Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ

BITUPLAST
ςφμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρκρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ
Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ: 11/02/2015, Ζκδοςθ:02

1. τοιχεία ουςίασ/παραςκευάςματοσ και εταιρείασ/επιχείρθςθσ
1.1 Αναγνωριςτικόσ κωδικόσ προϊόντοσ:
Ονομαςία του προϊόντοσ ςτο εμπόριο: BITUPLAST
Περιγραφι του προϊόντοσ: Ελαςτομερζσ Αςφαλτικό τεγανωτικό Γαλάκτωμα
Αρικμόσ καταχϊριςθσ REACH: Μείγμα (δεν εμπίπτει ςτον Κανονιςμό REACH, 1907/2006/EK)
1.2 Χριςεισ του υλικοφ / τθσ ςφνκεςθσ
τεγάνωςθ και προςταςία επιφανειϊν από ςκυρόδεμα. τεγάνωςθ τοιχίων αντιςτιριξθσ και κεμελίωςθσ πριν τθν
επιχωμάτωςθ. Αναηωογόνθςθ παλαιϊν αςφαλτικϊν μονωτικϊν ςτρϊςεων. Κόλλθςθ κερμομονωτικϊν πλακϊν.
Δθμιουργία φράγματοσ υδρατμϊν. Πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο για επαγγελματικι χριςθ.
1.3 τοιχεία του προμθκευτι του δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ
BITUMIX ΑΦΑΛΣΙΚΑ ΜΙΓΜΑΣΑ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΑΛΣΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΣΩΝ
ΕΔΡΑ: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 124, ΙΩΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ
ΣΑΧ.Δ/ΝΗ: Σ.Θ: 1715, 57008 ΙΩΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ
Σθλ.: 2310 710017
FAX: 2310 710016
e-mail: info@bitumix.gr
1.4 Αρικμόσ τθλεφϊνου επείγουςασ ανάγκθσ
Εκνικό Κζντρο Δθλθτθριάςεων: 210 7793777
Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ: 166

2. Προςδιοριςμόσ επικινδυνότθτασ
2.1 Σαξινόμθςθ τθσ ουςίασ ι του μείγματοσ
Σο προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ςφμφωνα με τον κανονιςμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) και τισ μετζπειτα
τροποποιιςεισ του.
2.2 τοιχεία επιςιμανςθσ
Επιςιμανςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό ΕΚ1272/2008
Εικονογράμματα κινδφνου: Μθ εφαρμόςιμο.
Προειδοποιθτικζσ λζξεισ: Μθ εφαρμόςιμο.
Δθλϊςεισ επικινδυνότθτασ: Μθ εφαρμόςιμο.
Δθλϊςεισ προφφλαξθσ:
P273: Να αποφεφγεται θ ελευκζρωςθ ςτο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προςτατευτικά γάντια/προςτατευτικά ενδφματα.
P302+P352: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ: Πλφνετε με άφκονο νερό και ςαποφνι.
2.3 Άλλοι κίνδυνοι:
Δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ

3. φνκεςθ/πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά
3.1 Ουςίεσ
Σο προϊόν είναι μείγμα ουςιϊν.
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3.2 Μείγματα
Περιζχει τισ ακόλουκεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ:
Όνομα
Ποςοςτό %
Αρ. Καταχ. REACH

Αρικμόσ CAS

Αρικμόσ EC

Σαξινόμθςθ
1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 3 H226,
Asp. Tox. 1 H304,
STOT SE 3 H336i,
Skin Irr 2, H315
Aquatic Chronic 2 H411,
Aquatic Acute 2 H401
Met Corr 1 H290,
Skin Corr 1A H314

Κθροηίνθ

0,2-0,9

8008-20-6

232-366-4

Τδροξείδιο του
Νατρίου

0,04-0,07

1310-73-2

215-185-5

4. Μζτρα πρϊτων βοθκειϊν
4.1 Περιγραφι των μζτρων πρϊτων βοθκειϊν
μετά από ειςπνοι:
Μεταφζρετε τον αςκενι ςε κακαρό αζρα και ηθτιςτε ιατρικι φροντίδα.
ε περίπτωςθ λιποκυμίασ επιβάλλεται κατάκλιςθ και μεταφορά ςε ςτακερι πλάγια κζςθ.
μετά από επαφι με το δζρμα: Αφαιρζςτε τθ μολυςμζνθ ενδυμαςία. Πλφνετε το δζρμα με άφκονο νερό και
ςαποφνι.
μετά από επαφι με τα μάτια: Να πλφνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλζφαρα κάτω από τρεχοφμενο νερό για
αρκετι ϊρα και ηθτιςτε ιατρικι φροντίδα.
μετά από κατάποςθ: Ξεπλζνετε αμζςωσ το ςτόμα και μετά πιείτε άφκονο νερό. υμβουλευτείτε αμζςωσ το
γιατρό.
4.2 θμαντικότερα ςυμπτϊματα και επιδράςεισ, άμεςεσ ι μεταγενζςτερεσ
Δεν διατίκενται άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ.
4.3 Ζνδειξθ απαιτοφμενθσ άμεςθσ ιατρικισ φροντίδασ και ειδικισ κεραπείασ
Δεν διατίκενται άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ.

5. Μζτρα για τθν καταπολζμθςθ τθσ πυρκαγιάσ
5.1 Πυροςβεςτικά μζςα
Κατάλλθλα: CO2, αφρόσ, ξθρι ςκόνθ, άμμοσ
Aκατάλλθλα για λόγουσ αςφαλείασ: Εκτίναξθ νεροφ υψθλισ πίεςθσ
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από τθν ουςία ι το μείγμα
Σο προϊόν δεν είναι εφφλεκτο υπό τθ μορφι που διατίκεται. ε περίπτωςθ ατελοφσ καφςθσ μπορεί να
ςχθματιςτεί CO, H2S, SOx, και άλλεσ επιβλαβείσ ενϊςεισ.
5.3 υςτάςεισ για τουσ πυροςβζςτεσ
Ειδικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ:
Πυράντοχθ ςτολι πλιρουσ προςταςίασ με κράνοσ (EN 469, 533, 1486) και αυτόνομθ αναπνευςτικι ςυςκευι (EN
137).
Περαιτζρω δθλϊςεισ:
Απομακρφνετε ςυςκευαςίεσ του προϊόντοσ αλλά και άλλα εφφλεκτα υλικά μακριά από τθν εςτία πυρκαγιάσ και
αν χρειαςτεί, ψφξτε εξωτερικϊσ τισ ςυςκευαςίεσ με νερό. Μολυςμζνα νερά και υπολείμματα από τθν πυρκαγιά
ςυλλζγονται ξεχωριςτά και διαχειρίηονται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Δεν επιτρζπεται να
αδειάηονται ςτθν αποχζτευςθ.

6. Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τυχαίασ ζκλυςθσ
6.1 Προςωπικζσ προφυλάξεισ, προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
Αποφφγετε τθν επαφι με διαρρζον υλικό. Αφαιρζςτε αμζςωσ όλα τα μολυςμζνα ενδφματα. Χρθςιμοποιείςτε τα
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κατάλλθλα ΜΑΠ (βλζπε κεφ. 8).
6.2 Περιβαλλοντικζσ προφυλάξεισ:
Αποφφγετε τθν μόλυνςθ του εδάφουσ και του νεροφ. Μθν το αδειάηετε ςτθν αποχζτευςθ και ςε επιφάνειεσ
υδάτων.
6.3 Μζκοδοι και υλικά για περιοριςμό και κακαριςμό
Περιορίςτε τθν εξάπλωςθ του υλικοφ δθμιουργϊντασ προςτατευτικά φράγματα με χϊμα, άμμο θ πριονίδι.
υγκεντρϊςτε όςο το δυνατόν περιςςότερο προϊόν ςε κακαρό δοχείο για να ξαναχρθςιμοποιθκεί (κατά
προτίμθςθ) ι να απορριφκεί ωσ επικίνδυνο απόβλθτο. Καλφψτε το υπόλοιπο με αδρανζσ απορροφθτικό υλικό
(άμμοσ, πριονίδι) για απόρριψθ.
ε περίπτωςθ υδάτινθσ μόλυνςθσ ειδοποιιςατε αμζςωσ τισ τοπικζσ αρχζσ για τον περιοριςμό και τθν
καταπολζμθςθ τθσ κθλίδασ. Εναποκζςτε μολυςμζνα υλικά ωσ επικίνδυνα απόβλθτα κατά το ςθμείο 13.
6.4 Παραπομπι ςε άλλα τμιματα
Πλθροφορίεσ για τον ςίγουρο χειριςμό βλζπε κεφάλαιο 7. Πλθροφορίεσ για τον ατομικό προςτατευτικό
εξοπλιςμό βλζπε κεφάλαιο 8. Πλθροφορίεσ για τθν εναπόκεςθ βλζπε κεφάλαιο 13.

7. Χειριςμόσ και αποκικευςθ
7.1 Προφυλάξεισ για αςφαλι χειριςμό
Αποφφγετε τθν επαφι με τα μάτια και το δζρμα. Μθν τρϊτε και πίνετε κατά τον χειριςμό του υλικοφ.
Χρθςιμοποιείςτε τα κατάλλθλα ΜΑΠ (γάντια, φόρμα, παποφτςια). Εφαρμόςατε όλουσ τουσ κανόνεσ ατομικισ
υγιεινισ μετά από κάκε χριςθ του προϊόντοσ. Αποφφγετε τθν επαφι με ιςχυρά οξζα. Αποφφγετε τισ διαρροζσ
προσ το περιβάλλον.
7.2 υνκικεσ για τθν αςφαλι φφλαξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν αςυμβίβαςτων
o
Αποκθκεφεται ςε ςτεγαςμζνουσ και προφυλαγμζνουσ από παγετό χϊρουσ και ςε κερμοκραςίεσ όχι κάτω των 5 C.
o
o
Θερμοκραςία εφαρμογισ μεταξφ 5 C και 30 C. ε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ μπορεί να προκλθκεί κρόμβωςθ του
γαλακτϊματοσ, ενϊ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ γριγορθ διάςπαςθ δυςκολεφοντασ ι και κακιςτϊντασ αδφνατθ τθν
εφαρμογι.
7.3 Ειδικι τελικι χριςθ ι χριςεισ
Δεν διατίκενται άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ.

8. Ζλεγχοσ τθσ ζκκεςθσ/ατομικι προςταςία
8.1 Παράμετροι ελζγχου
υςτατικά
Κθροηίνθ

ACGIH-TLV(3/2012)
TWA
100mg/m3, 8h

Τδροξείδιο του Νατρίου
ο
Bitumen fumes (>120 C)

2mg/m3
0,5mg/m3

NIOSH REL (1/2013)
TWA

NIOSH REL (1/2013)
STEL

5mg/m3

8.2 Ζλεγχοι ζκκεςθσ
Ατομικόσ εξοπλιςμόσ προςταςίασ:
Γενικά μζτρα προςταςίασ και υγιεινισ:
Να αποφεφγεται θ επαφι με το δζρμα και τα μάτια. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ηωοτροφζσ. Να πλζνετε τα
χζρια και το πρόςωπο πριν το διάλειμμα και ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ.
Προςταςία για τα χζρια:
Να φοράτε κατάλλθλα γάντια χθμικισ προςταςίασ (EN 374).Σο υλικό των γαντιϊν κα πρζπει να είναι
αδιαπζραςτο και ανκεκτικό ζναντι του προϊόντοσ. Επιλζξτε το υλικό του γαντιοφ λαμβάνοντασ υπ' όψθ τουσ
χρόνουσ διζλευςθσ, το βακμό διαπερατότθτασ και υποβάκμιςθσ (π.χ. ελαςτικό νιτριλίου, ελαςτικό χλωροπρενίου,
PVC). Η επιλογι του κατάλλθλου γαντιοφ δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλζον
χαρακτθριςτικά ποιότθτασ, τα οποία διαφζρουν ανάλογα με τον καταςκευαςτι. Γι αυτό το λόγο θ καταλλθλότθτα
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των γαντιϊν κα πρζπει να ελεγχκεί πριν από τθ χριςθ.
Προςταςία για τα μάτια:
Να φοράτε προςτατευτικά γυαλιά αςφαλείασ (ΕΝ 166).
Προςταςία για το ςϊμα:
Να φοράτε κατάλλθλθ προςτατευτικι ενδυμαςία και μπότεσ που αντζχουν ςτα χθμικά (EN 340,365,466, 467). Εάν
υπάρχουν υπόνοιεσ δθμιουργίασ εκλφςεων φορζςτε ποδιά από PVC (EN 345)

9. Φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ
9.1 τοιχεία για τισ βαςικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ
Μορφι:
Χρϊμα:
Οςμι:
Σιμι pH:
θμείο πιξεωσ/όρια ρευςτοποίθςθσ:
θμείο ηζςεωσ/όρια ηζςεωσ:
θμείο αναφλζξεωσ:
Θερμοκραςία αποςυνκζςεωσ:
Κίνδυνοσ αυταναφλζξεωσ:
Κίνδυνοσ εκριξεωσ:
Όρια κινδφνου εκριξεωσ:
κατϊτερα:
ανϊτερα:
Πίεςθ ατμοφ:
Πυκνότθτα ςε 25°C:
χετικι πυκνότθτα:
Πυκνότθτα ατμϊν:
Σαχφτθτα ατμοποίθςθσ:
Διαλυτότθτα ςτο νερό:
υντελεςτισ διανομισ (n-Octanol/Η2Ο):
Δυναμικό Ιξϊδεσ ςε 25°C :

Θιξοτροπικι πάςτα
Καφζ
Ελαφρϊσ πετρελαϊκι
8-10
0°C
>100°C
Δεν αναφλζγεται
Μθ κακοριςμζνο
Σο προϊόν δεν αυτοαναφλζγεται.
Δεν υφίςταται κίνδυνοσ εκριξεωσ του προϊόντοσ.
Μθ κακοριςμζνο.
Μθ κακοριςμζνο.
Μθ κακοριςμζνο.
1,0 – 1,05 gr/cm3
Μθ κακοριςμζνο.
Μθ κακοριςμζνο.
Μθ κακοριςμζνο.
Ευδιάλυτο
Μθ κακοριςμζνο.
5000-8000cP

9.2 Άλλεσ πλθροφορίεσ
Περιεκτικότθτα ςε Π.Ο.Ε: 0gr/lt

10. τακερότθτα και δραςτικότθτα
10.1 Δραςτικότθτα
Δεν προκαλεί επικίνδυνεσ αντιδράςεισ εάν αποκθκεφεται και διαχειρίηεται όπωσ υποδεικνφεται.
10.2 Χθμικι ςτακερότθτα
Σο προϊόν είναι ςτακερό ςε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ χριςθσ. Δεν διαςπάται όταν αποκθκεφεται και διαχειρίηεται
κατάλλθλα και δεν πολυμερίηεται.
10.3 Πικανότθτα επικίνδυνων αντιδράςεων
ε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ χριςθσ δεν υπάρχει πικανότθτα αντίδραςθσ με άλλεσ ουςίεσ.
10.4 υνκικεσ προσ αποφυγιν
Αποφφγετε τθν επαφι με ιςχυρά οξζα.
10.5 Μθ ςυμβατά υλικά
Οξειδωτικζσ ουςίεσ, οξζα.
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10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνκεςθσ
Είναι πικανό να παραχκοφν επικίνδυνα προϊόντα κατά τθν αποςφνκεςθ.

11. Σοξικολογικζσ πλθροφορίεσ
Οξεία τοξικότθτα:
υςτατικό
Κθροηίνθ

Τδροξείδιο του Νατρίου

Άςφαλτοσ
(αεροηόλ ςυμπ. ατμϊν
αςφάλτου)

Αποτζλεςμα
LD50 ςτόμα
LD50 δζρμα
LC50 ειςπνοι
LD50 ςτόμα
LD50 δζρμα
LC50 ειςπνοι
LD50 ςτόμα
LD50 δζρμα
LC50 ειςπνοι

Είδοσ
αρουραίοσ
κουνζλι
αρουραίοσ

Δόςθ
>5000mg/kg
>2000mg/kg
>5mg/l

κουνζλι

1350mg/kg

αρουραίοσ
κουνζλι
αρουραίοσ

>5000mg/kg
>2000mg/kg
>94,4mg/m3 αζρα

Ζκκεςθ

4ϊρεσ

14 θμζρεσ
14 θμζρεσ
4,5h -14 θμζρεσ

Διάβρωςθ/ερεκιςμόσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Ευαιςκθτοποίθςθ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ ι του δζρματοσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Μεταλλαξιγζνεςθ των γεννθτικϊν κυττάρων: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Καρκινογζνεςθ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Σοξικότθτα ςτθν αναπαραγωγι: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Ειδικι τοξικότθτα οργάνου ςτόχου (μοναδικι ζκκεςθ): Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Ειδικι τοξικότθτα οργάνου ςτόχου (επανειλθμμζνθ ζκκεςθ): Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Κίνδυνοσ αναρρόφθςθσ: Δεν υπάρχει ταξινόμθςθ γιατί το μείγμα ζχει ιξϊδεσ μεγαλφτερο από 20,5cSt ςτουσ
o
40 C.
Δυνθτικζσ οξείεσ επιδράςεισ ςτθν υγεία
Επαφι με τα μάτια: Μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό των ματιϊν.
Επαφι με το δζρμα: Μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό του δζρματοσ.
Ειςπνοι: Δεν υπάρχουν γνωςτζσ ςθμαντικζσ επιδράςεισ ι κρίςιμοι κίνδυνοι.
Κατάποςθ: Μπορεί να προκαλζςει προβλιματα ςτισ αναπνευςτικζσ οδοφσ και ςτο ςτομάχι
υμπτϊματα που ςχετίηονται με τα φυςικά, χθμικά και τοξικολογικά χαρακτθριςτικά
Επαφι με τα μάτια: Ερεκιςμόσ, κοκκίνιςμα.
Επαφι με το δζρμα: Ερεκιςμόσ, κοκκίνιςμα.
Ειςπνοι: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Κατάποςθ: Ναυτία, εμετόσ.
Κακυςτερθμζνεσ και άμεςεσ επιδράςεισ και επίςθσ χρόνιεσ επιδράςεισ από βραχυχρόνια και μακροχρόνια
ζκκεςθ
Βραχυχρόνια ζκκεςθ:
Πικανζσ άμεςεσ επιδράςεισ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Πικανζσ κακυςτερθμζνεσ επιδράςεισ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Μακροχρόνια ζκκεςθ:
Πικανζσ άμεςεσ επιδράςεισ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Πικανζσ κακυςτερθμζνεσ επιδράςεισ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Πικανζσ χρόνιεσ επιδράςεισ ςτθν υγεία: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
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Γενικά: Δεν υπάρχουν γνωςτζσ ςθμαντικζσ επιδράςεισ ι κρίςιμοι κίνδυνοι.
Καρκινογζνεςθ: Δεν υπάρχουν γνωςτζσ ςθμαντικζσ επιδράςεισ ι κρίςιμοι κίνδυνοι.
Μεταλλαξιγζνεςθ: Δεν υπάρχουν γνωςτζσ ςθμαντικζσ επιδράςεισ ι κρίςιμοι κίνδυνοι.
Επιπτϊςεισ ςτθν αναπαραγωγι: Δεν υπάρχουν γνωςτζσ ςθμαντικζσ επιδράςεισ ι κρίςιμοι κίνδυνοι.
Επιπτϊςεισ κατά τθν ανάπτυξθ: Δεν υπάρχουν γνωςτζσ ςθμαντικζσ επιδράςεισ ι κρίςιμοι κίνδυνοι.
Άλλεσ πλθροφορίεσ: Δεν υπάρχουν γνωςτζσ ςθμαντικζσ επιδράςεισ ι κρίςιμοι κίνδυνοι

12. Οικολογικζσ πλθροφορίεσ
Διαλφεται από το νερό ςε οποιεςδιποτε αναλογία και μπορεί να εξαπλωκεί ςε αυτό. Ρφπανςθ υδάτινου
αποδζκτθ με το προϊόν είναι πικανόν να προκαλζςει μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ ςτουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ. ε
περίπτωςθ ρφπανςθσ του εδάφουσ το προϊόν παραμζνει ςτθν επιφάνεια, δεν ειςχωρεί ςτα κατϊτερα ςτρϊματα
και γίνεται αποικοδόμθςθ των ςυςτατικϊν του παρουςία οξυγόνου
12.1 Σοξικότθτα: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
12.2 Ανκεκτικότθτα και αποικοδόμθςθ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
12.3 Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
12.4 Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
12.5 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΣ και αΑαΒ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
12.6 Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.

13. τοιχεία ςχετικά με τθν απόρριψθ
13.1 Μζκοδοι διαχείριςθσ αποβλιτων
Ανάκτθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ του προϊόντοσ είναι προτιμθτζα. ε περίπτωςθ που κάτι τζτοιο δεν είναι
εφικτό, αποτεφρϊςτε το υλικό ςε κατάλλθλθ εγκατάςταςθ αποτζφρωςθσ ςφμφωνα με τθν νομοκεςία και τθν
ζγκριςθ των τοπικϊν αρχϊν. Σα υπολείμματα του προϊόντοσ πρζπει να κεωροφνται επικίνδυνα απόβλθτα και να
διαχειρίηονται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Σα ανωτζρω ιςχφουν και για τα υλικά απορροφιςεωσ
τυχοφςασ ζκλυςθσ του προϊόντοσ.
Ακάκαρτεσ ςυςκευαςίεσ:
Η παραγωγι αποβλιτων πρζπει να αποφεφγεται ι να ελαχιςτοποιείται όταν είναι δυνατό. Οι ςυςκευαςίεσ
αποβλιτων κα πρζπει να ανακυκλϊνονται. Η αποτζφρωςθ ι θ υγειονομικι ταφι κα πρζπει να μελετϊνται μόνο
όταν θ ανακφκλωςθ δεν είναι εφικτι.

14. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεταφορά
Δεν ταξινομείτε ωσ επικίνδυνο ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ μεταφοράσ ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.
Μεταφορά επί εδάφουσ ADR/RID
Αρικμόσ UN: 1999
Οικεία ονομαςία αποςτολισ κατά UN: Tars, liquid including road asphalt and oils, bitumen and cut backs
ADR/RID, κλάςθ: Μθ εφαρμόςιμο.
Ομάδα ςυςκευαςίασ: Μθ εφαρμόςιμο.
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Ναι
Ειδικζσ προφυλάξεισ για το χριςτθ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Πρόςκετα ςτοιχεία: Μθ εφαρμόςιμο.
Μεταφορά με πλοίο ςτθ κάλαςςα IMDG
Αρικμόσ UN: 1999
Οικεία ονομαςία αποςτολισ κατά UN: Tars, liquid including road asphalt and oils, bitumen and cut backs
IMDG κλάςθ: Μθ εφαρμόςιμο.
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Ομάδα ςυςκευαςίασ: Μθ εφαρμόςιμο.
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Ναι
Ειδικζσ προφυλάξεισ για το χριςτθ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Πρόςκετα ςτοιχεία: Μθ εφαρμόςιμο.
Εναζρια μεταφορά ICAO και IATA
Αρικμόσ UN: 1999
Οικεία ονομαςία αποςτολισ κατά UN: Tars, liquid including road asphalt and oils, bitumen and cut backs
ICAO/IATA-Κλάςθ: Μθ εφαρμόςιμο.
Ομάδα ςυςκευαςίασ: Μθ εφαρμόςιμο.
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Ναι
Ειδικζσ προφυλάξεισ για το χριςτθ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
Πρόςκετα ςτοιχεία: Μθ εφαρμόςιμο.
Χφδθν μεταφορά ςφμφωνα με το παράρτθμα II τθσ ςφμβαςθσ MARPOL 73/78 και του κϊδικα IBC:
Μθ αξιολογθμζνο

15. τοιχεία ςχετικά με τθ νομοκεςία
15.1 Κανονιςμοί/νομοκεςία ςχετικά με τθν αςφάλεια, τθν υγεία και το περιβάλλον για τθν ουςία ι το μείγμα:
Κατθγορία Seveso: Μθ εφαρμόςιμο
Περιοριςμοί ςχετικά με το προϊόν ι περιζχουςασ ουςίασ ςφμφωνα με το παράρτθμα XVII του κανονιςμοφ
1907/2006/ΕΚ: Μθ εφαρμόςιμο
Ουςίεσ ςτθν λίςτα ςφμφωνα με το Art 59 REACH: Καμία
Ουςίεσ που υπόκεινται ςε αδειοδότθςθ, Annex XIV REACH: Καμία
Ουςίεσ που υπόκεινται ςε αναφορά εξαγωγισ, 689/2008/ΕΚ: Καμία
Ουςίεσ που υπόκεινται ςτθ ςφμβαςθ του Ρότερνταμ: Καμία
Ουςίεσ που υπόκεινται ςτθ ςφμβαςθ τθσ τοκχόλμθσ: Καμία
Ζλεγχοι Τγειονομικισ Περίκαλψθσ: Οι εργαηόμενοι που εκτίκενται ςε αυτόν το χθμικό παράγοντα, δεν πρζπει να
υποβάλλονται ςε ελζγχουσ για τθν υγεία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα διακζςιμα δεδομζνα αξιολόγθςθσ των
κινδφνων αποδεικνφουν ότι οι κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων είναι
μζτριοι και ότι θ οδθγία 98/24/ΕΚ είναι ςεβαςτι.
VOC Οδθγία 2004/42/ΕΚ: VOC=0 gr/lt
15.2 Αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ: Η αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ δεν πραγματοποιικθκε.

16. Άλλεσ πλθροφορίεσ
Ενδείξεισ επικινδυνότθτασ (H) που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2-3 του φφλλου:
Flam. Liq. 3
STOT SE 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
Skin Corr 1A
Met Corr 1

Εφφλεκτο υγρό, κατθγορίασ 3
Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα – ςτόχουσ μετά από μία εφάπαξ ζκκεςθ, κατθγορίασ 3
Κίνδυνοσ από αναρρόφθςθ, κατθγορίασ 1
Ερεκιςμόσ του δζρματοσ, κατθγορίασ 2
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, οξείασ τοξικότθτασ, κατθγορίασ 2
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιασ τοξικότθτασ, κατθγορίασ 2
Διαβρωτικό του δζρματοσ, κατθγορίασ 1Α
Διαβρωτικό μετάλλου, κατθγορίασ 1

H226

Τγρό και ατμοί εφφλεκτα.
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Η290
H304
Η314
H315
H336
H401
H411

Μπορεί να διαβρϊςει μζταλλα
Μπορεί να προκαλζςει κάνατο ςε περίπτωςθ κατάποςθσ και διείςδυςθσ ςτισ αναπνευςτικζσ οδοφσ.
Προκαλεί ςοβαρά δερματικά εγκαφματα και οφκαλμικζσ βλάβεσ.
Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ.
Μπορεί να προκαλζςει υπνθλία ι ηάλθ.
Σοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ.
Σοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ με μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ.

- ΑΒΣ: Ανκεκτικϊν, Βιοςυςςωρεφςιμων και Σοξικϊν ουςιϊν
- αΑαΒ: Άκρωσ Ανκεκτικϊν και άκρωσ Βιοςυςςωρεφςιμων ουςιϊν
- ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- ADR: Agreement on dangerous goods by road
- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service Number
- CE50: Effective concentration (required to induce a 50% effect)
- CE NUMBER: Identifier in ESIS (European archive of existing substances)
- CLP: EC Regulation 1272/2008
- DNEL: Derived No Effect Level
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals
- IATA DGR: International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation
- IC50: Immobilization Concentration 50%
- IMDG: International Maritime Code for dangerous goods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Identifier in Annex VI of CLP
- LC50: Lethal Concentration 50%
- LD50: Lethal dose 50%
- NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
- OEL: Occupational Exposure Level
- PBT: Persistent bioaccumulative and toxic as REACH Regulation
-PEC: Predicted environmental Concentration
- PEL: Predicted exposure level
- PNEC: Predicted no effect concentration
- REACH: EC Regulation 1907/2006
- REL: Recommended Exposure Limit
- RID: Regulation concerning the international transport of dangerous goods by train
- TLV: Threshold Limit Value
- TLV CEILING: Concentration that should not be exceeded during any time of occupational exposure.
- TWA STEL: Short-term exposure limit
- TWA: Time-weighted average exposure limit
- VOC: Volatile organic Compounds
- vPvB: Very Persistent and very Bioaccumulative as for REACH Regulation.

θμείωςθ προσ το χριςτθ:
Σα ςτοιχεία που περιζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ βαςίηονται ςτθν τρζχουςα γνϊςθ και τισ
πλθροφορίεσ που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Οποιεςδιποτε περιγραφζσ και δεδομζνα που
δίνονται ςτο παρόν μποροφν να τροποποιθκοφν χωρίσ προθγουμζνθ ενθμζρωςθ. Οι αναφερόμενεσ πλθροφορίεσ
δεν αποτελοφν εγγφθςθ των ιδιοτιτων του προϊόντοσ, οφτε αιτιολογοφν νομικζσ ςυνζπειεσ, αλλά ορίηουν ζνα
πλαίςιο ορκισ μεταχείριςθσ του προϊόντοσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ χριςεισ.
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