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∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 16/5/2015, έκδοση 1
ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης
 

 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εµπορική ονοµασία:MAPEFLEX PU 45
 
1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Προτεινόµενη χρήση:
Πολυουρεθανικό συγκολλητικό.
 
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Προµηθευτής:
MAPEI HELLAS S.A  
Θέση ∆ηµοσιές Ριτσώνα Τ.Θ 
19243 – Χαλκίδα 34100

Αρµόδιο πρόσωπο για το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας:
sicurezza@mapei.it

 
1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

MAPEI HELLAS SA -phone: +30 2262071906
                               Fax:     +30 2262071907
                               www.mapei.com 
ώρες γραφείου 8:30-17:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης 
 
Κέντρο ∆ηλητηριάσεων  
  -  +30 2107793777
 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
 
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Κριτήρια Κανονισµού ΕΚ 1272/2008 (CLP/Ταξινόµηση Συσκευασία και Επισήµανση):
 

 Προσοχή, Eye Irrit. 2, Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό
 Κίνδυνος, Resp. Sens. 1, Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή
δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

 
∆υσµενείς φυσικοχηµικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

Κανένας άλλος κίνδυνος
 
 
 
2.2. Στοιχεία επισήµανσης
 
 
Σύµβολα:
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Κίνδυνος
Ενδείξεις κινδύνου:

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση
εισπνοής

Συµβουλές Προσοχής:
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για
τα µάτια/πρόσωπο.
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P342+P311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συµπτώµατα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…
P501 Απορρίψτε το προϊόν/δοχείο σύµφωνα µε τον κανονισµό.

Ειδικές διατάξεις:
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Περιέχει
diphenylmethane-4,4'-diisocyanate;
4-isocyanatosulphonyltoluene; tosyl isocyanate: Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

 
 
Ειδικές διατάξεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα XVII του REACH και µεταγενέστερες τροποποιήσεις:

Καµία
2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ΟΥΣΙΕΣ αΑαΒ: Καµία - ΟΥΣΙΕΣ ΑΒΤ: Καµία
Άλλοι Κίνδυνοι:

Κανένας άλλος κίνδυνος
 

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

N.A.
 

3.2. Μείγµατα
 

Επικίνδυνα συστατικά σύµφωνα µε τoν Κανονισµό CLP και σχετική ταξινόµηση:
>= 2.5% - < 4.99% calcium oxide

REACH No.: 01-2119475325-36-XXXX, CAS: 1305-78-8, EC: 215-138-9
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318

 
>= 0.49% - < 1% 4-isocyanatosulphonyltoluene; tosyl isocyanate

Αριθµός Index: 615-012-00-7, CAS: 4083-64-1, EC: 223-810-8
 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.4.1/1-1A-1B Resp. Sens. 1,1A,1B H334

EUH014
 
>= 0.25% - < 0.49% diphenylmethane-4,4'-diisocyanate;

REACH No.: 01-2119457014-47-XXXX, Αριθµός Index: 615-005-00-9, CAS: 101-68-8, EC:
202-966-0

 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
 3.8/3 STOT SE 3 H335
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 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.4.1/1-1A-1B Resp. Sens. 1,1A,1B H334
 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317
 3.9/2 STOT RE 2 H373
 3.6/2 Carc. 2 H351

 
79 ppm 2-methoxy-1-methylethyl acetate

REACH No.: 01-2119475791-29-xxxx, Αριθµός Index: 607-195-00-7, CAS: 108-65-6, EC:
203-603-9

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 
73 ppm phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... %

REACH No.: 01-2119485924-24-XXXX, Αριθµός Index: 015-011-00-6, CAS: 7664-38-2, EC:
231-633-2

 3.2/1B Skin Corr. 1B H314
 
7 ppm chlorobenzene

Αριθµός Index: 602-033-00-1, CAS: 108-90-7, EC: 203-628-5
 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

 
 
 

 
ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα:

Βγάζετε αµέσως από πάνω σας τα µολυσµένα ενδύµατα.
Πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και, εάν χρειάζεται,µε σαπούνι τα σηµεία του σώµατος που
ήρθαν σε επαφή µε το προϊόν, ακόµη και αν δεν είστε σίγουροι.
Πλύντε προσεκτικά το σώµα (ντους ή µπάνιο).
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα αµέσως και πετάξτε τα µε ασφάλεια.

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια:
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική
συµβουλή.
Πλένετε αµέσως µε νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Σε περίπτωση Κατάποσης:
Μην προκαλείτε για κανένα λόγο εµετό. ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.
Είναι δυνατό να χορηγηθεί ενεργός άνθρακας εναιωρούµενος σε νερό ή λάδι µεταλλικής
φαρµακευτικής βαζελίνης.

Σε περίπτωση Εισπνοής:
Μετακινήστε τον τραυµατία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ξεκούραστη θέση.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
Εάν το προϊόν εισπνέεται µπορεί να προκαλέσει φαινόµενα ευαισθητοποίησης.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε ιατρική συµβουλή αµέσως (δείξτε τις
οδηγίες χρήσης ή το φύλλο δεδοµένων ασφαλείας, αν είναι δυνατόν).
Θεραπεία: 
(ανατρέξτε στην παράγραφο 4.1)
 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα:
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Κανένας ιδιαίτερος.
Νερό.
Μέσα κατάσβεσης που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας:
Κανένα ιδιαίτερο.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης και ανάφλεξης.
Η καύση παράγει πολύ καπνό.
Τα αρχικά συστατικά ή άγνωστες τοξικές και/ή ερεθιστικές ενώσεις µπορεί να υπάρχουν στις
αναθυµιάσεις καύσης.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Χρησιµοποιήστε κατάλληλη συσκευή αναπνοής.
Συλλέξτε ξεχωριστά το µολυσµένο νερό κατάσβεσης. Αυτό δεν πρέπει να πετιέται στην
αποχέτευση.
Μετακινήστε τα µη κατεστραµµένα κοντέινερ από την άµεση επικίνδυνη περιοχή, αν µπορείτε, µε
ασφάλεια.
 

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

Να φοράτε εξοπλισµό προστασίας
Μεταφέρετε άτοµα σε ασφάλεια.
∆είτε τα προστατευτικά µέτρα όπως στα σηµεία 7 και 8.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Καταστέλλετε τις απώλειες µε χώµα ή άµµο.
Μην επιτρέψετε να µπει στο έδαφος/υπέδαφος. Μην επιτρέψετε να µπει στην επιφάνεια του
νερού ή στις αποχετεύσεις.
Κατακρατήστε το µολυσµένο νερό πλύσης και πετάξτε το.
Σε περίπτωση διαφυγής αέρα ή εισόδου µέσα στους σωλήνες νερού, στο έδαφος ή στις
αποχετεύσεις, να πληροφορήσετε τις αρµόδιες αρχές.
Κατάλληλο υλικό για λήψη: Απορροφητικού υλικού, οργανικό, άµµος

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Συλλέγετε γρήγορα το προϊόν φορώντας µάσκα και προστατευτικό ένδυµα.

Κατάλληλο υλικό για λήψη: Απορροφητικού υλικού, οργανικό, άµµος
Πλύντε µε άφθονο νερό.
Κατακρατήστε το µολυσµένο νερό πλύσης και πετάξτε το.

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
∆είτε επίσης το κεφάλαιο 8 και 13
 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια, εισπνοή υδρατµών και αναθυµιάσεις.
Μην χρησιµοποιήσετε άδειο κοντέινερ πριν αυτό καθαριστεί.
Πριν κάνετε λειτουργίες µεταφοράς, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει υπολείµµατα ασύµβατων
υλικών µέσα στα κοντέινερ.
Μολυσµένα ρούχα θα πρέπει να αλλάζονται πριν µπείτε σε περιοχές τροφίµων.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας µην τρώτε ούτε πίνετε.
∆είτε επίσης το κεφάλαιο 8 για προτεινόµενο εξοπλισµό προστασίας.
Η λεπτοφυής σκόνη µπορεί να σχηµατίσει ένα εκρηκτικό µείγµα σε επαφή µε τον αέρα

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
∆ιατηρείτε πάντα καλά κλεισµένους τους περιέκτες.
Κρατηθείτε µακριά από φαγητό, ποτό και τροφοδοσία.
 Ασυµβίβαστα υλικά:
Καµία ιδιαίτερη. Βλέπε και την επόµενη παράγραφο 10.
Υπόδειξη για τους χώρους αποθήκευσης:
Χώροι κατάλληλα αεριζόµενοι.
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7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Κανένας ιδιαίτερα
 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1. Παράµετροι ελέγχου

calcium oxide - CAS: 1305-78-8
 NDS - LTE: 2 mg/m3
 NDSCh - LTE: 6 mg/m3
 ACGIH - LTE(8ώρες): 2 mg/m3 - Σηµειώσει: URT irr

4-isocyanatosulphonyltoluene; tosyl isocyanate - CAS: 4083-64-1
 SUVA - LTE: 0.02 mg/m3 - STE: 0.02 mg/m3

diphenylmethane-4,4'-diisocyanate; - CAS: 101-68-8
 SUVA - LTE: 0.02 mg/m3 - STE: 0.02 mg/m3
 NDS - LTE: 0.03 mg/m3
 NDSP - LTE: 0.09 mg/m3
 ACGIH - LTE(8ώρες): 0,005 ppm - Σηµειώσει: Resp sens

2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS: 108-65-6
 ACGIH - LTE: 275 mg/m3, 50 ppm - STE: 550 mg/m3, 100 ppm
 SUVA - LTE: 275 mg/m3, 50 ppm
 NDS - LTE: 260 mg/m3
 NDSCh - LTE: 520 mg/m3
 ΕΕ - LTE(8ώρες): 275 mg/m3, 50 ppm - STE: 550 mg/m3, 100 ppm - Σηµειώσει:
Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational
Exposure [4] (for references see bibliography)

phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... % - CAS: 7664-38-2
 ΕΕ - LTE(8ώρες): 1 mg/m3 - STE: 2 mg/m3 - Σηµειώσει: Bold-type: Indicative
Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4]
(for references see bibliography)
 ACGIH - LTE(8ώρες): 1 mg/m3 - STE: 3 mg/m3 - Σηµειώσει: URT, eye and skin irr

chlorobenzene - CAS: 108-90-7
 ΕΕ - LTE(8ώρες): 23 mg/m3, 5 ppm - STE: 70 mg/m3, 15 ppm - Σηµειώσει: Bold-type:
Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational
Exposure [4] (for references see bibliography)
 ACGIH - LTE(8ώρες): 10 ppm - Σηµειώσει: A3, BEI - Liver dam

Οριακές τιµές έκθεσης DNEL
diphenylmethane-4,4'-diisocyanate; - CAS: 101-68-8

Βιοµηχανικός εργαζόµενος: 50 mg/kg - Έκθεση: Ανθρώπινη διά µέσου δέρµατος -
Συχνότητα: Βραχυπρόθεσµο, συστηµατικές συνέπειες
Βιοµηχανικός εργαζόµενος: 0.1 mg/m3 - Έκθεση: ∆ια µέσου ανθρώπινης εισπνοής -
Συχνότητα: Βραχυπρόθεσµο, συστηµατικές συνέπειες
Βιοµηχανικός εργαζόµενος: 0.1 mg/m3 - Έκθεση: ∆ια µέσου ανθρώπινης εισπνοής -
Συχνότητα: Βραχυπρόθεσµο, τοπικές συνέπειες
Βιοµηχανικός εργαζόµενος: 0.05 mg/m3 - Έκθεση: ∆ια µέσου ανθρώπινης εισπνοής -
Συχνότητα: Μακροπρόθεσµο, συστηµατικές συνέπειες
Βιοµηχανικός εργαζόµενος: 0.05 mg/m3 - Έκθεση: ∆ια µέσου ανθρώπινης εισπνοής -
Συχνότητα: Μακροπρόθεσµο, τοπικές συνέπειες
Καταναλωτής: 25 mg/kg - Έκθεση: Ανθρώπινη διά µέσου δέρµατος - Συχνότητα:
Βραχυπρόθεσµο, συστηµατικές συνέπειες
Καταναλωτής: 0.05 mg/m3 - Έκθεση: ∆ια µέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα:
Βραχυπρόθεσµο, συστηµατικές συνέπειες
Καταναλωτής: 20 mg/kg - Έκθεση: Ανθρώπινη στοµατική - Συχνότητα: Βραχυπρόθεσµο,
συστηµατικές συνέπειες
Καταναλωτής: 0.05 mg/m3 - Έκθεση: ∆ια µέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα:
Βραχυπρόθεσµο, τοπικές συνέπειες
Καταναλωτής: 0.025 mg/m3 - Έκθεση: ∆ια µέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα:

901953/1
Αρ. σελίδας 5  από 12  



∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MAPEFLEX PU 45

Μακροπρόθεσµο, συστηµατικές συνέπειες
Καταναλωτής: 0.025 mg/m3 - Έκθεση: ∆ια µέσου ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα:
Μακροπρόθεσµο, τοπικές συνέπειες

2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS: 108-65-6
Βιοµηχανικός εργαζόµενος: 153.5 mg/kg - Καταναλωτής: 54.8 mg/kg - Έκθεση:
Ανθρώπινη διά µέσου δέρµατος - Συχνότητα: Μακροπρόθεσµο, συστηµατικές συνέπειες
Βιοµηχανικός εργαζόµενος: 275 mg/m3 - Καταναλωτής: 33 mg/m3 - Έκθεση: ∆ια µέσου
ανθρώπινης εισπνοής - Συχνότητα: Μακροπρόθεσµο, συστηµατικές συνέπειες

Οριακές τιµές έκθεσης PNEC
calcium oxide - CAS: 1305-78-8

Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 0.37 mg/l
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 0.24 mg/l

diphenylmethane-4,4'-diisocyanate; - CAS: 101-68-8
Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 1 mg/l
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 0.1 mg/l
Στόχος: Έδαφος (γεωργικό) - Αξία: 1 mg/kg
Στόχος: Μικροοργανισµοί στις επεξεργασίες λυµάτων - Αξία: 1 mg/l

2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS: 108-65-6
Στόχος: Γλυκό νερό - Αξία: 0.635 mg/l
Στόχος: Θαλάσσιο νερό - Αξία: 0.0635 mg/l
Στόχος: Ιζήµατα γλυκού νερού - Αξία: 3.29 mg/kg
Στόχος: Ιζήµατα θαλασσινού νερού - Αξία: 0.329 mg/kg

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Προστασία των µατιών:

Γυαλιά ασφαλείας.
∆εν χρειάζεται για κανονική χρήση. Χειριστείτε σύµφωνα µε τις σωστές πρακτικές εργασίας.

Προστασία του δέρµατος:
Χρησιµοποιήστε ρουχισµό που παρέχει επαρκή προστασία στο δέρµα, π.χ. βαµβάκι, λάστιχο,
PVC ή Βιτον.

Προστασία των χεριών:
Κατάλληλα υλικά για προστατευτικά γάντια, EN 374: Πολυχλωροπρένιο - CR:  πάχος> = 0,5
mm, χρόνος προστασίας> = 480min. Ελαστικό νιτριλίου - NBR:  πάχος>0,35mm, χρόνος
προστασίας> = 480min. Καουτσούκ βουτυλίου - IIR: πάχος >= 0,5 mm, χρόνος προστασίας> =
480min. Φθοριούχο καουτσούκ - FKM: πάχος >= 0,4 mm, χρόνος προστασίας> = 480min.

Αναπνευστική προστασία:
Χρησιµοποιήστε τον κατάλληλο αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισµό.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισµού χρησιµοποιήστε µάσκα µε B φίλτρα (EN 14387).

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός πρέπει να τηρεί τα σχετικά πρότυπα CE (όπως EN 374 για
γάντια και EN 166 για γυαλιά), να συντηρείται να φυλάσσεται σωστά. Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή
για να ελέγξετε την καταλληλότητα του εξοπλισµού έναντι συγκεκριµένων χηµικών ουσιών και για
πληροφορίες για τον χρήστη.
Θερµικοί Κίνδυνοι:

Καµία
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Καµία
Σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισµού χρησιµοποιήστε µάσκα µε AK2 φίλτρα (EN 141).
 
 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Όψη: πάστα 
 
χρώµα: διάφορα 
 
Οσµή: χαρακτηριστικό 
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Κατώφλια τιµή Οσµής: N.A.
pH: N.A.
Σηµείο τήξης / σηµείο ψύξης: == °C
Αρχικό σηµείο βρασµού και εύρος βρασµού: == °C
Αναφλεξιµότητα στερεά/αέρια: N.A.
Ανώτερη/κατώτερη αναφλεξιµότητα ή όρια εκρηξιµότητας: N.A.
Πυκνότητα των ατµών: N.A.
Σηµείο ανάφλεξης: N.A.
Ρυθµός Εξάτµισης: N.A.
Πίεση ατµού: N.A.
Σχετική πυκνότητα: 1,30-1,40 g/cm³ (23°C)
Πυκνότητα των ατµών: N.A.
Υδατοδιαλυτότητα: αδιάλυτο 
 
∆ιαλυτότητα σε λάδι: διαλυτό εν µέρει 
 
Συντελεστής διαχωρισµού (ν-οκτανολ/νερό): 1000000-1600000 mPa.s (23°C)
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: N.A.
Εκρηκτικές ιδιότητες: N.A.
Θερµοκρασία αποσύνθεσης: N.A.
Ιξώδες: N.A.
Εκρηκτικές ιδιότητες: N.A.
Καύσιµες υποβοηθούµενες ιδιότητες: N.A.

9.2. Άλλες πληροφορίες
Αναµιξιµότητα: N.A.
Λιποδιαλυτότητα: 

N.A.
Αγωγιµότητα: N.A.
Χαρακτηριστικές ιδιότητες των οµάδων των ουσιώνN.A.
 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1. ∆ραστικότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες
10.2. Χηµική σταθερότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Μπορεί να δηµιουργήσει εύφλεκτα αέρια σε επαφή µε στοιχειώδη µέταλλα (αλκάλες, αλκαλικές
γαίες, κράµατα από σκόνη ή ατµούς), ισχυρά αναγωγικά µέσα.
Μπορεί να δηµιουργήσει τοξικά αέρια σε επαφή µε οξειδωτικά µεταλλικά οξέα, ισχυρά
οξειδωτικά µέσα.
Μπορεί να αναφλεχθεί σε επαφή µε οξειδωτικά µεταλλικά οξέα, ισχυρά οξειδωτικά µέσα.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

10.5. Μη συµβατά υλικά
Κανένα ιδιαίτερα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Κανένα.
Απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα κατά την επαφή µε νερό
Πολυµεροποιείται κατά την διάρκεια της θέρµανσης
 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Πορεία(-ες) εισόδου:
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Κατάποση:  ναι 
 
Εισπνοή: ναι 
                                                                                                                                                                    
Εν συνεχεία αναφέρονται οι τοξικολογικές πληροφορίες που αφορούν τις κυριότερες ουσίες που
υπάρχουν στο παρασκεύασµα:
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα τοξικολογικά στοιχεία, αυτή τη στιγµή, για το παρασκεύασµα.
Εν συνεχεία αναφέρονται οι τοξικολογικές πληροφορίες που αφορούν τις κυριότερες ουσίες που
υπάρχουν στο παρασκεύασµα:

Τοξικολογικές πληροφορίες που αφορούν το µίγµα:
N.A.

Τοξικολογικές πληροφορίες που αφορούν τις κύριες ουσίες που υπάρχουν στο µίγµα:
calcium oxide - CAS: 1305-78-8
α) οξεία τοξικότητα:

∆οκιµή: LD50 - Οδός έκθεσης: ∆ια στόµατος - Είδος: Αρουραίος > 2000 mg/kg
∆οκιµή: LD50 - Οδός έκθεσης: ∆έρµα - Είδος: Αρουραίος > 2500 mg/kg

diphenylmethane-4,4'-diisocyanate; - CAS: 101-68-8
α) οξεία τοξικότητα:

∆οκιµή: LD50 - Οδός έκθεσης: ∆ια στόµατος - Είδος: Αρουραίος > 2000 mg/kg
∆οκιµή: LD50 - Οδός έκθεσης: ∆έρµα - Είδος: Κουνέλι > 9400 mg/kg
∆οκιµή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος = 0.49 mg/l - ∆ιάρκεια: 4ώρες
∆οκιµή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος = 2.24 mg/l - ∆ιάρκεια: 1ώρα

2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS: 108-65-6
α) οξεία τοξικότητα:

∆οκιµή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος 35.7 mg/l
∆οκιµή: LD50 - Οδός έκθεσης: ∆ια στόµατος - Είδος: Αρουραίος 8500 mg/kg
∆οκιµή: LD50 - Οδός έκθεσης: ∆έρµα - Είδος: Κουνέλι > 5000 mg/l

phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... % - CAS: 7664-38-2
α) οξεία τοξικότητα:

∆οκιµή: LD50 - Οδός έκθεσης: ∆ια στόµατος - Είδος: Αρουραίος 238-277 mg/kg
∆οκιµή: LC50 - Οδός έκθεσης: Εισπνοή - Είδος: Αρουραίος 1.69 mg/l - ∆ιάρκεια: 1ώρα
∆οκιµή: LD50 - Οδός έκθεσης: ∆έρµα - Είδος: Κουνέλι 2.740 mg/kg

bis(2-propylheptyl) phthalate  
 - CAS: 53306-54-0

LD50 rat (oral): > 5000 mg/kg
LC50 rat (inhalation): > 20,5 mg/kg
LD50 rabbit (dermal): > 2000 mg/kg

4-isocyanatosulphonyltoluene; tosyl isocyanate - CAS: 4083-64-1
LD50(oral rat): 2234 mg/kg

 
∆ιαβρωτικές/ερεθιστικές ιδιότητες:
Μάτια:

Το προϊόν µπορεί να προκαλέσει προσωρινό ερεθισµό κατά την επαφή.
Ιδιότητες ευαισθητοποίησης:

Η συχνή επαφή ενδέχεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.
Καρκινογόνες επιδράσεις:

∆εν υπάρχουν γνωστές επιδράσεις.
Μεταλλαξιογόνες επιδράσεις:

∆εν υπάρχουν γνωστές επιδράσεις.
Τερατογόνες επιδράσεις:

∆εν υπάρχουν γνωστές επιδράσεις.
Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, τα παρακάτω δεδοµένα που απαιτούνται από το Κανονισµό
453/2010/ΕΚ πρέπει να θεωριθούν µη διαθέσιµα:

α) οξεία τοξικότητα
β) διάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος
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γ) σοβαρή βλάση των µατιών/σοβαρός ερεθισµός των µατιών
δ) αναπνευστική ευαισθητοποίηση ευαισθητοποίηση του δέρµατος
ε) µεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων
ζ) καρκινογένεση
η) τοξικότητα για την αναπαραγωγή
θ) ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση
ι) ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους (STOT) — επανειληµµένη έκθεση
κ) κίνδυνος αναρρόφησης
 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα

Χρησιµοποιείτε σύµφωνα µε τις ορθές εργασιακές πρακτικές, αποφεύγοντας να διασκορπίσετε
το προϊόν στο περιβάλλον.
Τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα για την παρούσα ένωση                                                               
Μην χρησιµοποιείτε κατά τη διάρκεια της άνθησης: το προϊόν είναι τοξικό για τις µέλισσες.
Bιοδιασπασιµότητα: δεν είναι εύκολα βιοδιασπώµενο
2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS: 108-65-6
a) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράµετρος: LC50 - Είδος: Fish = 100-180 mg/l - ∆ιάρκεια h: 96
phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... % - CAS: 7664-38-2
a) Οξεία τοξικότητα του ύδατος:

Παράµετρος: LC50 - Είδος: Fish = 138 mg/l - ∆ιάρκεια h: 96
Παράµετρος: EC50 - Είδος: Daphnia = 0.492 mg/l - ∆ιάρκεια h: 48
Παράµετρος: EC50 - Είδος: Algae = 0.72 mg/l - ∆ιάρκεια h: 72

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση
N.A.

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
N.A.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
N.A.

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
 
ΟΥΣΙΕΣ αΑαΒ: Καµία - ΟΥΣΙΕΣ ΑΒΤ: Καµία

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Καµία
Τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα για την παρούσα ένωση                                                               
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Εάν είναι δυνατόν συλλέξτε. Ενεργείτε σύµφωνα µε τις ισχύουσες τοπικές και εθνικές διατάξεις.
 91/156/ΕΟΚ, 91/689/ΕΟΚ, 94/62/ΕΚ και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις.
Απόρριψη του συµπαγούς υλικού (Κωδικός CER): 08 04 10                                                         
Απόρριψη του µη συµπαγούς υλικού (Κωδικός CER): 08 04 09                                          
Ο προτεινόµενος ευρωπαϊκός κώδικας αποβλήτων βασίζεται µόνο στη σύνθεση του προϊόντος.
Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη διαδικασία ή το πεδίο εφαρµογής, ενδέχεται να απαιτείται ένας
διαφορετικός κωδικός αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
14.1. Αριθµός ΟΗΕ

ADR - Αριθµός αναγνώρησης κινδύνου: NA
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

N.A.
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά 
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ADR-Οδική: µη επικίνδυνο εµπόρευµα 
 
ADR-Άνω όριο: NA
IATA-Κατηγορία: µη επικίνδυνο εµπόρευµα 
 
IMDG-Κατηγορία: µη επικίνδυνο εµπόρευµα 
 
N.A.

14.4. Οµάδα συσκευασίας
N.A.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Θαλάσσια ρύπανση: όχι 
 
N.A.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
N.A.

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

N.A.
όχι 
 

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

Οδηγία 98/24/EK (Κίνδυνοι που σχετίζονται µε χηµικούς παράγοντες εργασίας)
Οδηγία 2000/39/EK (Οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης)
Οδηγία 2006/8/EK
Κανονισµός (EK) αριθ. 1907/2006 (REACH)
Κανονισµός (EK) αριθ. 1272/2008 (CLP)
Κανονισµός (EK) αριθ. 790/2009 (ATP 1 CLP) και (EE) αριθ. 758/2013
Κανονισµός (ΕE) αριθ. 453/2010 (Παράρτηµα I)
Κανονισµός (EE) αριθ. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Κανονισµός (EE) αριθ. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Κανονισµός (EE) αριθ. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Κανονισµός (EE) αριθ. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Περιορισµοί που σχετίζονται µε το προϊόν ή τις περιεχόµενες ουσίες σύµφωνα µε το Παράρτηµα XVII
του Κανονισµού (EΚ) 1907/2006 (REACH) και µεταγενέστερες τροποποιήσεις:

Περιορισµοί που αφορούν το προϊόν:
περιορισµός 3
περιορισµός 40

Περιορισµοί που αφορούν τις περιεχόµενες ουσίες:
περιορισµός 56

Κανονισµός REACH (1907/2006) – All. XVII: N.A.                                                                                     
Νοµοθετικό διάταγµα αρ. 81 της 9ης Απριλίου 2008 Τίτλος XI «Επικίνδυνες ουσίες- Κεφάλαιο Ι -
Προστασία από χηµικές ουσίες»                                                                                                                
Οδηγία 2000/39/ΕΚ και s.m.i. (Επαγγελµατικό κατώτατο όριο)
Νοµοθετικό διάταγµα αρ. 152 της 3ης Απριλίου 2006 και οι επακόλουθες τροποποιήσεις και
προσθήκες. (Περιβαλλοντικοί κανονισµοί)                                                                                                  
Οδηγία 105/2003/CE (Seveso III): Μ/∆
Σύµβαση ADR - Κωδικός IMDG - Κανονισµός ΙΑΤΑ
VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l
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15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας

Όχι
 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
 
Κείµενο φράσεων που χρησιµοποιούνται στην παράγραφο 3:

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση
εισπνοής
EUH014 Αντιδρά βίαια µε νερό
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση
H373 Μπορεί να προκαλέσει ζηµιές στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή
επαναλαµβανόµενη έκθεση όταν εισπνέεται.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας ενηµερώθηκε σύµφωνα µε το Κανονισµό 453/2010/EΚ.
 
Το έγγραφο αυτό καταρτίστηκε από αρµόδιο άτοµο το οποίο εκπαιδεύτηκε κατάλληλα.
κυριότερες βιβλιογραφικές πηγές:

ECDIN - ∆εδοµένα περιβαλλοντικών χηµικών ουσιών και δίκτυο πληροφόρησης - Κοινό
Ερευνητικό Κέντρο, Επιτροπή Ευρωπαικών Κοινοτήτων
SAX's ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - Όγδοη έκδοση - Van Nostrand
Reinold
CCNL - Παράρτηµα 1
Εισάγετε περαιτέρω ενηµερωµένη βιβλιογραφία

Οι πληροφορίες που περιέχονται ενταύθα βασίζονται στις γνώσεις µας την ως άνω αναγραφόµενη
ηµεροµηνία. Αναφέρονται µόνο στο υποδεικνυόµενο προϊόν και δεν συνιστούν εγγύηση ιδιαιτέρων
ποιοτήτων.
Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών σε
σχέση µε την ιδιαίτερη χρήση την οποία πρέπει να κάνει.
Αυτό το δελτίο  δεδοµένων ασφαλείας ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούµενη έκδοση.
 
ADR: Eυρωπαϊκή Συµφωνία που αφορά τη ∆ιεθνή Οδική Μεταφορά 

Επικινδύνων Εµπορευµάτων.
CAS: Υπηρεσία Χηµικής Ταυτοποίησης (τµήµα της Αµερικανικής Χηµικής 

Εταιρείας).
CLP: Ταξινόµηση, Ταυτοποίηση, Συσκευασία.
DNEL: Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις.
EINECS: Eυρωπαϊκή Καταγραφή Υφιστάµενων Εµπορικών Χηµικών Ουσιών.
GefStoffVO: ∆ιάταγµα περί Επικίνδυνων Ουσιών, Γερµανία.
GHS: Παγκοσµίως Εναρµονισµένο Σύστηµα Ταξινόµησης και Επισήµανσης των 
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Χηµικών.
IATA: ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών.
IATA-DGR: Κανονισµός Επικίνδυνων Εµπορευµάτων από την "∆ιεθνή Ένωση 

Αεροµεταφορών" (IATA).
ICAO: ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας.
ICAO-TI: Tεχνικές Οδηγίες από το "∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας" 

(ICAO).
IMDG: ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων.
INCI: ∆ιεθνής Ονοµατολογία Συστατικών Κοσµετολογίας.
KSt: Συντελεστής έκρηξης.
LC50: Θανατηφόρος συγκέντρωση, που σκοτώνει το 50 τοις εκατό του 

πληθυσµού δοκιµής.
LD50: Θανατηφόρος δόση, που σκοτώνει το 50 τοις εκατό του πληθυσµού 

δοκιµής.
LTE: Παρατεταµένη έκθεση.
PNEC: Προβλεπόµενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις.
RID: Κανονισµός Σχετικά τις ∆ιεθνείς Σιδηροδροµικές Μεταφορές 

Επικίνδυνων Εµπορευµάτων.
STE: Έκθεση Μικρής ∆ιάρκειας.
STEL: Οριακή Τιµή Έκθεσης Μικρής ∆ιάρκειας.
STOT: Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα-Στόχους.
TLV: ΟριακήΤιµή Κατωφλίου.
TWATLV: Οριακή Τιµή Κατωφλιού για τη Χρονικά Σταθµισµένη Μέση Τιµή της 

8ωρης ηµέρας. (Πρότυπο ACGIH).
OEL: Ευρωπαϊκή Οριακή Τιµή Κατωφλίου
VLE: Οριακή Τιµή Κατωφλίου.
WGK: Γερµανική Ταξινόµηση Επικινδυνότητας Νερού.
TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory
DSL: DSL - Canadian Domestic Substances List
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