεων στον οργανισµό. ∆ιαχειριστείτε τα

συστήµατα ατοµικής προστασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη προστασία (π.χ. µείωση του χρόνου αντικατάστασης).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

∆εν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ

Χρησιµοποιήστε  ρούχα  εργασίας  µε  µακρύ  µανίκι  και  κάλτσες  ασφαλείας  για  επαγγελµατική  χρήση  κατηγορίας II (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας

89/686/ΕΟΚ και κανονισµού EN ISO 20344). Πλυθείτε µε νερό και σαπούνι µετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιµατισµού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

Προτείνεται η χρήση ερµητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισµός EN 166).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Σε  περίπτωση  υπέρβασης  της  τιµής  κατωφλίου  (πχ. TLV-TWA) της ουσίας ή µιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση

µιας µάσκας µε φίλτρο τύπου AX του συνδυασµένη µε φίλτρο τύπου Ρ (αναφ. κανονισµός EN 14387).

Η  χρήση  των  µέσων  προστασίας  των  αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούµενα τεχνικά µέτρα που λαµβάνονται

δεν  επαρκούν  για  τον  περιορισµό  της  έκθεσης  του  εργαζοµένου  στις  αναφορικές  τιµές  κατωφλίου.  Η προστασία η οποία χορηγείται από τις

µάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισµένη.

ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ.

Οι  εκποµπές  των  παραγωγικών  διαδικασιών,  συµπεριλαµβανοµένων  των  συσκευών  αερισµού θα πρέπει να ελέγχονται µε σκοπό την τήρηση

των κανονισµών επί των θεµάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες.

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες.

Φυσική κατάσταση αεροσολ

Χρώµα Μπεζ

Οσµή χαρακτηριστικό

Όριο οσµής·. Μη διαθέσιµο.
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pH. Μη διαθέσιµο.

Σηµείο τήξεως / σηµείο πήξεως. Μη διαθέσιµο.

Αρχικό σηµείο ζέσης. ∆εν ισχύει.

Περιοχή ζέσεως. Μη διαθέσιµο.

Σηµείο ανάφλεξης·. ∆εν ισχύει.

Ταχύτητα εξάτµισης Μη διαθέσιµο.

Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) Μη διαθέσιµο.

Χαµηλότερη αναφλεξιµότητα. Μη διαθέσιµο.

Ανώτερη αναφλεξιµότητα. Μη διαθέσιµο.

Χαµηλότερη  όρια εκρηκτικότητας. 3 % ( Ό/ Ό).

Ανώτερη  όρια εκρηκτικότητας. 16 % ( Ό/ Ό).

Πίεση ατµών·. 5,5 bar

Πυκνότητα ατµών· Μη διαθέσιµο.

Σχετική πυκνότητα. 1,028 g/ml

∆ιαλυτότητα µη αναµίξιµο µε το νερό

Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό Μη διαθέσιµο.

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης. 235 °C.

Θερµοκρασία αποσύνθεσης. Μη διαθέσιµο.

Ιξώδες· Μη διαθέσιµο.

Εκρηκτικές ιδιότητες· Μη διαθέσιµο.

Οξειδωτικές ιδιότητες Μη διαθέσιµο.

9.2. Άλλες πληροφορίες.

VOC (Οδηγία 1999/13/ΕΚ) : 14,40 %    -    148,00 g/l.

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα.

10.1. ∆ραστικότητα.

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

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ: διασπάται πάνω από τους 150°C/302°F.

10.2. Χηµική σταθερότητα.

Το προϊόν 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.

Αποφύγετε την υπερθέρµανση.

10.5. Μη συµβατά υλικά.

Ισχυρά οξειδωτικά ή αναγωγικά σώµατα, βάσεις και ισχυρά οξέα, υλικά και υψηλή θερµοκρασία.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ: HCl, οξείδια του φωσφόρου και χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες.

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες.

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις.

Κατά την έλλειψη τοξικολογικών πειραµάτων στο ίδιο το προϊόν, οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι του προϊόντος για την υγεία αξιολογήθηκαν µε βάση των

ιδιοτήτων των εµπεριεχοµένων ουσιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κριτήρια από τον κανονισµό αναφοράς για την κατάταξη.

Γι’ αυτό λάβετε υπόψη σας την συγκέντρωση κάθε µιας επικίνδυνης ουσίας που ενδεχοµένως αναφέρονται στην παρ.3, για την αξιολόγηση των

τοξικολογικών αποτελεσµάτων που προέρχονται από την έκθεση του προϊόντος.

Το προιόν θεωρείται ύποπτο για δυνατή καρκινογένεση. Οµως δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες αρκετές για να υπάρξει πλήρης εκτίµηση.

Εντονα  αποτελέσµατα:  το  προιόν  είναι  βλαβερό  αν  εισπνευσθεί. Τα συµπτώµατα έκθεσης µπορεί να περιλαµβάνουν καούρα και ερεθισµό των

οφθαλµών,  του  στόµατος,  της  µύτης,  του  λαιµού,  βήχα,  αναπνευστική  δυσκολία,  ιλίγγους,  κεφαλαλγία,  ναυτία  και  εµετό.Στις  πιο  σοβαρές

περιπτώσεις  η  εισπνοή  του  προιόντος  µπορεί  να  προκαλέσει  φλεγµονή  και  οίδηµα  στο  λάρυγγα  και στους βρόγχους, χηµική πνευµονία και

πνευµονικό οίδηµα.

Το  προιόν  µπορεί  να  παράγει  λειτουργικές  διαταραχές  ή µοφολογικές µεταµορφώσεις, µε παρατεταµένες εκθέσεις ή επαναλαµβανόµενες ή/και

παρουσιάζει ανησυχία λόγω της δυνατότητας συσσώρευσής του στον ανθρώπινο οργανισµό.

Εντονα  αποτελέσµατα:  η  επαφή  µε  τους  οφθαλµούς  προκαλεί  ερεθισµό. Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν κοκκίνισµα, οίδηµα, πόνο

και δακρύρροια. Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην υγεία που περιλαµβάνουν κοιλιακούς πόνους µε καούρα, ναυτία και εµετό.

Βλαβερές  επιπτώσεις:  σε  επαφή  µε  το  δέρµα προκαλεί ερεθισµό, οίδηµα, ξηρότητα και πληγές. Η απορρόφηση µπορεί να προκαλέσει αίσθηµα

καύσης, ναυτία και εµετό.

Εντονα  αποτελέσµατα:  η  εισπνοή  του  προιόντος  προκαλεί  ερεθισµό  του  κατώτερου  και  ανώτερου αναπνευστικού µε βήχα και αναπνευστική

δυσκολία;  σε  υψηλότερες  συγκεντρώσεις  µπορεί  να  προκαλέσει πνευµονικό οίδηµα. Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην υγεία

που περιλαµβάνουν κοιλιακούς πόνους µε καούρα, ναυτία και εµετό.

Η  εισπνοή  του  προιόντος  προκαλεί  ευαισθητοποίηση  που  µπορεί να παρουσιάσει µια σειρά από φλεγµονές, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων

µε  χαρακτήρα  εµφρακτικό  και  ενδιαφέρουν  το αναπνευστικό σύστηµα. Μερικες φορες τα φαινόµενα ευαισθητοποίησης τείνουν να εκδηλώνονται

παράλληλα  µε  ρινίτιδα  και  άσθµα  στο υποκείµενο. Η προκύπτουσα βλάβη σε αναπνευστικό επίπεδο εξαρτάται από τη δόση του προιόντος που
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εισπνέεται και συνεπώς από τη συγκέντρωση του προιόντος στο περιβάλλον εργασίας και από το χρόνο έκθεσης.

Η  επαφή  του  προιόντος  µε  το  δέρµα  προκαλεί  ευαισθητοποίηση  (δερµατίτιδα  εξ  επαφής). Η δερµατίτιδα προέρχεται µετά από φλεγµονή του

δέρµατος  που  ξεκινάει  στις  δερµατικες  περιοχες  που  ερχονται σε συνεχη επαφή µε τον παραγοντα ευαισθητοποιησης. Οι δερµατικές παθήσεις

µπορεί  να  περιλαµβάνουν  ερυθήµατα,  οιδήµατα,  βλατίδες,  φλύκταινες,  εξανθήµατα, φολίδες, ρωγµές και φιανόµενα εφίδρωσης που ποικίλουν

ανάλογα  µε  τις  φάσεις  της  ασθένειας  και  των  περιοχών  που  προσβλήθηκαν.  Στην  οξεία  φάση  υπερισχύουν  το  οίδηµα,  το  ερύθηµα και η

εφίδρωση, στις χρονιές φάσεις υπερισχύουν φολίδες, ξηρότητα, ρωγµές και παχυνση του δέρµατος.

Το  προιόν  περιέχει  ισοκυανικά.Οι  πληροφορίες  του  κατασκευαστή είναι οι ακόλουθες:οι βαφές έτοιµες για εφαρµογή που περιέχουν ισοκυανικά

µπορούν    να   εξασκήσουν  ερεθιστική  δράση  στις  βλεννογόνους,  ειδικά  σε  εκείνες  των  αναπνευστικών  οδών  και  µπορούν  να  προκύψουν

αντιδράσεις  υπερευαισθησίας.  Η  εισπνοή  ατµών  η  αεροζόλ  µπορεί  να  προκαλέσει  ευαισθητοποίηση. Συνεπώς, κατά το χειρισµό βαφών που

περιέχουν    ισοκυανικά,    είναι    αναγκαίο    να    λάβετε   προληπτικά  µέτρα  που  προβλέπονται  για  όλες  τις  βαφές  που  περιέχουν  διαλύτες,

αποφεύγοντας  κυρίως  την  εισπνοή  των  ατµών των αεροζόλ. Τα άτοµα µε ιστορικό αλλεργικού τύπου ή άσθµατος ή που από τη φύση τους είναι

προδιατεθειµένα  για  προσβολή  των  αναπνευστικών  οδών  δεν  πρέπει να απασχολούνται σε εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση βαφών που

περιέχουν ισοκυανικά.

DiphenylmethaneDiisocyanate, isomers and homologues

LD50 (Στοµατική). > 5000 mg/Kg (rat)

LD50 (∆ερµατική). > 5000 mg/Kg (rabbit)

LC50 (Εισπνοή). > 0,49 mg/L (rat)

ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες.

12.1. Τοξικότητα.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης.

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

∆ιαλυτότητα στο νερό. mg/l 1000 - 10000

Ενδογενής Βιοδιασπασιµότητα.

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης.

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλης/νερού. 2,68

BCF[συντελεστής βιοσυγκέντρωσης]. 0,8

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος.

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

Συντελεστής κατανοµής: επιφάνειας/νερού. 2,76

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  προϊόντος  πρέπει  να  θεωρούνται  επικίνδυνα  απόβλητα.  Το  επίπεδο  κινδύνου  των

αποβλήτων του προϊόντος θα εκτιµάται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.

Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριµένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς.

Η µεταφορά αποβλήτων µπορεί να εµπίπτει στους περιορισµούς ADR.

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.

14.1. Αριθµός ΟΗΕ.

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950
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14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ.

ADR / RID: AEROSOLS, FLAMMABLE

IMDG: AEROSOLS

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά.

ADR / RID: Κατηγορία: 2 Ετικέτα: 2.1

IMDG: Κατηγορία: 2 Ετικέτα: 2.1

IATA: Κατηγορία: 2 Ετικέτα: 2.1

14.4. Οµάδα συσκευασίας.

ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

ADR / RID: NO

IMDG: NO

IATA: NO

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη.

ADR / RID: HIN - Kemler: -- Limited Quantities: LQ02 Κωδικός περιορισµού στη σήραγγα: (D)

Ειδική διάταξη: -

IMDG: EMS: F-D, S-U Limited Quantities: LQ02

IATA: Cargo: Μέγιστη ποσότητα: 150 Kg Οδηγίες συσκευασίας: 203

Pass.: Μέγιστη ποσότητα: 75 Kg Οδηγίες συσκευασίας: 203

Ειδικές οδηγίες: A145, A153

14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC.

Μη σχετική πληροφορία.

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.

8Κατηγορία Seveso.

Περιορισµοί σχετικοί µε το προϊόν ή άλλες ουσίες που εµπεριέχονται σύµφωνα µε το Συνηµµένο XVII του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006.

Προϊόν .

40Σηµείο.

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. (ΕE) 649/2012:

Καµία.

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση του Ρότερνταµ:

Καµία.

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση της Στοκχόλµης:

Καµία.

Υγιεινοµικοί έλεγχοι .

Οι  εργαζόµενοι  που  είναι  εκτεθειµένοι  σε  αυτόν  τον χηµικό παράγοντα, δεν πρέπει να βρίσκονται υπό υγειονοµική επιτήρηση µε τον όρο ότι τα

αποτελέσµατα  της  εκτίµησης  των  κινδύνων  αποδεικνύουν  ότι  υπάρχει  µόνο µέτριος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων

και ότι λαµβάνονται τα µέτρα που προβλέπονται από την οδηγία 98/24/ΕΚ.
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Προϊόν µη προοριζόµενο για χρήσεις που προβλέπονται από την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

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

ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες.

Κείµενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τοµείς 2-3 της κάρτας:

Flam. Gas 1 Εύφλεκτο αέριο, kατηγορία 1
Aerosol 1 Αερόλυµα, kατηγορία 1
Aerosol 3 Αερόλυµα, kατηγορία 3
Press. Gas Αέριο υπό ψύξη
Carc. 2 Καρκινογένεση, kατηγορία 2
Acute Tox. 4 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4
STOT RE 2 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειληµµένη έκθεση, kατηγορία 2
Eye Irrit. 2 Oφθαλµική ερεθισµός, kατηγορία 1
Skin Irrit. 2 Eρεθισµός του δέρµατος, kατηγορία 2
STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3
Resp. Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, kατηγορία 1
Skin Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του δέρµατος, kατηγορία 1
H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.
H229 ∆οχείο υπό πίεση: µπορεί να εκραγεί αν θερµανθεί.
H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κείµενο των φράσεων κινδύνου (R) που αναφέρονται στους τοµείς 2-3 της κάρτας:

R12 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΎΦΛΕΚΤΟ.
R20 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ.
R20/22 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΌΣΕΩΣ.
R22 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΌΣΕΩΣ.
R36/37/38 ΕΡΕΘΊΖΕΙ ΤΑ ΜΆΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΈΡΜΑ.
R36/38 ΕΡΕΘΊΖΕΙ ΤΑ ΜΆΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΈΡΜΑ.
R40 ΎΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΈΝΕΣΗΣ.
R42/43 ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉΜΕ ΤΟ ∆ΈΡΜΑ.
R48/20 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ: ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΉΣ ΒΛΆΒΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΤΕ-ΤΑΜΈΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΌΤΑΝ

ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- ADR: Ευρωπαϊκός κανονισµός για την οδική µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων

- ΑΡΙΘΜΟΣ CAS: Αριθµός του Chemical Abstract Service

- CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσµα στο 50% του υποκείµενου πληθυσµού στο test

- ΑΡΙΘΜΟΣ CE: Αναγνωριστικός αριθµός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών)

- CLP: Κανονισµός ΕΚ 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
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- 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

- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ΓΕΝΙΚΗ BIBΛIOΓΡΑΦIΑ:

1. Οδηγία 1999/45/ΕΚ και µεταγενέστερες τροποποιήσεις

2. Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές

3. Κανονισµός (ΕE) 1907/2006 (REACH)

4. Κανονισµός (ΕE) 1272/2008 (CLP)

5. Κανονισµός (ΕE) 790/2009 (I Atp. CLP)

6. Κανονισµός (ΕE) 453/2010

7. Κανονισµός (ΕE) 286/2011 (II Atp. CLP)

8. Κανονισµός (ΕE) 618/2011 (III Atp. CLP)

9. Κανονισµός (ΕE) 487/2013 (IV Atp. CLP)

10. Κανονισµός (ΕE) 944/2013 (V Atp. CLP)

11. Κανονισµός (ΕE) 605/2014 (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- 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

προϊόντος.

Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καµιάς ιδιότητας συγκεκριµένης του προϊόντος.

Επειδή  η  χρήση  του  προϊόντος  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:

02.
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Επωνυµία GNK FOAM

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

Περιγραφή/χρήση Αφρός πολυουρεθάνης

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Εταιρική µορφή VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A.

∆ιεύθυνση ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ

Τοποθεσία και κράτος GR19300ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ)

ΕΛΛΑ∆Α

Τηλ. (0030) (210) 5589400

Fax (0030) (210) 5597859

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του

αρµοδίου

που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδοµένων

ασφαλείας. vitexlab@vitex-hermes.gr

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙ∆Η Α.Ε.

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε (0030) (210) 5589400

(0030) (210) 7293777

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισµός επικινδυνότητας.

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος.

Το    παρασκεύασµα    έχει    ταξινόµηση   κινδύνου  κατά  τις  διατάξεις  του  Κανονισµού  (ΕΚ)  1272/2008  (CLP)  (και  επόµενες  µετατροπές  και

προσαρµογές).  Το  προϊόν  επιπλέον  αιτεί  µια  κάρτα  δεδοµένων  ασφαλείας  σε  συµφωνία µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006 και

επόµενων µετατροπών.

Ενδεχόµενες  προσθετικές  πληροφορίες  σχετικά  µε  τους  κινδύνους  για  την  υγεία  και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τοµέα 11 και 12 της

παρούσας κάρτας.

2.1.1 Κανονισµός 1272/2008 (CLP) και µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές.

Ταξινόµηση και υπόδειξη κινδύνου:

Αερόλυµα, kατηγορία 1 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.H222

∆οχείο υπό πίεση: µπορεί να εκραγεί αν θερµανθεί.H229

Καρκινογένεση, kατηγορία 2 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.H351

Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.H332

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από

επανειληµµένη έκθεση, kατηγορία 2

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από

παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.

H373

Oφθαλµική ερεθισµός, kατηγορία 1 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.H319

Eρεθισµός του δέρµατος, kατηγορία 2 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.H315

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από µία

εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.H335

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, kατηγορία 1 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή

δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

H334

Ευαισθητοποίηση του δέρµατος, kατηγορία 1 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.H317

2.1.2 Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές.

Σύµβολα κινδύνου: F+-Xn

Φράσεις R: 12-20/22-36/37/38-Καρκ. Κατηγ. 3 40-42/43-48/20

Το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου (R) και των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τοµέα 16 της κάρτας.
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2.2. Στοιχεία επισήµανσης.

Ετικέτες κινδύνου σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές.

Εικονογράµµατα κινδύνου:

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.
H229 ∆οχείο υπό πίεση: µπορεί να εκραγεί αν θερµανθεί.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P103 ∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P251 Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυµιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατµούς / εκνεφώµατα.
P271 Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό.
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: µεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση

που διευκολύνει την αναπνοή.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί

επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C / 122°F.
P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου / περιέκτη σύµφωνα µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς.

Περιέχει: DiphenylmethaneDiisocyanate, isomers and homologues

2.3. Άλλοι κίνδυνοι.

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

ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά.

3.1. Ουσίες.

Μη σχετική πληροφορία.

3.2. Μείγµατα.

Περιέχει:

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

DiphenylmethaneDiisocyanate, isomers and homologues

CAS. 9016-87-9 25 - 50 Xn R20, Xn R40, Xn R42/43, Xn R48/20, Xi R36/37/38 Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319,

Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334,

Skin Sens. 1 H317CE.

INDEX.

Αρ. Εγγρ.01-2119457024

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

CAS. 13674-84-5 5 - 20 Xn R22, Xi R36/38 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315

CE. 237-158-7

INDEX.
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ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ

CAS. 75-28-5 2,5 - 10 F+ R12 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

CE. 200-857-2

INDEX.

Di-Methyl-Ether

CAS. 115-10-6 2,5 - 10 F+ R12 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

CE. 204-065-8

INDEX.

ΠΡΟΠΑΝΙΟ

CAS. 74-98-6 2,5 - 10 F+ R12, Σηµείωση  U Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280, Σηµείωση U

CE. 200-827-9

INDEX. 601-003-00-5

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.

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άµεσα µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα.

Επικοινωνήστε µε ένα γιατρό αν το πρόβληµα παραµείνει.

∆ΕΡΜΑ:  Βγάλτε  από  πάνω  σας  τα  µολυσµένα  ρούχα.  Πλύνετε  αµέσως  και  άφθονα µε νερό. Αν ο ερεθισµός επιµένει, ζητήστε την συµβουλή

ενός γιατρού. Πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα πριν τα χρησιµοποιήσετε.

ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείµενο σε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, επικοινωνήστε άµεσα µε ένα γιατρό.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ:  Ζητήστε  άµεσα  την  συµβουλή  ενός  γιατρού.  Προκαλέστε  εµετό  µόνο  µε  υπόδειξη  του  γιατρού.  Μη  χορηγείτε  τίποτα  δια του

στόµατος αν το υποκείµενο είναι αναίσθητο και δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το γιατρό.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες.

Για συµπτώµατα και αποτελέσµατα που οφείλονται στις εµπεριεχόµενες ουσίες, δείτε το κεφ. 11.

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

Σε    περίπτωση    υπερθέρµανσης  τα  δοχεία  aerosol  µπορούν  να  παραµορφωθούν,  να  ανατιναχθούν  και  να  εξφενδονιστούν  σε  σηµαντική

απόσταση. Φορέστε ένα προστατευτικό κράνος πριν προσεγγίσετε την πυρκαγιά. 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.

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.

Εξουδετερώστε  τις  πηγές  ανάφλεξης  (τσιγάρα,  φλόγες,  σπινθήρες κλπ) στην περιοχή που υπάρχει η διαρροή. ∆ιώξτε µακριά τα άτοµα που δεν

είναι  εφοδιασµένα  µε  τον  κατάλληλο  εξοπλισµό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας για τα

µάτια / πρόσωπο.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

Αποτρέψατε την διασπορά στο περιβάλλον.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό.

Χρησιµοποιείστε  αδρανή  απορροφητικά  υλικά  για  να  απορροφήσουν  το  προϊόν που έχει διαρρεύσει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή µε τη διαρροή

αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σηµείο 13.
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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.

Αποφύγετε  τη  συσσώρευση  ηλεκτροστατικών  φορτίων.  Μη  ψεκάζετε  σε  φλόγες  ή πυρακτωµένα σώµατα. Οι ατµοί µπορεί να αναφλεχθουν µε

έκρηξη,  συνεπώς  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  συσσώρευση  κρατώντας  ανοιχτές  τις  πόρτες  και  τα  παράθυρα  και εξασφαλίζοντας έναν χιαστί

αερισµό. Μην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της µηχανής. Μην αναπνέετε εκνεφώµατα.

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

∆ιατηρείτε  σε  χώρο  καλά  αεριζόµενο,  µακριά  από  τις  άµεσες  ηλιακές  ακτίνες  και  σε  θερµοκρασία  µικρότερη  των  50°C/122°F, µακριά από

οποιαδήποτε πηγή καύσης.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία.

8.1. Παράµετροι ελέγχου.

Αναφορές Κανονισµούς:

GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19  - 9 Φεβρουαρίου 2012

TLV-ACGIH ACGIH 2014

ΠΡΟΠΑΝΙΟ

Οριακή τιµή κατωφλίου.

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV GRC 1800 1000

TLV-ACGIH 1000

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.  Τα  συστήµατα  ατοµικής  προστασίας  θα  πρέπει  να  αναγράφουν  την  σήµανση  CE  που  πιστοποιεί  την

συµµόρφωση µε τους εν λόγω κανονισµούς.

Προβλέψατε την χρήση ντους έκτακτης ανάγκης µε λεκάνη πλύσης προσώπου µατιών.

Είναι  αναγκαία  η  χαµηλή  διατήρηση  των  επιπέδων  έκθεσης  για  την  αποφυγή  σηµαντικών συσσωρεύσεων στον οργανισµό. ∆ιαχειριστείτε τα

συστήµατα ατοµικής προστασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη προστασία (π.χ. µείωση του χρόνου αντικατάστασης).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

∆εν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ

Χρησιµοποιήστε  ρούχα  εργασίας  µε  µακρύ  µανίκι  και  κάλτσες  ασφαλείας  για  επαγγελµατική  χρήση  κατηγορίας II (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας

89/686/ΕΟΚ και κανονισµού EN ISO 20344). Πλυθείτε µε νερό και σαπούνι µετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιµατισµού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

Προτείνεται η χρήση ερµητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισµός EN 166).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Σε  περίπτωση  υπέρβασης  της  τιµής  κατωφλίου  (πχ. TLV-TWA) της ουσίας ή µιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση

µιας µάσκας µε φίλτρο τύπου AX του συνδυασµένη µε φίλτρο τύπου Ρ (αναφ. κανονισµός EN 14387).

Η  χρήση  των  µέσων  προστασίας  των  αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούµενα τεχνικά µέτρα που λαµβάνονται

δεν  επαρκούν  για  τον  περιορισµό  της  έκθεσης  του  εργαζοµένου  στις  αναφορικές  τιµές  κατωφλίου.  Η προστασία η οποία χορηγείται από τις

µάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισµένη.

ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ.

Οι  εκποµπές  των  παραγωγικών  διαδικασιών,  συµπεριλαµβανοµένων  των  συσκευών  αερισµού θα πρέπει να ελέγχονται µε σκοπό την τήρηση

των κανονισµών επί των θεµάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες.

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες.

Φυσική κατάσταση αεροσολ

Χρώµα Μπεζ

Οσµή χαρακτηριστικό

Όριο οσµής·. Μη διαθέσιµο.
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pH. Μη διαθέσιµο.

Σηµείο τήξεως / σηµείο πήξεως. Μη διαθέσιµο.

Αρχικό σηµείο ζέσης. ∆εν ισχύει.

Περιοχή ζέσεως. Μη διαθέσιµο.

Σηµείο ανάφλεξης·. ∆εν ισχύει.

Ταχύτητα εξάτµισης Μη διαθέσιµο.

Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) Μη διαθέσιµο.

Χαµηλότερη αναφλεξιµότητα. Μη διαθέσιµο.

Ανώτερη αναφλεξιµότητα. Μη διαθέσιµο.

Χαµηλότερη  όρια εκρηκτικότητας. 3 % ( Ό/ Ό).

Ανώτερη  όρια εκρηκτικότητας. 16 % ( Ό/ Ό).

Πίεση ατµών·. 5,5 bar

Πυκνότητα ατµών· Μη διαθέσιµο.

Σχετική πυκνότητα. 1,028 g/ml

∆ιαλυτότητα µη αναµίξιµο µε το νερό

Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό Μη διαθέσιµο.

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης. 235 °C.

Θερµοκρασία αποσύνθεσης. Μη διαθέσιµο.

Ιξώδες· Μη διαθέσιµο.

Εκρηκτικές ιδιότητες· Μη διαθέσιµο.

Οξειδωτικές ιδιότητες Μη διαθέσιµο.

9.2. Άλλες πληροφορίες.

VOC (Οδηγία 1999/13/ΕΚ) : 14,40 %    -    148,00 g/l.

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα.

10.1. ∆ραστικότητα.

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

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ: διασπάται πάνω από τους 150°C/302°F.

10.2. Χηµική σταθερότητα.

Το προϊόν 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.

Αποφύγετε την υπερθέρµανση.

10.5. Μη συµβατά υλικά.

Ισχυρά οξειδωτικά ή αναγωγικά σώµατα, βάσεις και ισχυρά οξέα, υλικά και υψηλή θερµοκρασία.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ: HCl, οξείδια του φωσφόρου και χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες.

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες.

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις.

Κατά την έλλειψη τοξικολογικών πειραµάτων στο ίδιο το προϊόν, οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι του προϊόντος για την υγεία αξιολογήθηκαν µε βάση των

ιδιοτήτων των εµπεριεχοµένων ουσιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κριτήρια από τον κανονισµό αναφοράς για την κατάταξη.

Γι’ αυτό λάβετε υπόψη σας την συγκέντρωση κάθε µιας επικίνδυνης ουσίας που ενδεχοµένως αναφέρονται στην παρ.3, για την αξιολόγηση των

τοξικολογικών αποτελεσµάτων που προέρχονται από την έκθεση του προϊόντος.

Το προιόν θεωρείται ύποπτο για δυνατή καρκινογένεση. Οµως δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες αρκετές για να υπάρξει πλήρης εκτίµηση.

Εντονα  αποτελέσµατα:  το  προιόν  είναι  βλαβερό  αν  εισπνευσθεί. Τα συµπτώµατα έκθεσης µπορεί να περιλαµβάνουν καούρα και ερεθισµό των

οφθαλµών,  του  στόµατος,  της  µύτης,  του  λαιµού,  βήχα,  αναπνευστική  δυσκολία,  ιλίγγους,  κεφαλαλγία,  ναυτία  και  εµετό.Στις  πιο  σοβαρές

περιπτώσεις  η  εισπνοή  του  προιόντος  µπορεί  να  προκαλέσει  φλεγµονή  και  οίδηµα  στο  λάρυγγα  και στους βρόγχους, χηµική πνευµονία και

πνευµονικό οίδηµα.

Το  προιόν  µπορεί  να  παράγει  λειτουργικές  διαταραχές  ή µοφολογικές µεταµορφώσεις, µε παρατεταµένες εκθέσεις ή επαναλαµβανόµενες ή/και

παρουσιάζει ανησυχία λόγω της δυνατότητας συσσώρευσής του στον ανθρώπινο οργανισµό.

Εντονα  αποτελέσµατα:  η  επαφή  µε  τους  οφθαλµούς  προκαλεί  ερεθισµό. Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν κοκκίνισµα, οίδηµα, πόνο

και δακρύρροια. Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην υγεία που περιλαµβάνουν κοιλιακούς πόνους µε καούρα, ναυτία και εµετό.

Βλαβερές  επιπτώσεις:  σε  επαφή  µε  το  δέρµα προκαλεί ερεθισµό, οίδηµα, ξηρότητα και πληγές. Η απορρόφηση µπορεί να προκαλέσει αίσθηµα

καύσης, ναυτία και εµετό.

Εντονα  αποτελέσµατα:  η  εισπνοή  του  προιόντος  προκαλεί  ερεθισµό  του  κατώτερου  και  ανώτερου αναπνευστικού µε βήχα και αναπνευστική

δυσκολία;  σε  υψηλότερες  συγκεντρώσεις  µπορεί  να  προκαλέσει πνευµονικό οίδηµα. Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην υγεία

που περιλαµβάνουν κοιλιακούς πόνους µε καούρα, ναυτία και εµετό.

Η  εισπνοή  του  προιόντος  προκαλεί  ευαισθητοποίηση  που  µπορεί να παρουσιάσει µια σειρά από φλεγµονές, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων

µε  χαρακτήρα  εµφρακτικό  και  ενδιαφέρουν  το αναπνευστικό σύστηµα. Μερικες φορες τα φαινόµενα ευαισθητοποίησης τείνουν να εκδηλώνονται

παράλληλα  µε  ρινίτιδα  και  άσθµα  στο υποκείµενο. Η προκύπτουσα βλάβη σε αναπνευστικό επίπεδο εξαρτάται από τη δόση του προιόντος που
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εισπνέεται και συνεπώς από τη συγκέντρωση του προιόντος στο περιβάλλον εργασίας και από το χρόνο έκθεσης.

Η  επαφή  του  προιόντος  µε  το  δέρµα  προκαλεί  ευαισθητοποίηση  (δερµατίτιδα  εξ  επαφής). Η δερµατίτιδα προέρχεται µετά από φλεγµονή του

δέρµατος  που  ξεκινάει  στις  δερµατικες  περιοχες  που  ερχονται σε συνεχη επαφή µε τον παραγοντα ευαισθητοποιησης. Οι δερµατικές παθήσεις

µπορεί  να  περιλαµβάνουν  ερυθήµατα,  οιδήµατα,  βλατίδες,  φλύκταινες,  εξανθήµατα, φολίδες, ρωγµές και φιανόµενα εφίδρωσης που ποικίλουν

ανάλογα  µε  τις  φάσεις  της  ασθένειας  και  των  περιοχών  που  προσβλήθηκαν.  Στην  οξεία  φάση  υπερισχύουν  το  οίδηµα,  το  ερύθηµα και η

εφίδρωση, στις χρονιές φάσεις υπερισχύουν φολίδες, ξηρότητα, ρωγµές και παχυνση του δέρµατος.

Το  προιόν  περιέχει  ισοκυανικά.Οι  πληροφορίες  του  κατασκευαστή είναι οι ακόλουθες:οι βαφές έτοιµες για εφαρµογή που περιέχουν ισοκυανικά

µπορούν    να   εξασκήσουν  ερεθιστική  δράση  στις  βλεννογόνους,  ειδικά  σε  εκείνες  των  αναπνευστικών  οδών  και  µπορούν  να  προκύψουν

αντιδράσεις  υπερευαισθησίας.  Η  εισπνοή  ατµών  η  αεροζόλ  µπορεί  να  προκαλέσει  ευαισθητοποίηση. Συνεπώς, κατά το χειρισµό βαφών που

περιέχουν    ισοκυανικά,    είναι    αναγκαίο    να    λάβετε   προληπτικά  µέτρα  που  προβλέπονται  για  όλες  τις  βαφές  που  περιέχουν  διαλύτες,

αποφεύγοντας  κυρίως  την  εισπνοή  των  ατµών των αεροζόλ. Τα άτοµα µε ιστορικό αλλεργικού τύπου ή άσθµατος ή που από τη φύση τους είναι

προδιατεθειµένα  για  προσβολή  των  αναπνευστικών  οδών  δεν  πρέπει να απασχολούνται σε εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση βαφών που

περιέχουν ισοκυανικά.

DiphenylmethaneDiisocyanate, isomers and homologues

LD50 (Στοµατική). > 5000 mg/Kg (rat)

LD50 (∆ερµατική). > 5000 mg/Kg (rabbit)

LC50 (Εισπνοή). > 0,49 mg/L (rat)

ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες.

12.1. Τοξικότητα.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης.

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

∆ιαλυτότητα στο νερό. mg/l 1000 - 10000

Ενδογενής Βιοδιασπασιµότητα.

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης.

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλης/νερού. 2,68

BCF[συντελεστής βιοσυγκέντρωσης]. 0,8

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος.

ΤΡΙΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΦΩΣΦΟΡΙΚΟ

Συντελεστής κατανοµής: επιφάνειας/νερού. 2,76

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  προϊόντος  πρέπει  να  θεωρούνται  επικίνδυνα  απόβλητα.  Το  επίπεδο  κινδύνου  των

αποβλήτων του προϊόντος θα εκτιµάται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.

Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριµένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς.

Η µεταφορά αποβλήτων µπορεί να εµπίπτει στους περιορισµούς ADR.

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.

14.1. Αριθµός ΟΗΕ.

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950
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14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ.

ADR / RID: AEROSOLS, FLAMMABLE

IMDG: AEROSOLS

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά.

ADR / RID: Κατηγορία: 2 Ετικέτα: 2.1

IMDG: Κατηγορία: 2 Ετικέτα: 2.1

IATA: Κατηγορία: 2 Ετικέτα: 2.1

14.4. Οµάδα συσκευασίας.

ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

ADR / RID: NO

IMDG: NO

IATA: NO

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη.

ADR / RID: HIN - Kemler: -- Limited Quantities: LQ02 Κωδικός περιορισµού στη σήραγγα: (D)

Ειδική διάταξη: -

IMDG: EMS: F-D, S-U Limited Quantities: LQ02

IATA: Cargo: Μέγιστη ποσότητα: 150 Kg Οδηγίες συσκευασίας: 203

Pass.: Μέγιστη ποσότητα: 75 Kg Οδηγίες συσκευασίας: 203

Ειδικές οδηγίες: A145, A153

14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC.

Μη σχετική πληροφορία.

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.

8Κατηγορία Seveso.

Περιορισµοί σχετικοί µε το προϊόν ή άλλες ουσίες που εµπεριέχονται σύµφωνα µε το Συνηµµένο XVII του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006.

Προϊόν .

40Σηµείο.

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. (ΕE) 649/2012:

Καµία.

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση του Ρότερνταµ:

Καµία.

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση της Στοκχόλµης:

Καµία.

Υγιεινοµικοί έλεγχοι .

Οι  εργαζόµενοι  που  είναι  εκτεθειµένοι  σε  αυτόν  τον χηµικό παράγοντα, δεν πρέπει να βρίσκονται υπό υγειονοµική επιτήρηση µε τον όρο ότι τα

αποτελέσµατα  της  εκτίµησης  των  κινδύνων  αποδεικνύουν  ότι  υπάρχει  µόνο µέτριος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων

και ότι λαµβάνονται τα µέτρα που προβλέπονται από την οδηγία 98/24/ΕΚ.



VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A.

GNK FOAM

Αναθεώρηση αρ.1  
Ηµεροµ. Αναθ. 26/02/2015
Τυπώθηκε στις 30/10/2015
Σελίδα αρ.  8 / 9

EL

EPY 9.1.6 - SDS 1003

ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία. ... / >>

Προϊόν µη προοριζόµενο για χρήσεις που προβλέπονται από την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

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

ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες.

Κείµενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τοµείς 2-3 της κάρτας:

Flam. Gas 1 Εύφλεκτο αέριο, kατηγορία 1
Aerosol 1 Αερόλυµα, kατηγορία 1
Aerosol 3 Αερόλυµα, kατηγορία 3
Press. Gas Αέριο υπό ψύξη
Carc. 2 Καρκινογένεση, kατηγορία 2
Acute Tox. 4 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4
STOT RE 2 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειληµµένη έκθεση, kατηγορία 2
Eye Irrit. 2 Oφθαλµική ερεθισµός, kατηγορία 1
Skin Irrit. 2 Eρεθισµός του δέρµατος, kατηγορία 2
STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3
Resp. Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, kατηγορία 1
Skin Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του δέρµατος, kατηγορία 1
H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.
H229 ∆οχείο υπό πίεση: µπορεί να εκραγεί αν θερµανθεί.
H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κείµενο των φράσεων κινδύνου (R) που αναφέρονται στους τοµείς 2-3 της κάρτας:

R12 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΎΦΛΕΚΤΟ.
R20 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ.
R20/22 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΌΣΕΩΣ.
R22 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΌΣΕΩΣ.
R36/37/38 ΕΡΕΘΊΖΕΙ ΤΑ ΜΆΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΈΡΜΑ.
R36/38 ΕΡΕΘΊΖΕΙ ΤΑ ΜΆΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΈΡΜΑ.
R40 ΎΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΈΝΕΣΗΣ.
R42/43 ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉΜΕ ΤΟ ∆ΈΡΜΑ.
R48/20 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ: ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΉΣ ΒΛΆΒΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΤΕ-ΤΑΜΈΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΌΤΑΝ

ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- ADR: Ευρωπαϊκός κανονισµός για την οδική µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων

- ΑΡΙΘΜΟΣ CAS: Αριθµός του Chemical Abstract Service

- CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσµα στο 50% του υποκείµενου πληθυσµού στο test

- ΑΡΙΘΜΟΣ CE: Αναγνωριστικός αριθµός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών)

- CLP: Κανονισµός ΕΚ 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
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- 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

- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ΓΕΝΙΚΗ BIBΛIOΓΡΑΦIΑ:

1. Οδηγία 1999/45/ΕΚ και µεταγενέστερες τροποποιήσεις

2. Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές

3. Κανονισµός (ΕE) 1907/2006 (REACH)

4. Κανονισµός (ΕE) 1272/2008 (CLP)

5. Κανονισµός (ΕE) 790/2009 (I Atp. CLP)

6. Κανονισµός (ΕE) 453/2010

7. Κανονισµός (ΕE) 286/2011 (II Atp. CLP)

8. Κανονισµός (ΕE) 618/2011 (III Atp. CLP)

9. Κανονισµός (ΕE) 487/2013 (IV Atp. CLP)

10. Κανονισµός (ΕE) 944/2013 (V Atp. CLP)

11. Κανονισµός (ΕE) 605/2014 (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- 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

προϊόντος.

Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καµιάς ιδιότητας συγκεκριµένης του προϊόντος.

Επειδή  η  χρήση  του  προϊόντος  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:

02.


