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Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον  
Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Καν (ΕΕ) 830/2015 

 
 

Εμπορική ονομασία:  VELOSIT FH 921 

Ημερομηνία έκδοσης:  21.7.2015     
Ημερομηνία αναθεώρησης:  01.12.2018 Έκδοση 1 

 

 

 

Τμήμα 1: ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ  

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Ονομασία προϊόντος: VELOSIT FH 921- ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Καθαρή ουσία/μίγμα μείγμα 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Ενισχυτικό σκυροδέματος για επαγγελματική χρήση 

 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Εταιρία παραγωγής VELOSIT GmbH &Co. KG 

Industriepark 7,  

D-32805 Horn-Bad Meinberg 

Germany 

Email: info@velosit.de, www.velosit.de 

Phone: ++49(0)5233 / 951 730-0 (Mo. to Fr.: 8:00 - 16:00) 

 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 

210 7793777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων, Ελλάδα) 

+49-5233 / 951 7300 

 

 

 

 

Τμήμα 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1 Ταξινόμηση του μείγματος 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) υπ' αριθμ. 1272/2008[CLP] 

Eρεθ δέρμ Κατ 2 

Ερεθ ματιών Κατ 2 

 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

2.2.1 Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] (Συσκευασία > 125 ml) 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η 315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

Η 319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 

 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Ρ 101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. 
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P 102  Μακριά από παιδιά 

Ρ 280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 

μάτια/το πρόσωπο. 

Ρ 302+ Ρ 352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. 

Ρ 305 + Ρ351 +Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά 

λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

Ρ 337+ Ρ313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

P 501 Διάθεση του περιεχομένου/  περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ΑΒΤ ή αΑαΒ  σύμφωνα με τον Καν 1907/2006 ΕΚ, 
Παράρτημα XIII.  
Άλλοι γνωστοί κίνδυνοι δεν υπάρχουν 
 
 

 

 

Τμήμα 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

3.1 Ουσίες 

To προϊόν δεν είναι ουσία 

 

3.2 Μείγματα 

Το προϊόν είναι μείγμα.  

Συστατικά  επικίνδυνα σύμφωνα με την Οδηγ ΕΕ 67/548 και τον Καν 1272/2010 ΕΕ και επικινδυνότητες:  

Συστατικό Cas No/ 

ΕΙΝECS 

Ειδικά όρια 

συγκ/σης 

καν.1272/2008  

Ταξινόμηση 

(1272/2008) 

% w/w 

Ανθρακικό νάτριο 

Αρ κατ 011-005-00-2 

497-19-8/ 

207-838-8 

- Ερ ματ 32 Η319 

 

<5 

Προπυλοπυριτικό κάλιο 93857-00-2/ 

299-135-8 

- Διάβ δέρμ 1Α 3 Η314 <1.5 

Υδροξείδιο του καλίου 

Αρ REACH 01-2119488216-32 

1310-58-3/ 

215-181-3 

- Διάβ μετ 1 Η290 

Οξ τοξ 4 Η302 

Διάβ δέρμ 1 Α Η 314 

<0.2 

Πυριτικό νάτριο  

(Νa2O:SiO2 >3,2) 

1344-09-8/ 

215-687-4 

- Σοβ οφθ βλ 1 Η314 

Ερ αναπν οδ 3 Η335 

<15 

Οι πλήρεις φράσεις κινδύνου Η και EUH, αναφέρονται στην παρ 16 

Τα επαγγελματικά όρια κινδύνου αναφέρονται στην παρ 8. Στις συνιστώμενες ουσίες αποδίδεται η ενεργή 

ταξινόμηση, ενώ στις ουσίες που αναφέρονται στον Καν 1272/2008 ΕΕ αποδίδεται η εναρμονισμένη 

ταξινόμηση 

 

 

 

Τμήμα  4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικές πληροφορίες 

https://www.chemicalbook.com/Search_EN.aspx?keyword=128601-23-0
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Δεν αναμένονται μη αναστρέψιμα αποτελέσματα κατά την κανονική χρήση του μείγματος. Σε περίπτωση 

εμφάνισης οποιονδήποτε επιπτώσεων εφαρμόστε οι ακόλουθες συστάσεις 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια 

Πλύνετε τα μάτια προσεκτικά με άφθονο νερό με ανοιχτά τα βλέφαρα για όσο το δυνατό περισσότερο 

χρόνο και αμέσως μετά επικοινωνήστε με γιατρό.  

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα 

Πλυθείτε με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού ζητήστε ιατρική συμβουλή 

Σε περίπτωση κατάποσης 

Πλύνετε το στόμα σχολαστικά και πιείτε άφθονο νερό. Αν εμφανιστούν επιδράσεις ζητήστε ιατρική 

συμβουλή 

Σε περίπτωση εισπνοής 

Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρια σε περίπτωση ατυχηματικής εισπνοής ατμών από υπερθέρμανση ή 

διάσπαση 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις άμεσες ή μεταγενέστερες 

Ερεθισμός 

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Ειδική θεραπεία: Καμία ειδική θεραπεία. Παρέχετε συμπτωματική θεραπεία 

Βλέπε τοξικολογικές πληροφορίες (ενότητα 11). 

4.4. Άλλες πληροφορίες 

Τα κέντρα δηλητηριάσεων σε κάθε πρωτεύουσα μπορούν να παράσχουν πρόσθετη βοήθεια σε τακτικές 

μονάδες υγείας 

 

 

 

 

Τμήμα  5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Το προϊόν δεν καίγεται. Επιλέξτε μέσα πυρόσβεσης που να συνάδουν στην έκταση της φωτιάς και στις 

συνθήκες του περιβάλλοντος 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη, CO₂, σκόνες, ψεκασμός νερού. 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: πίδακας νερού (ενδέχεται να σκορπίσει τις φλόγες) 
 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Το προϊόν δεν καίγεται. Σε περίπτωση πυρκαγιάς αποφύγετε την εισπνοή επιβλαβών ατμών από τη 

διάσπαση 
 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε αυτόνομη συσκευή αναπνευστική συσκευή. Για την προστασία 

των εργαζομένων και την ψύξη των περιεκτών ψεκάστε με νερό. 

5.4 Πρόσθετες πληροφορίες 

Ψύξτε τους περιέκτες σε περίπτωση πυρκαγιάς με ψεκασμό κρύου νερού. Μειώστε τους ατμούς/ 

σωματίδια/ αέρια με ψεκασμό νερού. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό ξεχωριστά. Μην απορρίπτετε στο 

δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσης. Προβλέψτε εγκατάσταση ψεκασμού νερού στον περιβάλλοντα χώρο για 

την αντιμετώπιση της ανάγκης ψύξης σε  περίπτωση πυρκαγιάς.  

Δεν υπάρχει κάποιος ασυνήθιστος κίνδυνος σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 

 

 

 

Τμήμα  6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
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Αρίστε την περιοχή της διαρροής/ διαφυγής. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα  μάτια. Μην 

εισπνέετε σκόνη/ σωματίδια/ εκνεφώματα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ολίσθησης από το προϊόν που 

χύθηκε. Βλ επίσης τμήματα 7 και 8 

 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Μην οδηγείτε τα εκπλύματα στην αποχέτευση. Μην επιτρέπετε την είσοδο σε υπονόμους, επιφανειακά ή 

υπόγεια νερά.  
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Απομακρύνετε μηχανικά με απορροφητικά υλικά (άμμο, πυριτικά, γενικά απορροφητικά) συλλέξτε και 

απορρίψτε τα απορροφημένα υλικά σε ειδικούς περιέκτες για διαχείριση. Πλύνετε με άφθονο νερό.  

Βλ Τμ 13 

6.4 Αναφορά σε άλλες παραγράφους 

Για επικοινωνία έκτακτης ανάγκης: βλ τμήμα 1 

Για ασφαλή χειρισμό: βλέπε τμήμα 7  

Για εξοπλισμό ατομικής προστασίας: βλέπε τμήμα 8  

Για την απόρριψη: βλέπε τμήμα 13  

 

 

 

 

Τμήμα  7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα στην περίπτωση κανονικής χρήσης του προϊόντος. Αποφύγετε την επαφή 

με τα μάτια και το δέρμα. Ακολουθήστε τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας. 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

Το προϊόν δεν καίγεται. Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας. Δεν απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις 

και περιέκτες. Αποθηκεύστε σε θ από 5C έως 25 C. Προστατέψτε από το ηλιακό φως, τη θερμότητα και 

τον παγετό 

7.3 Ειδικές τελικές χρήσεις 

Αστάρι, χρώμα. Κατηγορία αποθήκευσης: Μη καιόμενα υγρά 
 
 
 
 

Τμήμα  8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Ουσίες με όρια επαγγελματικής έκθεσης 

Πυριτικό νάτριο CAS No 1344-09-8 
DNEL-DMEL  

DNEL  

Εργαζόμενοι 

Μακροχρόνιες, συστηματικές επιδράσεις, δέρμα = 1,59 mg/kg βάρους σώματος 

Μακροχρόνιες, συστηματικές επιδράσεις, εισπνοή = 5,61 mg/m3  

Καταναλωτές 

Μακροχρόνιες, συστηματικές επιδράσεις, εισπνοή = 1,38mg/m3 β.σ./ ημέρα 

Μακροχρόνιες, συστηματικές επιδράσεις, δέρμα = 0,8mg/kg β.σ./ ημέρα 

Μακροχρόνιες, συστηματικές επιδράσεις, κατάποση = 0,8mg/kg β.σ./ ημέρα 

PNEC 

Φρέσκο νερό = 7.5 mg/l 

 

8.2 Έλεγχοι ορίων έκθεσης 



 

Σελ 5 / 8 

 

Κατάλληλος προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός  
Λάβετε τα συνήθη προστατευτικά μέτρα για τον χειρισμό χημικών προϊόντων, αποφύγετε την άμεση 
επαφή με το δέρμα και τα μάτια, μη τρώτε/ πίνετε/ καπνίζετε κατά τη χρήση του 

Προστασία ματιών / προσώπου 

Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικές ασπίδες κατά τη διαδικασία επαναπλήρωσης και δημιουργίας αερολυμάτων 

ή σκόνης 

Προστασία των χεριών 

Εφαρμόστε μέτρα προστασίας δέρματος για παρατεταμένο χρόνο χρήσης, φοράτε γάντια ανθεκτικά στα 

αλκάλια και γάντια πχ λάτεξ με χαμηλά επίπεδα πολυχλωροπρένιο (Lapren,  Fa, KCl) 

Προστασία της αναπνοής 

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού φοράτε προστατευτική μάσκα σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμού. Η αναπνευστική προστασία απαιτείται για: τη διαδικασία ψεκασμού 

 

 

 

Τμήμα 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Μορφή: υγρό 

Χρώμα = άχρωμο 

Οσμή= ασθενής χαρακτηριστική 

Σημείο ανάφλεξης = δεν εφαρμόζεται 

Αναφλεξιμότητα= δεν εφαρμόζεται 

Σημείο τήξης: δεν εφαρμόζεται 

Κίνδυνος έκρηξης: Δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν είναι οξειδωτικό 

Πυκνότητα: 1-1,10  gr/cm3 

Διαλυτότητα στο νερό= διαλυτό 

Ph<11.5 

Περιεκτικότητα σε VOC = <1% 

Συντελεστής κατανομής (o/w): log Ko/w<1 

 

9.2 Άλλες πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες. To κύριο συστατικό είναι το νερό 

 

 

 

Τμήμα 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

10.1 Αντιδραστικότητα 

Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία, υγρασία 

10.2 Χημική σταθερότητα 

Το προϊόν είναι σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού. Δεν υπάρχουν άλλες 

πληροφορίες  

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Εξώθερμες αντιδράσεις με οξέα, αντίδραση με ελαφρά μέταλλα και απελευθέρωση αέριου υδρογόνου 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

10.5 Μη συμβατά υλικά 

Κρατήστε μακριά από οξέα, ελαφρά μέταλλα. 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
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Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν υπάρχουν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

 

 

 

Τμήμα 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα 

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες επιδράσεις για το μείγμα 

Παρατίθενται πληροφορίες τοξικότητας για τα επιμέρους συστατικά 

1. Πυριτικό νάτριο CAS No 1344-09-8 

LD50 (κατάποση, αρουραίος)  > 2000 mg/kg   

2. Ανθρακικό νάτριο CAS No 497-19-8 

LD50 (κατάποση, αρουραίος)  4090 mg/kg  (GESTIS) 

Διάβρωση/ ερεθισμός δέρματος  

Ελαφρά ερεθιστικό, τα ερεθιστικά αποτελέσματα είναι πιθανά κατά την επί μακρόν ή επαναλαμβανόμενη 

χρήση 

Βλάβη/ ερεθισμός ματιών 

Ελαφρός ερεθισμός πιθανός 

Τοξικότητα κατά την εισπνοή 

Ελαφρός ερεθισμός 

Ευαισθητοποίηση δέρματος/ αναπνευστικού 

Πρακτικά δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα  

Καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση, τοξικότητα στην αναπαραγωγή 

Mε βάση τα διαθέσιμα δεδομένα δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης 

 

Άλλες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές 

Τοπικές επιδράσεις στο δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους είναι πιθανές κυρίως λόγω του αλκαλικού 

pH 

 

 

 

Τμήμα 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Μετά την εξουδετέρωση δεν αναμένονται αρνητικές επιδράσεις 

Παρατίθενται οι οικολογικές πληροφορίες για τα επιμέρους συστατικά 

Το προϊόν δεν περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες 

12.1 Οξεία τοξικότητα 

1. Πυριτικό νάτριο CAS No 1344-09-8 

LC 50 (ψάρια, zebra danio) >1000 mg/l 96 ώρες  

ΕC 50 (ασπόνδυλα, Daphnia magna) >1000 mg/l 48 ώρες  

2. Ανθρακικό νάτριο CAS No 497-19-8 

LC 50 (ψάρια) = 300 mg/l 96 ώρες (GESTIS) 

LC 50 (ασπόνδυλα) =565 mg/l 48 ώρες (GESTIS) 

ΕC 50 (ασπόνδυλα) = 200 mg/l 48 ώρες (GESTIS) 

12.2 Ανθεκτικότητα και βιοδιασπασιμότητα 

Ικανοποιητική φυσικοχημική ελαχιστοποίηση από το νερό 

12.3 Βιοσυσσώρευση 

Δεν αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς λόγο του χαμηλού log Pow <1 
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12.4 Άλλες μη αναστρέψιμες επιδράσεις 

Σύμφωνα με τα κριτήρια τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ταξινόμησης και επισήμανσης, το προϊόν δεν 

επισημαίνεται ως «επικίνδυνο για το περιβάλλον». 

12.7 Πρόσθετες πληροφορίες 

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων για την ελαχιστοποίηση/ διάσπαση και το δυναμικό βιοσυσσώρευσης δεν 
αναμένεται μακροπρόθεσμη βλάβη στο περιβάλλον 

 

 

 

 

Τμήμα 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό δίκτυο ή/και στους ταμιευτήρες νερού, στο έδαφος και το υπέδαφος. 

Απορρίψτε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το υγρό προϊόν να συγκεντρώνεται σε ειδικό χώρο 

για περαιτέρω επεξεργασία/ διαχείριση  

Προϊόν 

Απορρίψτε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

Συσκευασία 

Οι μη μολυσμένες συσκευασίες μπορούν να οδηγηθούν στην ανακύκλωση 

Κωδικός απόρριψης 15 01 02 Πλαστική συσκευασία  

Η μολυσμένη συσκευασία πρέπει να αδειάζει πλήρως και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά τον 

κατάλληλο καθαρισμό.  

 

 

 

Τμήμα 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ADR, RID, IMDG, ICAO, IATA 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για τη μεταφορά 

14.1. Αριθμός UN: Δεν εφαρμόζεται  

14.2. Οικεία ονομασία μεταφοράς UN: Δεν εφαρμόζεται 

14.3. Κλάση/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Δεν εφαρμόζεται 

14.4. Ομάδα συσκευασίας: Δεν εφαρμόζεται  

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Δεν υπάρχουν 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τους χρήστες  

Δεν υπάρχουν 

14.7. Μεταφορά φορτίου χύδην σύμφωνα με το παράρτημα II του κώδικα MARPOL και IBC 

Μη επικίνδυνο υγρό υπό την έννοια των συγκεκριμένων κανονισμών μεταφοράς 

Τμήμα 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

15.1 Κανονισμοί/ νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού δεν απαλλάσσει τον 

τελικό χρήστη από την αξιολόγηση κινδύνου στο χώρο εργασίας, όπως απαιτείται από άλλη νομοθεσία για 

την υγεία και την ασφάλεια. Τα κείμενα των εθνικών κανονισμών για την υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία αντιμετωπίζουν τη χρήση αυτού του προϊόντος στην εργασία. 

Νομοθεσία ΕΕ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα XVΙΙ, Καταχώρηση 3: 1-μεθοξυ-2-προπανόλη, 
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Aιθυλβενζόλιο 

Οδηγία 2010/75/ΕΕ (VOC) 31,75% (403,225 g/l) 

Κατηγορία κινδύνου για το νερό: 1 – ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό 

 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν παρέχεται αξιολόγηση ασφάλειας για το μείγμα 

 

 

 

Τμήμα 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η ταξινόμηση του μείγματος έγινε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] 

Πλήρες κείμενο των φράσεων  H και EUH  

Η290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα  

Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης   

Η336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  

Η314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  

Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό  

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται στα όσα γνωρίζουμε 

κατά τη στιγμή της εκτύπωσης και παρέχουν ενδείξεις. για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος κατά την 

αποθήκευση, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη διάθεση. Οι πληροφορίες δεν αφορούν άλλα προϊόντα. 

Εφόσον το προϊόν αναμιγνύεται με άλλα υλικά ή υφίσταται επεξεργασία, οι πληροφορίες που περιέχονται σε 

αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, εκτός αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, δεν μπορούν να 

μεταφερθούν στο νέο υλικό που παράγεται με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του 

χρήστη να προσδιορίσει την εφαρμοσιμότητα αυτών των πληροφοριών ή την καταλληλότητα των 

προϊόντων για τη συγκεκριμένη δική του χρήση. Είναι ευθύνη του χρήστη να συμμορφώνεται με τους 

κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. 


