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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Reprofill K 765

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

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

Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

Τσιμεντοκονίαμα

Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενες αντενδείξεις χρήσης.

Δεν συνιστώνται χρήσεις σε

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Brillux GmbH & Co. KG

www.brillux.de

Weseler Straίe 401

D-48163 Mόnster

Τηλέφωνο: +49 (0)251-7188-0

Τέλεφαξ: +49 (0)251-7188-280

Υπεύθυνος για το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: sdb@brillux.de

 (Giftnotruf Berlin, Beratung in Deutsch und Englisch)

Tel: +49 (0)30 30686790
1.4. Αριθμός τηλεφώνου 

επείγουσας ανάγκης:

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Χαρακτηρισμοί κινδύνων: Xi - Ερεθιστικό

Φράσεις R:

Ερεθίζει το δέρµα.

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.

Ταξινόμηση GHS

Κατηγορίες κινδύνου:

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Ερεθ. Δέρμ. 2

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Βλάβη 1

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Εικονογράμματα: GHS05-GHS07

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις επικινδυνότητας

P102 Μακριά από παιδιά.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 

μάτια/πρόσωπο.

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 

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

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε  εγκεκριμένο φορέα απόρριψης ή δημοτικό κέντρο συλλογής .

P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα 

Δηλώσεις προφύλαξης
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ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

Η περιεκτικότητα σε διαλυτές ενώσεις χρωμίου (VI) στην ξηρή μάζα του τσιμέντου είναι κάτω από 0,0002%. Συνεπώς δεν 

απαιτείται σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EΚ Παράρτημα V Τμήμα B Αριθμός 12.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Μείγμα από τα υλικά που αναφέρθηκαν με προσμείξεις κατά προσέγγιση.

Χημική ονομασία της ουσίας

Επικίνδυνα συστατικά υλικά

Ταξινόμηση GHS

Βάρος

ΤαξινόμησηΑριθ. CAS

Αριθ. REACH

Αριθ. Ευρετηρίου

Αριθ. EK Ονομασία

50 - 100 %Τσιμέντο Portland266-043-4

Xi - Ερεθιστικό  R38-4165997-15-1

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H318 H315

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων Ρ και H: βλέπε στην τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα ή σε περιπτώσεις αμφιβολίας θα πρέπει να συμβουλεύεστε το γιατρό σας. Ο/Η παθών 

θα πρέπει να μεταφέρεται σε σημείο, όπου μπορεί να πάρει καθαρό αέρα. Ποτέ μη χορηγείτε σε ένα άτομο που έχει χάσει 

τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα. Σε περίπτωση κινδύνου απώλειας των αισθήσεων, τοποθέτηση και μεταφορά 

σε σταθερή πλάγια θέση. 

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

Γενικές υποδείξεις

Ο παθών θα πρέπει να μεταφέρεται στον καθαρό αέρα και να τοποθετείται σε ένα ήσυχο μέρος. Αν είναι απαραίτητο 

ζητήστε ιατρική βοήθεια

Εισπνοή

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με νερό και σαπούνι. Τα ρούχα που είναι λερωμένα και διαποτισμένα θα 

πρέπει να τα βγάζετε αμέσως. Σε περίπτωση εκδήλωσης ερεθισμών συμβουλευτείτε γιατρό.

Επαφή δέρματος

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από το βλέφαρο, για τουλάχιστον 15 

λεπτά. Οφθαλμιατρική περίθαλψη.

Επαφή στα μάτια

Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και ήσυχο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε κατάποση ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 

τη συσκευασία ή την ετικέτα.

Κατάποση

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Πιθανά συμπτώματα: Ερεθισμός δέρματος και ματιών.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Κανένα

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Το προϊόν δεν αναφλέγεται από μόνο του, Προσαρμόστε τα μέσα κατάσβεσης σύμφωνα με την πυρκαγιά που θα 

εκδηλωθεί.

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Κανένα

Μέσα πυρόσβεσης, που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

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

Δεν ισχύει
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Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας της αναπνοής που είναι ανεξάρτητη από τον περιβάλλοντα αέρα. Προστατευτικός 

ρουχισμός ανθεκτικός στα αλκάλια

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό, δεν επιτρέπεται να καταλήξει στο 

δίκτυο αποχέτευσης.

Σμπληρωματικές υποδείξεις

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσοχή στις προδιαγραφές ασφαλείας (βλέπε παρ. 7 και 8). Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά. Χρησιμοποιήστε 

ενδυμασία προστασίας. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Μην 

εισπνέετε τη σκόνη.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Μην αφήνετε τις επικίνδυνες ουσίες να φτάνουν στην αποχέτευση/τα επιφανειακά ύδατα/τα υπόγεια ύδατα.

Σε περίπτωση διείσδυσης σε αγωγούς, ύδατα ή στο έδαφος ενημερώστε τις αρμόδιες Αρχές.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Πάρτε τα μηχανικά, χωρίς σκόνη και απορρίψτε τα, συσκευασμένα σε κατάλληλα δοχεία.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Κανένα

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποθηκεύετε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε στεγνό, δροσερό χώρο με καλό αερισμό. Φοράτε προστατευτικές φόρμες 

εργασίας. Τηρείτε τις νομικές διατάξεις προστασίας και ασφαλείας. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα 

ρούχα. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Μην εισπνέετε τη 

σκόνη. Το υδαρές διάλυμα είναι αλκαλικό. Μπορεί να προκαλέσει οφθαλμικό/δερματικό ερεθισμό. 

P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Δεν είναι απαραίτητη η λήψη ειδικών μέτρων.

Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Αποθηκεύετε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε στεγνό, δροσερό χώρο με καλό αερισμό. Αποθηκεύετε τα γεμάτα δοχεία όρθια, 

για την αποφυγή τυχόν εκροής. Να φυλάσσεται στο σφραγισμένο γνήσιο δοχείο.

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και φαγητά. Να μην αποθηκεύεται με οξέα Προστατέψτε από υγρασία και νερό.

Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων

Προστατέψτε από υγρασία. Να προστατεύετε από τη θερμότητα και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία Το υδαρές διάλυμα είναι 

αλκαλικό.

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

13Κατηγορία αποθήκευσης (D):

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Κονίαμα επιδιόρθωσης

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Θα πρέπει να εξασφαλίσετε καλό αερισμό και αναρρόφηση στις μηχανές κατεργασίας και στα σημεία, όπου είναι πιθανή η 

δημιουργία σκόνης.

Έλεγχοι έκθεσης των εργαζο µένων στο χώρο εργασίας

Πρέπει να εφαρμόζετε τα συνήθη στις εργασίες με χημικές ουσίες μέτρα προφύλαξης. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια 

και την επιδερμίδα. Βγάλτε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί, ή ποτίσει. Κατά τη διάρκεια της χρήσης δε θα πρέπει να 

τρώτε, να πίνετε, ή να καπνίζετε. Πριν από τις διακοπές και στο τέλος της εργασίας να πλένετε τα χέρια σας.

Μέτρα υγιεινής
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Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής. (FFP1/ FFP2)Μην εισπνέετε τη σκόνη.

Αναπνευστική προστασία

Προστατευτικά γάντια (EN 374):  Ελαστικό νιτριλίου. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Χρόνος διείσδυσης 

του υλικού των γαντιών: 4-8h. Συνιστώμενο πάχος υλικού: 0,11 mm.Οι επιφάνειες του δέρματος που μπορεί να έρθουν σε 

επαφή με το προϊόν πρέπει να καλύπτονται από προστατευτική κρέμα.

Προστασία των χεριών

Στεγανής εφαρμογής προστατευτικά γυαλιά (ΕΝ 166). φιάλη πλύσης οφθαλμών με καθαρό νερό (EN 15154). Αποφύγετε 

την επαφή με τα μάτια.

Προστασία των µατιών

Φοράτε προστατευτικές φόρμες εργασίας.

Προστασία του δέρµατος

Τοπική διάταξη αναρρόφησης. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κλειστούς χώρους.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος

σκόνηΦυσική κατάσταση:

Χρώμα:

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

χαρακτηριστικό, αδύναμηΟσμή:

Μέθοδος

11Τιμή pH:

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

Δεδομένα μη διαθέσιμα.Σημείο τήξης/περιοχή τήξης:

Δεδομένα μη διαθέσιμα.Σημείο ζέοης/περιοχή ζέοης:

δεν είναι εφαρμόσιμοΣημείο ανάφλεξης:

δεν είναι εφαρμόσιμοΚατώτερο όριο έκρηξης:

δεν είναι εφαρμόσιμοΑνώτερο όριο έκρηξης:

Πίεση ατμών:

  (σε  50 °C)

Δεν καθορίζεται

Πυκνότητα (σε 20 °C): Δεδομένα μη διαθέσιμα.

Υδατοδιαλυτότητα:

  (σε 20 °C)

δε διαλύεται

9.2. Άλλες πληροφορίες

Καμία

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1. Δραστικότητα

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό, εφόσον τηρούνται οι συνιστώμενοι κανόνες φύλαξης και χειρισμού (βλ. Παράγραφος 7).

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

Προστατέψτε από υγρασία. Προστατεύστε από τον παγετό.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Δεν είναι δυνατή η διάσπαση με συγκεκριμένη αποθήκευση και χρήση.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
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Ερεθίζει τα αναπνευστικά όργανα. Τα σωματίδια σκόνης ερεθίζουν, όμως άλλες αδρανείς ουσίες, μηχανικά τα μάτια. Η 

παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.

Οξύα τοξικότητα

Εμπειρικά στοιχεία, σχετικά με την επίδραση επί του ανθρώπου

Το προϊόν δεν ελέγχθηκε. Ερεθίζει τα μάτια, τα αναπνευστικά όργανα και το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση 

σε επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.

Άλλα στοιχεία

Η ταξινόμηση έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού της οδηγίας (1999/45/EΕ).

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

Βλαβερό για τα ψάρια.

12.1. Τοξικότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Μη διοχετεύετε το προϊόν σε επιφανειακά ύδατα, ή αποχετεύσεις. Κίνδυνος πόσιμου νερού ακόμη και από διαρροή 

ελαχίστων ποσοτήτων στο υπέδαφος. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς.

Άλλα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επεξεργασία αποβλήτων

Να μη γίνεται απόρριψη σε αποχετευτικά δίκτυα ή υδάτινους πόρους. Μπορεί να απορριφθεί ή να καεί σε κατάλληλες 

εγκαταστάσεις καύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές διατάξεις. 

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν

170107 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ 

ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ); σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά; μείγμα σκυροδέματος, 

τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 01 06

Οι μολυσμένες συσκευασίες θα πρέπει να εκκενώνονται ιδανικά, και στη συνέχεια θα μπορούν αφού προηγηθεί ο 

αντίστοιχος καθαρισμός νμα προωθούνται για επαναχρησιμοποίηση. Οι συσκευασίες που δε μπορούν να καθαριστούν θα 

πρέπει να απορρίπτονται όπως το υλικό

Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

Δεν αποτελεί έπικίνδυνο προϊόν με την έννοια των προδιαγραφών μεταφοράς.
Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά δια ξηράς)

Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)

Δεν αποτελεί έπικίνδυνο προϊόν με την έννοια των προδιαγραφών μεταφοράς.

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά με ποταμόπλοια )

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

Δεν αποτελεί έπικίνδυνο προϊόν με την έννοια των προδιαγραφών μεταφοράς.

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Θαλάσσια μεταφορά)

Αεροπορική μεταφορά (ICAO)

Δεν αποτελεί έπικίνδυνο προϊόν με την έννοια των προδιαγραφών μεταφοράς.

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Αεροπορική μεταφορά)
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14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

όχιΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC

Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένα και κατάλληλη συσκευασία.

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

Εθνικοί κανονισμοί

1 - Προκαλούν ελαφρά μόλνση το νερούΚατηγορία κινδύνου ύδατος (D):

Επιπλέον στοιχεία
Το προϊόν δεν διέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2004/42/EΚ σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών 

οργανικών ενώσεων κατά τη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένα χρώματα και βαφές:

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για την ουσία αυτή.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Συντομογραφία και ακρώνυμα

STOT SE = Specific target organ toxicity single exposure

STOT RE = Specific target organ toxicity repeated exposure

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

bw = body weight
IBC = Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

VOC = Volatile organic compound

STOT SE = Specific target organ toxicity single exposure

STOT RE = Specific target organ toxicity repeated exposure

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

bw = body weight
LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3

38 Ερεθίζει το δέρµα.

41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.

Πλήρες κείμενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Τα στοιχεία του κωδικού 4 έως 8 και 10 έως 12 δεν αναφέρονται εν μέρει στη σρήση και τη χρησιμοποίηση του προϊόντος 

(βλ. πληροφορίες χρήσης/προϊόντος), αλλά στην απελευθέρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων σε περιπτώσεια ατυχημάτων και 

άλλων ανωμαλιών.

Τα στοιχεία περιγράφουν αποκλειστικά τις απαιτήσεις ασφαλείας του προϊόντος/των προϊόντων και βασίζονται στη σημερινή 

τεχνογνωσία μας.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράδοσης μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από τα εκάστοτε τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων 

.

Αυτά δεν αποτελούν εξασφάλιση για το ότι υπάρχουν οι ιδιότητες του προϊόντος /προϊόντων που 

περιγράφεται/περιγράφονταιμε την έννοια των νομικών προδιαγραφών περί εγγυήσεων .

(δ/ε - δεν εφαρμόζεται, δ/κ - δεν καθορίζεται)

Άλλα στοιχεία
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(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των 

αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)
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