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ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Μορφή προϊόντος : Μείγμα
Όνομα του προϊόντος : Premium Ceramic Paste Pressure Pack
Κωδικός προϊόντος : PP200CR
Είδος προϊόντος : Πολτός,Αερόλυμα.
Ομάδα προϊόντων : Μείγμα
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις
κύρια κατηγορία χρήσης : Επαγγελματική χρήση,χρήση από τους καταναλωτές
Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Προϊόντα φροντίδας αυτοκινήτων

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Χώρα Οργανισμός/Εταιρία Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης

Σχόλια

Ελλάδα Poisons Information Centre
Children’s Hospital P&A 
Kyriakou

11762 Athens +30 21 07 79 37 77

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 
Αερόλυμα, κατηγορία 3 H229 
Πλήρες κείμενο αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16

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]Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) : P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες 

πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P251 - Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P410+P412 - Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες 
που υπερβαίνουν τους 50°C, 122°F.

Φράσεις EUH : EUH211 - Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα 
σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Άλλοι κίνδυνοι που δεν συμβάλλουν στην 
ταξινόμηση

: Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

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

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
support@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

mailto:support@mpmoil.nl
http://www.mpmoil.com/
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3.2. Μείγματα

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος

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

Titanium dioxide (αριθμός CAS) 13463-67-7
(Κωδ.-ΕΕ) 236-675-5
(Νο. καταλόγου) 236-675-5
(Νο-REACH) 01-2119489379-17

≥ 10 – ≤ 20 Carc. 2, H351

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 

ετικέτα. Εάν είναι δυνατό δείξτε αυτό το φύλλο ασφαλείας, κι αν όχι, δείξτε τη συσκευασία ή 
την ετικέτα.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Αφήστε το άτομο που προσβλήθηκε να αναπνεύσει καθαρό αέρα.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα

: Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό. <Ontbrekende vertaling : If irritation persists, consult a 
specialist />.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια

: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για 10-15 λεπτά. 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : <Ontbrekende vertaling : Do NOT induce vomiting />. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις 
αισθήσεις του).

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Συμπτώματα/επιδράσεις : Καμία διαθέσιμη πληροφορία.
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά : Ψεκασμός νερού, σκόνη, αφρός και CO2.
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Κίνδυνος έκρηξης : Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.
Δραστικότητα Σε περίπτωση πυρκαγιάς : Η ατελής καύση ενδέχεται να απελευθερώσει μονοξείδιο του άνθρακα.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται επικίνδυνα 
προϊόντα αποσύνθεσης

: Μονοξείδιο του άνθρακα.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή.
Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Ψύξτε τους ρυπασμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους ψεκασμού.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Εξοπλισμός προστασίας : <Ontbrekende vertaling : Wear suitable protective clothing and gloves. />. Φοράτε μέσα 

ατομικής προστασίας της αναπνοής.
Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Μην αναπνέετε τα αέρια. Μακριά από φλόγες και σπινθήρες. Αποφύγετε κάθε πηγή 

ανάφλεξης. Εξαερίζετε επαρκώς.

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Εξοπλισμός προστασίας : Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 8 :"Έλεγχος της έκθεσης-Ατομική 

προστασία".
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Εάν το υγρό διαφύγει στους υπονόμους ή σε δίκτυο δημόσιων υδάτων πρέπει να ειδοποιηθούν οι 
αρχές.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Για την αποθήκευση : Περιορίστε την εκχυμένη ουσία σε τάφρο ή με τη βοήθεια απορροφητικού υλικού έτσι ώστε 

να εμποδιστεί η έκλυσή τους στις αποχετεύσεις ή σε επιφανειακά ύδατα.
Μέθοδοι καθαρισμού : Συλλέξτε όσο περισσότερο προϊόν γίνεται σε περιέκτες που να κλείνουν ερμητικά. 

Σκουπίστε ή φτυαρίστε και τοποθετήστε σε κλειστό δοχείο για απόρριψη.
Άλλες πληροφορίες : Εάν πέσει στο έδαφος το κάνει ολισθηρό. Απορρίψτε τα υλικά ή τα υπολείμματα σε 

εγκεκριμένο κέντρο.
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6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας - βλ. Κεφάλαιο 8. Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση - βλ. Ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Επιπλέον κίνδυνοι κατά την επεξεργασία : Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση. Συνήθως απαιτείται σύστημα γενικού μηχανικού 

εξαερισμού του χώρου.
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 

ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
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.
7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Συνθήκες φύλαξης : Διατηρήστε μόνο στον αρχικό περιέκτη, σε δροσερό και καλά εξαεριζόμενο μέρος, μακριά 

από : Πηγές θερμότητας. Να διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές 
ακτίνες.

Χώρος φύλαξης : Παρατηρήστε επίσημους κανονισμούς σχετικά με την αποθήκευση συσκευασίες με δοχείων 
υπό πίεση.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Ανατρέξτε στην περιγραφή του προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά.

Ατομική προστασία:
Γάντια. Προστατευτικά γυαλιά.
 

Προστασία των χεριών:

Προστατευτικά γάντια

τύπος Υλικό Διαπέραση Πάχος (mm) Διαπερατότητα Πρότυπο

Γάντια Ελαστικό νιτριλίου 
(NBR)

6 (> 480 Λεπτά) > 0,7 EN ISO 374

Προστασία οφθαλμών:

EN 166. Φοράτε καλά κλειστά προστατευτικά γυαλιά

Προστασία του δέρματος:

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου
 

Προστασία των αναπνευστικών οδών:

Εάν ο τρόπος χρήσης του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο έκθεσης από εισπνοή, χρησιμοποιήστε συσκευή αναπνευστικής 
προστασίας. Φοράτε αναπνευστική συσκευή σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 140, με φίλτρο τύπου Α/Ρ2 ή ανώτερο

Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:

 
Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο:
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό - βλέπε Ενότητα 7.

Άλλες πληροφορίες:
<Ontbrekende vertaling : The usual precautions for handling chemicals should be observed />.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή : Υγρό
Εμφάνιση : Πολτός. Φιάλη αεροζόλ.
χρώμα : Λευκό.
Οσμή : Χαρακτηριστικό.
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ΙΌριο οσμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
pH : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο στερεοποίησης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο βρασμού : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πίεση ατμού : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πυκνότητα : 1260 kg/m³
Διαλυτότητα : Ελάχιστα διαλυτό στο νερό. Σχεδόν μη αναμίξιμο.
Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
ιξώδες, κινεματικός (ή) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
ξώδες, δυναμικό : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Εκρηκτικές ιδιότητες : Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.
Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Όρια κινδύνου εκρήξεως : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
9.2. Άλλες πληροφορίες
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 0 %

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.
10.2. Χημική σταθερότητα
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Επικίνδυνες αντιδράσεις δεν είναι γνωστό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Όχι φλόγες, σπινθήρες και δεν απαγορεύεται το κάπνισμα. Υψηλή θερμοκρασία.
10.5. Μη συμβατά υλικά
Μη συμβατό με : Οξειδωτικός παράγοντας.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Κανένας/καμία/κανένα υπό κανονικές συνθήκες.

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

Titanium dioxide (13463-67-7)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους > 20000 mg/kg OECD Guideline 425

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια > 10000 mg/kg

LC50 Εισπνοή - Επίμυς > 6,82 mg/l/4h

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένος
Περαιτέρω πληροφορίες : Καμία ερεθιστική δράση
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Μη ταξινομημένος
Περαιτέρω πληροφορίες : <Ontbrekende vertaling : Slightly irritant to eyes />
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μη ταξινομημένος

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος
Καρκινογένεση : Μη ταξινομημένος. (Η ταξινόμηση ως καρκινογόνου μέσω εισπνοής ισχύει μόνο για 

μίγματα σε μορφή σκόνης που περιέχουν 1% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου που έχει 
τη μορφή ή ενσωματωθεί σε σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο ≤ 10 μm. »·)

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένος
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Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
εφάπαξ έκθεση

: Μη ταξινομημένος

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

: Μη ταξινομημένος

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος
Άλλες πληροφορίες : Με κατάλληλο χειρισμό και accoording με τις προδιαγραφές, το προϊόν δεν έχει βλαβερές 

συνέπειες για την εμπειρία μας και τις πληροφορίες που παρέχονται σε μας.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Οικολογία - γενικά : Μην επιτρέπετε σε αποχετεύσεις ή υδάτινα ρεύματα ή διάθεση, όπου υπόγειων ή 

επιφανειακών υδάτων μπορεί να επηρεαστεί.
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
βραχυπρόθεσμος (οξύς)

: Μη ταξινομημένος

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
μακροπρόθεσμος (χρόνιος)

: Μη ταξινομημένος

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
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
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) : Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.
Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη 
προϊόντων/συσκευασιών

: Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς.

Kωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(ΕΚΑ)

: 13 02 05* - μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα 
ορυκτά
16 05 04* - αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες
15 01 04 - μεταλλική συσκευασία

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
UN 1950 UN 1950 UN UN1950

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ AEROSOLS AEROSOLS, non-flammable

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς

UN 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ, 
2.2, n.v.t., (E)

UN 1950 AEROSOLS, 2.2 UN UN1950 AEROSOLS, non-flammable, 2.2

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
2.2 2.2 2.2

14.4. Ομάδα συσκευασίας
n.a. Δεν ισχύει Δεν ισχύει

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι

Μολυσματικός παράγοντας 
για το υδάτινο περιβάλλον : 

Όχι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Όχι
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Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Επίγεια μεταφορά
Κωδικός ταξινόμησης (ADR) : 5A 
Περιορισμένες ποσότητες (ADR) : 1l
Kατηγορία μεταφοράς (ADR) : 3
Κωδικός περιορισμών για σήραγγες (ADR) : E 

μεταφορά μέσω θαλάσσης
Περιορισμένες ποσότητες (IMDG) : SP277
Αριθμός EmS (Πυρκαγιά) : F-D
Αριθμός EmS (Διαρροή) : S-U
Αποθήκευση και χειρισμός (IMDG) : SW1, SW22
Διαχωρισμός (IMDG) : SG69

Εναέρια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
Διεθνής κώδικας χημικών χύδην (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 συστατικά από τον υποψήφιο REACH ουσία (ες) κατάλογος
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) : 0 %

15.1.2. Eθνικές διατάξεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει πραγματοποιηθεί κενένας υπολογισμός χημικής ασφάλειας

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Επισήμανση αλλαγών:

Τμημα Τροποποιημένο στοιχείο Τροποποίηση Παρατηρήσεις

Αντικαθιστά το Δελτίο Τροποποιήθηκε

ενημέρωση Τροποποιήθηκε

2.2 Φράσεις EUH Προστέθηκε

2.2 Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) Τροποποιήθηκε

3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα 
συστατικά

Τροποποιήθηκε

4.1 Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών Προστέθηκε

4.1 Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά 
από επαφή με το δέρμα

Τροποποιήθηκε

4.1 Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά 
από εισπνοή

Τροποποιήθηκε

4.1 Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά 
από κατάποση

Τροποποιήθηκε

4.2 Συμπτώματα/επιδράσεις Προστέθηκε
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4.3 Άλλη ιατρική γνωμάτευση ή 
θεραπεία

Προστέθηκε

5.1 Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο Προστέθηκε

5.2 Κίνδυνος έκρηξης Προστέθηκε

5.2 Δραστικότητα Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς

Τροποποιήθηκε

6.1 Εξοπλισμός προστασίας Προστέθηκε

6.1 Μέτρα έκτακτης ανάγκης Προστέθηκε

6.1 Εξοπλισμός προστασίας Τροποποιήθηκε

6.3 Άλλες πληροφορίες Προστέθηκε

6.3 Μέθοδοι καθαρισμού Τροποποιήθηκε

6.3 Για την αποθήκευση Προστέθηκε

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 
13)

Τροποποιήθηκε

7.1 Μέτρα υγιεινής Προστέθηκε

7.1 Επιπλέον κίνδυνοι κατά την 
επεξεργασία

Προστέθηκε

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Τροποποιήθηκε

7.2 Συνθήκες φύλαξης Τροποποιήθηκε

7.3 Ειδικές χρήσεις τελικού 
καταναλωτή

Προστέθηκε

8.2 Οριοθέτηση και παρακολούθηση 
της περιβαλλοντολογικής έκθεσης 
σε κίνδυνο

Προστέθηκε

8.2 Προστασία των αναπνευστικών 
οδών

Τροποποιήθηκε

8.2 Προστασία του δέρματος Τροποποιήθηκε

8.2 Προστασία οφθαλμών Τροποποιήθηκε

9.1 Εμφάνιση Τροποποιήθηκε

9.1 Πυκνότητα Τροποποιήθηκε

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν Προστέθηκε

10.5 Μη συμβατά υλικά Προστέθηκε

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα 
αποσύνθεσης

Τροποποιήθηκε

13.1 Συστάσεις σχετικά με την 
απόρριψη 
προϊόντων/συσκευασιών

Προστέθηκε

14.1 UN-Aρ. (ICAO) Προστέθηκε

 Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH:

Aerosol 3 Αερόλυμα, κατηγορία 3

Carc. 2 Καρκινογένεση, κατηγορία 2

H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

EUH211 Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην 
αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

SDS MPM 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.


