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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) n° 1907/2006 - REACH)

OWATROL POLYTROL - POLY01

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Κανονισµός REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 - αριθ. 2020/878)

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονοµασία του προϊόντος : OWATROL POLYTROL

Κωδικός προϊόντος : poly01.

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

Rιnovateur plastiques, marbres, mιtaux polis ou chromιs - Ravive la teinte, redonne du brillant.

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

∆ηλωµένο όνοµα εταιρείας : DURIEU S.A.: Siθge Social.

∆ιεύθυνση : 2 bis, rue Charles de Gaulle.91070.BONDOUFLE.FRANCE.

Τηλέφωνο : + 33 (0)1.60.86.48.70.  Fax : + 33 (0)1.60.86.84.84.

reglementaire@durieu.com

www.durieu.com

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : + 33 (0)1.45.42.59.59.

Εταιρεία/Οργανισµός : INRS / ORFILA      www.centres-antipoison.net.

Άλλοι αριθµοί έκτακτης ανάγκης

GREECE : Αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης (Ελλάδα): +30 210 7793 777   Poisons Information Centre: +30 21 07 79 37 77

ΤΜΗΜΑ 2 : Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρµογές του.

Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο (EUH066).

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Χρόνιος κίνδυνος, Κατηγορία 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

Αυτό το µείγµα δεν παρουσιάζει κίνδυνο από φυσικούς παράγοντες. Ανατρέξτε στις συστάσεις που αφορούν στα λοιπά προϊόντα που υπάρχουν

στην εγκατάσταση.

2.2. Στοιχεία επισήµανσης

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρµογές του.

∆ηλώσεις επικινδυνότητας :

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.

∆ηλώσεις προφύλαξης - Γενικές :

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

∆ηλώσεις προφύλαξης - Πρόληψη :

P260 Μην αναπνέετε ατµούς.

P262 Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

∆ηλώσεις προφύλαξης - Απόκριση :

P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.

∆ηλώσεις προφύλαξης - ∆ιάθεση :

P501 Απορρίψτε τα περιεχόµενα / περιέκτη σε τιµές ντάµπινγκ.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το µίγµα δεν περιέχει 'Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία' (SVHC) >= 0.1% που έχουν δηµοσιευτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό

Χηµικών Προϊόντων (ECHA) σύµφωνα µε το άρθρο 57 της REACH http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Το µίγµα δεν πληροί τα κριτήρια που ισχύουν για τα µίγµατα PBT ή vPvB, σύµφωνα µε το παράρτηµα XIII του κανονισµού REACH (ΕΚ) αριθ.

1907/2006.

Το µείγµα δεν περιέχει ουσίες>= 0,1% µε ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύµφωνα µε τα κριτήρια του κατ' εξουσιοδότηση κανονισµού (EE)

2017/2100 της Επιτροπής ή του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

ΤΜΗΜΑ 3 : Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικ
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OWATROL POLYTROL - POLY01

3.2. Μείγµατα

 Σύνθεση :

Προσδιορισµός (ΕK) 1272/2008 Σηµείωση %

INDEX: PCP186 GHS08 25 <= x % < 50

CAS: 64742-48-9 Dgr

EC: 918-481-9 Asp. Tox. 1, H304

REACH: 01-2119457273-39 EUH:066

HYDROCARBONS, C10-C13,

N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS,

<2% AROMATICS

INDEX: 298 GHS09, GHS07, GHS08 2.5 <= x % < 10

CAS: 1189173-42-9 Dgr

EC: 918-811-1 Asp. Tox. 1, H304

REACH: 01-2119463583-34 STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, EUH:066

<1% NAPHTALENE

Συγκεκριµένα όρια συγκέντρωσης:

Προσδιορισµός Συγκεκριµένα όρια συγκέντρωσης ATE

INDEX: 298 εισπνοή: ATE = 4.688 mg/l 4h

CAS: 1189173-42-9 (ατµοί)

EC: 918-811-1

REACH: 01-2119463583-34

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS,

<1% NAPHTALENE

Πληροφορίες για τα συστατικά :

(Πλήρες κείµενο φράσεων H: βλ. Ενότητα 16)

Αλλα στοιχεία :

La prιparation n'est pas considιrιe comme non visqueuse (fluide) au sens de la directive 2001/59/CE.

ΤΜΗΜΑ 4 : Μέτρα πρώτων βοηθειών

Ως γενικός κανόνας, σε περίπτωση αµφιβολίας ή αν τα συµπτώµατα επιµένουν, καλείτε πάντοτε ένα γιατρό.

ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ δίνετε σε αναίσθητο άτοµο ο,τιδήποτε να πιεί.

4.1. Περιγραφή µέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε τα µάτια :

Πλύντε τέλεια µε µαλακό, καθαρό νερό για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.

Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε το δέρµα :

Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα και ξεπλύντε το δέρµα πολύ καλά µε σαπούνι και νερό ή µε αναγνωρισµένο καθαριστικό.

∆ώστε προσοχή σε προϊόν που µπορεί να έχει παραµείνει µεταξύ του δέρµατος και των ενδυµάτων, του ρολογιού, των υποδηµάτων...

Αν η µολυσµένη περιοχή είναι εκτεταµένη και/ή υπάρχει βλάβη στο δέρµα, πρέπει να συµβουλευτείτε γιατρό ή ο ασθενής να µεταφερθεί στο

νοσοκοµείο.

Σε περίπτωση καταπόσεως :

Σε περίπτωση καταπόσεως, αν η ποσότητα είναι µικρή (όχι περισσότερη από µία γουλιά) ξεπλύντε το στόµα µε νερό και συµβουλευτείτε γιατρό.

Αφήστε να ξεκουραστεί. Μην προκαλείτε έµετο.

Συµβουλευτείτε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, καλέστε έναν γιατρό για να κρίνει τη σκοπιµότητα µίας παρακολούθησης και µίας ακόλουθης αγωγής σε

νοσοκοµειακό πλαίσιο, εάν κρίνεται αναγκαίο. ∆είξτε την ετικέτα.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες

∆εν διατίθενται στοιχεία.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 5:  Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

Αυτό το προϊόν δεν ταξινοµείται ως εύφλεκτο.

5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Σε περίπτωση φωτιάς, χρησιµοποιήστε ειδικά πυροσβεστικά µέσα. Μη χρησιµοποιείτε νερό.
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Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε :

- ψεκασµό ή συγκέντρωση σταγονιδίων νερού

- αφρό

- ξηρές σκόνες γενικής χρήσης ABC

- σκόνες BC

- διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Απευθείας πίδακες νερού.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα

Μία πυρκαγιά προκαλεί συχνά ένα παχύ µαύρο καπνό. 'Εκθεση στα προϊόντα αποσύνθεσης µπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία.

Μην αναπνέετε µέσα σε καπνούς.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, µπορεί να σχηµατιστεί :

- µονοξείδιο του άνθρακα (CO)

- διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 6 : Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Συµβουλευτείτε τα µέτρα ασφαλείας που ααφέρονται στα σηµεία 7 και 8.

Για άτοµα που δεν παρέχουν πρώτες βοήθειες

Αποφύγετε κάθε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.

Για άτοµα που παρέχουν πρώτες βοήθειες

Οι παρεµβαίνοντες θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας (Ανατρέξτε στην ενότητα 8).

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μαζέψτε µέσα σε βαρέλια για απόρριψη και ελέγξτε τις διαρροές και τα πιτσιλίσµατα µε µη αναφλέξιµα απορροφητικά υλικά, όπως είναι η άµµος,

το χώµα και η γη διατόµων.

Εµποδίστε την εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού σε αποχετεύσεις ή διόδους νερού.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό

Καθαρίστε κατά προτίµηση µε ένα απορρυπαντικό, µη χρησιµοποιείτε διαλύτες.

Παρόλο που το προϊόν αυτό δεν είναι εύφλεκτο, τα πανιά που είναι εµποτισµένα µε αυτό, ενδέχεται να αναφλεγούν απότοµα αν απορριφθούν

ακατάλληλα. Μετά τη χρήση, βάλτε τα πανιά στο νερό ή απλώστε τα κουρέλια σε επίπεδη κατάσταση για να στεγνώσουν πριν την απόρριψη.

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 7 : Χειρισµός και αποθήκευση

Οι συστάσεις που αφορούν τους χώρους αποθήκευσης ισχύουν για τα εργαστήρια όπου γίνεται ο χειρισµός του µείγµατος.

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

Να πλένετε τα χέρια µετά από κάθε χρήση.

Αφαιρείτε και πλένετε το µολυσµένο ρουχισµό πριν από εκ νέου χρήση.

Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισµός, κυρίως στους κλειστούς χώρους.

Garder les emballages fermιs.

Πρόληψη Φωτιάς :

Χειρισθείτε το σε καλώς αεριζόµενους χώρους.

Εµποδίστε τη χρήση από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.

Συστηνόµενος εξοπλισµός και διαδικασίες :

Για την ατοµική σας προστασία, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

Τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται στην ετικέτα και επίσης τους κανονισµούς ασφαλείας στη βιοµηχανία.

Ποτέ µη χύνετε νερό µέσα σε αυτό το µείγµα.

Συσκευασίες που έχουν ανοιχθεί, πρέπει να ξανακλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται σε όρθια θέση.

Απαγορευµένος εξοπλισµός και διαδικασίες :

Απαγορεύεται το κάπνισµα, η κατανάλωση τροφίµων και ποτών στους χώρους όπου χρησιµοποιείται το µείγµα.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων

Ne pas conserver dans des emballages en plastiques - risque possible de dιformation (plastification).

Les emballages entamιs doivent κtre refermιs soigneusement et κtre conservιs enposition verticale.

Stocker entre  +5°C. et  +30°C. dans un endroit sec, bien ventilι.

Αποθήκευση
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Φυλάξτε το µακριά από τα παιδιά.

∆ιατηρήστε το δοχείο καλά κλειστό σε ένα ξηρό, καλώς αεριζόµενο µέρος.

Το πάτωµα πρέπει να είναι στεγανό και να έχει κλίση προς ένα οχετό συλλογής, ώστε στην περίπτωση που χυθεί το υγρό να µην µπορεί να

απλωθεί πέρα από αυτή την περιοχή.

Συσκευασία

Πάντοτε, να φυλάγεται σε συσκευασία που είναι κατασκευασµένη από υλικό ίδιο µε το αρχικό.

Συνιστώµενοι τύποι συσκευασίας :

- Μπιτόνια

- Βαρέλια

- Κάδοι

Κατάλληλα υλικά συσκευασίας :

- Επιστρωµένος χάλυβας

- Χάλυβες

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 8 : Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

8.1. Παράµετροι ελέγχου

∆εν διατίθενται στοιχεία.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός

Να χρησιµοποιείτε κατάλληλο και ορθά συντηρηµένο ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό.

Να αποθηκεύετε τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό σε κατάλληλο χώρο, µακρυά από το χώρο εργασίας.

Κατά τη χρήση, απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίµων, ποτών ή το κάπνισµα. Αφαιρείτε και πλένετε το µολυσµένο ρουχισµό πριν από εκ νέου

χρήση. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισµός, κυρίως στους κλειστούς χώρους.

- Προστασία των µατιών / του προσώπου

Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια.

Χρησιµοποιήστε προστατευτικά µατιών σχεδιασµένα έτσι ώστε να προστατεύουν από πιτσιλίσµατα υγρών.

Πριν από οποιονδήποτε χειρισµό, είναι απαραίτητο να φοράτε γυαλιά ασφαλείας που συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN166.

- Προστασία των χεριών

Να χρησιµοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στους χηµικούς παράγοντες σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 374-1.

Η επιλογή γαντιών πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση µε την εφαρµογή και τη διάρκεια χρήσης στη θέση εργασίας.

Τα γάντια προστασίας πρέπει να έχουν επιλεγεί ανάλογα µε τη θέση εργασίας : άλλα χηµικά προϊόντα που µπορεί να χρησιµοποιηθούν,

απαραίτητα µέσα προστασίας από φυσικούς κινδύνους (κοψίµατα, τσιµπήµατα, θερµική προστασία), απαιτούµενη επιδεξιότητα.

Τύπος συνηστώµενων γαντιών :

- Ελαστικό νιτριλίου (Συµπολυµερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου (NBR))

- PVA (Πολυβινυλική αλκοόλη)

Temps de permιation : >480min pour ιpaisseur >0.45mm

- Προστασία του σώµατος

Να αποφεύγεται η επαφή µε το δέρµα.

Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία.

Τύπος κατάλληλης προστατευτικής ενδυµασίας :

Σε περίπτωση ισχυρής εκτόξευσης, να φοράτε προστατευτική ενδυµασία έναντι χηµικών υγρών µε στεγανούς συνδέσµους από υγρά (τύπου 3)

σύµφωνα µε το πρότυπο EN14605/A1 για να αποφεύγετε πάσα επαφή µε το δέρµα.

Σε περίπτωση κινδύνου πιτσιλίσµατος, να φοράτε προστατευτική ενδυµασία έναντι χηµικών υγρών (τύπου 6) σύµφωνα µε το πρότυπο

EN13034/A1 για να αποφεύγετε πάσα επαφή µε το δέρµα.

Το προσωπικό θα φοράει στολές εργασίας που θα πλένονται τακτικά.

Μετά την επαφή µε το προϊόν, όλα τα µέλη του σώµατος που ήρθαν σε επαφή µε την ουσία θα πρέπει να πλένονται.

- Προστασία της αναπνοής

Κατηγορία :

- FFP2

Τύπος µάσκας µε συνδυασµένα φίλτρα :

Να φοράτε µάσκα ηµίσεως προσώπου σύµφωνα µε το πρότυπο EN140.

Φίλτρο(α) αερίων και ατµών (Συνδυασµένα φίλτρα) σύµφωνα µε το πρότυπο EN14387 :

- A1 (Καστανό)

- AΧ (Καστανό)

Φίλτρα για σωµατίδια σύµφωνα µε το πρότυπο EN143 :

- P2 (Λευκό)

Συστάσεις της CEN: EN 136, EN 140, EN 405 για µάσκες και EN 143, EN 149 για φίλτρα.
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ΤΜΗΜΑ 9 : Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση

Φυσική κατάσταση : ρευστό υγρό

Χρώµα

Χρώµα: Ambrιe

Οσµή

Κατώφλι οσµής : δεν καθορίζεται.

Σηµείο τήξης

Σηµείο / περιοχή τήξης : δεν καθορίζεται.

Σηµείο πήξης

Σηµείο Πήξης / Εύρος πήξης : δεν καθορίζεται.

Σηµείο ζέσεως ή αρχικό σηµείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

Σηµείο / περιοχή βρασµού : δεν έχει σχέση.

Ευφλεκτότητα

Εύφλεκτο (στερεό, αέριο) : δεν καθορίζεται.

Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιµότητας

Κίνδυνος έκρηξης, κατώτατο όριο εκρηξιµότητας (%) : δεν καθορίζεται.

Κίνδυνος έκρηξης, ανώτατο όριο εκρηξιµότητας (%) : δεν καθορίζεται.

Σηµείο ανάφλεξης

Σηµείο Ανάφλεξης : 61.00  °C.

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης : δεν έχει νόηµα.

Θερµοκρασία αποσύνθεσης

Σηµείο / περιοχή αποσύνθεσης : δεν έχει σχέση.

pH

PH σε υδάτινο διάλυµα : δεν καθορίζεται.

pH : δεν έχει σχέση.

Κινηµατικό ιξώδες

Γλοιότητα : v>20.5mm²/s (40°C)

Μέθοδος προσδιορισµού του ιξώδους:

ISO 3104 (Petroleum products - Transparent and opaque liquids -

Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic

viscosity).

>20,5 mm²/s (40°C)

 ∆ιαλυτότητα

Υδατοδιαλυτότητα : Αδιάλυτο.

Λιποδιαλυτότητα : δεν καθορίζεται.

Συντελεστής κατανοµής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθµική τιµή)

Συντελεστής κατανοµής.n-octanol/νερό : δεν καθορίζεται.

Τάση ατµών

Πίεση ατµού (50°C) : δεν έχει σχέση.

Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

Πυκνότητα : <1

Σχετική πυκνότητα ατµών

Πυκνότητα νερού : δεν καθορίζεται.

9.2. Άλλες πληροφορίες

VOC (g/l) : 460

% VOC : <55%

9.2.1. Πληροφορίες σχετικά µε τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

∆εν διατίθενται στοιχεία.

9.2.2. Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 10 : Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα
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∆εν διατίθενται στοιχεία.

10.2. Χηµική σταθερότητα

Αυτό το µείγµα είναι σταθερό στις συνθήκες χειρισµού και αποθήκευσης που συνιστώνται στην ενότητα 7.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Εκτεθειµένο σε υψηλές θερµοκρασίες, το µείγµα µπορεί να εκλύσει επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης, όπως µονοξείδιο και διοξείδιο του

άνθρακα, αναθυµιάσεις, οξείδια του αζώτου.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Να αποφεύγετε :

- την υγρασία

Να προστατεύεται από την υγρασία. Η αντίδραση µε το νερό µπορεί να προκαλέσει εξωθερµική αντίδραση.

Tenir ΰ l'ιcart d'agents oxydants et de matiθres fortement acides ou basiques afin d'ιviter des rιactions exothermiques.

Συστάσεις της CEN: EN 136, EN 140, EN 405 για µάσκες και EN 143, EN 149 για φίλτρα.

10.5. Μη συµβατά υλικά

Να διατηρείται σε απόσταση από :

- νερό

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Η θερµική αποσύνθεση µπορεί να εκλύσει/σχηµατίσει :

- µονοξείδιο του άνθρακα (CO)

- διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

ΤΜΗΜΑ 11 : Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Η έκθεση στους ατµούς των διαλυτών που περιέχονται στο µείγµα πέραν των ενδεικνυόµενων ορίων έκθεσης µπορεί να οδηγήσει σε δυσµενείς

επιπτώσεις στην υγεία, όπως ερεθισµό των βλεννογόνων και του αναπνευστικού, διαταραχές των νεφρών, του ήπατος και του κεντρικού νευρικού

συστήµατος.

Τα συµπτώµατα που εµφανίζονται περιλαµβάνουν πονοκέφαλο, µούδιασµα, ζαλάδα, κόπωση, µυική ασθένεια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις

απώλεια αισθήσεων.

Οι παρατεταµµένες ή επαναλαµβανόµενες επαφές µε το µείγµα µπορούν να αφαιρέσουν τη φυσική λιπαρότητα του δέρµατος και να

προκαλέσουν έτσι µη αλλεργικές δερµατίτιδες από επαφή και απορρόφηση µέσω της επιδερµίδας.

Πιτσιλίσµατα στα µάτια µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµό και αναστρέψιµες βλάβες.

11.1.1. Χηµικές ουσίες

Οξεία τοξικότητα :

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)

∆ια του στόµατος : DL50 > 5000 mg/kg

Είδος : αρουραίος

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicite aigue par voie orale)

∆ια του δέρµατος : DL50 > 2000 mg/kg

Είδος : κουνέλι

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicite aigue par voie cutanee)

∆ια της εισπνοής (Ατµοί) : CL50 = 4.688 mg/l

Είδος : αρουραίος

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicite aigue par inhalation)

∆ιάρκεια έκθεσης : 4 h 

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)

∆ια του στόµατος : DL50 > 5000 mg/kg

Είδος : αρουραίος

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicite aigue par voie orale)

∆ια του δέρµατος : DL50 > 5000 mg/kg

Είδος : κουνέλι

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicite aigue par voie cutanee)

∆ια της εισπνοής (Ατµοί) : CL50 > 5000 mg/l

Είδος : αρουραίος

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicite aigue par inhalation)

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων :
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HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)

∆εν έχει διαπιστωθεί καµία µεταλλαξιγόνος επίδραση.

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)

∆εν έχει διαπιστωθεί καµία µεταλλαξιγόνος επίδραση.

Καρκινογένεση :

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)

∆οκιµή καρκινογένεσης : Αρνητική.

Καµία καρκινογόνο επίδραση.

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)

∆οκιµή καρκινογένεσης : Αρνητική.

Καµία καρκινογόνο επίδραση.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή :

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)

Καµία τοξική επίδραση στην αναπαραγωγή

OCDE Ligne directrice 414 (Etude de la toxicite pour le developpement

prenatal)

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)

Καµία τοξική επίδραση στην αναπαραγωγή

OCDE Ligne directrice 414 (Etude de la toxicite pour le developpement

prenatal)

11.1.2. Μείγµα

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Άλλες πληροφορίες

Formule ne pouvant κtre communiquιe que sous couvert du secret mιdical (demande par courrier du Mιdecin traitant)

Μονογραφία(-ες) του IARC (∆ιεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο) :

CAS 128-37-0 : IARC Κατηγορία 3 : Μη ταξινοµήσιµο σχετικά µε καρκινογένεση για τον άνθρωπο.

ΤΜΗΜΑ 12 : Οικολογικές πληροφορίες

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, προκαλεί µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Το προϊόν δεν πρέπει να αφήνεται να ρέει σε αποχετεύσεις ή διόδους νερού.

12.1. Τοξικότητα

Μην αφήνετε το προϊόν, αραιωµένο ή σε µεγάλες ποσότητες, να εισέλθει στο νερό, στο νερό ή στους σωλήνες.

12.1.1. Ουσίες

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)

Τοξικότητα για τα ψάρια : Είδος : Perca fluviatilis

Τοξικότητα για τα µαλακόστρακα : CE50 <= 10 mg/l

Είδος : Daphnia magna

∆ιάρκεια έκθεσης : 48 h

Τοξικότητα για τα φύκια : CEr50 = 11 mg/l

Είδος : Pseudokirchnerella subcapitata

∆ιάρκεια έκθεσης : 72 h

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)

Τοξικότητα για τα ψάρια : CL50 = 1000 mg/l

Είδος : Oncorhynchus mykiss

∆ιάρκεια έκθεσης : 96 h

Τοξικότητα για τα µαλακόστρακα : CE50 = 1000 mg/l

Είδος : Daphnia magna

∆ιάρκεια έκθεσης : 48 h

Τοξικότητα για τα φύκια : CEr50 = 1000 mg/l

Είδος : Pseudokirchnerella subcapitata
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∆ιάρκεια έκθεσης : 72 h

12.1.2. Μείγµατα

Κανένα στοιχείο για την τοξικότητα του ύδατος δεν είναι διαθέσιµο για αυτό το µείγµα.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης

12.2.1. Ουσίες

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)

Βιοαποικοδόµηση : ∆εν διαθέτουµε δεδοµένα σχετικά µε τη διασπασιµότητα, η ουσία θεωρείται ότι

δεν διασπάται ταχέως.

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)

Βιοαποικοδόµηση : ∆ιασπάται γρήγορα.

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Περιέχει πτητικά προϊόντα που θα διανεµηθούν στον αέρα..

Περιέχει µια στερεή φάση.

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.7. Άλλες δυσµενείς επιπτώσεις

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 13 : Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

Πρέπει να καθοριστεί κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων του µείγµατος ή/και του περιέκτη του σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας

2008/98/ΕΚ.

Τα βρώµικα χαλιά µπορούν να καούν αλλά δεν πρέπει να αποθηκευτούν ή να πεταχτούν απευθείας σε κάδο απορριµµάτων. Προ-στεγνώστε τα

επίπεδα. Το προϊόν ξηράνσεως αέρα εκπέµπει µία εξώθερµη αντίδραση. Κίνδυνος αυτοανάφλεξης εάν δεν τηρούνται αυτές οι οδηγίες.

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Μην το χύνετε σε αποχετεύσεις ή εκεί που περνά νερό.

Απόβλητα :

Η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και κυρίως

χωρίς να δηµιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα ή την πανίδα.

Ανακυκλώστε ή ρίψτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά προτίµηση σε ένα ειδικό συλλέκτη ή εξουσιοδοτηµένη εταιρία.

Μην µολύνετε το έδαφος ή το νερό µε απόβλητα, µην τα ρίπτετε στο περιβάλλον.

Συσκευασίες που έχουν λερωθεί :

Αδειάστε τελείως το δοχείο.

Παραδώστε το σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων.

Κωδικούς αποβλήτων (απόφασης 2014/955/EK, οδηγίας 2008/98/EOK για τα επικίνδυνα απόβλητα) :

15 01 10 * packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances

08 01 11 * waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous substances

ΤΜΗΜΑ 14 : Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

∆ε χρειάζεται ταξινόµηση και επισήµανση για τη µεταφορά.

Μεταφορικό προϊόν σύµφωνα µε τις διατάξεις των ADR για οδικές µεταφορές, RID για σιδηροδροµικές µεταφορές, IMDG για τη θάλασσα και

ICAO / IATA για αεροπορικές µεταφορές (ADR 2022 - IMDG 2022 - ICAO / IATA 2022).

14.1. Αριθµός ΟΗΕ ή αριθµός ταυτότητας

-

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

-

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

-

14.4. Οµάδα συσκευασίας

-

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
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-

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

-

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

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

Πληροφορίες σχετικά µε την ταξινόµηση και τη σήµανση που εµφανίζονται στην ενότητα 2:

Οι ακόλουθοι κανονισµοί λήφθηκαν υπόψη:

- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2021/643 (ATP 16)

- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2021/849 (ATP 17)

Πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευασία:

∆εν διατίθενται στοιχεία.

- Ειδικά προληπτικά µέτρα :

∆εν διατίθενται στοιχεία.

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 16:Άλλες πληροφορίες

Επειδή οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα µε το χρήστη, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας

βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία µας και στους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς.

Το µείγµα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις πέραν εκείνων που ορίζονται στον τίτλο 1 χωρίς να έχουν ληφθεί προηγουµένως

γραπτές οδηγίες χειρισµού.

Πάντοτε, είναι υπευθυνότητα του χρήστη, το να λαµβάνει όλες τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τις νόµιµες απαιτήσεις και τους τοπικούς

κανονισµούς.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να ΄λαµβάνονται υπόψη ως περιγραφή των απαιτήσεων

ασφαλείας σε σχέση µε το συγκεκριµένο µείγµα και όχι ως εγγύηση των ιδιοτήτων αυτού.

Produit hors champ d'application de la directive COV 2004/42/CE.

∆ιατύπωση των φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα 3 :

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.

Συντοµογραφίες :

LD50 : Η δόση µιας δοκιµαστικής ουσίας µε αποτέλεσµα 50% θανατηφόρο σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο.

LC50 : Συγκέντρωση µιας υπό δοκιµή ουσίας µε αποτέλεσµα 50% θνησιµότητα σε µια δεδοµένη περίοδο.

EC50 : Αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης απόκρισης.

ECr50 : Η αποτελεσµατική συγκέντρωση ουσίας που προκαλεί 50% µείωση του ρυθµού ανάπτυξης.

REACH : Εγγραφή, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισµός χηµικών ουσιών

ATE : Εκτίµηση Οξείας Τοξικότητας

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Πίνακες Επαγγελµατικών Νόσων (Γαλλία)

VLE : Οριακή Τιµή Έκθεσης.

VME : Μέση Τιµή Έκθεσης.

ADR : Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων.

IMDG : ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για τη Μεταφορά των Επικίνδυνων Εµπορευµάτων.

IATA : ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών.

IOCA : ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας.

RID : Κανονισµός για τη διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Κατηγορία Κινδύνου Νερού).

PBT: Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική.

vPvB: Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιµη.

SVHC : Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία.
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