
Tµήµα 1: Στοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

923-57 0.75L  MATT
CLEARCOAT-PLASTICS
AF23-0057 0103
53145208

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

Συνιστώµενη χρήση
Προϊόντα για επιδιόρθωση αυτοκινήτων

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

BASF Coatings GmbH
Postfach 6123
48136 Muenster
Deutschland
∆ιεύθυνση E-mail:
Product-Safety-Coatings@basf.com
Κέντρο πληροφοριών:
+49/2501/143688

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+49 180 2273 112
_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 2: Πιθανοι κινδυνοι

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕK) αριθ. 1272/2008 [CLP]

- Flam. Liq. 3, H226 Εύφλεκτο υγρό και ατµός.
- Skin Corr./Irrit. 2, H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
- Eye Dam./Irrit. 2, H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
- Skin Sens. 1A, H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
- STOT SE 3, H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Aquatic Chronic 3, H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε
µακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2. Στοιχεία επισήµανσης

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕK) αριθ. 1272/2008 [CLP]

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1907/2006

Όνοµα του προϊόντος : 923-57 0.75L  MATT
                      CLEARCOAT-PLASTICS
Αριθµός προϊόντος   : AF23-0057 0103 Σελίδα 1 από  21
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 27.10.2017 Αριθµός έκδοσης  38
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Εικονόγραµµα κινδύνου:

Λέξη-µήνυµα:
Προσοχή

δηλώσεων κινδύνου:
H226 Εύφλεκτο υγρό και ατµός.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες

επιπτώσεις.

∆ηλώσεις προφύλαξης (πρόληψη):
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυµιάσεις/ αέρια/

συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατµούς/ εκνεφώµατα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα

ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο.

∆ηλώσεις προφύλαξης (αντίδραση):
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό

για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία.

∆ηλώσεις προφύλαξης (Αποθήκευση):
P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο. Ο περιέκτης

διατηρείται ερµητικά κλειστός.

∆ηλώσεις προφύλαξης (διάθεση):
P501 ∆ιαθέστε το περιεχοµένου/περιέκτη σε σηµεία συλλογής

επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

Συστατικό(ά) προσδιορισµού κινδύνων για σκοπούς επισήµανσης:
ν-βουτυλικό οξικό άλασ
δι -(1,2,2,6,6-πενταµεθυοξυλ-4 πιπεριδινυλ)-εβακικό οξύ

Επισήµανση ειδικών σκευασµάτων:
EUH208 Περιέχει αλασ του πολυαµινοαµιδιου, διλαυρικοσ

κασσιτεροδιβουτυλεστερασ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1907/2006

Όνοµα του προϊόντος : 923-57 0.75L  MATT
                      CLEARCOAT-PLASTICS
Αριθµός προϊόντος   : AF23-0057 0103 Σελίδα 2 από  21
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2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Ενδεχοµένως, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε άλλους
κινδύνους, οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόµηση, αλλά ενδέχεται να συµβάλλουν στη
γενική επικινδυνότητα της ουσίας ή του µείγµατος.

_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 3: Συνθεση/ενδειξεις των συστατικων στοιχειων

3.1. Ουσίες

c∆εν έχει εφαρµογή

3.2. Μείγµατα

Χηµική φύση

cellulose ester, πολυεστερική ρητίνη, πολυαιθέρας, ακρυλική ρητίνη, οργανικός
διαλύτης

Επικίνδυνα συστατικά
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Αριθ. CAS Αριθ. EK Αριθ. καταχώρησης Αριθ. INDEX
% Βάρους
Κλάση, Κατηγορία, δηλώσεων κινδύνου

ν-βουτυλικό οξικό άλασ
123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29-XXXX 607-025-00-1
 25,0 - < 30,0
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

ξυλόλιο (ισοµερέσ µείγµα)
1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32-XXXX 601-022-00-9
  7,0 - < 10,0
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr./Irrit. 2, H315
Eye Dam./Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

µεθυλική ισοβουτυλική ακετόνη
108-10-1 203-550-1 01-2119473980-30-XXXX 606-004-00-4
  3,0 - <  5,0

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1907/2006
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Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
Eye Dam./Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

αιθυλοβενζόλιο
100-41-4 202-849-4 01-2119489370-35-XXXX 601-023-00-4
  1,0 - <  2,0
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

δι -(1,2,2,6,6-πενταµεθυοξυλ-4 πιπεριδινυλ)-εβακικό οξύ
41556-26-7 255-437-1 01-2119491304-40-XXXX
  0,2 - <  0,3
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

αλασ του πολυαµινοαµιδιου
162627-17-0 605-296-0 01-2119970640-38-XXXX
  0,2 - <  0,3
Skin Sens. 1, H317

διλαυρικοσ κασσιτεροδιβουτυλεστερασ
77-58-7 201-039-8 01-2119496068-27-XXXX
  0,1 - <  0,2
Skin Corr./Irrit. 1C, H314
Eye Dam./Irrit. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341
Repr. 1B, H360FD
STOT SE 1, H370
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Εφόσον οι ταξινοµήσεις δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, µπορείτε να
βρείτε το πλήρες κείµενο στο κεφάλαιο 16.

_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 4: Μετρα προσ ληψη πρωτων βοηθειων

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Σε όλες τις περιπτώσεις ύπαρξης αµφιβολιών ή σε περιπτώσεις παρουσίασης συνεχών
συµπτωµάτων ζητήστε τη συµβουλή ενός γιατρού. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1907/2006
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δεν επιτρέπεται η χορήγηση φαρµάκων από το στόµα.

Σε περίπτωση εισπνοής
Μεταφέρετε αµέσως τον παθόντα εκτός περιοχής κινδύνου. Αφήστε τον παθόντα
ξαπλωµένο και σκεπασµένο σε ζεστή και ήρεµη κατάσταση. Σε περίπτωση που η αναπνοή
δεν είναι κανονική ή έχει διακοπεί, προβείτε σε τεχνιτή αναπνοή. Καλέστε ένα
γιατρό! Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων τοποθετήστε το σώµα του παθόντα σε
σταθερή πλάγια θέση.

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα
Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί. Πλύνετε τα σηµεία του
σώµατός του, τα οποία ήλθαν σε επαφή µε το υλικό, µε νερό και σαπούνι, και
ξεπλύνετέ τα επανειληµµένα µε άφθονο νερό. Μη χρησιµοποιείτε αραιωµένα µείγµατα ή
διαλυτικά.

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια
Αποµακρύντε φακούς επαφής. Κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και ξεπλύνετέ τα µε άφθονο
καθαρό, φρέσκο νερό ή µε ειδικό υγρό για οφθαλµική πλύση. Συµβουλευτείτε ένα
γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόµα µε άφθονο νερό (µόνο εφόσον το θύµα
διατηρεί τις αισθήσεις του) και ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. ∆ιατηρείτε το
θύµα σε ηρεµία. Να µην προκληθεί εµετός.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή
     µεταγενέστερες

Τα ποιο γνωστά συµπτώµατα και επιδράσεις περιγράφονται στην ετικέτα (δες κεφάλαιο
2) και/ή στο κεφάλαιο 11.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και
     ειδικής θεραπείας

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 5: Μετρα για την καταπολεµηση τησ πυρκαγιασ

5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης
Αφρός (ανθεκτικός κατά αλκοόλης), διοξείδιο του άνθρακα, πυροσβεστική σκόνη,
ψεκαστικό υλικό (νερό)
Το κατά την διάρκεια της κατάσβεσης καταναλώµενο νερό δεν επιτρέπεται να
διοχετευθεί στο δηµόσιο αποχετευτικό σύστηµα ή σε φυσικά νερά.

Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας
Πλήρης ψεκασµός νερού

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1907/2006

Όνοµα του προϊόντος : 923-57 0.75L  MATT
                      CLEARCOAT-PLASTICS
Αριθµός προϊόντος   : AF23-0057 0103 Σελίδα 5 από  21
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5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς προκύπτει πυκνός µαύρος καπνός. Η εισπνοή επικίνδυνων
αποσυνθετικών προϊόντων µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρές βλάβες στην υγεία.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισµός προστασίας
Ενδεχοµένως απαραίτητη η χρησιµοποίηση προστατευτικής αναπνευστικής συσκευής.

Πρόσθετα στοιχεία
Κλειστά δοχεία που βρίσκονται στην περιοχή της εστίας της πυρκαγιάς πρέπει να
ψύχονται.

_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 6: Μετρα κατα την αθελη διαρροη του υλικου

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και
     διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Οδηγίες για τη χρήση του προϊόντος αναγράφονται στα κεφάλαια 7 και 8 αυτού του
δελτίου δεδοµένων ασφαλείας.

Κρατάτε το υλικό µακριά από πηγές ανάφλεξης και αερίστε καλά τον χώρο. Μην
εισπνέετε τους ατµούς που προκύπτουν.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Απαγορεύεται η διοχέτευση του υλικού στο αποχετευτικό σύστηµα. Σε περίπτωση
ρύπανσης ποταµών, λιµνών ή αποχετευτικών σωλήνων πρέπει να έρθετε σε επαφή µε τις
αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες τηρώντας τους τοπικούς κανονισµούς.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό

Σε περίπτωση διαρροής πρέπει να περιορίζεται το διαχυµένο υλικό µε άφλεκτες
αναρροφητικές ουσίες (π.χ. άµµος, χώµα, χαλίκια,  ερµιγυλιτε) και να εναποτεθεί
ακολούθως για την εξουδετέρωσή του τηρώντας τους τοπικούς κανονισµούς µέσα σε
ειδικά δοχεία. Το καθάρισµα πρέπει να γίνεται κατά προτίµηση µε απορρυπαντικά
υλικά. Κατά τη δυνατότητα χωρίς χρήση διαλυτικών µέσων.

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα

Πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζοµένων και θέµατα
διάθεσης αποβλήτων µπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 8 και 13.

_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 7: Χειρισµός και αποθήκευση

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1907/2006
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7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

Οδηγίες για την σίγουρη χρήση
Αποφεύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτων και εκρηκτικών ατµών στον αέρα καθώς επίσης
και µία υπέρβαση των οριακών τιµών του χώρου εργασίας.

Αποφεύγετε την επαφή του υλικού µε τα µάτια και το δέρµα. Μην εισπνέετε τους
ατµούς και τα ψεκαστικά νέφη του υλικού αυτού.

Μην εισπνέετε τη σκόνη λείανσης.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας δεν πρέπει να τρώτε, να πίνετε και να καπνίζετε.
Για τα απαραίτητα ατοµικά προστατευτικά µέτρα βλέπε τµήµα 8. Τηρείτε τους
νοµικούς προστατευτικούς και ασφαλιστικούς κανονισµούς.

Κρατάτε το υλικό αυτό µακριά από κάθε πηγή ανάφλεξης και θέρµανσης καθώς επίσης
και µακριά από υπάρχουσες φωτιές. Χρησιµοποιήστε εργαλεία, τα οποία δεν παράγουν
σπινθήρες και είναι ασφαλισµένα προς αυτό.

Το υλικό αυτό µπορεί να φορτιστεί ηλεκτρικά: Κατά την µεταβίβαση του υλικού από
ένα δοχείο στο άλλο πρέπει να γίνει χρήση αποκλειστικά και µόνο γειωµένων
σωληνώσεων, ενώ τα χρησιµοποιούµενα δοχεία πρέπει να γειωθούν. Σας συνιστάµε, να
φοράτε αντιστατικά ρούχα καθώς και αντιστατικά παπούτσια.

Εάν άτοµα, ανεξάρτητα εάν βάφουν τα ίδια µε ψεκασµό, ή εάν βρίσκονται κατά τη
διάρκεια του βαψίµατος εντός της καµπίνας ψεκασµού, ίναι δυνατή η επίδραση των
αεροζόλ και των ατµών των διαλυτών. Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να φοριέται
αναπνευστική προστασία µέχρι να πέσει η συγκέντρωση των διαλυτών και ατµάν κάτω
από τις οριακές τιµές.

Οδηγίες για την προστασία έναντι πυρκαγιάς και έκρηξης
Οι ατµοί του διαλυτικού υλικού αυτού είναι βαρύτεροι από τον αέρα και
διευρύνονται υπέρ άνω της επιφάνειας του εδάφους. Οι ατµοί αυτοί δηµιουργούν µε
αέρα ένα εκρηκτικό µείγµα.

∆ιατηρείτε τα δοχεία του υλικού αυτού στεγνά και ερµητικά κλεισµένα σε ένα ψυχρό
και καλά αεριζόµενο χώρο.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
     ασυµβίβαστων

Απαιτήσεις στους χώρους αποθήκευσης και στα δοχεία
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
προστατευµένες έναντι έκρηξης. Οι πυθµένες των δοχείων πρέπει να διαθέτουν
ηλεκτρική αγωγιµότητα και να είναι αδιαπέραστοι για τα αποθηκευόµενα υλικά.

Τα δοχεία πρέπει να φυλάγονται ερµητικά κλειστά. Τα δοχεία δεν είναι ανθεκτικά
έναντι πίεσης. Κλείνετε προσεκτικά τα ανοικτά δοχεία και τοποθετείτε τα προς
φύλαξη όρθια προς αποφυγή διαρροών. Απαγορεύεται το κάπνισµα. Απαγορεύεται η
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είσοδος στην αποθήκη σε αναρµόδια πρόσωπα.

Οδηγίες για την αποθήκευση µε άλλα υλικά
Φυλάξτε το υλικό µακριά από όξινες και αλκαλικές ουσίες καθώς επίσης και µακριά
από οξειδωτικά µέσα.

Επιπλέον δεδοµένα σχετικά µε τους όρους αποθήκευσης
∆ιατηρείτε πάντα σε δοχεία, τα οποία ανταποκρίνονται στη γνήσια συσκευασία.
Τηρείτε τις υποδείξεις της ετικέτας. Αποθήκευση σε ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο.
Προστατεύετε από θερµότητα και άµεση ηλιακή ακτινοβολία. ∆ιατηρείτε µακριά από
πηγές ανάφλεξης.

Θερµοκρασία αποθήκευσης: 5 - 35 ˚C

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Λεπτοµερείς πληροφορίες παρέχουν τα τεχνικά πληροφοριακά δελτία.
_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

8.1. Παράµετροι ελέγχου

Οριακεσ τιµεσ στον χωρο εργασιασ

Αριθ. CAS Οριακές τιµές
ml/m³ (ppm) mg/m³

διλαυρικοσ κασσιτεροδιβουτυλεστερασ
77-58-7 GRSTE      -      0,2

GRTWA      -      0,1
αιθυλοβενζόλιο
100-41-4 AGW     20     88

GRSTE    125    545
GRTWA    100    435

µεθυλική ισοβουτυλική ακετόνη
108-10-1 AGW     20     83

GRSTE    100    410
GRTWA    100    410

ν-βουτυλικό οξικό άλασ
123-86-4 AGW     62    300

GRSTE    200    950
GRTWA    150    710

Αιθυλοαιθοξυπροπιονικό
763-69-9 AGW    100    610
ξυλόλιο (ισοµερέσ µείγµα)
1330-20-7 AGW    100    440

GRSTE    150    650
GRTWA    100    435

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1907/2006

Όνοµα του προϊόντος : 923-57 0.75L  MATT
                      CLEARCOAT-PLASTICS
Αριθµός προϊόντος   : AF23-0057 0103 Σελίδα 8 από  21
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 27.10.2017 Αριθµός έκδοσης  38
Επεξεργασία στις    : 18.10.2017 GR EL  00000000003

     8



Συστατικά τα µε DNEL
77-58-7: διλαυρικοσ κασσιτεροδιβουτυλεστερασ

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 0,02 mg/m3

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(από το δέρµα)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 0,42 mg/kg bw/d

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(από το δέρµα)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Βραχυχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 2,08 mg/kg bw/d

100-41-4: αιθυλοβενζόλιο
Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 77 mg/m3

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Βραχυχρόνια έκθεση - τοπικές επιδράσεις:
293 mg/m3

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(από το δέρµα)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 180 mg/kg bw/d

108-10-1: µεθυλική ισοβουτυλική ακετόνη
Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - τοπικές επιδράσεις:
83 mg/cm2

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 83 mg/cm2

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Βραχυχρόνια έκθεση - τοπικές επιδράσεις:
208 mg/cm2

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Βραχυχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 208 mg/cm2

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(από το δέρµα)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 11,8 mg/kg bw/d

123-86-4: ν-βουτυλικό οξικό άλασ
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Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές και
τοπικές επιδράσεις: 480 mg/m3

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Έκθεση µικρής διάρκειας - συστηµικές και
τοπικές επιδράσεις.: 960 mg/m3

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(από το δέρµα)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 7 mg/kg bw/d

1330-20-7: ξυλόλιο (ισοµερέσ µείγµα)
Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές και
τοπικές επιδράσεις: 77 mg/m3

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Έκθεση µικρής διάρκειας - συστηµικές και
τοπικές επιδράσεις.: 289 mg/m3

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(από το δέρµα)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 180 mg/kg bw/d

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(από το δέρµα)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Βραχυχρόνια έκθεση - τοπικές επιδράσεις:
174 mg/m3

41556-26-7: δι -(1,2,2,6,6-πενταµεθυοξυλ-4 πιπεριδινυλ)-εβακικό οξύ
Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 2,35 mg/m3

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(Εισπνοή)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Βραχυχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 2,35 mg/m3

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(από το δέρµα)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 2,5 mg/kg bw/d

Περιοχή εφαρµογής: εργαζόµενος/η(από το δέρµα)
Πιθανές επιπτώσεις για την υγεία: Βραχυχρόνια έκθεση - συστηµικές
επιδράσεις: 2,5 mg/kg bw/d

Συστατικά τα µε PNEC
77-58-7: διλαυρικοσ κασσιτεροδιβουτυλεστερασ

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1907/2006

Όνοµα του προϊόντος : 923-57 0.75L  MATT
                      CLEARCOAT-PLASTICS
Αριθµός προϊόντος   : AF23-0057 0103 Σελίδα 10 από  21
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 27.10.2017 Αριθµός έκδοσης  38
Επεξεργασία στις    : 18.10.2017 GR EL  00000000003

    10



έδαφος: 0,0407 mg/kg
νερό: 0,000463 mg/l

100-41-4: αιθυλοβενζόλιο
έδαφος: 2,68 mg/kg
νερό: 0,1 mg/l

108-10-1: µεθυλική ισοβουτυλική ακετόνη
έδαφος: 1,3 mg/kg
νερό: 0,6 mg/l

123-86-4: ν-βουτυλικό οξικό άλασ
έδαφος: 0,0903 mg/kg
νερό: 0,18 mg/l

1330-20-7: ξυλόλιο (ισοµερέσ µείγµα)
έδαφος: 2,31 mg/kg
νερό: 0,327 mg/l

41556-26-7: δι -(1,2,2,6,6-πενταµεθυοξυλ-4 πιπεριδινυλ)-εβακικό οξύ
νερό: 0,0022 mg/l

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι

Φροντίσετε για καλό αερισµό. Αυτός µπορεί να γίνει µε τοπική συσκευή αναρρόφησης,
ή µε τεχνικό αερισµό του αφορούµενου χώρου. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο
αερισµός αυτός δεν επαρκεί, για να τηρηθεί η τιµή συγκέντρωσης στο χώρο εργασίας
κάτω από τις επιτρεπόµενες οριακές τιµές που ισχύουν στο συγκεκριµένο χώρο
εργασίας, πρέπει να φορείται µία κατάλληλη αναπνευστική συσκευή, εγκεκριµένη για
το σκοπό αυτό.

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας

Προστασία αναπνοής
Σε περίπτωση υπέρβασης των πριακών τιµών του χώρου εργασίας, πρέπει να φοριέται
κατάλληλη αναπνευστική συσκευή, εγκεκριµένη για αυτό το σκοΰ.

Ξηρή λείανση, αυτογενές κόψιµο ή/και αυτογενής συγκόλληση της σκληρής µεµβράνης
βερνικιού ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη δηµιουργία σκόνης ή/και καπνού. Εάν
είναι εφικτό θα πρέπει να γίνεται υγρή λείανση. Εάν δεν είναι εφικτή η αποφυγή
έκθεσης παρά την εγκατάσταση τοπικής αναρρόφησης, πρέπει να φοριέται κατάλληλη
αναπνευστική συσκευή.

Σε περίπτωση επαφής µε αερολύµατα χρησιµοποιείτε ηµι-µάσκα προστασίας αναπνοής
A1P2.

Η προστασία των χεριών
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Φοράτε προστατευτικά γάντια.
Κατάλληλα είναι τα προστατευτικά γάντια για χηµικές ουσίες µε πρότυπα ελέγχου EN
374: π.χ. γάντια νιτριλίου

Πάχος υλικού: = 0,7 mm

Για τα σχετικά µε το χρόνο διαπερατότητας στοιχεία απευθυνθείτε στον κατασκευαστή
των γαντιών.

Τα στοιχεία βασίζονται σε πληροφορίες κατασκευαστών γαντιών, παραγωγών πρώτων
υλών ή σε βιβλιογραφικά στοιχεία για τα υλικά που περιέχει το προϊόν.

Το προστατευτικό γάντι πρέπει να ελεγχθεί σε κάθε περίπτωση για την καταλληλότητά
του στο συγκεκριµένο εργασιακό χώρο (π.χ. µηχανική ανθεκτικότητα, συµβατότητα
προϊόντος, αντιηλεκτροστατική).

Ακολουθείτε τις οδηγίες και τις πληροφορίες του κατασκευαστή των γαντιών για τη
χρήση, τη φύλαξη, την περιποίηση και την αντικατάσταση των γαντιών.

Τα γάντια πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως σε περίπτωση φθοράς ή µε τα πρώτα
σηµάδια φθοράς. Συνιστάται προληπτική προστασία των χεριών (µε κρέµα προστασίας
χεριών).

Προστασία των µατιών
Απαραίτητη σε περίπτωση κινδύνου επαφής του αφορούµενου υλικού µε τα µάτια.

Στεγανά προστατευτικά γυαλιά χρήση.

Προστασία του σώµατος
Φοράτε αντιστατική και αντιαναφλεκτική ένδυση από φυσικές ίνες ή/και
θερµοανθεκτικές συνθετικές ίνες.

φοράτε προστατευτική στολή. Απαραίτητη προστατευτική στολή: Στολή µίας χρήσης
ανθεκτική στα χηµικά

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Βλέπε τµήµα 7 και 12
_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 9: Φυσικεσ και χηµικεσ ιδιοτητεσ

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Μορφή                  : υγρό

Χρώµα                  : άχρωµο

Οσµή                   : ιδιότυπο
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Τιµή πΗ                : ανεφάρµοστο

Αλλαγή καταστάσεως
Σηµείο βρασµού/Περιοχή βρασµού : 124 - 165 ˚C
Σηµείο τήξης/Περιοχή τήξης     : δ.υ.σ.

Σηµείο φλογισµού               : >+23 ˚C  ISO 3679

Θερµοκρασία ανάφλεξης          : > 200 ˚C
                                 ∆ιαλυτικό υλικό

Όρια έκρηξης, κάτω             : > 35 g/m3
              άνω              : δ.υ.σ.

Πίεση εξάτµισης                : δ.υ.σ.

Πυκνότητα                      : 0,994 g/cm3 σε 20˚C

∆ιαλυτικότητα                  : δεν αναµιγνύεται µε νερό

Ιξώδες                         : 97,3 mm2/s

9.2. Άλλες πληροφορίες

Χρόνος Ροής                    : >072/4 s σε 20˚C  ISO 2431
_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 10: Σταθεροτητα και αντιδραστικοτητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Κατά την εφαρµογή των συνιστώµενων κανονισµών, όσον αφορά την αποθήκευση και την
χρησιµοποίηση, είναι το υλικό αυτό σταθερό (βλέπε τµήµα 7)

10.2. Χηµική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισµού όπως συνίσταται /
υποδεικνύεται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

∆εν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισµού όπως
συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερµότητα, σπινθήρες, γυµνή φλόγα.

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1907/2006

Όνοµα του προϊόντος : 923-57 0.75L  MATT
                      CLEARCOAT-PLASTICS
Αριθµός προϊόντος   : AF23-0057 0103 Σελίδα 13 από  21
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 27.10.2017 Αριθµός έκδοσης  38
Επεξεργασία στις    : 18.10.2017 GR EL  00000000003

    13



10.5. Μη συµβατά υλικά

∆ιατηρείτε το προϊόν µακριά από πολύ όξινα και αλκαλικά υλικά καθώς και
οξειδωτικά µέσα προς αποφυγή εξωθερµικών αντιδράσεων.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να προκύψουν επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης, όπως
π.χ. µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, καπνός, οξείδια του αζώτου.

_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

The mixture has been assessed following regulation (EC) No 1272/2008. See
sections 2 and 3 for details.

Η εισπνοή των συστατικών στοιχείων του διαλυτικού υλικού άνω της οριακής τιµής
του χώρο εργασίας µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία, όπως π.χ. ερεθισµό των
βλεννογόνων και των αναπνευστικών οργάνων, παθήσεις των νεφρών και του ήπατος
καθώς επίσης και δυσµενή επιρροή στο νευρικό σύστηµα. Ενδείξεις και συµπτώµατα:
Πονοκέφαλοι, ζαλάδες, κόπωση, µυική αδυναµία, ναρκωτική επίδραση και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις αναισθησία.
Επαναλαµβανόµενη ή διαρκής εισπνοή συµπυκνωµένων διαλυτών άνω της οριακής τιµής
που ισχύει για τη θέση εργασίας, ενδέχεται να προκαλέσει χρόνιες βλάβες του
κεντρικού νευρικού συστήµατος, όπως χρόνια τοξική εγκεφαλοπάθεια,
συµπεριλαµβανοµένων αλλοιώσεων συµπεριφοράς και διαταραχών µνήµης.
Τα διαλυτικά µέσα απορροφούµενα από την επιδερµίδα µπορούν να προκαλέσουν µερικά
από τα παραπάνω αποτελέσµατα. Η µακρά ή επανειληµµένη επαφή µε το προϊόν
δυσχεραίνει την φυσική ανανέωση της λίπανσης του δέρµατος και µπορεί να οδηγήσει
σε µη αλλεργική δερµατίτιδα επαφής ή και σε απορρόφηση από το δέρµα.

οξεία τοξικότητα
∆εν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων.

∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

Πιτσιλίσµατα του διαλυτικού υλικού µπορεί να επιφέρουν ερεθισµούς στα µάτια και
επανόρθωτες βλάβες.

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρµατος
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων
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∆εν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων.

καρκινογένεση
∆εν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων.

τοξικότητα για την αναπαραγωγή
∆εν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειληµµένη έκθεση
∆εν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων.

Κίνδυνος κατά την εισπνοή
∆εν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων.

_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 12: Οικολογικές πληροφορίες

∆εν υπάρχουν αποτελέσµατα δοκιµών για το προϊόν.

Μην αφήνετε το παρασκεύασµα να καταλήξει στα ύδατα ή στσ αποχετευτικό δίκτυο.

The mixture has been assessed following regulation (EC) No 1272/2008 and is
classified for eco-toxicological properties accordingly. See sections 2 and 3 for
details.

12.1. Τοξικότητα

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης

Βιοδιασπασιµότητα των βλαβερών για το περιβάλλον συστατικών που αναφέρθηκαν στην
τµήµα 3:

Αριθµός CAS Μέθοδος τεστ Βιοδιασπασιµότητα %

ξυλόλιο (ισοµερέσ µείγµα)
1330-20-7 OECD 301 A εύκολη βιοδιασπασιµότητα
αιθυλοβενζόλιο
100-41-4 OECD 301 A εύκολη βιοδιασπασιµότητα
διλαυρικοσ κασσιτεροδιβουτυλεστερασ
77-58-7 OECD 301 B 20

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

δ.υ.σ.
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12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

δ.υ.σ.

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα XIII του κανονισµού (ΕΕ)  No.1907/2006 για τις χηµικές
ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals): Το προϊόν δεν περιέχει καµµιά ουσία που να ικανοποιεί τα κριτήρια ΑΒΤ
(ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες, τοξικές) ή αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως
βιοσυσσωρεύσιµες).

12.6. Άλλες δυσµενείς επιπιώσεις

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) 1005/2009
σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Να τηρείτε τις εθνικές και τις τοπικές νοµικές απαιτήσεις.

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Απόφαση της Επιτροπής 2014/955/EE της 18ης ∆εκεµβρίου 2014:

08 01 11*
Απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π∆ΠΧ) καθώς και την
αφαίρεση χρωµάτων και βερνικιών;
απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες

Τα απόβλητα που σηµειώνονται µε ένα αστεράκι (*) πρέπει να θεωρούνται ως
επικίνδυνα απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων
2008/98/EK.

Μολυσµένη συσκευασία

Σύσταση
Συσκευασίες που δεν έχουν εκκενωθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς, πρέπει να
αποσύρονται κατά την έννοια της Οδηγίας 2008/98/EK.

_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 14: Ενδειξεισ σχετικεσ µε την µεταφορα

14.1. Αριθµός ΟΗΕ
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Οδικη µεταφορα (ADR/RID):
1263

Θαλασσια µεταφορα (IMDG):
1263

Αεροπορικη µεταφορα (IATA/ICAO):
1263

Μεταφορά µε εσωτερική ναυσιπλοΐα (ADN):
mη αξιολογηµένος/η/ο

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

Οδικη µεταφορα (ADR/RID):
ΧΡΩΜΑΤΑ

Θαλασσια µεταφορα (IMDG):
PAINT

Αεροπορικη µεταφορα (IATA/ICAO):
PAINT

Μεταφορά µε εσωτερική ναυσιπλοΐα (ADN):
mη αξιολογηµένος/η/ο

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

Οδικη µεταφορα (ADR/RID):
3

Θαλασσια µεταφορα (IMDG):
3

Αεροπορικη µεταφορα (IATA/ICAO):
3

Μεταφορά µε εσωτερική ναυσιπλοΐα (ADN):
mη αξιολογηµένος/η/ο

14.4. Οµάδα συσκευασίας

Οδικη µεταφορα (ADR/RID):
III

Θαλασσια µεταφορα (IMDG):
III
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Αεροπορικη µεταφορα (IATA/ICAO):
III

Μεταφορά µε εσωτερική ναυσιπλοΐα (ADN):
mη αξιολογηµένος/η/ο

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Οδικη µεταφορα (ADR/RID):
κανένα

Θαλασσια µεταφορα (IMDG):
κανένα

Μεταφορά µε εσωτερική ναυσιπλοΐα (ADN):
mη αξιολογηµένος/η/ο

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Οδικη µεταφορα (ADR/RID):
Κωδικός τούννελ: D/E
Αριθµός κινδύνου 30

Θαλασσια µεταφορα (IMDG):
Αριθ. ΕΜΣ: F-E, S-E

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

mη αξιολογηµένος/η/ο
_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 15: Πληροφορίες σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις

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

Στοιχεία οδηγίας VOC 1999/13/EK (αναφέρεται στον τύπο παράδοσης του προϊόντος)
Πτητικοί οργανικοί διαλύτες: 55 %
VOC                        : 55 %
πτητικές ουσίες CMR        : δεν ισχύει

Στοιχεία Οδηγίας DecoPaint 2004/42/EΚ
Υποκατηγορία σύµφωνα µε Παράρτηµα IIB : e
Οριακή τιµή για ανώτατο όριο περιεκτικότητας VOC
σύµφωνα µε Παράρτηµα IIB : 840 g/l
Περιεκτικότητα VOC του προετοιµασµένου προϊόντος,
ISO 11890-2 : 700 g/l
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Τοπικοι κανονισµοι

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας

∆εν απαιτείται Εκτίµηση Χηµικού Κινδύνου.
_____________________________________________________________________________________

Tµήµα 16: ∆ιαφορεσ ενδειξεισ

Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας έχει προετοιµασθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ)
αριθ. 1907/2006, Παράρτηµα II, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ)
2015/830.

Οι πληροφορίες στο παρόν έντυπο δεδοµένων ασφαλείας δεν αποδεσµεύουν το χρήστη
από την εκτέλεση έρευνας κινδύνων σύµφωνα µε την Οδηγία 98/24/EΚ.

Ενδείξεις κινδύνου που προκύπτουν από υλικά, τα οποία αναφέρονται στο τµήµα 2 και
3

Acute Tox.
Οξεία τοξικότητα
Aquatic Acute
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - οξεία
Aquatic Chronic
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια
Asp. Tox.
Κίνδυνος κατά την εισπνοή
Eye Dam./Irrit.
Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός
Flam. Liq.
Εύφλεκτο υγρό
Muta.
Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων
Repr.
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή
STOT RE
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειληµµένη έκθεση
STOT SE
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση
Skin Corr./Irrit.
∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος
Skin Sens.
Ευαισθητοποίηση του δέρµατος

H225
Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατµός.
H226
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Εύφλεκτο υγρό και ατµός.
H304
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές
οδούς.
H312
Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα.
H314
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H315
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H317
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H318
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H332
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H336
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H341
Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωµάτων.
H360FD
Μπορεί να βλάψει την γονιµότητα. Μπορεί να βλάψει το έµβρυο.
H370
Προκαλεί βλάβες στα όργανα.
H372
Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
H373
Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε όργανα µετά από παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη
έκθεση.
H400
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
H410
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σε συστήµατα µε πολλαπλά συστατικά στοιχεία αναφερθείτε στα δελτία δεδοµένου
ασφαλείας για όλα τα συστατικά.

Επεξηγήσεις των συντµήσεων:
δ.υ.σ. δεν υπάρχουν στοιχεία
α.     ανεφάρµοστο

AGW, ΜΑΚ Οριακή τιµή στη θέση εργασίας, έκδοση 1/2006
TRK*   Τεχνική πρότυπη συγκέντρωση
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GRSTE  Όριο Βραχυπρόθεσµης Έκθεσης
GRTWA  Μέση Συγκέντρωση Ολοκληρωµένη στο Χρόνο

_____________________________________________________________________________________

Τα στοιχεία που περιέχονται σ΄ αυτή τη δηµοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εµπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και
την εφαρµογή του προϊόντος µας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την
υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιµές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν
κάποια εγγύηση για ορισµένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για
συγκεκριµένη χρήση Οποιεσδήποτε περιγραφές, δεδοµένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που
δίνονται στο παρόν µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και δεν
αποτελούν συµφωνηµένη συµβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του
αποδέκτη των προϊόντων µας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά
δικαιώµατα και ισχύοντες νόµοι και νοµοθεσία.
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