HYPERDESMO®-LV
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830
Ημερομηνία έκδοσης: 29/4/2015 ενημέρωση: 5/5/2020 Αντικαθιστά το Δελτίο: 28/11/2019 εκδοχή: 1.3

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Μορφή προϊόντος
Όνομα του προϊόντος
Κωδικός προϊόντος

: Μείγμα
: HYPERDESMO®-LV
: 50-2-2

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις
Προσδ. βιομηχανικής/επαγγελματικής χρήσης
Χρήση της ουσίας/του μείγματος

: Μόνο για επαγγελματική χρήση
: Πολυουρεθανικό προιόν, ενός συστατικού για στεγάνωση και προστασία

1.2.2. Δεν συνιστώνται χρήσεις σε
Περιορισμοί στη χρήση

: Το προϊόν δεν συνιστάται για οποιαδήποτε βιομηχανική, επαγγελματική ή καταναλωτική
χρήση διαφορετική από τις παραπάνω προσδιοριζόμενες χρήσεις

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
ALCHIMICA
7, LAMPSAKOU ST. - ATHENS
115 28 ATHENS - GREECE
T +30 214 4167 700 - F +30 214 4167 701
alchimica@alchimica.com - www.alchimica.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

: 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]
Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3

H226

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2

H315

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2

H319

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη
έκθεση, κατηγορία 2
Πλήρες κείμενο αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16

H373

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

Προειδοποιητική λέξη (CLP)
Επικίνδυνο περιεχόμενο
Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP)

5/5/2020 (εκδοχή: 1.3)

:

GHS02
GHS07
GHS08
: Προσοχή
: Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene
: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή
επανειλημμένη έκθεση.

EL (ελληνικά)
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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP)

Φράσεις EUH

: P260 - Μην αναπνέετε ατμούς.
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα πρόσωπο, μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια.
P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, γυμνές φλόγες, σπινθήρες. Μην
καπνίζετε.
P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P501 - Διάθεση του περιεχομένου σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών
απορριμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες.
: EUH204 - Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1. Ουσίες
Δεν ισχύει

3.2. Μείγματα
Όνομα

Αναγνωριστικός κωδικός
προϊόντος

%

Κατάταξη σύμφωνα με την
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and pxylene

(Κωδ.-ΕΕ) 905-562-9
(Νο-REACH) 01-2119488216-32

10 – 11

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

Παρατηρήσεις

: Εάν οι αριθμοί καταχώρισης REACH δεν εμφανίζονται, η ουσία είτε απαλλάσσεται από την
καταχώριση είτε η ετήσια ποσότητα δεν απαιτεί καταχώριση.
Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το
δέρμα

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα
μάτια
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση

: Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
: Αφήστε το άτομο που προσβλήθηκε να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Αφήστε τον παθόντα να
ξεκουραστεί.
: Πλύντε με άφθονο νερό/…. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την
επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε επειγόντως γιατρό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Συμπτώματα/επιδράσεις
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το
δέρμα
5/5/2020 (εκδοχή: 1.3)

: Προκαλεί βλάβες στα όργανα.
: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

EL (ελληνικά)
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Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα
μάτια

: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο

: Αφρός. Ξηρή σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός νερού. Άμμος.
: Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού.

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

: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
: Μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτο / εκρηκτικό μίγμα ατμού - αέρα.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Προστασία κατά την πυρόσβεση

: Ψύξτε τους ρυπασμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους ψεκασμού. Προσέχετε
πάντοτε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς. Αποφεύγετε τη διαφυγή του
νερού της πυρόσβεσης στο περιβάλλον.
: Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό,
συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Γενικά μέτρα

: Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιείτε ειδική προφύλαξη για να αποφύγετε τις
φορτίσεις στατικού ηλεκτρισμού. Να μην εκτίθεται σε γυμνές φλόγες. Απαγορεύεται το
κάπνισμα.

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Μέτρα έκτακτης ανάγκης

: Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό.

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Εξοπλισμός προστασίας
Μέτρα έκτακτης ανάγκης

: Εξοπλίστε τους τεχνικούς καθαριότητας με κατάλληλη προστασία.
: Εξαερώστε την περιοχή.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Ενημερώστε τις αρχές αν το υλικό εισέλθει στους
αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μέθοδοι καθαρισμού

: Απορροφήστε τις διαρροές με αδρανή στερεά όπως άργιλο ή γη διατόμων όσο το δυνατό
πιο σύντομα. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Δες παράγραφο 8. Έλεγχος της έκθεσης και ατομική προστασία.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Επιπλέον κίνδυνοι κατά την επεξεργασία

5/5/2020 (εκδοχή: 1.3)

: Χειριστείτε τα άδεια δοχεία με προσοχή, οι υπολειμματικοί ατμοί είναι εύφλεκτοι.

EL (ελληνικά)
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Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Μέτρα υγιεινής

: Πλύνετε τα χέρια και κάθε άλλη εκτεθειμένη περιοχή με απαλό σαπούνι και νερό πριν φάτε,
πιείτε ή καπνίσετε, καθώς και πριν φύγετε από την εργασία σας. Εξασφαλίστε καλό
εξαερισμό στο χώρο εργασίας για να αποτραπεί ο σχηματισμός ατμών. Να μην εκτίθεται σε
γυμνές φλόγες. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι
ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν
σπινθήρες. Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα, αναθυμιάσεις, ατμούς.
: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Τεχνικά μέτρα

Συνθήκες φύλαξης
Ασυμβίβαστα πρΐόντα
Μη συμβατά υλικά

: Πρέπει να ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες γείωσης για την αποφυγή στατικού
ηλεκτρισμού. Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. Να
χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.
: Διατηρήστε μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά
από: Πηγές θερμότητας. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
: αμίνες. αλκοόλες. Ισχυρές βάσεις. Ισχυρά οξέα.
: Πηγές ανάφλεξης. Άμεσο ηλιακό φως. Πηγές θερμότητας.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene
ΕΕ - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης
IOELV TWA (mg/m³)

221 mg/m³

IOELV TWA (ppm)

50 ppm

IOELV STEL (mg/m³)

442 mg/m³

IOELV STEL (ppm)

100 ppm

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene
DNEL/DMEL (Εργαζόμενος)
Oξεία - συστημικές επιδράσεις, εισπνοή

442 mg/m³

Oξεία - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή

442 mg/m³

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,
δερματική

212 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή

221 mg/m³

Μακροχρόνια - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή

221 mg/m³

DNEL/DMEL (Γενικού πληθυσμού)
Oξεία - συστημικές επιδράσεις, εισπνοή

260 mg/m³

Oξεία - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή

260 mg/m³

Μακροχρόνια - συστημικές
επιδράσεις,στοματική

12,5 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή

65,3 mg/m³

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,
δερματική

125 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

Μακροχρόνια - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή

65,3 mg/m³

PNEC (Νερό)
PNEC aqua (του γλυκού νερού)
5/5/2020 (εκδοχή: 1.3)

327 µg/L
EL (ελληνικά)
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PNEC aqua (θαλάσσιο νερό)

327 µg/L

PNEC aqua (διαλείπων, του γλυκού νερού)

327 µg/L

PNEC (Iζημα)
PNEC ίζημα (του γλυκού νερού)

12,46 mg/kg ξηρό βάρος

PNEC ίζημα (θαλάσσιο νερό)

12,46 mg/kg ξηρό βάρος

PNEC (Έδαφος)
PNEC eδαφος

2,31 mg/kg ξηρό βάρος

PNEC (STP)
PNEC εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

6,58 mg/l

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Ατομική προστασία:
Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση.
Προστασία των χεριών:
Κατάλληλα υλικά για γάντια ασφαλείας (EN 374):
Βουτυλικό καουτσούκ, καουτσούκ νιτριλίου, καουτσούκ από νεοπρένιο Για παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση, συνιστώνται γάντια
κατηγορίας 5 και άνω (χρόνος διέγερσης> 240 λεπτά σύμφωνα με το EN374). Για βραχυχρόνια χρήση, συνιστώνται γάντια κατηγορίας 3 ή
υψηλότερα (χρόνος διέγερσης> 60 λεπτά σύμφωνα με το EN374). Το πάχος των γαντιών πρέπει να είναι> 0,35 mm, ώστε να παρέχεται επαρκής
προστασία για την παρατεταμένη επαφή με το προϊόν.

Προστασία οφθαλμών:
Προστατευτικά γυαλιά με πλάγια προστατευτικά

Προστασία του δέρματος:
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Eξοπλισμός ατομικής προστασίας για το σώμα και τα κατάλληλα υποδήματα πρέπει να επιλέγονται
ανάλογα με την εργασία που εκτελείται και την πιθανή έκθεση

Προστασία των αναπνευστικών οδών:
Εάν η συγκέντρωση μίας ή περισσότερων ουσιών που υπάρχουν στο προϊόν υπερβαίνει το όριο έκθεσης, χρησιμοποιήστε συσκευή προστασίας
της αναπνοής (ανατρέξτε στο EN 529)
Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:

Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο:
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Άλλες πληροφορίες:
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή
Εμφάνιση
χρώμα
Οσμή
ΙΌριο οσμών
5/5/2020 (εκδοχή: 1.3)

:
:
:
:
:

Υγρό
παχύρρευστο υγρό.
διάφορα χρώματα.
characteristic.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
EL (ελληνικά)
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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

pH
Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1)
σημείο τήξης / περιοχή τήξης
Σημείο στερεοποίησης
Σημείο βρασμού
Σημείο ανάφλεξης
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης
Θερμοκρασία διάσπασης
Ανάφλεξη (στερεό, αέριο)
Πίεση ατμού
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C
Σχετική πυκνότητα
Πυκνότητα
Διαλυτότητα
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα nοκτανόλης/νερού (Log Pow)
ιξώδες, κινεματικός (ή)
ξώδες, δυναμικό
Εκρηκτικές ιδιότητες
Οξειδωτικά χαρακτηριστικά
Όρια κινδύνου εκρήξεως

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Μη εφαρμόσιμο, το προιόν είναι βάσεως διαλύτου
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
42 °C
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
1,35 – 1,45 g/cm³
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

:
:
:
:
:

> 20,5 mm²/s
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Μη εφαρμόσιμο, το προιόν δεν είναι εκρηκτικό.
Μη εφαρμόσιμο, το προιόν δεν είναι οξειδωτικό.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

9.2. Άλλες πληροφορίες
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC)

: 153 g/l

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

10.2. Χημική σταθερότητα
Σταθερό κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες διαχείρισης και αποθήκευσης (δείτε τμήμα 7).

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Δεν έχει καθοριστεί.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Άμεσο ηλιακό φως. Άκρως υψηλές ή άκρως χαμηλές θερμοκρασίες. Γυμνή φλόγα. Υπερθέρμανση. Θερμότητα. Σπινθήρες.

10.5. Μη συμβατά υλικά
νερό, αμίνες και αλκοόλες.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
αναθυμιάσεις. Μονοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα. Μπορεί να απελευθερώσει εύφλεκτα αέρια.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα (από στόματος)
Οξεία τοξικότητα (δερματική)
Οξεία τοξικότητα (αναπνοή)

5/5/2020 (εκδοχή: 1.3)

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν
πληρούνται)
: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν
πληρούνται)
: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν
πληρούνται)

EL (ελληνικά)
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HYPERDESMO®-LV
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene
LD50 από του στόματος σε αρουραίους

3523 mg/kg

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια

12126 mg/kg

LC50 εισπνοή σε αρουραίους (Ατμοί - mg/l/4ώρες)

27124 mg/l/4h

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή
ευαισθητοποίηση του δέρματος
Περαιτέρω πληροφορίες
Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων
Περαιτέρω πληροφορίες
Kαρκινογένεση
Περαιτέρω πληροφορίες

: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
pH: Μη εφαρμόσιμο, το προιόν είναι βάσεως διαλύτου
: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
pH: Μη εφαρμόσιμο, το προιόν είναι βάσεως διαλύτου
: Μη ταξινομημένος
:
:
:
:
:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται
Μη ταξινομημένος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται
Μη ταξινομημένος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή
Περαιτέρω πληροφορίες

: Μη ταξινομημένος
: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) —
εφάπαξ έκθεση
Περαιτέρω πληροφορίες

: Μη ταξινομημένος

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) —
επανειλημμένη έκθεση

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

Tοξικότητα αναρρόφησης
Περαιτέρω πληροφορίες

: Μη ταξινομημένος
: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

HYPERDESMO®-LV
ιξώδες, κινεματικός (ή)
Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και
πιθανά συμπτώματα

> 20,5 mm²/s
: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον,
βραχυπρόθεσμος (οξύς)
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον,
μακροπρόθεσμος (χρόνιος)

: Μη ταξινομημένος
: Μη ταξινομημένος

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene
LC50 στα ψάρια 1

2,6 mg/l LC50 96h ψάρια

EC50 Δάφνια 1

> mg/l

NOEC

1,3 mg/l

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
HYPERDESMO®-LV
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

5/5/2020 (εκδοχή: 1.3)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

EL (ελληνικά)
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HYPERDESMO®-LV
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
HYPERDESMO®-LV
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene
Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF REACH)

25,9

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Περαιτέρω πληροφορίες

: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη
προϊόντων/συσκευασιών
Περαιτέρω πληροφορίες
Οικολογία - απόβλητα

: Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς. Διάθεση
του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών
απορριμμάτων.
: Χειριστείτε τα άδεια δοχεία με προσοχή, οι υπολειμματικοί ατμοί είναι εύφλεκτοι.
: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
UN Αριθμ. (ADR)
Αριθμός ΟΗΕ (IMDG)
Αριθμός ΟΗΕ (IATA)
Αριθμός ΟΗΕ (ADN)
Αριθμός ΟΗΕ (RID)

:
:
:
:
:

UN 1139
UN 1139
UN 1139
Δεν ισχύει
Δεν ισχύει

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADR)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (IMDG)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ΙΑΤΑ)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADN)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (RID)
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (ADR)

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (IMDG)

5/5/2020 (εκδοχή: 1.3)

:
:
:
:
:
:

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
COATING SOLUTION
Coating solution
Δεν ισχύει
Δεν ισχύει
UN 1139 ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (
ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ADR
-Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε δοχεία με λιγότερο από 450 λίτρα χωρητικότητα
-Εξαιρείται σύμφωνα με το 2.2.3.1.5 (απαλλαγή λόγω Ιξώδους ουσίας)
), 3, III, (D/E)
: UN 1139 COATING SOLUTION (
NOT SUBJECT TO THE PROVISIONS OF IMDG CODE FOR THE MARKING,
LABELLING AND TESTING OF PACKAGES IN CHAPTERS 4.1, 5.2, AND 6.1.
- The product is packed in receptacles not exceeding 30 L capacity
- The following statement shall be included in the transport document:
“Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code.”
), 3, III
EL (ελληνικά)
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HYPERDESMO®-LV
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (IATA)

: UN 1139 Coating solution (Not restricted per IATA-DGR special provision A3 and ICAO
special provision 223), 3, III

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
ADR
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADR)
Ετικέτες κινδύνου (ADR)

: 3
: 3
:

IMDG
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IMDG)
Ετικέτες κινδύνου (IMDG)

: 3
: 3
:

IATA
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IATA)
Ετικέτες κινδύνου (IATA)

: 3
: 3
:

ADN
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADN)

: Δεν ισχύει

RID
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (RID)

: Δεν ισχύει

14.4. Ομάδα συσκευασίας
Ομάδα συσκευασίας (ADR)
Κατηγορία συσκευασίας (IMDG)
Κατηγορία συσκευασίας (IATA)
Κατηγορία συσκευασίας (ADN)
Κατηγορία συσκευασίας (RID)

:
:
:
:
:

III
III
III
Δεν ισχύει
Δεν ισχύει

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο
περιβάλλον
Άλλες πληροφορίες

: Όχι
: Όχι
: Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Επίγεια μεταφορά
Κωδικός ταξινόμησης (ADR)
Ειδικές διατάξεις (ADR)
Περιορισμένες ποσότητες (ADR)
Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR)
Οδηγίες συσκευασίας (ADR)
Διατάξεις μεικτής συσκευασίες (ADR)
Kατηγορία μεταφοράς (ADR)
Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Κόλα (ADR)
Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Λειτουργία
(ADR)
5/5/2020 (εκδοχή: 1.3)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

F1
640E
5l
E1
P001, IBC03, LP01, R001
MP19
3
V12
S2

EL (ελληνικά)
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HYPERDESMO®-LV
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

Αριθυ αναγνώρισης κινδύνου (Κέμλερ Αριθμ.)
Πορτοκαλί δίσκοι

: 30
:

Κωδικός περιορισμών για σήραγγες (ADR)
Κωδικός EAC

: D/E
: •3YE

μεταφορά μέσω θαλάσσης
Ειδική πρόβλεψη (IMDG)
Περιορισμένες ποσότητες (IMDG)
Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG)
Οδηγίες συσκευασίας (IMDG)
Οδηγίες συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίωνδεξαμενών (κώδικας IMDG)
Αριθμός EmS (Πυρκαγιά)
Αριθμός EmS (Διαρροή)
Κατηγορίες φορτίων (IMDG)
Εναέρια μεταφορά
PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA)
PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA)
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη
ποσότητα επιτρεπόμενη για επιβατηγά αεροσκάφη
και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ)
Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη
(ΙΑΤΑ)
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά
αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου
(ΙΑΤΑ)
Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη
μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ)
Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου
Ειδική πρόβλεψη (ΙΑΤΑ)
Κωδικός ERG (IATA)

:
:
:
:
:

955
5L
E1
P001, LP01
IBC03

: F-E
: S-E
: A
: E1
: Y344
: 10L

: 355
: 60L

: 366
: 220L
: A3
: 3L

Ποτάμια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σιδηροδρομική μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
Δεν ισχύει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
15.1.1. κανονισμοί ΕΕ
Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH
Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EE) Αρ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από
τις 4 Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών.
Δεν περιέχει καμία ουσίες που υπόκεινται στον Κανονισμό (ΕE) Αρ. 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου
2019 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC)

: 153 g/l

15.1.2. Eθνικές διατάξεις
Γερμανία
Κατηγορία κινδύνου για το νερό (WGK)

5/5/2020 (εκδοχή: 1.3)

: WGK 3, Ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα ύδατα (Κατάταξη σύμφωνα με τη γερμανική οδηγία
AwSV, Παράρτημα 1)
EL (ελληνικά)
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Οδηγία περί επικίνδυνων ατυχημάτων (12.
BImSchV)
Ολλανδία
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling
Δανία
Κλάση κινδύνου πυρκαγιάς
Μονάδα αποθήκευσης
Παρατηρήσεις που αφορούν την κατηγοριοποίηση
Εθνικοί κανονισμοί της Δανίας

: Δεν υπόκειται στο Οδηγία περί επικίνδυνων ατυχημάτων (12. BImSchV)

: Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο
: Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο
: Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο
: Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο
: Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο

: Κατηγορίες II-1
: 5 λίτρο
: R10 <H226;H315;H319;H373>; Πρέπει να τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης
έκτακτης ανάγκης για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών
: Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από άτομα κάτω των 18 ετών
Έγγυες/θηλάζουσες που εργάζονται με το προϊόν δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή μαζί
του
Τα άτομα που πάσχουν από άσθμα ή έκζεμα και τα άτομα με χρόνιες πνευμονοπάθειες,
δερματικές ή αναπνευστικές αλλεργίες στα ισοκυανικά, δεν πρέπει να εργάζονται με το
υλικό
Οι απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών για το περιβάλλον εργασίας στη Δανία αναφορικά με
την εργασία με εποξειδικές ρητίνες και ισοκυανικά, πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της
χρήσης και της απόρριψης

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Πηγές δεδομένων

Άλλες πληροφορίες

: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006.
: Κανένας/Καμία/Κανένα.

Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal)

Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), κατηγορία 4

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Οξεία τοξικότητα (διά της εισπνοής), κατηγορία 4

Asp. Tox. 1

Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία 1

Eye Irrit. 2

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2

Flam. Liq. 3

Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3

Skin Irrit. 2

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2

STOT RE 2

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορία 2

STOT SE 3

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισμός της
αναπνευστικής οδού

H226

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H304

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

H312

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

H315

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H332

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
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HYPERDESMO®-LV
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

H335

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H373

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

EUH204

Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΔΔΑ ΕΕ (Παράρτημα ΙΙ REACH)
υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας,
ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος.
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