
 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) 
              

   Ηµερ/νία σύνταξης  Απρίλιος 2015 
 

EKO liquid color - Χρώµα εποξικού 
1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
1.1 EMΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EKO χρώµα εποξικού- Υγρό χρώµα-πηγµέντο για το χρωµατισµό εποξικής ρητίνης 
Για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: STEULER KCH GmbH 
E∆ΡΑ: Γερµανία 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Berggarten Str 1, D-56427 Siershahn PO Box 1163 
Tel. +49 2623600 0 
Fax +49 2523 600513 
info@steuler-kch.de 
1.2 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΣΚΛΗΡΛΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ – ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 1 
1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας 
ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ 
13ο χλµ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ 
ΘΕΡΜΗ 57001 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.2310473778 
1.4 Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 
Tel. 001 35232 33500 
 
2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
2.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
2.1.1. Ταξινόµηση σύµφωνα µε την Οδ. 67/548/ΕΟΚ και την 1999/45/ΕΚ 
Χαρακτηρισµοί κινδύνων: Xi - Ερεθιστικό, Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
Φράσεις R: 
R36/38:   Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα. 
R43:   Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. 
R51/53:   Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις 
  στο υδάτινο περιβάλλον. 
2.2. Στοιχεία επισήµανσης 
Σύµβολα κινδύνου: Xi - Ερεθιστικό; Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
2.1.2 Σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 1272/2008 Παράρτηµα VI  
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
Eρεθισµός του δέρµατος: Κατηγορία 2 
Eρεθισµός των µατιών: Κατηγορία 2 
ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
∆εν ταξινοµείται 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
Χρόνια υδάτινη τοξικότητα: Κατηγορία 2 
2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  
2.2.1 Σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί: 
Xi - Ερεθιστικό; Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

     Ερεθιστικό                   Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
Περιέχει ∆ισφαινόλη-Α-επιχλωρυδρίνη και ∆ισφαινόλη-F-επιχλωρυδρίνη 
Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Βλέπε τις οδηγίες του παρασκευαστή. 
R36/38:   Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα. 
R43:   Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. 
R51/53:   Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
S28:   Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο Νερό και σαπούνι. 
S60:   Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. 
S61:   Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
S37/39:   Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου. 
2.2.2. Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1272/2008 Παράρτηµα VI 

   GHS 07                  GHS 09 
Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ 
Περιέχει ∆ισφαινόλη-Α-επιχλωρυδρίνη, ∆ισφαινόλη-F-επιχλωρυδρίνη, Αλκυλικό γλυκιδυλαιθέρα  
EUH205 — «Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 
Φράσεις Η 
Η315:  Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Η317:  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
H319:  Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.  
Η411:  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Φράσεις Ρ 
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυµιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατµούς/εκνεφώµατα. 
Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.           
Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα  µάτια/πρόσωπο.  
Ρ333+313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Ρ337+313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.   
P363 Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. 
P391  Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα 
Ρ501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις        
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
∆εν αναφέρονται 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Μίγµα συστατικών 
Συστατικό Cas No/ ΕΙΝECS Eφαρµοστέα 

συγ/ση 
(οδηγ1999/45) 

Ειδικά όρια συγκ/σης 
(καν.1272/ 2008)  

Όρια συγ/σης 
(οδ 1999/45 παρ 
ΙΙ, ΙΙΙ, V) 

Ταξινόµηση (67/548 
και 1272/2008) 

% w/w 

Εποξειδική ρητίνη (µέσο ΜΒ <700), προιόν 
αντίδρασης ∆ιςφαινόλης-Α-επιχλωρυδρίνης 

25068-38-6/ 
500-033-5  

>1% ερεθισ 
>1% ευαισθ/τική  

H319: >5% 
Ερεθ.Ματιών Κατ2 

≥5% R36/38  
> 1% R43 

Xi, N, R36/38, 43, 51, 
53 

30-35 



 >0,1% επικίνδυνη 
περιβάλλον 

H315: >5% Ερεθ δέρµ. 
Κατ2   

>25% R51/53 
 
 
   Ερεθ δέρµ. Κατ2  

Η315 
Ερεθ. Ματιών Κατ2 
Η319 
H317, H411 
Xi, N R38, 43, 51/53 Εποξειδική ρητίνη (µέσο ΜΒ <700), προιόν 

αντίδρασης  
∆ισφαινόλης-F-επιχλωρυδρίνης 

9003-36-5/ 500-
006-8 

>0,1% (επικίνδυνη 
περιβάλλον) 
>1% (ερεθιστική) 

- >20% R36/38 
> 1% R43 
> 25% R51-53 
 
 
 
 

  Ερεθ δέρµ. Κατ2  
Η315 
H317, H411 

10-15 

Xi, R38, R43 Αλκυλικός γλυκιδυλαιθέρας, εποξείδιο 68609-97-2/271-
846-8 

>1% (ερεθιστικό) 
>1% (ευαισθ/τική) 
 

- > 20% R34 
> 1% R43 
 
 
 

 Ερεθ.δέρµ Κατ. 2 , 
H315 
Ευαισθ. δέρµ Κατ 1, 
H317 

5-10 

∆εν υπάρχουν καθόλου πρόσθετα συστατικά τα οποία, είναι ταξινοµηµένα ως επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον, είναι ΑΒΤ ή αΑαΒ ή στα οποία έχει εκχωρηθεί όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας 
και συνεπώς απαιτούν αναφορά σε αυτή την ενότητα. 
4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  
4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 
Γενικές υποδείξεις 
Αποµακρύνετε τον τραυµατία από την επικίνδυνη περιοχή. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε 
αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό). Αφαιρέστε 
αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί. 
Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή εάν εµφανιστούν συµπτώµατα αναζητείστε 
ιατρική βοήθεια. 
Εισπνοή 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε πολυεθυλενική γλυκόλη και στη συνέχεια µε 
άφθονο νερό. Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. 
Απαραίτητη η ιατρική αντιµετώπιση. 
Επαφή δέρµατος 
σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλένετε τα µάτια ανοικτά µε άφθονο νερό και επισκεφτείτε έναν 
οφθαλµίατρο. 
Επαφή στα µάτια 
Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα και πιείτε άφθονο νερό. 
Κατάποση 
Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα και πιείτε άφθονο νερό. 
4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες 
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε ευπαθή άτοµα. 
4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία 
4.4. Άλλες πληροφορίες 
Τα κέντρα δηλητηριάσεων σε κάθε πρωτεύουσα µπορούν να παράσχουν πρόσθετη βοήθεια σε τακτικές µονάδες υγείας. 
5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  
5.1 Πυροσβεστικά µέσα 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: διοξείδιο του άνθρακα, ψεκασµός µε νερό, ξηρή σκόνη, αφρός. Τα µέσα πρέπει να επιλέγονται σύµφωνα µε τον περιβάλλοντα χώρο. 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Εκτόξευση πίδακα νερού µε µεγάλη δύναµη. 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από το µίγµα 
Μη εύφλεκτο υλικό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς µπορεί να απελευθερωθούν τοξικά προιόντα πυρόλυσης, µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός 
Αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και προστατευτικός ρουχισµός ανθεκτικό στα χηµικά. 
5.4 Πρόσθετα στοιχεία 
Χρησιµοποιήστε εκνεφωτή ή ψεκάστε µε νερό για να περιορίσετε χαµηλά ατµούς/ αέρια/ αναθυµιάσεις. Συλλέξτε το νερό της κατάσβεσης χωριστά. Μην επιτρέπετε την είσοδό του στο αποχετευτικό 
δίκτυο ή στα επιφανειακά ύδατα 
6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Παρέχετε ικανοποιητικό εξαερισµό. Μην αναπνέετε αέρια/ καπνούς/ ατµούς/ εκνεφώµατα. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και το ρουχισµό. Φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Μην αδειάζετε στο αποχετευτικό δίκτυο ή στους υδάτινους αποδέκτες 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό 
Απορροφήστε το µε απορροφητικό υλικό (πυριτικά, άµµος, όξινα ή γενικώς απορροφητικά υλικά) 
Επεξεργαστείτε το συσσωρευµένο υλικό σύµφωνα µε την παράγ.13 
6.4 Πρόσθετες πληροφορίες 
∆εν υπάρχουν 
7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
7.1 Χειρισµός 
∆ιατηρείτε τα δοχεία καλά κλειστά σε δροσερό, καλά αεριζόµενο χώρο. Παρέχετε ικανοποιητικό αερισµό 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα για την προφύλαξη έναντι πυρκαγιάς ή έκρηξης. 
Ακολουθήστε τους εθνικούς κανονισµούς ασφάλειας και προστασίας όσο αφορά στο χειρισµό πολυουρεθανικών/εποξικών προιόντων    
7.2. Αποθήκευση 
7.2.1 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων 
Απαιτήσεις σε αποθηκευτικούς χώρους και µεταφορικά µέσα 
∆ιατηρείτε τους περιέκτες καλά κλειστούς. Φροντίστε τα δάπεδα να είναι αδιαπέραστα, ανθεκτικά σε υγρά και να εύκολο να καθαριστούν. 
7.2.2 Άλλες πληροφορίες για την αποθήκευση 
∆ιατηρείτε µόνο στα αρχικά δοχεία σε δροσερό, καλά αεριζόµενο χώρο 
7.3 Ειδικοί τελικοί χρήστες 
Περιορίζεται µόνο σε επαγγελµατίες χρήστες. Ακολουθήστε το τεχνικό φύλλο οδηγιών 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
8.1 Παράµετροι ελέγχου- Οριακές τιµές έκθεσης 
Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας: ∆εν διευκρινίζονται. 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
Έλεγχοι επαγγελµατικής έκθεσης 
Πρέπει να ακολουθούνται οι κανονισµοί για την ασφάλεια και προστασία των εργαζοµένων όσο αφορά στο χειρισµό πολυουρεθανικών/εποξικών προιόντων    
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής 
Αποµακρύνετε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα. Προστατέψτε το δέρµα µε προστατευτική κρέµα. Μετά την εργασία πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο. Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε. 
Προστασία χεριών/δέρµατος 
Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Οι κρίσιµοι χρόνοι και τα χαρακτηριστικά διόγκωσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Κατάλληλο υλικό: NBR (καουτσούκ νιτριλίου), καουτσούκ βουτυλίου.  
Κατάλληλη προστασία για το σώµα. Ρούχα µιάς χρήσης. 
Προστασία µατιών/ προσώπου 
Χρησιµοποιήστε προστατευτικά γυαλιά που να εφαρµόζουν καλά. 
Προστασία αναπνευστικής οδού 
∆εν απαιτούνται ειδικά µέτρα προστασίας της αναπνευστικής οδού όταν χρησιµοποιείται σωστά και κάτω από κανονικές συνθήκες.  
Πρόσθετες πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος 
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα. Βλ. Παράγρ. 7 
9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 



9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 
Εµφάνιση: Πάστα  
Οσµή: εποξικής ρητίνης 
Χρώµα: µαύρο, γκρι, καφέ, µπλε, πράσινο, κόκκινο 
Αρχικό σηµείο ζέσεως: >200 C (DIN 53 171) 
Σηµείο ανάφλεξης : 138 C (DIN ΕΝ ISO 2719) 
Θερµοκρασία ανάφλεξης: >300C (DIN 51794) 
Κατώτερο όριο έκρηξης: δεν χρησιµοποιείται 
Ανώτερο όριο έκρηξης: δεν χρησιµοποιείται 
∆εν εκρύγνιται 
Τάση ατµών (20 C): < 1 hPa 
Πυκνότητα (σε 20 °C): 1,7 - 1,9 g/cm³ ISO 2811 
Ιξώδες (20 C): 4000-8000 mPa.s (Βrookfield) 
PΗ: 6-8 (20 C 100g/l)  
Mη οξειδωτικό 
Aδιάλυτο στο νερό, αναµιγνύεται µε τους περισσότερους οργανικούς διαλύτες 
VOC:  0% 
10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
10.1. ∆ραστικότητα 
∆εν προκαλείται ανάφλεξη, αυτοθέρµανση ή ορατή αποσύνθεση 
10.1 Χηµική σταθερότητα: 
Το προιόν είναι χηµικά σταθερό, δεν αποσυντίθεται όταν αποθηκεύεται και χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
10.2 Συνθήκες προς αποφυγή-επικίνδυνες αντιδράσεις 
Μακριά από θερµότητα 
10.3 Επικίνδυνες αντιδράσεις 
Εξώθερµη αντίδραση πολυµερισµού. Ισχυρή αντίδραση µε: οξειδωτική (ές) ουσία. Έντονες αντιδράσεις µε βάσεις.( αµίνες) και οξέα. 
10.4 Μη συµβατά υλικά 
Οξειδωτικές ουσίες, αναγωγικές ουσίες, ισχυρά αλκαλικά, αµίνες, οξέα. Σχηµατίζει ελεύθερες ρίζες, υπεροξείδιο. 
10.4. Επικίνδυνα προιόντα αποσύνθεσης 
Θερµική διάσπαση µπορεί να προκαλέσει ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και αναθυµιάσεων. 
Η καύση παράγει µεγάλη ποσότητα αιθάλης. 
11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Γενικές πληροφορίες 
∆εν υπάρχουν στοιχεία για το προιόν. Τα στοιχεία για τα επιµέρους συστατικά παρατίθενται 

Cas No Χηµική ονοµασία 
25068-38-6 Εποξειδική ρητίνη (µέσο ΜΒ <700), προιόν αντίδρασης ∆ιςφαινόλης-Α-επιχλωρυδρίνης 

 Οδοί έκθεσης Μέθοδος        ∆όση Είδη 
 ∆ια στόµατος LD50 mg/kg      11400 αρουραίος 
 ∆ια δέρµατος LD50 mg/kg      22800 κουνέλι 
9003-36-5 Εποξειδική ρητίνη (µέσο ΜΒ <700), προιόν αντίδρασης ∆ιςφαινόλης-F-επιχλωρυδρίνης 
 Οδοί έκθεσης Μέθοδος        ∆όση Είδη 
 ∆ια στόµατος LD50 mg/kg      >2000 αρουραίος 
 ∆ια δέρµατος LD50 mg/kg      >2000 κουνέλι 
68609-97-2 Αλκυλικός γλυκιδυλαιθέρας, εποξείδιο 
 Οδοί έκθεσης Μέθοδος        ∆όση Είδη 
 ∆ια στόµατος LD50 mg/kg      17010 αρουραίος 

11.1.2. ∆ιάβρωση/ ερεθισµός  
Ερεθιστικό για τα µάτια. Ερεθιστικό µετά την επαφή µε το δέρµα. 
11.2. Ευαισθητοποίηση 
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατά την επαφή µε το δέρµα 
11.3 Σοβαρά συµπτώµατα µετά από επαναλαµβανόµενη έκθεση 
Είναι πιθανή η ευαισθητοποίηση ευπαθών ατόµων. 
11.4. Καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή ιδιότητες 
Τα συστατικά του προιόντος αυτού δεν υπόκεινται στα κριτήρια ταξινόµησης ως CMR κατηγορία 1 και 2. 
11.5. Πρόσθετα στοιχεία 
Η ταξινόµηση έγινε σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΕ 
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον  

Cas No Χηµική ονοµασία 
25068-38-6 Εποξειδική ρητίνη (µέσο ΜΒ <700), προιόν αντίδρασης ∆ιςφαινόλης-Α-επιχλωρυδρίνης 

 Υδάτινη τοξικότητα Μέθοδος   ∆όση Ώρες Είδη 
 Οξεία τοξικότητα (ψάρια) LC50 mg/l     2 96 Oncorhynchus mykiss 
 Οξεία τοξικότητα (άλγη) ErC50 mg/l    >11 72  
 Οξεία τοξικότητα crustacea EC50 mg/l     1,8 48 ∆άφνες 
9003-36-5 Εποξειδική ρητίνη (µέσο ΜΒ <700), προιόν αντίδρασης ∆ιςφαινόλης-F-επιχλωρυδρίνης 
 Υδάτινη τοξικότητα Μέθοδος    ∆όση Ώρες Είδη 
 Οξεία τοξικότητα (ψάρια) LC50 mg/l      2 96  
68609-97-2 Αλκυλικός γλυκιδυλαιθέρας, εποξείδιο  
 Υδάτινη τοξικότητα Μέθοδος   ∆όση Ώρες Είδη 
 Οξεία τοξικότητα (ψάρια) LC50 mg/l     1800 96 Lepomis macrochirus 
 Οξεία τοξικότητα (άλγη) ErC50 mg/l    843 72 Pseudokirchneriella subcapitata 
 Οξεία τοξικότητα crustacea EC50 mg/l     7,2 48 ∆άφνες 

12.2. Κινητικότητα στο έδαφος 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 
Το προιόν δεν έχει ελεγχθεί. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
12.3. Βιοσυσσώρευση 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
Σταθερά κατανοµής ν-οκτανόλη/νερό Log Pow 
25068-38-6 Εποξειδική ρητίνη (µέσο ΜΒ <700), προιόν αντίδρασης ∆ιςφαινόλης-Α-επιχλωρυδρίνης = 2,8 
9003-36-5 Εποξειδική ρητίνη (µέσο ΜΒ <700), προιόν αντίδρασης ∆ιςφαινόλης-F-επιχλωρυδρίνης = 3 
68609-97-2 Αλκυλικός γλυκιδυλαιθέρας, εποξείδιο = 3,77 
12.4 Αποτελέσµατα ΑΒΤ και αΑαΒ   
Τα συστατικά του σκευάσµατος δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόµησης ως ΑΒΤ ή αΑαΒ 
12.5. Άλλες επικίνδυνες επιδράσεις 
∆εν υπάρουν στοιχεία 
12.5 Γενικές πληροφορίες 
Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή στο υδάτινο περιβάλλον. Η ταξινόµηση έγινε σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΕ  
13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
13.1.1 ∆ιάθεση του προιόντος 
Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους επίσηµους διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς. Για την απόρριψη θα πρέπει να ενηµερώνονται οι σχετικοί φορείς.  
Κωδικός απόρριψης υπολειµµάτων/ µη χρησιµοποιηµένων προιόντων 
07 02 08 Απόβλητα από οργανικές χηµικές διεργασίες: άλλα ιζήµατα πυθµένα και κατάλοιπα αντιδράσεων, ταξινοµούµενα ως επιβλαβή απόβλητα 
Κωδικός απόρριψης µολυµένων/ χρησιµοποιηµένων συσκευασιών  
15 01 10 Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές 
13.1.2. ∆ιάθεση των περιεκτών 
Οι κενοί περιέκτες µπορούν να ανακυκλωθούν. Χειριστείτε τις µολυσµένες συσκευασίες µε τον ίδιο τρόπο όπως το προιόν.  
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Οδική µεταφορά ADR/ RID 
Αριθµός UN: 3082 
Κλάση κινδύνου για τη µεταφορά: 9 
Ετικέτα κινδύνου: 9 



Οµάδα συσκευασίας: ΙΙΙ 
Κωδικός ταξινόµησης: Μ6 
Oνοµασία για τη µεταφορά: UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Μ.Α.Σ 
Ειδικές προφυλάξεις: 274, 335, 601 
Οριακή ποσότητα: 5l 
Κατηγορία µεταφοράς: 3 
Αριθµός κινδύνου: 90 
Εσωτερική ακτοπλοική µεταφορά (AND) 
Αριθµός UN: 3082 
Κλάση κινδύνου για τη µεταφορά: 9 
Ετικέτα κινδύνου: 9 
Οµάδα συσκευασίας: ΙΙΙ 
Κωδικός ταξινόµησης: Μ6 
Oνοµασία για τη µεταφορά: UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Μ.Α.Σ 
Ειδικές προφυλάξεις: 274, 335, 601 
Οριακή ποσότητα: 5l 
Θαλάσσια µεταφορά (IMDG) 
Αριθµός UN: 3082 
Κλάση κινδύνου για τη µεταφορά: 9 
Ετικέτα κινδύνου: 9 
Οµάδα συσκευασίας: ΙΙΙ 
Oνοµασία για τη µεταφορά: UN 3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Μ.Α.Σ 
Ειδικές προφυλάξεις: 274, 335 
Οριακή ποσότητα: 5l 
EmS: F-A, S-F 
Αεροπορική µεταφορά (ICAO) 
Αριθµός UN: 3082 
Κλάση κινδύνου για τη µεταφορά: 9 
Ετικέτα κινδύνου: 9 
Οµάδα συσκευασίας: ΙΙΙ 
Eιδικές προφυλάξεις: Α97 Α158 
Οριακή ποσότητα επιβάτη: 30kg G 
IATA- οδηγίες συσκευασίας- Επιβάτη: 964 
IATA- µέγιστη ποσότητα/ Επιβάτη: 450l 
ΙΑΤΑ- oδηγίες συσκευασίας- Φορτίο: 964 
ΙΑΤΑ- µέγιστη ποσότητα- Φορτίο: 450l 
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
Επικίνδυνο για το περιβάλλον: ΝΑΙ 
Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη 
∆ιατηρείτε µακριά από φαγητό, ποτό και ζωοτροφές 
Μεταφορά χύδην σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του MARPOL 73/78 και κωδικός ΙΒC  
∆εν ταξινοµείται  
15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Το προιόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ για τις επικίνδυνες ουσίες 
15.1 Κανονισµοί/ νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον 
Το παρόν δελτίο ασφαλείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών 1999/45/ΕΚ, 67/548 ΕΟΚ (ταξινόµηση και επισήµανση) και των κανονισµών 1272/2008 και 453/2010 ΕΚ 
Ακολουθήστε τις προφυλάξεις και οδηγίες για τους εργαζόµενους. 
Κλάση 2 (µόλυνση υδάτων) 
Ακολουθήστε τους κανονισµούς ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας για τα προιόντα πολυουρεθάνης/εποξικά προιόντα. 
 
15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 
Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για τις ουσίες του µίγµατος δεν έχει πραγµατοποιηθεί 
Σύµβολα  
Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (1999/45 ΕΚ) και (1272/2008 ΕΚ) το προιόν ταξινοµείται ως  

    Ερεθιστικό  Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
Περιέχει ∆ισφαινόλη-Α-επιχλωρυδρίνη και ∆ισφαινόλη-F-επιχλωρυδρίνη 
Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Βλέπε τις οδηγίες του παρασκευαστή. 

 

   GHS 07  GHS 09   
Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ 
16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Φράσεις R των επιµέρους συστατικών 
R36/38: Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα 
R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. 
R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 
Φράσεις Η των επιµέρους συστατικών 
Η315  Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος 
H317  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση 
Η319  Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
H411  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
S24: Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 
S28: Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο  νερό. 
S37/39: Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου 
S60:  Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. 
S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
Φράσεις Η 
Η315  Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος 
H317  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση 
Η319  Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Φράσεις Ρ 
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυµιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατµούς/εκνεφώµατα. 
Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.          
Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο.  
Ρ333+313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Ρ337+313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.   
P363 Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. 
P391  Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα 
Ρ501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις        
Οδηγία 2001/60/ΕΚ (Επισήµανση επικίνδυνων σκευασµάτων) και Οδηγία 2004/73/ΕΚ ( 29°τροποποίηση στην Οδ 67/548/ΕΚ).  
Το παρόν ∆∆Α συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του κανονισµού 1907/2006/ΕΚ  
Οι πληροφορίες και περιορισµοί που παρατίθενται στο παρόν ∆∆Α βασίζονται στις µέχρι σήµερα επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις. Καµία πληροφορία που περιέχεται στο 
παρόν ∆∆Α δεν πρέπει να θεωρείται ως εγγύηση. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την εφαρµοσιµότητα αυτών των πληροφοριών ή την 
καταλληλότητα των προιόντων για τη συγκεκριµένη δική του χρήση. Είναι ευθύνη του χρήστη να συµµορφώνεται µε τους κανόνες υγειινής, ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
  


