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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Κανονισµός REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 - αριθ. 2015/830)
ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονοµασία του προϊόντος : V33 PREPARATION FOR FLOORING
Κωδικός προϊόντος : 1801.
1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
N/A
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
∆ηλωµένο όνοµα εταιρείας : Groupe V33 / V33.
∆ιεύθυνση : Rue Croix Bernard La Muyre.39210.DOMBLANS.FRANCE.
Τηλέφωνο : 03.84.35.00.33. Fax : 03.84.44.63.18.
fds.produits@v33.com
www.v33.com
1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +33 (0)1 45 42 59 59.
Εταιρεία/Οργανισµός : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.
Άλλοι αριθµοί έκτακτης ανάγκης
Geek poison center: Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (+30) 2107793777
ΤΜΗΜΑ 2 : Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρµογές του.
∆ιάβρωση του δέρµατος, Κατηγορία 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Αυτό το µείγµα δεν παρουσιάζει κίνδυνο από φυσικούς παράγοντες. Ανατρέξτε στις συστάσεις που αφορούν στα λοιπά προϊόντα που
υπάρχουν στην εγκατάσταση.
Αυτό το µείγµα δεν παρουσιάζει κίνδυνο για το περιβάλλον. Καµία αλλοίωση στο περιβάλλον δεν είναι γνωστή ή προβλέψιµη υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης.
2.2. Στοιχεία επισήµανσης
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρµογές του.
Εικονογράµµατα κινδύνου :

GHS05
Προειδοποιητική λέξη :
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος :
CAS 78330-20-8
ΑΛΚΟάΛ C9-C11-ΙΣΟ, ΠΛΟέΣΙΟΙ ΣΕ C10, ΑΙΘΟΞΥΛΙΩέΝΕ?
∆ηλώσεις επικινδυνότητας :
H314
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
∆ηλώσεις προφύλαξης - Γενικές :
P101
Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102
Μακριά από παιδιά.
∆ηλώσεις προφύλαξης - Πρόληψη :
P271
Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο.
P280
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα
µάτια/πρόσωπο.
∆ηλώσεις προφύλαξης - Απόκριση :
P301 + P330 + P331
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.
P303 + P361 + P353
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα
ενδύµατα. Ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό/στο ντους.
P305 + P351 + P338
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Αν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
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∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριµµάτων (επικοινωνήστε µε την
τοπική αρχή)

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Το µίγµα δεν περιέχει «Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία» (SVHC) >= 0.1% που έχουν δηµοσιευτεί από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων (ECHA) σύµφωνα µε το άρθρο 57 της REACH http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Το µίγµα δεν πληροί τα κριτήρια που ισχύουν για τα µίγµατα PBT ή vPvB, σύµφωνα µε το παράρτηµα XIII του κανονισµού REACH (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006.
ΤΜΗΜΑ 3 : Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικ
3.2. Μείγµατα
Σύνθεση :
Προσδιορισµός
INDEX: 015-011-00-6
CAS: 7664-38-2
EC: 231-633-2

(ΕK) 1272/2008
GHS05
Dgr
Skin Corr. 1B, H314

ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ
INDEX: Z022
CAS: 78330-20-8

Σηµείωση
B
[1]

GHS05
Dgr
Eye Dam. 1, H318

%
10 <= x % < 25

2.5 <= x % < 10

ΑΛΚΟάΛ C9-C11-ΙΣΟ, ΠΛΟέΣΙΟΙ ΣΕ C10,
ΑΙΘΟΞΥΛΙΩέΝΕ?
Πληροφορίες για τα συστατικά :
[1] Ουσία για την οποία ισχύουν οριακές τιµές έκθεσης στο χώρο εργασίας.
ΤΜΗΜΑ 4 : Μέτρα πρώτων βοηθειών
Ως γενικός κανόνας, σε περίπτωση αµφιβολίας ή αν τα συµπτώµατα επιµένουν, καλείτε πάντοτε ένα γιατρό.
ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ δίνετε σε αναίσθητο άτοµο ο,τιδήποτε να πιεί.
4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε τα µάτια :
Πλύντε τέλεια µε µαλακό, καθαρό νερό για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.
Ανεξάρτητα από την αρχική κατάσταση, παραπέµψτε τον ασθενή σε οφθαλµίατρο και δείξτε του την ετικέτα.
Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε το δέρµα :
Αφαιρέστε αµέσως κάθε ρούχο που έχει µολυνθεί ή πιτσιλιστεί.
∆ώστε προσοχή σε προϊόν που µπορεί να έχει παραµείνει µεταξύ του δέρµατος και των ενδυµάτων, του ρολογιού, των υποδηµάτων...
Αν η µολυσµένη περιοχή είναι εκτεταµένη και/ή υπάρχει βλάβη στο δέρµα, πρέπει να συµβουλευτείτε γιατρό ή ο ασθενής να µεταφερθεί στο
νοσοκοµείο.
Σε περίπτωση καταπόσεως :
Μη δίνετε στον ασθενή ο,τιδήποτε από το στόµα.
Απευθυνθείτε αµέσως σε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
∆εν διατίθενται στοιχεία.
4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται στοιχεία.
ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
Μη εύφλεκτο.
5.1. Πυροσβεστικά µέσα
N/A
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Μία πυρκαγιά προκαλεί συχνά ένα παχύ µαύρο καπνό. 'Εκθεση στα προϊόντα αποσύνθεσης µπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία.
Μην αναπνέετε µέσα σε καπνούς.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
∆εν διατίθενται στοιχεία.
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ΤΜΗΜΑ 6 : Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Συµβουλευτείτε τα µέτρα ασφαλείας που ααφέρονται στα σηµεία 7 και 8.
Για άτοµα που δεν παρέχουν πρώτες βοήθειες
Αποφύγετε κάθε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.
Για άτοµα που παρέχουν πρώτες βοήθειες
Οι παρεµβαίνοντες θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας (Ανατρέξτε στην ενότητα 8).
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Μαζέψτε µέσα σε βαρέλια για απόρριψη και ελέγξτε τις διαρροές και τα πιτσιλίσµατα µε µη αναφλέξιµα απορροφητικά υλικά, όπως είναι η
άµµος, το χώµα και η γη διατόµων.
Εµποδίστε την εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού σε αποχετεύσεις ή διόδους νερού.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Εξουδετερώστε µε ένα αλκαλικό εξουδετερωτικό, όπως είναι ένα υδατικό διάλυµα ανθρακικού νατρίου ή παρόµοιο.
Αν το δάπεδο µολυνθεί, µόλις το προϊόν καλυφθεί µε ένα αδρανές και µη αναφλέξιµο απορροφητικό υλικό, πλύντε τη µολυσµένη περιοχή µε
άφθονο νερό.
Καθαρίστε κατά προτίµηση µε ένα απορρυπαντικό, µη χρησιµοποιείτε διαλύτες.
6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
∆εν διατίθενται στοιχεία.
ΤΜΗΜΑ 7 : Χειρισµός και αποθήκευση
Οι συστάσεις που αφορούν τους χώρους αποθήκευσης ισχύουν για τα εργαστήρια όπου γίνεται ο χειρισµός του µείγµατος.
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Να πλένετε τα χέρια µετά από κάθε χρήση.
Αφαιρείτε και πλένετε το µολυσµένο ρουχισµό πριν από εκ νέου χρήση.
Να υπάρχει πρόβλεψη για ντους ασφαλείας και ντους µατιών στα εργαστήρια όπου γίνεται διαρκής χειρισµός του µείγµατος.
Πρόληψη Φωτιάς :
Εµποδίστε τη χρήση από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
Συστηνόµενος εξοπλισµός και διαδικασίες :
Για την ατοµική σας προστασία, ανατρέξτε στην ενότητα 8.
Τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται στην ετικέτα και επίσης τους κανονισµούς ασφαλείας στη βιοµηχανία.
Απαγορευµένος εξοπλισµός και διαδικασίες :
Απαγορεύεται το κάπνισµα, η κατανάλωση τροφίµων και ποτών στους χώρους όπου χρησιµοποιείται το µείγµα.
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
N/A
Αποθήκευση
Φυλάξτε το µακριά από τα παιδιά.
Συσκευασία
Πάντοτε, να φυλάγεται σε συσκευασία που είναι κατασκευασµένη από υλικό ίδιο µε το αρχικό.
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
∆εν διατίθενται στοιχεία.
ΤΜΗΜΑ 8 : Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1. Παράµετροι ελέγχου
Οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης :
- Ευρωπαϊκή Ένωση (2009/161/ΕΕ, 2006/15/ΕΚ, 2000/39/ΕΚ, 98/24/ΕΚ)
VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm :
CAS
7664-38-2
1
2
- Γαλλία (INRS - ED984 :2012) :
CAS
VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm :
VLE-mg/m3 :
7664-38-2
0.2
1
0.5
2
- Γερµανία - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS
VME :
VME :
Υπέρβαση
Παρατηρήσεις
7664-38-2
2 E mg/m3
2(I)

Σηµειώσεις :
Σηµειώσεις :
-

TMP N° :
-
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- Ελλάς (90/1999) :
CAS
TWA :
7664-38-2

STEL :
1 mg/m3

∆άπεδο :
3 mg/m3

Ορισµός :
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Κριτήρια :

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός
Να χρησιµοποιείτε κατάλληλο και ορθά συντηρηµένο ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό.
Να αποθηκεύετε τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό σε κατάλληλο χώρο, µακρυά από το χώρο εργασίας.
Κατά τη χρήση, απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίµων, ποτών ή το κάπνισµα. Αφαιρείτε και πλένετε το µολυσµένο ρουχισµό πριν από εκ
νέου χρήση. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισµός, κυρίως στους κλειστούς χώρους.
- Προστασία των µατιών / του προσώπου
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια.
Χρησιµοποιήστε προστατευτικά µατιών σχεδιασµένα έτσι ώστε να προστατεύουν από πιτσιλίσµατα υγρών.
Πριν από οποιονδήποτε χειρισµό, είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά γυαλιά µε πλευρικές ασπίδες που συµµορφώνονται µε το
πρότυπο EN166.
Σε περίπτωση αυξηµένου κινδύνου, χρησιµοποιείτε προστατευτική προσωπίδα για την προστασία του προσώπου.
Τα διορθωτικά γυαλιά οράσεως δεν αποτελούν κατάλληλη προστασία.
Συνιστάται σε όσους φοράνε φακούς επαφής να χρησιµοποιούν διορθωτικούς κρυστάλλους κατά τη διάρκεια των εργασιών όπου µπορεί να
εκτεθούν σε ερεθιστικούς ατµούς.
Να υπάρχει πρόβλεψη ντους µατιών στα εργαστήρια όπου γίνεται διαρκής χειρισµός του προϊόντος.
- Προστασία των χεριών
Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια σε περίπτωση παρατεταµένης ή επαναλαµβανόµενης επαφής µε το δέρµα.
Να χρησιµοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στους χηµικούς παράγοντες σύµφωνα µε το πρότυπο EN374.
Η επιλογή γαντιών πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση µε την εφαρµογή και τη διάρκεια χρήσης στη θέση εργασίας.
Τα γάντια προστασίας πρέπει να έχουν επιλεγεί ανάλογα µε τη θέση εργασίας : άλλα χηµικά προϊόντα που µπορεί να χρησιµοποιηθούν,
απαραίτητα µέσα προστασίας από φυσικούς κινδύνους (κοψίµατα, τσιµπήµατα, θερµική προστασία), απαιτούµενη επιδεξιότητα.
Τύπος συνηστώµενων γαντιών :
- Φυσικό λατέξ
- Ελαστικό νιτριλίου (Συµπολυµερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου (NBR))
- PVC (Πολυχλωρίδιο του βινυλίου)
- Βουτυλικό καουτσούκ (Συµπολυµερές ισοβουτυλενίου-ισοπρενίου)
Συνιστώµενα χαρακτηριστικά :
- Αδιαπέραστα γάντια σύµφωνα µε το πρότυπο EN374
- Προστασία του σώµατος
Να αποφεύγεται η επαφή µε το δέρµα.
Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία.
Τύπος κατάλληλης προστατευτικής ενδυµασίας :
Σε περίπτωση ισχυρής εκτόξευσης, να φοράτε προστατευτική ενδυµασία έναντι χηµικών υγρών µε στεγανούς συνδέσµους από υγρά (τύπου 3)
σύµφωνα µε το πρότυπο EN14605 για να αποφεύγετε πάσα επαφή µε το δέρµα.
Σε περίπτωση κινδύνου πιτσιλίσµατος, να φοράτε προστατευτική ενδυµασία έναντι χηµικών υγρών (τύπου 6) σύµφωνα µε το πρότυπο
EN13034 για να αποφεύγετε πάσα επαφή µε το δέρµα.
Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, ειδικά φόρµα και µπότες. Αυτά τα είδη πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και
καθαρά µετά τη χρήση.
Το προσωπικό θα φοράει στολές εργασίας που θα πλένονται τακτικά.
Μετά την επαφή µε το προϊόν, όλα τα µέλη του σώµατος που ήρθαν σε επαφή µε την ουσία θα πρέπει να πλένονται.
ΤΜΗΜΑ 9 : Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Φυσική κατάσταση :

ρευστό υγρό

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
pH :
δεν καθορίζεται.
ισχυρώς όξινο.
Σηµείο / περιοχή βρασµού :
δεν έχει σχέση.
Περιοχή σηµείου αναφλέξεως :
δεν έχει σηµασία.
Πίεση ατµού (50°C) :
δεν έχει σχέση.
Πυκνότητα :
1.1-1.2
Υδατοδιαλυτότητα :
Μπορεί να αραιωθεί.
Σηµείο / περιοχή τήξης :
δεν έχει σηµασία.
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δεν έχει νόηµα.
δεν έχει σχέση.

9.2. Άλλες πληροφορίες
∆εν διατίθενται στοιχεία.
ΤΜΗΜΑ 10 : Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
∆εν διατίθενται στοιχεία.
10.2. Χηµική σταθερότητα
Αυτό το µείγµα είναι σταθερό στις συνθήκες χειρισµού και αποθήκευσης που συνιστώνται στην ενότητα 7.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
∆εν διατίθενται στοιχεία.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Να αποφεύγετε :
- το τζελ
10.5. Μη συµβατά υλικά
N/A
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Η θερµική αποσύνθεση µπορεί να εκλύσει/σχηµατίσει :
ΤΜΗΜΑ 11 : Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Μπορεί να προκαλέσει µη αναστρέψιµες αλλοιώσεις του δέρµατος, όπως ορατή νέκρωση από την επιδερµίδα έως το χόριον, ύστερα από
έκθεση η οποία αγγίζει έως και τα τρία λεπτά.
Οι τυπικές διαβρωτικές αντιδράσεις είναι εξελκώσεις, αιµορραγία, αιµορραγικές εφελκίδες και, µετά την παρέλευση 14 ηµερών παρατήρησης,
αποχρωµατισµός λόγω λεύκανσης του δέρµατος, ολόκληρες περιοχές αλωπεκίας και ουλές.
11.1.1. Χηµικές ουσίες
Κανένα τοξικολογικό στοιχείο δεν είναι διαθέσιµο για τις ουσίες.
11.1.2. Μείγµα
∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος :
Η κατάταξη της διαβρωτικότητας βασίζεται σε µία ακραία τιµή του pH.
ΤΜΗΜΑ 12 : Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
12.1.2. Μείγµατα
Κανένα στοιχείο για την τοξικότητα του ύδατος δεν είναι διαθέσιµο για αυτό το µείγµα.
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
∆εν διατίθενται στοιχεία.
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
∆εν διατίθενται στοιχεία.
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
∆εν διατίθενται στοιχεία.
12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
∆εν διατίθενται στοιχεία.
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
∆εν διατίθενται στοιχεία.
ΤΜΗΜΑ 13 : Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
Πρέπει να καθοριστεί κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων του µείγµατος ή/και του περιέκτη του σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας
2008/98/ΕΚ.
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Μην το χύνετε σε αποχετεύσεις ή εκεί που περνά νερό.
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Απόβλητα :
Η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και
κυρίως χωρίς να δηµιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα ή την πανίδα.
Ανακυκλώστε ή ρίψτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά προτίµηση σε ένα ειδικό συλλέκτη ή εξουσιοδοτηµένη εταιρία.
Μην µολύνετε το έδαφος ή το νερό µε απόβλητα, µην τα ρίπτετε στο περιβάλλον.
Συσκευασίες που έχουν λερωθεί :
Αδειάστε τελείως το δοχείο.
Παραδώστε το σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων.
ΤΜΗΜΑ 14 : Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
Μεταφέρετε το προϊόν σύµφωνα µε τους όρους του ADR για οδική µεταφορά, του RID για σιδηροδροµική, του IMDG για θαλάσσια και του
ICAO/IATA για αεροµεταφορά (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2016).
14.1. Αριθµός ΟΗΕ
3264
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
UN3264=∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΟΞΙΝΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο.
(ορθοφωσφορικο οξυ ...%)
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά
- Ταξινοµηση :

8
14.4. Οµάδα συσκευασίας
II
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
ADR/RID

IMDG

ΙΑΤΑ

Κατηγορί Κωδικός Αριθµός Ετικέτα
α
8
C1
II
8

Ταυτότητα LQ

Dispo.

EQ

Κατ.

σήραγγα

80

1L

274

E2

2

E

Κατηγορί 2*Ετικέτα Αριθµός LQ
α
8
II
1L

EmS

Dispo.

EQ

F-A,S-B

274

E2

Κατηγορί 2*Ετικέτα Αριθµός Επιβάτης
α
8
II
851

Επιβάτης

Μεταφορέας

Μεταφορέας

σηµείω EQ
ση
1L
855
30 L
A3
E2
A803
8
II
Y840
0.5 L
A3
E2
A803
Όσον αφορά τις περιορισµένες ποσότητες, ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 του OACI/IATA και το κεφάλαιο 3.4 της ADR και του IMDG.
Όσον αφορά τις εξαιρούµενες ποσότητες, ανατρέξτε στην ενότητα 2.6 του OACI/IATA και το κεφάλαιο 3.5 της ADR και του IMDG.
14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
∆εν διατίθενται στοιχεία.
ΤΜΗΜΑ 15 : Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα
Πληροφορίες σχετικά µε την ταξινόµηση και τη σήµανση που εµφανίζονται στην ενότητα 2:
Οι ακόλουθοι κανονισµοί λήφθηκαν υπόψη:
- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 758/2013
Πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευασία:
Συσκευασίες οι οποίες πρέπει να διαθέτουν πώµα ασφαλείας για τα παιδιά (βλέπε Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, Παράρτηµα II, Μέρος
3).
Συσκευασίες οι οποίες πρέπει να φέρουν ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου (βλέπε Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, Παράρτηµα II, Μέρος
3).
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- Ειδικά προληπτικά µέτρα :
∆εν διατίθενται στοιχεία.
15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
∆εν διατίθενται στοιχεία.
ΤΜΗΜΑ 16:Άλλες πληροφορίες
Επειδή οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα µε το χρήστη, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας
βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία µας και στους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς.
Το µείγµα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις πέραν εκείνων που ορίζονται στον τίτλο 1 χωρίς να έχουν ληφθεί προηγουµένως
γραπτές οδηγίες χειρισµού.
Πάντοτε, είναι υπευθυνότητα του χρήστη, το να λαµβάνει όλες τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τις νόµιµες απαιτήσεις και τους τοπικούς
κανονισµούς.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να ΄λαµβάνονται υπόψη ως περιγραφή των απαιτήσεων
ασφαλείας σε σχέση µε το συγκεκριµένο µείγµα και όχι ως εγγύηση των ιδιοτήτων αυτού.
∆ιατύπωση των φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα 3 :
H314
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H318
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Συντοµογραφίες :
ADR : Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων.
IMDG : ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για τη Μεταφορά των Επικίνδυνων Εµπορευµάτων.
IATA : ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών.
IOCA : ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας.
RID : Κανονισµός για τη διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Κατηγορία Κινδύνου Νερού).
GHS05 : διάβρωση
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