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TMHMA 1. Iro1x£ia ouaia�/TTaBaOK£uaa1,,1aro� Kai £T01B£ia�/£TT1X£iB[]0[]� ____________ 1 

1.1. Avayvwpl<JTIKO<; KWiSIKO<; npo"i6VTO<; 

Enwvuµio Windscreen Adhesive / ET/W-9000  

1.2. ruvmpd<; npoai51op1�6µEVE<; XP11CJEI<; TrJ<; ouaia<; 11 TOU µdyµarn<; KOi OVTEViSEIKVUOIJEVE<; XP11CJEI<; 

Avoyvwp1crµtvE<; Xp11crE1<; 

L<l>PArlHIKA KAI LYrKOi\i\HTIKA 

LKEYALMATA HH BIOMHXANIA 

BIOMHXANIKH E<l>APMOrH THL 

L<l>PArlHIKA KAI LYrKOi\i\HTIKA 

XHMIKH OYLIA XPHrn LE EPrAHHPIA, 

BIOMHXANIKH 

• 

ruyKoAArJTIKO CJUCJTaTIKO via TrJV aUTOKIVrJTOl31oµrixavia. 

SU: 10. 

ERC: 2. 

PROC: 3, 4, 5, 8a, 8b, 9. 

PC: 1. 

SU: 17, 19. 

ERC: 5, 8b. 

PROC: 10, 8a, 8b. 

PC: 1. 

PROC: 15. 

PC: 1, 21. 

EnoyyEAµm1Kt<; 

SU: 17, 19. 

ERC: 5, 8b. 

PROC: 10, 8a, 8b. 

PC: 1. 

Kmov0Aw11Kt<; 

I 
1.3. r101xda rnu npoµri8w111 rnu iSEMiou i5Ei5oµtvwv aaq>aAda<; 

Em1p1K11 µopq>11 

ll.1Eu8uvcrri 

Tono8ecrio KOi KpaTO<; 

OIEU8uvcrri rJAEKTpOVIKOU mxuopoµEiou TOU 

opµoiSiou 

TTOU EIVOI UTTEU8uvo<; y10 TO iSEATio i5Ei5oµtvwv 

ocrq>oAEio<;. 

1.4. Ap18µ6<; TrJAEq>wvou Endyouaa<; avayKrJ<; 

r10 ETTEiyoucrE<; nAripoq>opiE<; onw8uv8EiTE crE 

Alexport Company
Pontou 26, P.C. 546 28, Thessaloniki, Greece,
Tel: +30 2310 501814, Fax: +30 2310 524 771

www.etalon.gr

info@alexport.gr

TMHMA 2. nBoal>10B1a1,,16� £mK1vl>uvorara�"""- ______________________ 1

2.1. Ta�1v6µriari TrJ<; ouaia<; 11 rnu µdyµarn<;. 

To nopocrKEUOcrµo EXEi m�1v6µricrri KIVOUVOU KOTCI Tl<; OIOTCl�EI<; TOU Kovov1crµou (CE) 1272/2008 (CLP) (KOi rn6µEVE<; µEmTpont<; KOi 

npocropµoyt<;). To npor6v rnmAtov OITEi µ10 Kapm i5Ei5oµtvwv ocrq>oAEio<; crE cruµq>wvio µE Tl<; i5101a�E1<; TOU Kovov1crµou (CE) 1907/2006 KOi 

En6µEvwv µEmTponwv. 

Evi5Ex6µEVE<; npocr8ETIKE<; nAripoq>opiE<; OXETIKCI µE TOU<; KIVOUVOU<; y10 TrJV uyEio Km/11 TO TTEp1J3aAAov ovoypaq>OVTOI OTOV TOµto 11 KOi 12 TrJ<; 

nopoucro<; Kapm<;. 

To�1v6µricrri KOi UTTOOEl�rJ KIVOUVOU: 

Euo108rJTOTToiricrri TOU ovonvwcrT1Kou, kmriyopio 1 

Euo108rJTOTToiricrri TOU iStpµoTO<;, karriyopio 1 

H334 

H317 

MnopEi vo npoKOAtcrE1 oAAEpyio 11 cruµmwµom acr8µ0TO<; 11 

OUOTTVOIO OE TTEpimwcrri EIO"TTVOl1<;-

MnopEi VO TTpOKOi\EOEI oAAEpy1K11 i5EpµOTIK11 OVTiiSpocrri. 

@EPY 9.1.12- SOS 1003 

Poisons Information Centre, Greece

Childrens Hospital 'Ablaia Kyriakou' Athens

Tel.: +30 21 07 79 37 77
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ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας. ... / >>
2.2. Στοιχεία επισήμανσης.

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

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας:

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.

Δηλώσεις προφυλάξεων:
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P284 [Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση

που διευκολύνει την αναπνοή.
P342+P311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . .
P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Περιέχει: ΔΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ

ΠΟΛΥ(ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝ ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ)
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 1272/2008 (CLP).
ΠΟΛΥ(ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝ ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ)
CAS. 28182-81-2 4,5 - 5 Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317
CE. 931-274-8
INDEX.
Αρ. Εγγρ.01-2119485796-17

ΔΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
CAS. 101-68-8 0,89 - 1 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 H317, Σημείωση 2 C
CE. 202-966-0
INDEX. 615-005-00-9
Αρ. Εγγρ.01-2119457014-47-XXXX

Σημείωση: Αποκλεισμός ανώτερης τιμής πεδίου .
Το πλήρες κείμενο των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας.

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.
ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε  αμέσως  ένα  ντους.  Καλέστε  άμεσα ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα
πριν τα χρησιμοποιήσετε.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί σαφώς από γιατρό.
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ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών. ... / >>
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 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κανένα ιδιαίτερο.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ
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. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να μη χυθεί στο αποχετευτικό σύστημα.
Απορρίψτε το μολυσμένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείμματα από τη φωτιά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
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.

Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος.
Φορέστε    κατάλληλα  συστήματα  προστασίας  (συμπεριλαμβανομένων  των  συστημάτων  ατομικής  προστασίας  κατά  την  παράγραφο  8  της
κάρτας δεδομένων ασφαλείας ) ώστε να προβλεφθούν μολύνσεις του δέρματος, των ματιών και του ατομικού ιματισμού. Αυτές οι υποδείξεις
είναι έγκυρες είτε για τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε για τις παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.
Το προϊόν να μην χύνεται στους υπονόμους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό.
Πραγματοποιήστε  την  αναρρόφηση  του  προϊόντος  σε κατάλληλο δοχείο. Αξιολογήστε την συμβατότητα του δοχείου προς χρήση με το προϊόν,
επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο με ουδέτερο απορροφητικό υλικό.
Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Επιβεβαιώστε ενδεχόμενη ασυμβατότητα του υλικού των δοχείων στο χωρίο 7.
Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο 13.

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.

Χειριστείτε το προϊόν αφού συμβουλευτείτε όλα τα μέρη αυτής της κάρτας ασφαλείας. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον.
Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα συστήματα
προστασίας πριν από την πρόσβαση στις ζώνες εστίασης.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων.
Διατηρείτε μόνο στο αρχικό δοχείο. Διατηρείτε τα δοχεία κλειστά, σε χώρο καλά αεριζόμενο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες.
Διατηρήστε τα δοχεία μακριά από ενδεχομένως ασύμβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10.
Κατηγορία αποθήκευσης TRGS 510 (Γερμανία): 10

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις.
Μη διαθέσιμες πληροφορίες.
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ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία.
8.1. Παράμετροι ελέγχου.

Αναφορές Κανονισμούς:
DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
ESP España INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015
FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19  - 9 Φεβρουαρίου 2012
POL Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r
SWE Sverige Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18

TLV-ACGIH ACGIH 2014
ΦΘΑΛΙΚΟ ΔΙΙΣΟΕΝΝΕΫΛΙΟ

Οριακή τιμή κατωφλίου.
Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
WEL GBR 5

ΔΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
Οριακή τιμή κατωφλίου.

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU 0,05 0,05
MAK DEU 0,05 0,05 ΔΕΡΜΑ.
MAK DEU 0,05 0,05 ΕΙΣΠΝ.
VLA ESP 0,052 0,005
VLEP FRA 0,1 0,01 0,2 0,02
TLV GRC 0,2 0,2
NDS POL 0,03 0,09
MAK SWE 0,03 0,002 0,05 (C) 0,005 (C)
TLV-ACGIH 0,051 0,005

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.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
Προστατέψτε τα χέρια  σας  με  γάντια  εργασίας,  κατηγορίας  ΙΙΙ  (Πρότυπο  αναφοράς ΕΝ 374). Για την τελική επιλογή του υλικού θα πρέπει να
γίνει αξιολόγηση του είδους της χρήσης. Σε περίπτωση επαφής για βραχυπρόθεσμη χρήση ή ως προστασία από τα υγρά, χρησιμοποιήστε
ελαστικά γάντια νιτριλίου (πάχος 0,3 χιλιοστά, χρόνος διείσδυσης >480 min). Στην περίπτωση συνεχούς έκθεσης, χρησιμοποιήστε γάντια
βουτυλίου (πάχος 0,4 χιλιοστά, χρόνος διείσδυσης >480 λεπτών). Τα μολυσμένα γάντια πρέπει να αφαιρούνται.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Χρησιμοποιήστε ρούχα εργασίας  με  μακρύ  μανίκι  και  κάλτσες  ασφαλείας  για  επαγγελματική χρήση κατηγορίας II (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας
89/686/CEE 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 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιμής (π.χ., TLV-TWA) της ουσίας ή μίας ή περισσότερων από τις ουσίες
που υπάρχουν στο προϊόν, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί μάσκα με φίλτρο τύπου Α για οργανικούς ατμούς.
Η κλάση (1, 2 ή 3) θα πρέπει να επιλέγεται, ανάλογα με την οριακή συγκέντρωση κατά τη χρήση (1000, 5000 ή
10000 ppm) (Πρότυπο αναφοράς EN 14387).
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.

WINDSCREEN ADHESIVE



Αναθεώρηση αρ.6  
Ημερομ. Αναθ. 13/05/2016Τυπώθηκε στις 13/05/2016
Σελίδα αρ.  5 / 9

EL

EPY 9.1.12 - SDS 1003

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες.
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες.

Φυσική κατάσταση πάστα
Χρώμα μαύρο
Οσμή χαρακτηριστικό
Όριο οσμής·. Μη διαθέσιμο.
pH. Μη διαθέσιμο.
Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως. Μη διαθέσιμο.
Αρχικό σημείο ζέσης. Μη διαθέσιμο.
Περιοχή ζέσεως. Μη διαθέσιμο.
Σημείο ανάφλεξης·. 100 °C.>
Ταχύτητα εξάτμισης Μη διαθέσιμο.
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Μη διαθέσιμο.
Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα. Μη διαθέσιμο.
Ανώτερη αναφλεξιμότητα. Μη διαθέσιμο.
Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας. Μη διαθέσιμο.
Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας. Μη διαθέσιμο.
Πίεση ατμών·. Μη διαθέσιμο.
Πυκνότητα ατμών· Μη διαθέσιμο.
Σχετική πυκνότητα. 1,36 Kg/l
Διαλυτότητα Μη διαθέσιμο.
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Μη διαθέσιμο.
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης. Μη διαθέσιμο.
Θερμοκρασία αποσύνθεσης. Μη διαθέσιμο.
Ιξώδες· 250000 - 350000 cps
Εκρηκτικές ιδιότητες· Μη διαθέσιμο.
Οξειδωτικές ιδιότητες Μη διαθέσιμο.

9.2. Άλλες πληροφορίες.
VOC (Οδηγία 2010/75/CE) : 0
VOC (πτητικός άνθρακας) : 0

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα.
10.1. Δραστικότητα.

Δεν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.
10.2. Χημική σταθερότητα.

Το προιόν 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.

Καμία ιδιαίτερη. Πραγματοποιήστ ετις συνήθεις προφυλλάξεις έναντι των χημικών προϊόντων.
10.5. Μη συμβατά υλικά.

Μη διαθέσιμες πληροφορίες.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

Μη διαθέσιμες πληροφορίες.

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.
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 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.
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ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες. ... / >>
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.
Το προιόν περιέχει ουσία/ες ευαισθητοποίησης και συνεπώς μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΠΟΛΥ(ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝ ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ)
LD50 (Στοματική). > 2500 mg/kg Rattus sp.
LD50 (Δερματική). > 2000 mg/kg Oryctolagus sp.
ΔΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
LD50 (Στοματική). > 2000 mg/kg Rattus sp.
LD50 (Δερματική). > 9400 mg/kg Oryctolagus sp.
LC50 (Εισπνοή). 2,24 mg/l Rattus sp.

ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες.
12.1. Τοξικότητα.

ΠΟΛΥ(ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝ ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ)
EC50 - Φύκια / Υδρόβια Φυτά. > 1000 mg/l/72h Scenedesmus sp.
Χρόνιο NOEC Ψαριών. > 100 mg/l Danio rerio
Χρόνιο NOEC Οστρακόδερμων. > 100 mg/l Daphnia magna
ΔΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
LC50 - Ψάρια. > 1000 mg/l/96h Danio rerio
NOEC Χρόνιο Φύκια / Υδρόβια φυτά. 1640 mg/l Desmodesmus subspicatus

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης.
ΔΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
Διαλυτότητα στο νερό. mg/l 0,1 - 100
ΟΧΙ Ταχέως Βιοδιασπάσιμο.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης.
ΔΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλης/νερού. 4,51

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος.
Μη διαθέσιμες πληροφορίες.

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.
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων.
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ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά.
14.1. Αριθμός ΟΗΕ.

Δεν ισχύει.
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ.

Δεν ισχύει.
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά.

Δεν ισχύει.
14.4. Ομάδα συσκευασίας.

Δεν ισχύει.
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

Δεν ισχύει.
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη.

Δεν ισχύει.
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.

Καμία.Κατηγορία Seveso.
Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006.

Προϊόν .
3Σημείο.

Εμπεριεχόμενες ουσίες.
52Σημείο. ΦΘΑΛΙΚΟ ΔΙΙΣΟΕΝΝΕΫΛΙΟ
56Σημείο. ΔΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ

Αρ. Εγγρ.: 01-2119457014-47-XXXX
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 Διατ. (CE) 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/CE.
Ταξινόμηση για θέματα μόλυνσης των υδάτων στην Γερμανία (VwVwS 2005).
WGK 1: Λίγο επικίνδυνο για το νερό

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.
Δεν αξιολογήθηκε μια αξιολόγηση χημικής ασφαλείας για το μείγμα και τις ουσίες που εμπεριέχονται.
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ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες.
Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας:

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
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.

Αποκωδικοποίηση των περιγραφέων χρήσης:
2ERC Τυποποίησηπαρασκευασμάτων
5ERC Βιομηχανική χρήση πουέχει ως αποτέλεσμα τηνενσωμάτωση εντός ήεπάνω σε θεμελιώδη μάζα
8bERC Χρήση δραστικών ουσιώνσε εφαρμογές ευρείαςδιασποράς σε εσωτερικόχώρο, σε ανοικτάσυστήματα
1PC Συγκολλητικά μέσα, στεγανωτικά
21PC Χημικά εργαστηρίου
10PROC Εφαρμογή με ρολό ή με πινέλο
15PROC Χρήση ως εργαστηριακούαντιδραστηρίου
3PROC Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση)
4PROC Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροήςκαι άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπουυφίσταται πιθανότητα έκθεσης
5PROC Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούςροής για τυποποίηση σεπαρασκευάσματα και αντικείμενα (πολλαπλά στάδια

και/ή σημαντικόςβαθμός επαφής)
8aPROC Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/σεδοχεία/μεγάλους περιέκτες σε μηειδικές

εγκαταστάσεις
8bPROC Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/σεδοχεία/μεγάλους περιέκτες σε

ειδικέςεγκαταστάσεις
9PROC Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματοςσε μικρούς περιέκτες (ειδική γραμμήπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης

τηςζύγισης)
10SU Τυποποίηση [ανάμειξη] παρασκευασμάτων και/ή επανασυσκευασία (εκτόςκραμάτω)
17SU Γενική παραγωγή, π.χ. μηχανήματα, εξοπλισμός, οχήματα, κατασκευή λοιπούεξοπλισμού μεταφορών
19SU Εργασίες οικοδόμησης και κατασκευαστικές εργασίες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
- ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων
- CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Service
- CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσμα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο test
- CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών)
- CLP: Κανονισμός CE 1272/2008
- DNEL: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα
- EmS: Δελτίο Έκτακτης ανάγκης
- GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων
- IATA DGR: Κανονισμός για την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της Διεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς
- IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο τεστ πληθυσμού
- IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων
- IMO: International Maritime Organization[Διεθνής 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
- 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.
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ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες. ... / >>
- TWA STEL: Όριο σύντομης έκθεσης
- TWA: Μέση οριακή έκθεση
- VOC: Πτητική οργανική ένωση
- vPvB: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ:
1. Κανονίσμός (EE) 1907/2006 (REACH)
2. Κανονίσμός (EE) 1272/2008 (CLP)
3. Κανονίσμός (EE) 790/2009 (I Atp. CLP)
4. Κανονίσμός (EE) 2015/830
5. Κανονίσμός (EE) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Κανονίσμός (EE) 618/2011 (III Atp. CLP)
7. Κανονίσμός (EE) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Κανονίσμός (EE) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Κανονίσμός (EE) 605/2014 (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- 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
προιόντος.
Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς ιδιότητας συγκεκριμένης του προιόντος.
Επειδή η χρήση του προιόντος 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:
01 / 02 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16.
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