∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006
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Ηµεροµηνία Αναθεώρησης
29.05.2015
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Ηµεροµηνία εκτύπωσης
29.05.2015

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Σήµα κατατεθέν

:

Sikalastic®-843 GP Part A

1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιµες πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τις προσδιοριζόµενες
χρήσεις. Όταν τα στοιχεία γίνουν διαθέσιµα, θα ενσωµατωθούν στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.

Χρήση προϊόντος

: Προς αποκλειστική χρήση απόεπαγγελµατίες.

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Εταιρεία

: Sika Hellas ABEE
Protomagias Street 15
14568 Kyroneri / Athens
: +302108160600
: EHS@gr.sika.com

Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική διεύθυνση

1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

: Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: + 30 210 77 93 777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Είδος προϊόντος

:

Μείγµα

Ταξινόµηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Οξεία τοξικότητα , Κατηγορία 4
Ερεθισµός του δέρµατος , Κατηγορία 2
Ερεθισµός των οφθαλµών , Κατηγορία 2
Ευαισθητοποίηση της αναπνοής , Κατηγορία 1
Ευαισθητοποίηση του δέρµατος , Κατηγορία 1
Καρκινογένεση , Κατηγορία 2
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους µία εφάπαξ έκθεση , Κατηγορία 3, Αναπνευστικό σύστηµα
Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους επαναλαµβανόµενη έκθεση , Κατηγορία 2
Χώρα GR 100000009247

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H315: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική
αντίδραση.
H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα
ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
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Ταξινόµηση (67/548/EOK, 1999/45/EK)
R20: Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

Επιβλαβές

R48/20: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της
υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν
εισπνέεται.
Ουσίες που προκαλούν καρκίνο κατηγορία 3

R40: Ύποπτο καρκινογένεσης.

Προκαλεί ευαισθητοποίηση

R42/43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση
όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.

Ερεθιστικό

R36/37/38: Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό
σύστηµα και το δέρµα.

2.2 Στοιχεία επισήµανσης
Επισήµανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Εικονογράµµατα κινδύνου

:

Προειδοποιητική λέξη

:

Κίνδυνος

∆ηλώσεις επικινδυνότητας

:

H315
H317
H319
H332
H334

H335
H351
H373

∆ηλώσεις προφυλάξεων

:

Πρόληψη:
P201
P260
P280

P284

Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική
αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση
εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα
ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη
έκθεση.

Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από
τη χρήση.
Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυµιάσεις/ αέρια/
σταγονίδια/ ατµούς/ εκνεφώµατα.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύµατα/ µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/ πρόσωπο.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού χρησιµοποιείστε µέσα ατοµικής προστασίας της
αναπνοής.

Επέµβαση:
Χώρα GR 100000009247
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P304 + P340 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P308 + P313
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας
έκθεσης: Συµβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-,
•
polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene]
διισοκυανικό 2,4'-διφαινυλοµεθάνιο
• 227-534-9
διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλοµεθάνιο
• 202-966-0
Πρόσθετη Επισήµανση:
EUH204
Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Το µείγµα αυτό δεν περιέχει καµία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική
(ΑΒΤ).
Το µείγµα αυτό δεν περιέχει καµία ουσία που να θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ή άκρως βιοσυσσωρευτική (vPvB).

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2 Μείγµατα
Επικίνδυνα περιεχόµενα συστατικά
Χηµική ονοµασία
CAS-Αριθ.
EK-Αριθ.
Αριθµός καταχώρησης
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],
.alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-,
polymer with 1,1'methylenebis[isocyanatobenzene]
39420-98-9

διισοκυανικό 2,4'-διφαινυλοµεθάνιο
5873-54-1
227-534-9
01-2119480143-45-XXXX

Χώρα GR 100000009247

Ταξινόµηση
(67/548/EOK)

Carc.Cat.3; R40
Xn; R20-R48/20
Xi; R36/37/38
R42/43

Carc.Cat.3; R40
Xn; R20-R48/20
Xi; R36/37/38
R42/43

Ταξινόµηση
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΚ) αριθ.
1272/2008)
Acute Tox.4; H332
Skin Irrit.2; H315
Eye Irrit.2; H319
Resp. Sens.1;
H334
Skin Sens.1; H317
Carc.2; H351
STOT SE3; H335
STOT RE2; H373
Acute Tox.4; H332
Eye Irrit.2; H319
STOT SE3; H335
Skin Irrit.2; H315
Resp. Sens.1;
H334
Skin Sens.1; H317

Συγκέντρωση
[%]

>= 50 - <= 100

>= 20 - < 25
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Carc.2; H351
STOT RE2; H373

διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλοµεθάνιο
101-68-8
202-966-0
01-2119457014-47-XXXX

Carc.Cat.3; R40
Xn; R20-R48/20
Xi; R36/37/38
R42/43

Acute Tox.4; H332
Eye Irrit.2; H319
STOT SE3; H335
Skin Irrit.2; H315
Resp. Sens.1;
H334
Skin Sens.1; H317
Carc.2; H351
STOT RE2; H373

>= 10 - < 20

Για το πλήρες κείµενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16.
Για το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές υποδείξεις

: Αποµακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.
Συµβουλευτείτε ένα γιατρό.
∆είξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας.

Σε περίπτωση εισπνοής

: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.
Κατόπιν σηµαντικής έκθεσης συµβουλευτείτε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής µε το
δέρµα

: Βγάλετε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια.
Πλύνετε µε σαπούνι και πολύ νερό.
Εάν τα συµπτώµατα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής µε τα
µάτια

: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε πολύ νερό.
Αποµακρύνετε το φακούς επαφής.
Κρατείστε τα µάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε.
Εάν ο ερεθισµός των µατιών διαρκεί, συµβουλευτείτε έναν
ειδικό γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης

: Μη προκαλείτε εµετό δίχως ιατρική υπόδειξη.
Πλύνετε το στόµα µε νερό.
Μη χορηγείτε γάλα ή αλκοολούχα ποτά.
Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόµα.

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες
Συµπτώµατα

Χώρα GR 100000009247

: Εµφάνιση άσθµατος
Βήχας
∆ιαταραχή του αναπνευστικού συστήµατος
Αλλεργικές αντιδράσεις
Υπερβολική έκρυση δακρύων
Ερύθηµα
Πονοκέφαλος
∆ερµατίτιδα
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Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες στην
υγεία και τα συµπτώµατα, ανατρέξτε στην ενότητα 11.
Κίνδυνοι

: ερεθιστική δράση
ευαισθητοποιητική δράση
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή
δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Μεταχείριση

: Θεραπεία συµπτωµάτων.

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

: Χρησιµοποιήστε µέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για
τις συνθήκες και το περιβάλλον.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως

: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα καύσης

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες

: Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναµη αναπνευστική
συσκευή.

Περαιτέρω πληροφορίες

: Συνήθη µέτρα σε περίπτωση ανάφλεξης χηµικών ουσιών.

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

: Χρησιµοποιήστε προσωπική ενδυµασία προστασίας.
Αρνηθείτε την πρόσβαση σε απροστάτευτα άτοµα.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Χώρα GR 100000009247

: Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο
υπονόµων.
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Σε περίπτωση µόλυνσης ποταµών ή υπονόµων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Μέθοδοι καθαρισµού

: Συγκεντρώστε µε απορροφητικό υλικό υγρών (π.χ. άµµος,
γέλη πυριτίας, συνδετικά υλικά οξέων, γενικά συνδετικά υλικά,
ξυλάλευρο).
Παραδίνεται προς διάθεση σε κατάλληλα κλειστά δοχεία.

6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Για προσωπική ενδυµασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.

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

: Αποφεύγετε τον σχηµατισµό αεροζόλ. Αποφεύγετε την υπέρβαση του καθορισµένου επαγγελµατικού ορίου έκθεσης (βλέπε ενότητα 8). Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα. Για προσωπική ενδυµασία προστασίας
βλέπε παράγραφο 8. Πρόσωπα που υποφέρουν από προβλήµατα ευαισθησίας του δέρµατος, άσθµα, αλλεργίες, χρόνιες ή επαναλαµβανόµενες ασθένειες της αναπνοής, δεν πρέπει
να συµµετέχουν σε καµιά διαδικασία που χρησιµοποιείται
αυτό το µείγµα. Μη τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στο χώρο της
εργασίας. Λάβετε µέτρα για επαρκές ρεύµα αέρος και/ή απορρόφηση στους χώρους εργασίας. Όταν χειρίζεστε χηµικά προϊόντα να ακολουθείτε τα συνήθη µέτρα υγιεινής

Υποδείξεις προστασίας σε
περίπτωση πυρκαγιάς και
έκρηξης

: Συνήθη µέτρα πρόληψης πυρκαΐάς.

Μέτρα υγιεινής

: Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα
προστασίας πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη. Μη τρώτε ή
πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε. Μη καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείµµατα και κατά το
τέλος της εργασίας.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

: Το δοχείο διατηρείται ερµητικά κλειστό, σε τόπο ξηρό, µε καλό
εξαερισµό. Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή. Αποθηκεύεται σύµφωνα µε τις τοπικές οδηγίες.

Άλλες πληροφορίες

: Καµία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Χώρα GR 100000009247
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: ∆εν υπάρχουν στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1 Παράµετροι ελέγχου
Συστατικά µε ελεγχόµενες παραµέτρους στον χώρο εργασίας
Συστατικά

CAS-Αριθ.

Τιµή

διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλοµεθάνιο

101-68-8

TWA
STEL

Παράµετροι
ελέγχου *
0,02 ppm
0,2 mg/m3
0,02 ppm
0,2 mg/m3

Βάση *
GR OEL
GR OEL

8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός
Προστασία των µατιών

: Προστατευτικά γυαλιά µε παράπλευρη προστασία
∆οχείο απόπλυσης µατιών µε καθαρό νερό

Προστασία των χεριών

: Όταν χειρίζεστε χηµικά προϊόντα, πρέπει να φοράτε πάντα
προστατευτικά γάντια εγκεκριµένου προτύπου που είναι ανθεκτικά στις χηµικές ουσί
Κατάλληλα για σύντοµη χρήση ή προστασία από το πιτσίλισµα:
Γάντια από ελαστικό βουτυλίου/νιτριλίου (0,4 mm),
Τα µολυσµένα γάντια πρέπει να αφαιρεθούν.
Κατάλληλα για µόνιµη χρήση:
Γάντια από Viton (0.4 mm),
χρόνος ενέργειας >30 λεπτά.

Προστασία του δέρµατος και
του σώµατος

: Προστατευτικά ενδύµατα (π.χ. Υποδήµατα ασφαλείας σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 20345, µακρυµάνικα ενδύµατα εργασίας,
µακρυά παντελόνια). Για εργασίες ανάµιξης και ανάδευσης
προτείνονται επιπροσθέτως λαστιχένιες ποδιές και προστατευτικές µπότες .

Προστασία των αναπνευστικών οδών

: Η επιλογή του αναπνευστήρα πρέπει να βασίζεται σε γνωστά
ή αναµενόµενα επίπεδα έκθεσης, τους κινδύνους του προϊόντος και τα όρια ασφαλούς
φίλτρο οργανικών ατµών (Τύπος Α) και µικροσωµατιδίων
Χρησιµοποιήστε σωστά τοποθετηµένη αναπνευστική συσκευή
καθαρισµού αέρος ή τροφοδοσίας αέρος, εγκεκριµένου προ-
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τύπου, σε περίπτωση που από
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm
P1: Αδρανές υλικό; P2: Xn; P3: T, T+
∆ιασφαλίστε τον επαρκή αερισµό.
Αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε τοπικό απαγωγό ή µε γενικό
αερισµό. (ΕΝ689 - Μέθοδοι προσδιορισµού έκθεσης σε εισπνοή).
Αυτός εφαρµόζεται ιδιαιτέρως στην περιοχή ανάµιξης / ανάδευσης.
Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι επαρκές για την διατήρηση των συγκεντρώσεων σε τιµές χαµηλότερες από τα όρια
έκθεσης στους χώρους εργασίας τότε θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν αναπνευστικά προστατευτικά µέτρα.
Λάβατε µέτρα καλού εξαερισµού, ιδίως σε κλειστούς χώρους.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Γενικές υποδείξεις

: Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο
υπονόµων.
Σε περίπτωση µόλυνσης ποταµών ή υπονόµων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Όψη
: υγρό
Χρώµα

:

άχρωµο

Οσµή

:

χαρακτηριστικό

Όριο οσµής

:

∆εν υπάρχουν στοιχεία

Σηµείο ανάφλεξης

:

περίπου 223 °C
σε 1,013 hPa
Μέθοδος: ISO 2719

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης :

περίπου 480 °C

Κατώτερο όριο έκρηξης (Vol.
%)
Ανώτερο όριο έκρηξης (Vol.
%)
Aναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο)
Οξειδωτικές ιδιότητες

:

∆εν υπάρχουν στοιχεία

:

∆εν υπάρχουν στοιχεία

:

∆εν υπάρχουν στοιχεία

:

∆εν υπάρχουν στοιχεία

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης :

∆εν υπάρχουν στοιχεία
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pH

:

Σηµείωση: Mη εφαρµόσιµο

σηµείο ροής

:

περίπου -27 °C
Μέθοδος: ISO 3016

Σηµείο ζέοης/περιοχή ζέοης

:

> 300 °C
σε 1,013 hPa
Μέθοδος: DIN 53171

Πίεση ατµών

:

περίπου9 hPa
σε 20 °C

Ηµεροµηνία εκτύπωσης
29.05.2015

περίπου22 hPa
σε 50 °C
περίπου26 hPa
σε 55 °C
Πυκνότητα

:

περίπου1,12 g/cm3
σε 20 °C
Μέθοδος: DIN 51757

Υδατοδιαλυτότητα

:

Σηµείωση: αδιάλυτο

Συντελεστής κατανοµής: nοκτανόλη/νερό
Ιξώδες, δυναµικό

:

∆εν υπάρχουν στοιχεία

:

περίπου800 mPa.s
σε 23 °C

Ιξώδες, κινητικό

:

∆εν υπάρχουν στοιχεία

Σχετική πυκνότης ατµών

:

∆εν υπάρχουν στοιχεία

Ταχύτητα εξάτµισης

:

∆εν υπάρχουν στοιχεία

9.2 Άλλες πληροφορίες
∆εν υπάρχουν στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1 ∆ραστικότητα
∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.
10.2 Χηµική σταθερότητα
Το προϊόν είναι χηµικά σταθερό.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Επικίνδυνες αντιδράσεις

: Σταθερό υπό τις προδιαγραφόµενες υποδείξεις αποθήκευσης.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Χώρα GR 100000009247
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: ∆εν υπάρχουν στοιχεία

10.5 Μη συµβατά υλικά
Υλικά προς αποφυγή

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Συστατικά:
διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλοµεθάνιο:
Οξεία τοξικότητα διά της ει: Εκτίµηση οξείας τοξικότητας: 1,5 mg/l
Ατµόσφαιρα δοκιµής: σκόνη/εκνέφωµα
σπνοής
Μέθοδος: Απόφαση εµπειρογνώµονα
∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Ευαισθητοποίηση του δέρµατος: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Ευαισθητοποίηση της αναπνοής: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.
Καρκινογένεση
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
Tοξικότητα για την αναπαραγωγή
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.
STOT-εφάπαξ έκθεση
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
STOT-επανειληµµένη έκθεση
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
Τοξικότητα αναρρόφησης
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1 Τοξικότητα
Χώρα GR 100000009247
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∆εν υπάρχουν στοιχεία
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
∆εν υπάρχουν στοιχεία
12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
∆εν υπάρχουν στοιχεία
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
∆εν υπάρχουν στοιχεία
12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Προϊόν:
Αξιολόγηση

: Η ουσία / το µείγµα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται
ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιµα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιµα (αΑαΒ) σε επίπεδα
του 0,1% ή υψηλότερα.

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
∆εν υπάρχουν στοιχεία

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

: Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό.
Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν
ορισµένα κατάλοιπα των προϊόντων.
Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή
τρόπο.
Το πλεόνασµα προϊόντων καθώς και τα µη ανακυκλώσιµα
προϊόντα πρέπει να αποτίθενται χρησιµοποιώντας εργολάβο
απόθεσης καταλοίπων που διαθ
Η απόθεση αυτού του προϊόντος, των διαλυµάτων και οποιωνδήποτε παραπροϊόντων πρέπει πάντα να τηρεί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί προ
Αποφεύγεται το σκόρπισµα χυµένου υλικού, η απορροή και
επαφή µε χώµα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και
υπονόµους.

Μη καθαρισµένες συσκευασίες (πακέτα)

: 15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
ADR
Μη επικίνδυνο υλικό
IATA
Χώρα GR 100000009247
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Μη επικίνδυνο υλικό
IMDG
Μη επικίνδυνο υλικό
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
∆εν υπάρχουν στοιχεία
14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του
κώδικα IBC
Mη εφαρµόσιµο

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
Σήµανση σύµφωνα µε τις Οδηγίες της ΕΚ (1999/45/EK)
Εικονογράµµατα κινδύνου

:

Επιβλαβές

Φράση(εις)-R

: R20
R36/37/38
R40
R42/43
R48/20

Φράση(εις)-S

: S23
S23
S36/37
S38

S45

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.
Ύποπτο καρκινογένεσης.
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση
όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.
Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της
υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση
όταν εισπνέεται.
Μην αναπνέετε εκνεφώµατα.
Μην αναπνέετε ατµούς.
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού,
χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική
συσκευή.
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-,
•
polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene]
διισοκυανικό 2,4'-διφαινυλοµεθάνιο
• 227-534-9
διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλοµεθάνιο
• 202-966-0
Χώρα GR 100000009247
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Ειδική επισήµανση ορισµένων µειγµάτων

Έκδοση 1.0

Ηµεροµηνία εκτύπωσης
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: Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή.

Απαγόρευση/Περιορισµός
REACH - Περιορισµοι στην παραγωγη, τη διαθεση στην
αγορα και τη χρηση ορισµενων επικινδυνων ουσιων,
παρασκευασµατων και αντικειµενων (Παραρτηµα XVII)

: Απαγορευµένο και/ή περιορισµένο
(o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl
isocyanate (MDI))
(4,4'-methylenediphenyl
diisocyanate)

REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση
ουσιών που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία ( Άρθρο
59).

: Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται (=> 0.1 %).

REACH - Kατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση (Παράρτηµα ΧΙV)

: Mη εφαρµόσιµο

REACH Information:

Όλες οι ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της Sika είναι
- προκαταχωρηµένες ή καταχωρηµένες από τους προµηθευτές µας, και/ή
- προκαταχωρη

ΠΟΕ-CH (VOCV)

: καµία έκλυση ΠΟΕ

ΠΟΕ-ΕΕ (διαλύτης)

: Mη εφαρµόσιµο

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόµη απαιτούνται αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Πλήρες κείµενο των Φράσεων R
R20
Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
R36/37/38
Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.
R40
Ύποπτο καρκινογένεσης.
R42/43
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή
µε το δέρµα.
R48/20
Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται.
Πλήρες κείµενο των Φράσεων Η
H315
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H317
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H332
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H334
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια
σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H335
Χώρα GR 100000009247
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Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή
επανειληµµένη έκθεση.

Πλήρες κείµενο άλλων συντοµογραφιών
Acute Tox.
Carc.
Eye Irrit.
Resp. Sens.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT RE
STOT SE

Οξεία τοξικότητα
Καρκινογένεση
Ερεθισµός των οφθαλµών
Ευαισθητοποίηση της αναπνοής
Ερεθισµός του δέρµατος
Ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους - επαναλαµβανόµενη έκθεση
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - µία εφάπαξ έκθεση

Τα στοιχεία τα οποία περιέχονται σε αυτό το Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας, αντιστοιχούν στις µέχρι
τώρα γνώσεις µας και περιγράφουν τις απαιτή
Τροποποιήσεις σε σύγκριση µε την προηγούµενη έκδοση!
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