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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

MOTOR-LAC 

Έκδοση 2
η
 

Ηµεροµηνία έκδοσης: 05-09-14 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρίας/επιχείρησης 

 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 07-ΜΛ 

      Κωδικός φόρµουλας: 05-100-00. ΤΠ: 1  

1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες 

χρήσεις  

Βερνικόχρωµα µεταλλικών επιφανειών 

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας 

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τ.Κ. 57022, ΣΙΝ∆ΟΣ 

ΤΗΛ. 2310-796663, FAX 2310-723147 

ΤΗΛ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΗΣ: 6972-547695 (ΓΚΑΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 
1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 210 7793777 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 

 

2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος 

Εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 3 

∆ιαβρωτικά/ερεθιστικά για το δέρµα 2 

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή κατηγορίας 2 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση κατηγορίας 3 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επαναλαµβανόµενη έκθεση κατηγορίας 2 

Χρόνιος κίνδυνος για το περιβάλλον κατηγορίας 3 

2.2 Στοιχεία επισήµανσης            

                                                                           
Προειδοποιητικές λέξεις: Προσοχή 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ:  

Η226: Υγρό και ατµοί εύφλεκτα 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:  

Η361: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιµότητα ή στο έµβρυο. 

Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

H315: Προκαλεί ερεθισµό του δερµάτος. 

Η373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη 

έκθεση 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  

Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:  

P210: Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. 

P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/ σταγονίδια/ατµούς/ εκνεφώµατα. 

P271 Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο. 
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P281 Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας όταν απαιτείται. 

P405: Φυλάσσεται κλειδωµένο. 

P501: ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους τοπικούς και εθνικούς 

κανονισµούς. 

Κατηγορία προϊόντος Β/δ(∆) ‘Τελικά επιχρίσµατα: Όλοι οι τύποι’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 

2004/42/ΕΚ. Οριακή τιµή VOC κατηγορίας: 420gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιµου 

προς χρήση προϊόντος είναι 419gr/lt. Συµµορφούµενο προϊόν και µετά το έτος 2007. 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Τολουόλιο. ΠΕΡΙΕΧΕΙ Οκταϊκό κοβάλτιο και 2-βουτανοξίµη. Ενδέχεται να 

προξενήσει αλλεργική αντίδραση. 

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:210-7793777   

Χρησιµοποιήστε χωρίς αραίωση. 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά 

 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝ

ΤΡΩΣΗ 

% κ.β. 

ΑΡ. ΕΓΓΡ. REACH ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Α: EINECS Nr 

B: CAS Nr 

Υδρογονάνθρακες C9-12,  

n-αλκάνια, ισοαλκάνια, 

κυκλικά, αρωµατικά (2-25%) 

Flam. Liq. 3 H226 
Asp. Tox. 1 H304 

EUH066,STOT SE 3, H336 
STOT RE 1 H372 

Aquatic Chronic 2, H411 

0.5-1.0  A=265-185-4 

B=64742-82-1 

Ξυλόλιο Flam. Liq. 3 H226 
Asp. Tox. 4 H312, Η332 

Skin Irrit. 2  H315 

10-15  A=215-535-7 

B=1330-20-7 

Τολουόλιο Flam. Liq. 2 H225 
Repr. 2 H361d 

Asp. Tox. 1 H304 
STOT RE 2 H373 
Skin Irrit. 2 H315 
STOT SE 3 H336 

20-25  Α=203-625-9 

Β=108-88-3 

2-βουτανοξίµη Carc. 2 H351 
Acute Tox. 4 H312 
Eye Dam. 1 H318 
Skin Sens. 1 H317 

0.1-0.5  A=202-496-6 

Β=96-29-7 

Οκταϊκό κοβάλτιο Repr. 2 H361 
Acute Tox.4 H302 
Skin Sens. 1 H317 

Aquatic Chronic 1, H410 

0.1-0.5  Α=205-250-6 

Β=136-52-7 

Οκταϊκό ασβέστιο Eye Dam. 1 H318 
Repr. 2 H361 

0.5-1.0  A=205-249-0 

B=136-51-6 

Οκταϊκό ζιρκόνιο Repr. 2 H361 0.5-1.0  Α=245-018-1 

Β=22464-99-9 

 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 

4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών   

Γενικές πληροφορίες : ∆εν αναµένεται να είναι επικίνδυνο για την υγεία όταν χρησιµοποιείται 

κάτω από κανονικές συνθήκες.  

Εισπνοή : Μεταβείτε σε χώρο µε φρέσκο αέρα. Αν δεν γίνει ταχεία ανάνηψη, µεταβείτε στο 

πλησιέστερο νοσοκοµείο για περαιτέρω θεραπευτική αγωγή.  

Επαφή µε το δέρµα : Αφαιρέστε την µολυσµένη ενδυµασία. Ξεπλένετε αµέσως το δέρµα µε 

άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, και συνεχίστε το πλύσιµο µε νερό και σαπούνι, εάν 

υπάρχει. Αν επιµένει το κοκκίνισµα, το πρήξιµο, ο πόνος ή / και οι φυσαλίδες µεταβείτε στο 

πλησιέστερο νοσοκοµείο για πρόσθετη θεραπευτική αγωγή. 
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Επαφή µε τα µάτια : Ξεπλύνετε το µάτι µε άφθονες ποσότητες νερού. Αν εµφανισθεί επίµονος 

ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. 

Κατάποση : Σε περίπτωση κατάποσης, µην προκαλείτε εµετό: µεταβείτε στο πλησιέστερο  

νοσοκοµείο για περαιτέρω θεραπευτική αγωγή. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε το 

κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η αναρρόφηση. Αν κάποιες από τις 

παρακάτω επακόλουθες ενδείξεις η συµπτώµατα εµφανιστούν µέσα στις επόµενες 6 ώρες, 

µεταφέρετε στον πλησιέστερο σταθµό πρώτων βοηθειών: πυρετός πάνω από 101° F (37° C), 

έλλειψη αναπνοής, συµφόρηση στο στήθος η συνεχής βήχας η λαχάνιασµα. 

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις άµεσες ή µεταγενέστερες 

∆εν υπάρχουν 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

∆εν αναφέρεται 

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 

 

Εκκενώστε το χώρο της πυρκαγιάς από όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην οµάδα 

αντιµετώπισης εκτάκτου ανάγκης. 

5.1 Πυροσβεστικά µέσα 

Αφρός, νερό µε καταιωνισµό ή ψεκασµό µε νεφελωτήρες (water fog). Ξηρά χηµική σκόνη, 

διοξείδιο του άνθρακος, άµµος ή χώµα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο σε µικρές πυρκαγιές. 

Μη διοχετεύετε νερά από σβήσιµο φωτιάς στο υδατικό περιβάλλον. Μη χρησιµοποιείτε δέσµη  

νερού. 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 

Αν συµβεί ατελής καύση µπορεί να αναπτυχθεί µονοξείδιο του άνθρακος. Επιπλέει και µπορεί να 

αναφλεγεί στην επιφάνεια του νερού. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρος εξαπλώνονται στην 

επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από απόσταση. 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυµασία και αυτοτελή αναπνευστική συσκευή. ∆ιατηρείτε τα 

γειτονικά (προς τη φωτιά) δοχεία δροσερά ψεκάζοντάς τα µε νερό. 

 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Αποφεύγετε την επαφή µε διαρρέον ή εκλυόµενο υλικό. Αφαιρείτε αµέσως όλα τα µολυσµένα 

ενδύµατα. Για συµβουλές σχετικά µε την επιλογή του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισµού 

βλέπε κεφάλαιο 8 του παρόντος φυλλαδίου δεδοµένων ασφαλείας του υλικού. Για συµβουλές 

σχετικά µε τη διάθεση προϊόντος που έχει διαρρεύσει βλέπε κεφάλαιο 13 του παρόντος 

φυλλαδίου δεδοµένων ασφαλείας του υλικού. 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Κλείστε τις διαρροές, εάν είναι δυνατό χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο. Αποµακρύνετε όλες τις 

πιθανές πηγές ανάφλεξης στον περιβάλλοντα χώρο. Χρησιµοποιείστε κατάλληλα περιοριστικά 

µέτρα για την αποφυγή περιβαλλοντικής µόλυνσης. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε 

αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους ή ποτάµια χρησιµοποιώντας άµµο, χώµα ή άλλα κατάλληλα 

εµπόδια. Προσπαθήστε να σκορπίσετε τον ατµό ή να κατευθύνετε τη ροή του σε ασφαλή χώρο, 

για παράδειγµα ψεκάζοντας µε καπνό. Λάβετε µέτρα προφύλαξης κατά των στατικών 

εκκενώσεων. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον 

εξοπλισµό 
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6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό 

Σε περίπτωση µικρών ποσοτήτων χυµένου υγρού, µεταφέρετέ το µε µηχανικά εντός 

σεσηµασµένου, σφραγισµένου δοχείου για την ανάκτηση ή την ασφαλή διάθεση του προϊόντος. 

∆ιευκολύνετε την εξάτµιση ή την απορρόφηση των υπολειµµάτων από κατάλληλο 

απορροφητικό υλικό, και απορρίψτε το ασφαλώς. Αφαιρέστε το µολυσµένο έδαφος και 

απορρίψτε το ασφαλώς. Σε περίπτωση µεγάλων ποσοτήτων χυµένου υγρού, µεταφέρετέ το µε  

µηχανικά µέσα σε µια δεξαµενή περισυλλογής για ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση. Μην ξεπλένετε 

τα υπολείµµατα µε νερό. ∆ιατηρήστε τα ως µολυσµένα απόβλητο. ∆ιευκολύνετε την εξάτµιση ή 

την απορρόφηση των υπολειµµάτων από κατάλληλο απορροφητικό υλικό, και απορρίψτε το 

ασφαλώς. Αφαιρέστε το µολυσµένο έδαφος και απορρίψτε το ασφαλώς. 

6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα 

∆είτε το τµήµα 13 για πληροφορίες ως προς την απόρριψη προϊόντος. Ενηµερώνετε τις αρχές 

εάν λάβει χώρα ή εάν ενδέχεται να λάβει χώρα κίνδυνος έκθεσης για το κοινό ή το περιβάλλον. 

Οι ατµοί µε αέρα µπορεί να σχηµατίσουν µίγµα εκρηκτικό. 

 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και Αποθήκευση 

 

Αποφύγετε να αναπνέετε ατµούς του υλικού η να έλθετε σε επαφή µε το υλικό. Να γίνεται χρήση 

µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε επιµελώς µετά την χρήση. Σαν καθοδήγηση γιά 

την επιλογή των Μέσων Ατοµικής Προστασίας δείτε το Κεφάλαιο 8 του παρόντος ∆ελτίου  

∆εδοµένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet). Χρησιµοποιήστε τις πληροφορίες του 

παρόντος φυλλαδίου δεδοµένων ως βάση για την εκτίµηση κινδύνου των τοπικών συνθηκών για 

τον καθορισµό κατάλληλων ελέγχων σχετικά µε τον χειρισµό, την αποθήκευση και τη διάθεση 

του υλικού αυτού. 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 

Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και την ενδυµασία. Σβήστε κάθε γυµνή φωτιά. Μη 

καπνίζετε. Αποµακρύνατε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Εξασφαλίστε την 

ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι 

του αέρος εξαπλώνονται στην επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από 

απόσταση. Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο µε προσοχή και σε καλά αεριζόµενο χώρο. 

Αερίζετε τον χώρο εργασίας κατά τρόπο που να µην υπερβαίνονται τα καθορισµένα όρια 

επαγγελµατικής έκθεσης (OEL). Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην 

αποχέτευση. 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων 

Πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο υπόγειο (κλειστό) χώρο, µακριά από το φως του 

ηλίου, πηγές ανάφλεξης και άλλες πηγές θερµότητας. Οι δεξαµενές αποθήκευσης υλικών χύδην 

πρέπει να βρίσκονται εντός αναχώµατος (τοίχου θωράκισης). Κρατήστε απόσταση ασφαλείας 

από αερολύµατα, από εύφλεκτα, οξειδωτικά ή διαβρωτικά µέσα, και από άλλα εύφλεκτα 

προϊόντα τα οποία δεν είναι επιβλαβή ή τοξικά για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. Θερµοκρασία 

αποθήκευσης: Συνήθη περιβάλλοντος. 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Παρακαλούµε ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 16 ή και στα παραρτήµατα για τις καταχωρισµένες 

χρήσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό REACH.  
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 

 

8.1 Παράµετροι ελέγχου 

Υδρογονάνθρακες C9-12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωµατικά (2-25%): TLV 100 ppm 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

∆ιαβάστε σε συνδυασµό µε το Παράδειγµα Έκθεσης για τη δική σας συγκεκριµένη χρήση που 

περιέχεται στο Παράρτηµα. Μην καταπιείτε. Σε περίπτωση κατάποσης απευθυνθείτε αµέσως σε 

γιατρό. Το επίπεδο προστασίας και το είδος των αναγκαίων ελέγχων ποικίλει ανάλογα µε τις 

συνθήκες πιθανής έκθεσης. Επιλέξτε ελέγχους που βασίζονται στην εκτίµηση κινδύνου των 

τοπικών περιστάσεων. Στα κατάλληλα µέτρα περιλαµβάνονται: Επαρκής εξαερισµός ασφαλής 

έναντι εκρήξεων για τον έλεγχο των εναέριων συγκεντρώσεων εντός των κατευθυντήριων 

οδηγιών / των οριακών τιµών έκθεσης. Ξέπλυµα µατιών και ντους για χρήση έκτακτης ανάγκης. 

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός (ΠΠΕ) πρέπει να ανταποκρίνεται στα συνιστώµενα 

εθνικά πρότυπα. Απευθυνθείτε στους προµηθευτές ΠΠΕ για να βεβαιωθείτε σχετικά. 

Προστασία των µατιών Προστατευτικά γυαλιά (ΕΝ 166) Γυαλιά προστασίας από 

εκτοξευόµενες χηµικές ουσίες (Γυαλιά προστασίας από χηµικές ουσίες). 

Προστασία των χεριών Όταν το προϊόν έλθει σε επαφή µε τα χεριά, η χρήση γαντιών 

αποδεκτών από τα αντίστοιχα standards (π.χ. Ευρώπη ΕΝ374, ΗΠΑ F739) κατασκευασµένων 

από τα παρακάτω προϊόντα µπορεί να δώσει ικανοποιητική χηµική προστασία. Μακροπρόθεσµη 

προστασία: γάντια νιτριλίου. Τυχαία επαφή/Προστασία από εκτόξευση: Γάντια από 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή από καουτσούκ νεοπρενίου. Η προσωπική υγιεινή αποτελεί 

βασική προϋπόθεση της αποτελεσµατικής φροντίδας των χεριών. Τα γάντια πρέπει να 

φοριούνται µόνον όταν τα χέρια είναι καθαρά. Μετά από τη χρήση γαντιών, τα χέρια θα πρέπει 

να πλένονται και να στεγνώνονται επιµελώς. Συνιστάται η χρήση καλλυντικής ουσίας 

περιορισµού της ξηρότητας του δέρµατος χωρίς άρωµα. 

Προστασία σώµατος Ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες γάντια (κοντά/µακριά) µπότες, και ποδιά. 

Συνήθως δεν απαιτείται προστατευτική διάταξη δέρµατος πέρα από την τυποποιηµένη έκδοση 

στολής εργασίας. 

Αναπνευστική προστασία Αν οι µηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις στον αέρα 

σε ένα επίπεδο ικανό να προστατεύει την υγειά των εργαζόµενων, επιλέξτε µια προστατευτική 

αναπνευστική συσκευή χρήσιµη για τις ειδικές συνθήκες που απαιτούνται και ενοποιούσα την 

αντίστοιχη Νοµοθεσία. Ελέγξτε µε τους προµηθευτές των προστατευτικών αναπνευστικών 

συσκευών. Όταν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αναπνευστήρες φιλτραρίσµατος αέρα, επιλέξτε 

ένα κατάλληλο συνδυασµό µάσκας και φίλτρου. Επιλέξτε ένα φίλτρο κατάλληλο για οργανικά 

αέρια και ατµούς [µε σηµείο βρασµού µικρότερο των 65 °C (149 °F)] που να ανταποκρίνεται 

στο EN14387. Όταν δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αναπνευστήρες φιλτραρίσµατος αέρα 

(π.χ. οι συγκεντρώσεις στον αέρα είναι υψηλές, κίνδυνος ανεπαρκούς οξυγόνου, περιορισµένος 

χώρος) χρησιµοποιήστε κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.  

Μέθοδοι παρακολούθησης Ίσως χρειαστεί παρακολούθηση της συγκέντρωσης ουσιών στην 

περιοχή όπου αναπνέουν εργαζόµενοι ή γενικά στον χώρο εργασίας για να εξασφαλιστεί η 

συµµόρφωση µε κάποιο Όριο Επαγγελµατικής Έκθεσης (OEL) καθώς και η αρτιότητα των 

ελέγχων έκθεσης. Για κάποιες ουσίες ίσως να χρειαστεί και βιολογική παρακολούθηση. 

Παραδείγµατα πηγών συνιστώµενων µεθόδων παρακολούθησης του αέρα δίνονται 

παρακάτω ή θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή. Ίσως να υπάρχουν πρόσθετες 

εθνικές µέθοδοι.  

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical 

Methods, http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html. Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA),  

USA: Sampling and Analytical Methods, http://www.oshaslc. gov/dts/sltc/methods/toc.html.  

Health and Safety Executive (HSE),  
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UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances, 

http://www.hsl.gov.uk/publications/mdhs.aspx. 

Berufsgenossenschaftliches Institut fόr Arbeitssicherheit (BIA), Germany 

http://www.hvbg.de/d/bia/index.html. L'Institut National de Recherche et de Securitι, (INRS), 

France http://www.inrs.fr/securite/hygiene_securite_travail.html. 

Berufsgenossenschaftliches Institut fόr Arbeitssicherheit (BIA), Germany 

http://www.hvbg.de/d/bia/index.html. L'Institut National de Recherche et de Securitι, (INRS), 

France http://www.inrs.fr/securite/hygiene_securite_travail.html. 

Μέτρα ελέγχου περιβαλλοντολογικής έκθεσης Για την απελευθέρωση (στην ατµόσφαιρα) του 

απορροφηθέντος αέρος που περιέχει ατµούς (του προϊόντος), πρέπει να ακολουθούνται οι 

τοπικές οδηγίες σχετικά µε τα επιτρεπτά όρια εκποµπών πτητικών ουσιών. 

 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

Ιδιότητα Αποτέλεσµα Μον. µετρ. 

(συνθ. αναφ) 

Μέθοδος 

δοκιµής 

Όψη ∆ιαυγές   

Οσµή  Αυτή των 

αλειφατικών 

διαλυτών 

  

Όριο οσµής -   

pH -   

Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως - °C  

Αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης - °C  

Σηµείο ανάφλεξης 21-65 °C  

Ταχύτητα εξάτµισης -   

Αναφλεξιµότητα (στερεό/αέριο) -   

Ανώτερη/χαµηλότερη αναφλεξιµότητα ή όρια 

εκρηκτικότητας 

-   

Πίεση ατµών - Bar  

Πυκνότητα ατµών -   

Σχετική πυκνότητα 1.20-1.25 Kgr/l  

∆ιαλυτότητα (διαλυτότητες) Καθόλου   

Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό -   

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης - °C  

Θερµοκρασία αποσύνθεσης -   

Ιξώδες 1500-2500 mPas  

Εκρηκτικές ιδιότητες -   

Οξειδωτικές ιδιότητες -   

 

9.2 Άλλες πληροφορίες 

∆εν υπάρχουν 

 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 

 

10.1 ∆ραστικότητα 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως. 

10.2 Χηµική σταθερότητα 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως. 
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10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως. 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 

Αποφεύγετε τη θερµότητα, τους σπινθήρες, τις ελεύθερες φλόγες και τις άλλες πηγές ανάφλεξης. 

10.5 Μη συµβατά υλικά 

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Η θερµική αποσύνθεση εξαρτάται κατά πολύ από τις συνθήκες. Κατά την καύση ή τη θερµική ή 

οξειδωτική υποβάθµιση του υλικού αυτού, θα προκύψει ένα πολύπλοκο µείγµα εναέριων 

στερεών, υγρών και αερίων, συµπεριλαµβανοµένου του µονοξειδίου του άνθρακα, του  

διοξειδίου του άνθρακα και άλλων οργανικών ενώσεων. 

 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.   

 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

 

12.1 Τοξικότητα 

 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.   

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.   

12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.   

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.   

12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες PBT/vPvT σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EC) No 1907/2006, 

Annex XIII  

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

∆εν υπάρχουν 

 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη 

 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων  

∆ιάθεση υλικού: Αν είναι δυνατό ανακτήστε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). Αυτός που παράγει τα 

απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων 

του υλικού που παράγει για τον προσδιορισµό των κατάλληλων µεθόδων ταξινόµησης και 

διάθεσης αποβλήτων, σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανονισµούς. Να µην απορρίπτεται στο 

περιβάλλον, σε αποχετεύσεις η σε υδατικά συστήµατα εν ροή. Το προς απόρριψη υλικό δεν 

επιτρέπεται να µολύνει το έδαφος η το νερό. 

Απόρριψη συσκευασιών : Στεγνώστε απόλυτα τα δοχεία Μετά το στέγνωµα αερίστε σε ασφαλές 

µέρος µακριά από σπινθήρες και φωτιά. Τα υπολείµµατα µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο 

έκρηξης. Μη τρυπάτε ή κόβετε ή συγκολλάτε δοχεία που δεν έχουν καθαριστεί. Στείλτε τα σε 

ανακατασκευαστές δοχείων ή αναµορφωτές µετάλλων. 

Τοπική νοµοθεσία: Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους περιφερειακούς, εθνικούς 

και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. Οι τοπικοί κανονισµοί ενδέχεται να είναι αυστηρότεροι 

από τις περιφερειακές ή εθνικές απαιτήσεις και πρέπει να τηρούνται. 
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ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε την µεταφορά 

 

14.1 Αριθµός ΟΗΕ 

1866 

14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 

∆ιάλυµα αλκυδικής ρητίνης 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά 

3 

14.4 Οµάδα συσκευασίας 

ΙΙΙ 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Βλ παρ7 

14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της σύµβασης MARPOL 73/78 και του 

κώδικα IBC 

∆εν πρόκειται να υπάρξει χύδην υλικό 

 

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 
Οδηγία 96/82/EC (Seveso), annex I, part 2: category 8  
Κανονισµός 2006/1907/EC (REACH) 
Κανονισµός 2008/1272/EC (CLP) 
Κανονισµός 42/2004/ΕC (VOC).  

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 

∆εν αναφέρεται 

 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες  

 

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό 

H315: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος 

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις 

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη 

έκθεση 

H331: Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής 

Η311: Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα 

Η301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης 

Η314: Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες 

H317: Μπορεί  να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση 

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις 

 

 


